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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 47 77 148 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 47 77 156 92
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 814 69 98
Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED – Lusówko 61 225 80 70
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA  
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Również w tym numerze „Sąsiadki-Czytaj” prezen-
tujemy kolejną porcję wakacyjnych propozycji spę-
dzania wolnego czasu w naszej Gminie. Sporo tego, 
bo zajęcia organizują nasze jednostki, spółki, instytu-
cje kultury, stowarzyszenia, sołectwa, szkoły… – na 
pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Odpoczywajmy, 
korzystajmy (z rozsądkiem!) z uroków lata w naszej 
Gminie.
Przypominam, że cały czas trwa Narodowy Spis Po-
wszechny – jeżeli jeszcze nie spisaliśmy się sami, to 
może do nas zadzwonić rachmistrz spisowy, któremu 
musimy udzielić odpowiedzi. Spisanie się jest obo-
wiązkowe!
Tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili przeciwko Co-
vid-19, zachęcam do przyjścia do punktów szczepień 
– na terenie naszej Gminy działają trzy. Nie obowią-
zuje w tym przypadku rejonizacja. Na drugą dawkę 
można zarejestrować się w innym, dowolnie wybra-
nym punkcie. Można przyjąć szczepionkę jednodaw-
kową. Możliwości jest wiele, wystarczy przyjść! To 
dla naszego wspólnego zdrowia!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Nasza Arka zaprasza

Fundacja Nasza Arka zaprasza chętne osoby w wieku 
60+ na zajęcia integracyjne do Dziennego Domu Poby-
tu Seniora w Turowie (gm. Pniewy). Spotkania odby-

wają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (lub 
wg uznania). Jest też możliwość pobytu dobowego. – Każdą 
osobą zajmiemy się kompleksowo w zależności od potrzeb – 
mówi Joanna Zimna z Fundacji Nasza Arka. – Nasi podopiecz-
ni będą mogli skorzystać z różnych terapii, zajęć manualnych, 
kulinarnych, kulturalnych i sportowych. Będą pod opieką le-
karzy specjalistów oraz wolontariuszy.

Informacji na ten temat udziela Joanna Zimna, tel. 
509 105 718.  

~ ARz
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

Masz problem?
Chcesz się nim z nami podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl  
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl

Osoby, które chcą ubiegać się o mieszkanie komunalne, jak równie zaintere-
sowane przystąpieniem do kolejnej edycji Programu Budowy Mieszkań z 
Dojściem do Własności proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieru-

chomościami – tel. 61 8959 289. Pracownicy wyjaśnią zasady, terminy oraz odpo-
wiedzą na pytania w tym zakresie. 

Koszenie terenów zielonych budzi wiele dyskusji. Oczywiście widzimy jak 
dobroczynny wpływ mają niekoszone łąki: z jednej strony w czasie upałów 
ziemia nie nagrzewa się tak szybko i nie stepowieje, z drugiej natomiast łąki 

zatrzymują wodę zapobiegając uciekaniu deszczówki. Chcemy też dbać o bioróżno-
rodność – rzadsze koszenie to lepsze warunki dla owadów, zwłaszcza zapylaczy, dla 
małych zwierząt (z tą myślą prowadziliśmy ostatnio akcję rozdawania mieszkańcom 
roślin miododajnych). Zieleń to także odpoczynek dla naszych oczu. 

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że wysokie trawy w pobliżu skrzyżowań 
zmniejszają widoczność i mogą zagrażać bezpieczeństwu. Dlatego te okolice moni-
torujemy i  tam koszenie odbywa się częściej.  

Terminy prac uzależniamy od pogody, chcemy w miarę możliwości unikać kosze-
nia w upalne dni. 

Tak, na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej uruchomiliśmy ten sys-
tem. Na podstawie analiz korzystania zdecydowaliśmy, że obejmuje on dwa 
najbardziej newralgiczne obszary: planowanie przestrzenne i zamówienia pu-

bliczne. Oczywiście jesteśmy otwarci na sugestie co do rozszerzenia tego katalogu 
o kolejne sekcje, jeżeli będzie takie zainteresowanie. Proszę o kontakt z Wydziałem 
Obsługi Klienta i Informacji Publicznej tel. 61 8959 290.

Chciałam się dowiedzieć jakie 
warunki należy spełnić, aby mieć 
możliwość ubiegania się  
o mieszkanie komunalne 

Czy w naszej Gminie kosimy łąki i 
inne tereny zielone? 

Czy w Biuletynie Informacji 
Publicznej uruchomiono system 
RSS?
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą (w 
granicach m. Poznania).Trwają uzgodnienia z PSG w 
sprawie terminu przebudowy gazociągu

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platy-
nowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa

Batorowo
Posiadamy pozwolenie na budowę chodnika w ul. 
Batorowskiej (trwa opracowanie przez TP-KOM doku-
mentacji projektowej brakującego odcinka kanalizacji 
sanitarnej)

Ceradz Kościelny
Trwa budowa ul. Orła

Chyby
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Kasztanowej 

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki 
rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na 
osiedlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Cie-
pła, Upalna)

Jankowice
Trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kie-
runku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy budowy II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym 
– od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Przekazano plac budowy ul. Kukułki

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Zielnej

Trwa modernizacja boiska przy szkole podstawowej

Trwa termomodernizacja budynku komunalnego przy 
ul. Poznańskiej

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sie-
rosławskiej

Przekazano plac budowy kolejnego etapu oświetlenia 
na os. Morskim 

Na rozpoczęcie wakacji w piątek, 25 czerwca w  Sierosławiu otwarto po re-
moncie Dworek i park.

Wieczór rozpoczął się od koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa. Przed bardzo licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpiły Mażoretki, które prowadzi Gabriela Drewniak. I chociaż 
był to pierwszy wspólny występ tych dwóch zespołów od czasu wprowadzenia re-
strykcji sanitarnych, to dzięki determinacji muzyków i tancerek, próbom i ich indy-
widualnej pracy występ był naprawdę fantastyczny! 

Po koncercie głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka. Przypomniał, że zanim rozpoczął 
się remont dworku, Gmina wybudowała mieszkania komunalne dla dotychczaso-
wych jego mieszkańców. – Dzisiaj przekazujemy w ręce mieszkańców obiekt, któ-
ry w całości przeznaczamy na cele publiczne – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. 
– Mam nadzieję, że zarówno ten piękny dworek, jak i otaczający go park z alejkami 
spacerowymi i  miejscami dla uprawiania sportu, będą służyć społeczności Siero-
sławia!

Symboliczne otwarcie dworku nastąpiło w momencie przecięcia wstęgi, trzymanej 
przez dwoje młodych mieszkańców Sierosławia. Potem był czas na zwiedzanie wy-
remontowanych pomieszczeń – często było słychać zachwyt nad przemianą dworku, 
nierzadko pojawiały się wspomnienia ludzi i wydarzeń związanych z tym miejscem. 
Dla uczestników uroczystości przygotowano też ogromny tort. A kiedy zrobiło się 
ciemno, wszyscy obejrzeli niesamowite przedstawienie w wykonaniu Teatru Ognia 
GrowUp. Niemal do północy dworek był pięknie i uroczyście podświetlony. 

Już następnego dnia, 26 czerwca, na festyn dla mieszkańców zaprosili sołtys i rada 
sołecka Sierosławia. W godz. 14.00 – 17.00 przygotowano wiele atrakcji, przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale – jak zapewnia sołtys Anna Błażejczyk – i do-
rośli na pewno znaleźli coś dla siebie! 

Koszty związane z remontem Dworku (łącznie z budową mieszkań komunalnych 
dla dotychczasowych mieszkańców) wyniosły ponad 9 mln zł i zostały pokryte z bu-
dżetu Gminy Tarnowo Podgórne. ~ARz

Otwarcie Dworku
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~ aktualności

Sierosławski obszar dworski to lokacja jedna z najstar-
szych w Gminie Tarnowo Podgórne. Miejscowość Sie-
rosław po raz pierwszy pojawia się w piśmiennictwie 

historycznym już w 1248 r. jako majątek ziemski, w które-
go skład wchodziły dawne dobra rycerskie. Wieś szlachecka, 
bo taki status miało to miejsce, rozwinęła się przy czynnym 
udziale wielkopolskiego ziemiaństwa. Pierwszymi właścicie-
lami tych dóbr na przełomie XVIII i XIX wieku byli Raszew-
scy i spokrewnieni z nimi Twardowscy, później majątek prze-
szedł na własność Józefa Neymana, by w okolicach 1800 r. 
powrócić do rodziny Raszewskich. Mniej więcej w tym czasie 
zbudowana została gorzelnia, obora, 2 stodoły, stajnia i kuź-
nia, a niewiele później sam dwór (pisemną wzmiankę o jego 
istnieniu po raz pierwszy można znaleźć w dokumentach nie-
mieckiego banku, który w 1868 r. przejął dobra ze względu 
na ich hipoteczne obciążenia). Dwór śmiało uznać można za 
osiągnięcie techniki końca XIX stulecia. Nie chodzi tu o wy-
gląd budynku, bo ten był dość typowy dla epoki, ale o zasto-
sowanie nowoczesnych jak na tamte czasy rozwiązań inży-
nieryjnych. Z tych ostatnich wymienić można czterospadową 
konstrukcję dachu zbiegającą się w dół do środka połaci, przez 
co woda deszczowa trafiała do zbiornika w piwnicy rurą bie-
gnącą wewnątrz budynku czy choćby system ogrzewania na-
wiewowego, prowadzący ciepłe powietrze z pieca na parterze 
do komnat. 

Jak znaczna część Wielkopolski także i Sierosław doświad-
czył mrocznych czasów pruskiej dominacji. W połowie XIX 
wieku Cesarstwo Niemieckie rządzone przez Bismarcka za-
częło brutalnie wprowadzać w życie zabójcze dla polskiej 
państwowości ustalenia Kongresu Wiedeńskiego. Sierosław-
ski majątek, a zwłaszcza atrakcyjny dwór z zabudowaniami 
gospodarskimi również nie oparły się Hakacie. Często zmie-
niali się tam w tamtym czasie niemieccy uzurpatorzy praw do 
majątku i dworskich zabudowań. W latach 1846-1905 cesar-
ska administracja (Pruska Komisja Osadnicza) przekazywała 
tytuł do nich po kolei pięciu niemieckim junkrom. Ziemianom 
o polskich korzeniach ta sztuka udawała się tylko incyden-
talnie, przy użyciu ryzykownych forteli i na bardzo krótko. 
W taki sposób w posiadanie dworu wchodzili: Zakrzewski, 
a w 1889 r. Zygmunt Węsierski herbu Belina. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1919 r dwór, park, obejście i grunty z rąk nie-
mieckich rządców przejęła II Rzeczpospolita, mianując tzw. 

„przełożonych obszaru dworskiego” (najpierw Wierzchow-
skiego, a później Jerzego Jaworskiego), którzy administrowali 
majątkiem mieszkając we dworze. Okręgowy Urząd Ziemski, 
którego zadaniem było wprowadzanie nowego ustroju rolne-
go w niepodległej Polsce, postanowił w 1925 r. (w myśl tzw. 
reformy W. Grabskiego), że dwór, gorzelnia oraz pozostałe za-
budowania gospodarskie stanowić będą gospodarstwo wzor-
cowe, upowszechniające nowoczesne rozwiązania w rolnic-
twie. Majątek wydzierżawiany miał być osobom prywatnym 
o wysokim statusie majątkowym i gruntownym rolniczym 
wykształceniu. Kryzys gospodarczy, jaki nastąpił po „czar-
nym czwartku” w 1929 r., zweryfikował te założenia. Mają-
tek ziemski wbrew początkowym ustaleniom został sprzedany 
ostatniemu z przedwojennych dzierżawców, pilotowi i rolni-
kowi w jednej osobie Konradowi Olszewskiemu. W 10 lat 
do wybuchu II Wojny Światowej postawił on podupadający 
dwór i całe gospodarstwo „na nogi”, za co okupant niemiec-
ki wtrącił go do obozu koncentracyjnego w Łambinowicach.  
Po wojnie majątek, wpisujący się pod względem obszaru w de-
kret o przeprowadzeniu reformy rolnej, znacjonalizowano.  
Po komunalizacji trafił pod skrzydła Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Już z końcem wojny dwór zasiedlony został przez okolicz-
nych mieszkańców, poszukujących stałego lokum. Około 10 
rodzin, najczęściej pozostających w trudnej sytuacji życiowej 
znalazło tam swoje miejsce na ziemi, a budynek w obliczu tej 
sytuacji traktowany był, chcąc nie chcąc, przez lata jako gmin-
ny zasób mieszkaniowy, uzupełniony o funkcję świetlicy wiej-
skiej. Jego potencjał dla rozwijającego się prężnie Sierosławia 
dostrzegł Wójt Tadeusz Czajka przekonując Radę Gminy do 
pomysłu restauracji dworu i uczynienia go wraz z okalającym 
parkiem centrum aktywności mieszkańców. Dziś wizja ta jest 
już rzeczywistością, a dawni mieszkańcy dworu znaleźli swój 
dom nieopodal, w nowoczesnych szeregowcach wybudowa-
nych przez Gminę. Jeden dwór, a ile historii! 

~ Grzegorz Leonhard
Korzystano z następujących źródeł: 

Dzieje Gminy Tarnowo Podgórne, 2014
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego Warszawa, 1889

Krótka historia Dworu w Sierosławiu
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Wybrano wykonawcę projektu i budowy hali namioto-
wej przy szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej), 
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) 
oraz Bursztynowej

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla 
Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwa uzgadnianie z 
PSG terminu przebudowy gazociągu

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
pozwolenia na budowę ul. Zacisze

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświe-
tlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Przekazano plac budowy oświetlenia na ul. Polnej i 
Wysogotowskiej

Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul. 
Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Trwa remont szatni w szkole podstawowej

Rumianek
Ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji 
budynku komunalnego przy ul. Parkowej 

Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budyn-
ku komunalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wy-
konanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Jeżynowej

Trwa przygotowanie przetargu dla wyłonienia wyko-
nawcy II etapu budowy dróg na osiedlu Lipowym (To-
polowa, Olchowa, Jaworowa)

Zawarto umowę na modernizację boiska przy świetlicy 
wiejskiej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę budyn-
ków komunalnych przy ul. Kobylnickiej

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Tarnowo Podgórne
Trwają prace przy budowie ul. Rolnej

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Weź udział w dożynkowych 
konkursach!
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza do udziału w konkursach dożyn-

kowych

•  Konkurs fotograficzny „POLA, 
ŁĄKI I OGRODY”

•  Konkurs rysunkowy dla dzieci 
„ŻYCIE NA WSI”

•  Konkurs na najpiękniejszą dekora-
cję dożynkową

Konkursy adresowane są do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zgłoszenia należy dokonać 
do 16 sierpnia do godz. 12.00 

Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród nastąpi 22 sierpnia. Regulaminy 
konkursów oraz formularze dostępne na 
stronie www.tarnowo-podgorne.pl oraz 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgór-
nym i w Filii Urzędu w Przeźmierowie

Kontakt w sprawie konkursów w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy – tel. 61 
8959 291 ~ARz

Ukazała się właśnie pierwsza 
książka Maksymiliana Jankow-
skiego, mieszkańca Przeźmie-

rowa. Nosi tytuł „Tajemnica Monfal-
cone” i jest w niej prawie wszystko co 
może zainteresować nastolatka: przygo-
da, pierwsza miłość, perypetie rodzinne. 
Maksymilian napisał ją w wieku piętna-
stu lat w formie pamiętnika z podróży. 
Gratulacje dla młodego twórcy! 

Więcej szczegółów na www.tajemni-
camonfalcone.pl

FB: Sołectwo Przeźmierowo 

W Przeźmierowie też książki piszą!
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Organizatorzy parafialnego Festynu Antoniańskiego, 
który odbył się 13 czerwca w Przeźmierowie, składają 
serdeczne podziękowania wolontariuszom zaangażo-

wanym w to wydarzenie, mieszkańcom Przeźmierowa i licz-
nym gościom, którzy byli z nami przez cały czas. Dziękujemy 
wszystkim domowym cukierniom za pyszne ciasta!

Osobne podziękowania kierujemy w stronę naszych spon-
sorów, którymi w tym roku byli: Gmina Tarnowo Podgórne, 
GOK Sezam, Herlitz, Dromader, Sołectwo Przeźmierowo, 
Ogrodnictwo Drążkowiak, Lafayette, Nowa Elektro, Glamo-
ur, Strauss Cafe Poland (MK CAFE), KIA Delik, Ridex, Chata 
Polska z ul. Rynkowej, Nissan Polody, Miviena, Schattdecor, 
Karczma u Tomasza, Kwiaciarnia Kwiatowe Inspiracje, Pol-

-Mak, BallaMot, Barbara Nowak, Develey, Jacek Latos, Stu-
dio Projekt Jarosław Pluciński.

Kochani! To dzięki Wam, wspólnymi siłami udało nam się 
zorganizować kolejny festyn i zaoferować lokalnej społecz-
ności, solidną dawkę pozytywnych emocji, w tych trudnych 
pandemicznych czasach. Chylę czoła i raz jeszcze dziękuję 
z całego serca wszystkim zaangażowanym w to radosne waż-
ne święto przeźmierowskiej parafii i naszej lokalnej społecz-
ności.

W imieniu organizatorów
~ Małgorzata Raciborska, Fot. L. Sikora

~ aktualności

Festyn u św. Antoniego

Wnioski o „Dobry Start” składać można wyłącznie 
elektronicznie. Wypłata świadczenia – tylko na 
konto. 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do re-
alizacji programu „Dobry Start”, w ramach którego będzie 
wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

Od roku szkolnego 2021/2022 tzw. 300+  dla ucznia w ra-
mach programu „Dobry Start”  będzie obsługiwane i wypła-
cane przez ZUS. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 li-
stopada 2021 r. tylko elektronicznie – za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu 
Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej ban-
ków, które udostępnią taką możliwość. Co ważne świadczenie 
będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku, a decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świad-
czeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. 

Na PUE stworzony jest specjalny kreator wniosków przy 
„Dobrym Starcie”. - To pomoże uniknąć błędów przy staraniu 
się o świadczenie – dodaje prof. Uścińska.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – 
mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, 
zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałe-
go wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szko-
łach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz in-

nych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia,  
a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami – do ukoń-
czenia 24 lat. Obecnie z programu korzysta niemal 4,5 mln 
dzieci.

~ Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS

Wnioski o „Dobry Start”
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~ aktualności

Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tęż-
nie)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
dłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
(od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Czereśniowej

Przekazano plac budowy ul. Wiśniowy Sad

Trwa opracowanie projektu na termomodernizację bu-
dynku komunalnego przy ul. Pocztowej

Trwa malowanie Szkoły Podstawowej nr 1

Opracowano dokumentację na remont i przebudowę 
sali gimnastycznej z szatniami w Szkole Podstawowej 
nr 1

Wysogotowo
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Batorowskiej

Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

W dniu 12 czerwca odbył się 
w Lusówku Dzień Dziecka. 
Pomimo pochmurnego i nie-

co chłodniejszego dnia u nas „świeciło 
słońce i było gorąco”. Dzieci podczas 
zabaw i konkursów rozgoniły chmury.

Na dzieci czekały ciekawe atrakcje: 
dmuchańce – zjeżdżalnia, zamek, ścian-
ka wspinaczkowa, przejażdżki bryczką 
i zabawy przygotowane przez animato-
rów – tańce, naśladownictwo, zabawy 
zręcznościowe itp. Był popcorn, wata 
cukrowa, ciasteczka, czekolada i napo-
je, które lubią dzieci. Oprócz tych łakoci 
można było zjeść kiełbaskę i kaszankę 
z grilla oraz wypić kawę i herbatę.

Na zakończenie dzieci otrzymały 
drobne upominki. 

Serdecznie dziękuję za pomoc wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację 
naszego festynu.

~ Zdzisława Piszczyńska, Sołtys

Od początku czerwca w Tarnowie 
Podgórnym stanął pojemnik na 
nakrętki przy wejściu na stadion 

GKS Tarnovia przy ul. 23 Październi-
ka. Sportowe serce na plastikowe na-
krętki zasponsorowała firma Decathlon 
Poznań. Również na parkingu przy skle-
pie Decathlon Swadzim został ustawio-
ny drugi taki sam pojemnik. Zbieramy 
dla naszego 4-letniego mieszkańca Pio-
trusia Zwirblisa, dla którego organizo-
waliśmy już szereg wydarzeń mających 
na celu finansowe wsparcie wyjazdu na 
Turnus Rehabilitacyjny do Wągrowca. 
Chłopczyk urodził się 30 czerwca 2017 
roku w 29 tygodniu ciąży. Przeszedł już 
bardzo dużo, a jeszcze wiele przed nim 
do zrobienia. Piotruś ma mózgowe po-
rażenie dziecięce - postać spastyczna 
czterokończynową, dysplazję oskrze-

lowo-płucną, niedobór odporności reti-
nopatię wcześniaków I stopnia. Na jed-
no oko nie widzi, na drugim ma wadę 
wzroku. Urodził się z martwiczym za-
paleniem jelit i po urodzeniu wymagał 
natychmiastowej rehabilitacji. 

Chłopczyk codziennie wymaga inten-
sywnej rehabilitacji, zarówno wzroko-
wej jak i ruchowej, logopedycznej oraz 
psychologicznej. Piotrusiowi przynaj-
mniej 3 razy w roku zalecany jest wy-
jazd na Turnus Rehabilitacyjny. Koszt 
takiego wyjazdu to 8000 złotych. Pio-
trek jest pogodnym, uśmiechniętym 
chłopcem, dzielnie znosi comiesięczne 
pobyty w szpitalach i trudy codziennej 
rehabilitacji. 

PS. Z przyczyn od nas niezależnych, 
byliśmy zmuszeni do odwołania Rajdu 
Piotrusia Pana, o którym informowali-

śmy we wcześniejszym wydaniu gazety. 
Wydarzenie planujemy zorganizować po 
wakacjach letnich, szczegółowy termin 
ustalony zostanie w sierpniu. Licytacje, 
które zostały rozpoczęte na Facebook’o-
wym wydarzeniu zostaną, uwzględnione 
w przeniesionej edycji rajdu. 

~ Łukasz Duda  
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Zbieramy nakrętki dla Piotrusia

Dzień Dziecka w Lusówku
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Istnieją takie miejsca w Polsce, gdzie świat realny współeg-
zystuje z magią przyrody. To podlaskie szlaki, czyli fuzja 
natury z ciekawą architekturą, zabytkami a jednocześnie 

z pewną egzotyką. Taką właśnie krainę Polski, leżącą na Ni-
zinie Podlaskiej w czerwcu mieli okazję zobaczyć uczestnicy 
wycieczki zorganizowanej przez Sołtysa i Radę Sołecką Tar-
nowa Podgórnego. 

W drodze do stolicy regionu tj. Białegostoku mieszkańcy 
odwiedzili najważniejsze miejsce kultu religijnego wyznaw-
ców prawosławia w Polsce – Świętą Górę Grabarkę z niewiel-
ką, skromną cerkwią oraz magicznym Lasem Krzyży Wotyw-
nych. Grabarka to miejsce pełne dobrej energii, sprzyjające 
refleksji, wyciszeniu i zadumie, uznawane za jedno z miejsc 
mocy, które od ponad 300 lat przyciąga pielgrzymów z róż-
nych części Polski i Europy. 

Drugi dzień rozpoczął się od przyjrzenia się najwięk-
szej atrakcji Białegostoku, czyli barokowego Pałacu Branic-
kich wraz z otaczającymi go ogrodami. Spacer w towarzy-
stwie przewodnika dał możliwość poznania historii miasta, 
a w szczególności zespołu katedralnego WNMP, rynku, ratu-
sza, fragmentu Szlaku Wielu Kultur oraz przepięknych biało-
stockich murali. Popołudnie to podróż do położonego nad Na-
rwią Tykocina z dominującym w panoramie miasta Kościołem 
Świętej Trójcy, barokowym rynkiem, Synagogą Wielką, Pla-
cem Czarnieckiego i Zamkiem Zygmunta Augusta.

Zwiedzanie soboru św. Trójcy w Hajnówce, a następnie 
przejazd do Białowieży i spacer po Rezerwacie Pokazowym 
Żubrów oraz Parku Pałacowym, zgodnie z programem odbyło 
się dnia trzeciego. Nie godzi się przecież być na Podlasiu i nie 
zobaczyć żubra! Dlatego nie obyło się bez kontaktu z tym kró-
lującym w Białowieskim Parku Narodowym gatunkiem zwie-
rząt. Kolejnym ważnym punktem podróży, który tarnowska 
grupa miała okazję podziwiać była Kraina Otwartych Okien-
nic. Szlak wiódł przez leżące w dolinie Narwi, wsie Trześcian-
kę, Puchły i Soce, które swą uwagę przyciągają bogato zdo-
bionymi malowanymi drewnianymi domami z okiennicami. 
Śmiało można też stwierdzić, że najbardziej kolorowe, wie-

kowe drewniane cerkwie znajdują się właśnie w tym miejscu. 
Przejażdżka wśród takich niezapomnianych widoków nastra-
jała niezwykle pozytywnie. 

Następnego dnia członkowie sołeckiej wycieczki podążali 
śladami bohaterów kultowych komedii: U Pana Boga za pie-
cem, w ogródku i za miedzą, nagrywanymi w realiach cudow-
nego Supraśla. W tej jednej z najpiękniejszych miejscowości 
Podlasia, znajduje się siedziba Puszczy Knyszyńskiej, słyn-
ne Muzeum Ikon oraz Monaster Zwiastowania Przenajświęt-
szej Bogurodzicy. Punktem kulminacyjnym turystyki podla-
skiej był Szlak Tatarski z najstarszymi meczetami i mizarami 
w Kruszynianach i Bohonikach z obowiązkową degustacją ta-
tarskich specjałów. Do miejsc tych zjeżdżają turyści z całego 
świata, jak choćby brytyjski książę Karol, który odwiedził me-
czet w Kruszynianach w 2010 roku. 

Sielskie, anielskie wsie, cisza, gościnni mieszkańcy, wyjąt-
kowa architektura, potrawy to wszystko sprawia, że warto od-
wiedzić Piękne Podlasie… Wyjazd współfinansowany był ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne. 

~ Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

~ aktualności

Piękne Podlasie
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~ aktualności

Pracownicy sklepu Leroy Merlin ze Swadzimia, wspól-
nie z wolontariuszami fundacji, założonej przez tę sieć, 
porządkowali w ramach akcji sprzątania świata teren 

przy Jeziorze Lusowskim. Pierwsza grupa poszła ścieżką od 
strony Lusówka, a druga - w stronę Lusowa. Zakończenie ak-
cji miało miejsce na plaży w Lusowie, gdzie odpady zważono 
(zebrano ponad ćwierć tony!). 

Leroy Merlin do pomocy zaprosił wolontariuszy z Fundacji 
Nasza Arka oraz podopiecznych z Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej Nasz Dom w Chrzypsku Wielkim. 

Dla uczestników niespodziankę przygotowali druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Lusowa, którzy przypomnie-
li zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zrobili pokaz ra-
townictwa wodnego. Przyszła również sołtys Karolina Nowak 
z pysznym plackiem dla uczestników akcji. 

~ ARz

Młodzi triathloniści z UKS Lu-
sowo mogą podczas treningu 
korzystać z nowego samo-

chodu! Zakup był współfinansowany ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne, ale 
nie byłby możliwy bez wsparcia spon-
sora – firmy GENPOWER Bartosz Dy-
bowski. Za pomoc w rozwijaniu spor-
towych pasji młodych mieszkańców 
Gminy – dziękujemy! 

~ ARz

Na portalu rządowym Szczepimy się dostępne są aktu-
alne dane dotyczące stopnia zaszczepienia mieszkań-
ców przeciw Covid-19 na poziomie gmin. 

Okazuje się, że na dzień zamykania tego numeru w naszej 
Gminie mamy 15 117 osób w pełni zaszczepionych, co sta-
nowi 52,2 % ogólnej liczby mieszkańców (a 16 964 osób jest  
zaszczepionych min. 1 dawką – 58,6%). 

Osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły, zapraszamy do 
punktów szczepień. Na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy:

• Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Prze-
źmierowo, formularz zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 61 
8163 900,

• Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, 
Przeźmierowo, mail zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 782 
108 108,

• Punkt  szczepień  MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. 
Sportowa 1, Tanowo Podgórne, specjalna zakładka na www.
medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu lub tel. 512 
987 874.

Uwaga – punkt szczepień Szpitala Podolany na Tarnowskich 
Termach już nie pracuje. Osoby, które przyjęły tam I dawkę, 
a jeszcze nie przyjęły drugiej dawki, zapraszamy do każdego 
innego punktu szczepień. Od 1 lipca drugą dawkę można przy-
jąć w dowolnym punkcie szczepień (po uprzednim umówieniu 
się). W przypadku szczepień nie obowiązuje rejonizacja.

Przed każdym szczepieniem (zarówno przed pierwszą, jak 
i przed drugą dawką!) trzeba wypełnić formularz wstępnego 
wywiadu przed szczepieniem. Formularz jest dostępny w in-
ternecie, ale także w punktach szczepień (wypełnienie go 
w domu przyspiesza procedurę i skraca czas szczepienia).

~ ARz

Auto dla lusowskiego triathlonu

Posprzątane z Leroy Merlin

Ilu z nas się zaszczepiło?
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~ aktualności

Do 30 września mamy czas na to by się spisać w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań! Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie 

z możliwości samodzielnego spisania się drogą internetową 
na www.spis.gov.pl. Przypominamy, że internetowo można 
się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzę-
dach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym 
celu stanowiskach komputerowych (przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego). Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości w na-
szej Gminie to zadzwoń i umów się pod nr tel. 6 8959 209. 
Spisać można się również na infolinii spisowej obsługiwanej 
przez pracowników statystyki publicznej pod nr tel. 22 279 
99 99.

Jeżeli dotychczas się nie spisaliśmy sami, to mogą do nas 
zadzwonić rachmistrzowie. Uwaga – rachmistrzowie dzwonią 
TYLKO z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 

W czasie Spisu (internetowego lub telefonicznego) zosta-
niemy poproszeni o podanie danych swoich oraz danych po-
zostałych członków rodziny/współmieszkańców, takich jak nr 
PESEL, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy, 
powierzchnia użytkowa mieszkania oraz liczba pomieszczeń. 
W tym spisie nie ma pytań o wysokość zarobków, wysokość 
oszczędności itp. – jeżeli dzwoniący, podający się za rach-
mistrza, pyta o te kwestie, to nie należy udzielać odpowiedzi 
i najlepiej się rozłączyć.

~ ARz

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapra-
szają zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w wycieczce krajoznawczej w dniach od 8 do 11 

września. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Tarnowa Pod-
górnego, zaszczepieni przeciwko COVID-19. W programie: 
3-godzinny rejs statkiem Szlakiem Starych Pochylni po Kana-
le Elbląskim, zwiedzanie Gdańska z półwyspem Westerplatte 
oraz dzielnicą Oliwa, Gdyni, Sopotu, Muzeum Zamkowego 
w Malborku. Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym 
BAŁTYK w Stegnie. Wyjazd współfinansowany ze środków 
Gminy Tarnowo Podgórne, koszt uczestnictwa w wycieczce to 

650 zł (podana cena obejmuje: przejazdy komfortowym auto-
karem z klimatyzacją, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokola-
cje w OW BAŁTYK w Stegnie, 2 posiłki podczas zwiedzania 
Gdańska i Gdyni, rejs statkiem po Kanale Elbląskim, bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW, usłu-
gi miejscowych przewodników, zestawy słuchawkowe z od-
biornikami Tour Guide.

Szczegółowy program oraz zapisy z wpłatą u Sołtysa Piotra 
Owczarza pod nr tel. 603 601 933.

~ Sołectwo Tarnowo Podgórne

Spisz się – to obowiązkowe!

Wycieczka Sołecka Elbląg – Trójmiasto – Malbork

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym (budy-
nek C) oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie dzia-
łają punkty konsultacyjno-informacyjne Programu 

„Czyste Powietrze”. W trakcie dyżurów pracownicy Urzędu 
odpowiadają na pytania związane z realizacją Programu, skie-
rowanego do właścicieli lub współwłaścicieli budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

Do punktów zapraszamy w następujących godzinach:
• Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C), 

czwartek, godz. 9.00 – 14.00
• Filia Urzędu w Przeźmierowie, poniedziałek, godz. 11.00 

– 16.00
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr 798 

913 890 lub mailowo czystepowietrze@tarnowo-podgorne.pl
Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości 

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinan-
sowanie można otrzymać na wymianę, zakup i montaż źródła 

ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, mikro-
instalację fotowoltaiczną, ocieplenie przegród budowlanych, 
stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację (audyt ener-
getyczny, dokumentację projektową). Po więcej informacji za-
praszamy do punktów informacyjnych.

~ ARz

Zapraszamy do info-punktów  
„Czyste Powietrze”
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Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku jest 
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczą-

cej źródeł ciepła i spalania paliw. Można to zrobić następu-
jąco:

•  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://
zone.gunb.gov.pl/

•  złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne lub filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie 

•  wysłać w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarno-
wo Podgórne. 

Informacje na ten temat oraz formularze są dostępne na na-
szej stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl w zakładce Dla 
mieszkańców / Ochrona środowiska. Na pytania odpowiada-
ją także pracownicy Wydziału Infrastruktury Kubaturowej 
i Ochrony Środowiska:
Marek Ratajczak –  tel. 61 8959 203, m.ratajczak@tarno-

wo-podgorne.pl
Magdalena Kołbuc –tel. 61 1020 012, m.kolbuc@tarnowo-

-podgorne.pl
~ WIKOŚ

Profilaktyka 40 PLUS to jeden z elementów programu 
odbudowy zdrowia Polaków po pandemii, przygotowa-
ny przez Ministerstwo Zdrowia.

W materiałach informacyjnych Programu: pandemia koro-
nawirusa sprawiła, że mniej pacjentów zgłasza się na badania 
profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 PLUS ma odwrócić tę 
tendencję. Dzięki dobranemu dla Ciebie pakietowi badań la-
boratoryjnych będzie można oznaczyć czynniki ryzyka chorób 
lub wykryć objawy na wczesnym etapie, co znacznie przyspie-
szy proces diagnostyczny.

Z Programu może skorzystać każdy Polak, który w danym 
roku kończy 40 lat. Pakietu bezpłatnych badań diagnostycz-
nych będzie można wykonać w wyznaczonych placówkach.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety w Interneto-
wym Koncie Pacjenta (IKP).

Po jej uzupełnieniu automatycznie wystawiane jest e-skie-
rowanie na pakiet badań. Potem należy zapisać się na bada-
nia w jednej z placówek realizujących Program (np. Medikor, 
wkrótce też Med-Lux).

Osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na 
badania w ramach programu za pośrednictwem infolinii Do-
mowej Opieki Medycznej (www.gov.pl/web/domowaopieka-
medyczna) .

Program Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań 
diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddziel-
nie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Pakiet badań dla kobiet:
•  morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym 

i płytkami krwi
•  stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil li-

pidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
Pakiet badań dla mężczyzn:
•  morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym 

i płytkami krwi
•  stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil li-

pidowy
• stężenie poziomu glukozy
• oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty)
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:
• pomiar ciśnienia tętniczego
•  pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obli-

czenie wskaźnika masy ciała (BMI)
• ocena miarowości rytmu serca

~ ARz (na podst. mat MZ)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
(CEEB)

Ruszył Program Profilaktyka 40+



lipiec  2021 | sąsiadka~czytaj |    13

~ aktualności

Walne Zebranie Członków Ruchu Społeczno-Samo-
rządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, które od-
było się 18 czerwca w Tarnowie Podgórnym, mia-

ło charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ w tym roku 
kończyła się pierwsza kadencja Zarządu. W zebraniu uczestni-
czyło blisko 40 członków stowarzyszenia.

Po otwarciu Walnego Zebrania sprawozdanie finanso-
we za 2020 rok złożył Skarbnik Ruchu, Wójt Suchego Lasu 
Grzegorz Wojtera. Następnie Prezes Ruchu, Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka zaprezentował najważniejsze 
działania Zarządu w 2020 r., m.in. omówił zaangażowanie 
Bezpartyjnych – Wielkopolska w kampanię prezydencką 
Szymona Hołowni, powiedział o udziale stowarzyszenia 
w utworzeniu Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjnych i Sa-
morządowców oraz przypomniał powody opuszczenia tej 
formacji. Szczegółowo przedstawił wkład stowarzyszenia 
w powołanie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej oraz 
najbliższe plany związane z rozwijaniem tej federacji. Przy-
pomniał także stanowiska, jakie Ruch zajął w 2020 r. w waż-
nych sprawach samorządowych i społecznych.

Pozytywną opinię na temat działalności Zarządu oraz dzia-
łalności finansowej wyraziła Komisja Rewizyjna.

Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.  

 Następnie przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej na kolejną kadencję. Zaproponowane kandydatury 
zostały przyjęte jednomyślnie.

Na zakończenie obrad uczestnicy Walnego Zebrania 
Członków przyjęli wspólne stanowisko wyrażające sprzeciw 
wobec faktu, że w zapowiadanych przez obecnie rządzących 
strategicznych zmianach społeczno-gospodarczych pomijane 
są kwestie samorządowe. 

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań znacząco 
uszczupli dochody samorządów, a tym samym ograniczy 
możliwość realizowania stawianych przed nimi zadań oraz 
zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopol-
ska, Kadencja 2021 - 2025

 
ZARZĄD
Prezes Zarządu: Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgór-

nego
Wiceprezesi:   
Patryk Jędrowiak, Burmistrz Ostrzeszowa
Adam Mytych, Zastępca Prezydenta Leszna
Ryszard Nawrocki, Radny Powiatu Konińskiego
Adam Pulit, Burmistrz Złotowa
Marian Szkudlarek, Burmistrz Swarzędza
Skarbnik: Grzegorz Wojtera, Wójt Suchego Lasu
 Sekretarz: Grzegorz Steczkowski, działacz samorządowy, 

Poznań
 Członkowie Zarządu:
Piotr Hojan, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
Dorota Lew-Pilarska, Członek Zarządu Powiatu Kościań-

skiego
Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina
Magdalena Spychalska, działacz społeczny, Kalisz
Marek Wasiak, przedsiębiorca, Komorniki
Krzysztof Wolny, Burmistrz Międzychodu
 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Jan Broda, Wójt Komornik
Członkowie:
Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy
Mirosław Broniszewski, Wójt Przykony
Jan Przybylski, Radny Nekli
Mirosław Wieczór, Burmistrz Wronek

Nowe władze RSS Bezpartyjni-Wielkopolska

Co  zrobić  jeżeli  podejrzewamy,  że  kierowca  jest  pod 
wpływem alkoholu lub substancji niedozwolonych? 

Przede wszystkim zareagować! Ale zrobić to rozsądnie, 
żeby się niepotrzebnie nie narażać na niebezpieczeństwo. Pa-
miętajmy, że osoby nietrzeźwe lub pod wpływem narkotyków 
są bardzo często agresywne, dlatego oceńmy na chłodno sytu-
ację. Poprośmy o pomoc innych uczestników ruchu i zatrzy-
majmy kierowcę. A jeżeli taka interwencja byłaby zbyt nie-
bezpieczna, to jedźmy za podejrzanym pojazdem. I na pewno 
od razu dzwońmy na numery alarmowe  112 lub 997, żeby 
wezwać służby. 
Jakie informacje przekazujemy?
Dzwoniąc podajemy swoje imię i nazwisko oraz lokaliza-

cję, gdzie nastąpiło zdarzenie – można na przykład opisać 
parking, można podać numery na mijanych słupkach drogo-

wych. Trzeba też określić jak najdokładniej pojazd, którego 
kierowcę zgłaszamy (podać numery rejestracyjne, kolor, mar-
kę). Wszystko po to, by umożliwić jak najszybsze zidentyfiko-
wanie i zatrzymanie kierowcy.

Takie obywatelskie zatrzymania są bardzo ważne, ponieważ 
zapobiegają tragediom na drodze. Na początku lipca miesz-
kańcy Gminy zaalarmowali policję i pomogli zatrzymać pi-
janego kierowcę ciężarówki na jednej ze stacji benzynowych 
przy drodze krajowej nr 92. O taką odwagę apeluję do wszyst-
kich! Uważam, że wielu wypadków spowodowanych przez 
nietrzeźwych można było uniknąć, gdyby ktoś z otoczenia 
stanowczo sprzeciwił się wsiadaniu za kółko pijanego kiero-
wy i np. schował kluczyki. Albo gdyby ktoś zaalarmował po-
licję… Bądźmy zatem uważni i odpowiedzialni za siebie na-
wzajem! 

Na czym polega obywatelskie zatrzymanie? 
– odpowiada Zastępca Komendanta Policji w Tarnowie Podgórnym Radosławem Lewoszko
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 8 i 29 czerwca

Sesje o numerach 40 i 41 odbyły się 
w dniach 8 i 29 czerwca. W pro-
gramie pierwszej z nich do roz-

patrzenia było zaledwie 6 projektów 
uchwał, ale na recenzowanej sesji roz-
patrywaliśmy niezwykle ważną sprawę 
udzielenia wotum zaufania i udziele-
nia absolutorium Wójtowi za wykona-
nie budżetu Gminy 2020 roku. 28 maja 
na moje ręce został przekazany Raport 
o stanie Gminy Tarnowo Podgórne spo-
rządzony zgodnie ze stanem na dzień 31 
grudnia 2020r, obejmujący dokonania 
w 2020r. który niezwłocznie został prze-
kazany radnym i umieszczony w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Rok ten ze 
względu na pandemię był w historii sa-
morządu terytorialnego największym 
wyzwaniem. Jak stwierdził wójt Tade-
usz Czajka: – Skupiliśmy się na zapew-
nieniu ciągłości świadczeń usług admi-
nistracyjnych i komunalnych oraz na 
wspieraniu tych grup społecznych, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji m.in. 
przedsiębiorców. Jednocześnie wo-
bec zagrożenia załamania się finansów 
publicznych – na znaczną część roku 
wstrzymaliśmy gminne procesy inwesty-
cyjne. Pandemia spowodowała zmniej-
szenie dochodów budżetowych, koniecz-
ność ponoszenia dodatkowych kosztów 
zapobiegania rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa, a także przyczyniła się do 
słabszych wyników naszych jednostek, 
w szczególności Tarnowskich Term. 

Nad Raportem o stanie Gminy od-
była się debata, w której radni bez 
ograniczeń czasowych zabierali głos. 
Zwieńczeniem dyskusji było glosowa-
nie nad udzieleniem wotum zaufania 
Wójtowi Tadeuszowi Czajce. Uzyskał 
bezwzględną większość głosów: na 20 
obecnych 3 wstrzymało się od głosu (1 
radny nieobecny). Następnie Rada przy-
stąpiła do długiej i skomplikowanej pro-
cedury absolutoryjnej, jaka trwała od 
momentu złożenia przez Wójta wyma-
ganych prawem dokumentów, dotyczą-
cych wykonania budżetu Gminy za 2020 
r. Obowiązujący stan prawny nakłada na 
oba organy Gminy szereg ściśle sprecy-
zowanych obowiązków w tym zakresie. 
Dopiero po ich wypełnieniu możliwe 

jest głosowanie w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi. Przez półtora 
miesiąca trwały prace Rady Gminy nad 
przedłożonymi dokumentami. Znaczącą 
rolę w kwestii oceny wykonania budże-
tu Gminy za 2020 r. miały komisje sta-
łe Rady. Cztery z nich wydawały opinie 
w sprawie finansowania przedsięwzięć 
będących w orbicie zainteresowania 
poszczególnych Komisji za rozpatry-
wany okres sprawozdawczy. Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy, której prze-
wodniczył Damian Skwierzyński, wy-
korzystując zawarte w ustawodawstwie 
delegacje i obowiązki, dokonała kom-
pleksowej kontroli sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy za 2020 r. wraz 
ze sprawozdaniami finansowymi. Efek-
tem tej pracy było wydanie opinii na te-
mat wyżej wymienionych dokumentów, 
a także w sformułowanie wniosku do-
tyczącego udzielenia Wójtowi absolu-
torium. Po zapoznaniu się z opinią RIO 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy TP za rok 2020 r. i opinii RIO 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne i opiniami 
Komisji Stałych Rady Gminy, radni nie 
podjęli dyskusji na temat sprawozdania 
finansowego jednogłośnie zagłosowano 
nad przyjęciem sprawozdania finanso-
wego. W głosowaniu nad udzieleniem 
absolutorium radni zagłosowali jedno-
głośnie. Na tej sesji dokonano korekty 
budżetu Gminy na rok bieżący i WPF 
Gminy Tarnowo Podgórne. Wyrażono 
zgodę na przystąpienie do opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działek 67/1 i 98/2 
w Ceradzu Kościelnym. 

Na kolejnej, 41 sesji Rady Gminy 
najważniejszymi projektami były te 
o znaczeniu dla finansów Gminy. Mo-
dyfikacji uległa Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy oraz budżet na 2021 
r. Pozostałe 3 projekty uchwał dotyczy-
ły spraw związanych z nadaniem nazw 
ulic w miejscowości w Lusówku, Ce-
radzu Kościelnym, Chybach i Barano-
wie. Rada zezwoliła na ustanowienie 
służebności drogi koniecznej i prze-
chodu oraz przeprowadzenie wszelkich 
mediów na części działki gminnej poło-

żonej w Tarnowie Podgórnym. Zezwo-
liła również na obciążenie służebnością 
przesyłu na dz. 1071/5 w Tarnowie Pod-
górnym z wnioskiem wystąpiła G.E.N 
GAZ ENERGIA. Udzielono pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu 
na pokrycie kosztów pozyskania przez 
Powiat nieruchomości niezbędnych na 
realizację inwestycji na drodze powiato-
wej dla zadania polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej i chodnika na odcin-
ku od granicy Gminy w m. Góra do ron-
da na skrzyżowaniu ul 23 Października, 
ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 
Grudnia w Tarnowie Podgórnym. Okre-
ślono zasady udzielania dotacji na dofi-
nansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich oraz robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zbytków. Poprzedni pro-
jekt uchwały, który został wysłany do 
zaopiniowania przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z siedzibą w Warszawie oraz Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2 czerwca 
Minister wniósł uwagi do przedłożone-
go projektu. 8 czerwca przesłano po-
nownie projekt uchwały z naniesionymi 
uwagami do odpowiednich organów. 16 
czerwca powyższa uchwała została za-
opiniowana bez zastrzeżeń. Teraz  już 
bez  problemów  będzie  można  wes-
przeć prace restauratorskie przy na-
szych gminnych zabytkach. 

Wprawdzie rozpoczął się okres wa-
kacyjny, ale Rada pracuje bez przerwy. 
Wszystkim mieszkańcom życzymy 
szczęśliwego i bezpiecznego wypoczyn-
ku. 

~ Krystyna Semba 
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Tegoroczna gala… to będzie widowisko!, Pozostawi-
my niezapomniane wrażenia! – to właśnie w ten spo-
sób, miesiąc temu, zapowiadaliśmy IV edycję Gali Mło-

de Lwy. Słowa dotrzymaliśmy. Prawie wszystkie siedzenia 
w Centrum Kultury Przeźmierowo były zajęte. “Serce roście 
patrząc jaki potencjał mamy w gminie, nie tylko gospodarczy, 
ale kopalnię wspaniałych talentów…” - to właśnie te słowa 
Przewodniczącej Rady Gminy Pani Krystyny Semby oddają 
nasze myśli. Oczywiście nie zabrakło artystów zamieszkałych 
na terenie naszej Gminy, którzy urozmaicili swoim występem 
tegoroczną galę. A byli to 

•  Gabriela oraz Kamil Marszał, którzy zaśpiewali dla nas 
piosenkę „Mogło być nic” z repertuaru Kwiatu Jabłoni, 

•  Zarina Zaradna zagrała dla nas na harfie Nokturn M. Glinki, 
•  Red Bow Trio, w składzie Oliwia Nowak, Zofia Olesik 

i Eryk Logoń, zagrało dla nas utwór Astor Piazzolla: Sum-
mer from 4 seasons of Buenos Aires, 

•  Agata Zygmńska wraz z Marią Miśkiewicz w debiutanc-
kiej piosence “Mamo” autorstwa Agaty Zygmańskiej, 

•  ZPiT Lasowiacy w tańcu “Chusteczki” z regionu rzeszow-
skiego.

Gala nie odbyłaby się bez nominacji, dlatego poniżej przed-
stawiamy Państwu listę nominowanych: 

-  w kategorii Młody Społecznik: Maria Miśkiewicz, Nikola 
Wypuszcz, Patrycja Nowicka, Miłosz Lupiński,

-  w kategorii Młody Artysta: Agata Mizera, Zofia Kabaciń-
ska, Anna Gąsiorek, Weronika Gawelska, Martyna Perz, ze-
spół o składzie Lena Kaźmierczak, Maria Korcz, Maksymi-
lian Haraj, Gabriela Marszał, Kamil Marszał, 

-  w kategorii Młody Naukowiec: Laura Piszczek, Hubert 
Budny, Katarzyna Piszczek, Mikołaj Kucz, Laura Jaśko-
wiak, Bartosz Szpakowski, Alicja Obstalecka, Mateusz 
Woźniak, Julia Rudna,

-  w kategorii Młody Sportowiec: Gabriela Pustkowiak, Maja 
Pietraszak, Antoni Biłyk, Lena Michalska, Kacper Ignato-
wicz, Elena Filipiak, Martyna Konieczna, Zuzanna Zalew-
ska, Sara Gać-Mytych, Marta Stachowska, Maksymilian 
Wiśniewski, Leon Jankowski, Jasza Szajrych, Maks Wi-
śniewski. 

-  w kategorii Oddany dla Młodych: Agata Kaszuba, Łukasz 
Duda oraz Ewa Głowacka.

A oto nagrodzeni podczas tegorocznej gali Młode Lwy: 
Młody Społecznik – Nikola Wypuszcz
Młody Artysta – Weronika Gawelska,

Młodzieżowa Rada Gminy
Gala Młode Lwy Młody Sportowiec – Maja Pietraszak,

Młody naukowiec – Alicja Obstalecka, 
Oddany dla młodych – Agata Kaszuba. 
Zwycięzcom gratulujemy i już dzisiaj zapraszamy za rok!

Konkurs „EKOtły”
Za nami gminny konkurs o tematyce klimatyczno-środo-

wiskowym “EKOtły”. Młodzieżowa Rada Gminy pod 
patronatem Wójta Tadeusza Czajki podjęła się organi-

zacji konkursu, którego celem była promocja poprawy jakości 
powietrza poprzez propagowanie korzyści jakie niesie wymia-
na pieców węglowych, tzw. kopcichów. Jest nam niezmier-
nie miło, że tak liczna grupa młodzieży szkół podstawowych 
chętnie wzięła udział w konkursie. Trzeba przyznać, że prace 
uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy były naprawdę 
na wysokim poziomie - pewien kunszt, pomysłowość, estetyka! 

Z pewnością każdy rodzic wie, że dzieci są zainteresowane 
światem. Jesteśmy ciekawi czy i teraz również pojawiły się py-
tania „dlaczego…” i „po co..?”. Nawet jeśli nie padły te pyta-
nia warto zadać sobie trudu czy ja sam jestem w stanie wypo-
wiedzieć się na temat smogu, czy po prostu otaczającego nas 
świata. Można wiele zdziałać, lecz róbmy to ze świadomością. 

Warto zaznaczyć, że do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy woje-
wództwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów nie-
spełniających wymogów emisyjnych. Naszym celem jest zachę-
cenie oraz nagłośnienie pewnego problemu, z którym prędzej czy 
później będą zmagać się mieszkańcy naszej gminy, lecz nie tylko. 
Niezmiernie ważnym aspektem są finanse, ponieważ niektórych 
mieszkańców zwyczajnie nie stać na wymianę źródła ogrzewa-
nia, ponieważ sama wymiana pieca niejednokrotnie nie wystar-
czy – często potrzebna jest kompleksowa termomodernizacja 
budynku. Gmina Tarnowo Podgórne prowadzi program dopłat 
do wymiany pieców oraz wspiera merytorycznie mieszkańców 
w korzystaniu z rządowego programu termomodernizacji.

A teraz przejdźmy do konkretów. I miejsce zajęła Magdale-
na Budnik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Polskich No-
blistów w Baranowie. Drugie miejsce zajął Michał Goździor, 
uczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Prze-
źmierowie. Trzecie miejsce zajęła Anna Urbanowska, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie. 
Prace oceniała Młodzieżowa Rada Gminy Tarnowo Podgórne 
wraz z radnym Rady Gminy Mateuszem Borowskim. Pozosta-
łym uczestnikom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za 
rok! ~ Młodzieżowa Rada Gminy 

Gala Młode Lwy I miejsce – Magdalena Budnik
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~ aktualności

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Baranowie wraz ze 
Strażą Gminną Tarnowo Podgórne w ramach działań 
priorytetowych w drugim półroczu 2021 r. dokonywać 

będą kontroli  zdiagnozowanego zagrożenia w rejonach służ-
bowych. 

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Wysogotowo, ul. Wierzbowa
Zdiagnozowane ryzyko: włamania do domów
Dzielnicowy: mł.asp. Daniel Kamiński, tel. 786 936 081 

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Baranowo, ul. Przemysława a ul. Słoneczna
Zdiagnozowane ryzyko: kradzieże elementów wyposażenia 

pojazdów tablice rejestracyjne 
Dzielnicowy: asp. sztab. Daniel Ryczek, tel. 786 936 076

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia:  
Tarnowo Podgórne, Os. Centrum
Zdiagnozowane ryzyko: kradzieże wyposażenia pojazdów – 

katalizatory
Dzielnicowy: sierż. Krzysztof Byczek, tel. 786 936 076

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Sady, ul. Lusowska
Zdiagnozowane ryzyko: wykroczenia w ruchu drogowym 

– wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych tj. naruszenie

przez kierowców znaku pionowego B-25
Dzielnicowy mł.asp. Damian Michniewski, tel. 786 936 077

Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Lusówko, ul. Sierosławska
Zdiagnozowane ryzyko: wykroczenia w ruchu drogowym tj. 

niestosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych do znaku 
B-5, tj. zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

Dzielnicowy mł.asp. Marcin Piasek, tel. 516 903 455

Zakładanym celem do osiągnięcia będzie ograniczenie 
występowania wykroczeń w ruchu drogowym oraz kradzie-
ży, a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców. W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców 
o innych rejonach zagrożonych w naszej Gminie, w których 
niezbędna jest interwencja Policji lub Straży Gminnej, będą 
one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji 
dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP 
w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Baranowie oraz Straży 
Gminnej w Tarnowie Podgórnym. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Plany działań priorytetowych na II półrocze 2021

W niedzielne popołudnie (27 czerwca) spotkaliśmy 
się w przepięknej scenerii parku przy Pałacu Jan-
kowice, gdzie odbyła się gala podsumowująca dru-

gą edycję Festiwalu Talentów i Pasji. Wydarzenie prowadził 
Wójt Tadeusz Czajka oraz Dyrektor Pałacu Monika Rutkow-
ska. 

Do udziału w wirtualnym Festiwalu Talentów i Pasji Gmina 
zaprosiła wszystkich mieszkańców! Nie narzucono żadnych 
kategorii ani grup wiekowych. Zgłosiło się 20 uczestników. 

W głosowaniu internautów najwięcej głosów zdobyła Karo-
lina Jurgowiak (na zdjęciu), której pasją jest układanie kostki 
Rubika. Układa ją w naprawdę imponującym tempie, co moż-
na było również zobaczyć na filmie, który przesłała na Festi-
wal. Kolejne miejsca na podium zdobyły uczestniczki, których 

pasją jest śpiew: Laura Jezierna (II miejsce) i Kamila Cicha 
(III miejsce).

Pozostali laureaci festiwalu to: Anna Gąsiorek – gra na pia-
ninie, Zuzanna Zujewska – jazda konna, Laura Wieczorek – 
śpiew, Maja Woźniak – rysowanie, Zosia Drążewska – taniec 
nowoczesny i Martyna Perz – śpiew. 

Nagrody dla laureatów ufundowały gminne jednostki (Pałac 
Jankowice i Muzeum w Lusowie), spółki (TPBUS, TP-KOM 
i Tarnowskie Termy), instytucje kultury (GOK SEZAM i Bi-
blioteka) oraz Gmina Tarnowo Podgórne. Ponadto wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zestawy gadże-
tów. 

A na zakończenie koncertu galowego drugiej edycji Festi-
walu Talentów i Pasji zaprosiliśmy przybyłych gości na kon-
cert Krzysztofa Iwaneczko.

~ ARz

Gala Festiwalu Talentów i Pasji 2021 za nami! 
Poznajcie laureatów
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~ bezpieczeństwo

Policja apeluje 

Nie zostawiaj dzieci i zwierząt  
w samochodzie podczas upałów!
W ostatnim czasie temperatura w wielu regionach 

kraju wzrosła powyżej 30°C – policjanci zatem 
przypominają, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt 

w zamkniętym samochodzie podczas upałów. 
Wysoka temperatura i słońce mogą sprawić, że zaparkowa-

ny w upalne dni samochód stanie się pułapką dla przebywa-

jących w nim osób i zwierząt. Zbudowany z metalu i szkła 
pojazd przypomina szklarnię, która generuje wysoką tempera-
turę. Wystarczy kilkanaście minut, aby w zamkniętym samo-
chodzie temperatura wzrosła do poziomu zagrażającego życiu 
i zdrowiu.  ~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk

kierownik RD Baranowo

Wiadomości wędkarskie 
Sezon wędkarski 2021 rozpoczął się z opóźnieniem po-

dobnie jak ubiegłoroczny – ze względu na epidemię CO-
VID-19, a przeprowadzone zawody rozgrywane były 

z zachowaniem aktualnych obostrzeń.
16 maja miało miejsce uroczyste otwarcie sezonu wędkar-

skiego 2021. Inauguracji towarzyszyły zawody o puchary 
przechodnie im. Gerarda Raszewskiego, Zdzisława Barci-
szewskiego oraz Tomasza Braniewicza. Podium należało od-
powiednio do Daniela Szymańskiego (I miejsce), Krzysztofa 
Kwiatka (II miejsce), Zbigniewa Cegłowskiego (III miejsce).

W maju przeprowadzone zostały jeszcze dwie imprezy węd-
karskie. 29 maja odbyły się zawody dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Wyróżnione zostały dwie kategorie wiekowe dzieci 
i młodzieży: U-12 (dzieci do lat 12), w której wygrała Ewelina 
Bobyk, następny był Ryszard Kwiatek i Maja Kaiser, oraz ka-
tegoria U-16 (dzieci powyżej 12 r.ż.), w której I miejsce zdo-
był Mikołaj Michalski, II miejsce należało do Kingi Bączyk, 
III zaś do Patryka Paul. Frekwencja w przypadku młodych 
zawodników dopisała. Wszystkie dzieci otrzymały zarówno 
nagrody wędkarskie, jak i gadżety ufundowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne. 

30 maja rozegrane zostały spławikowe zawody towarzyskie 
(niewliczające się do klasyfikacji Grand Prix Koła), które wy-
grał Piotr Lima, II miejsce należało do Zbigniewa Cegłow-
skiego, III miejsce zajął Maciej Bączyk

Koło PZW132 Tarnowo Podgórne było współorganizatorem 
Okręgowych Zawodów z okazji Dnia Wędkarza oraz Okrę-
gowych Zawodów Młodego Wędkarza (dzieci i młodzież do 
lat 16)

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, o który można 
było „zawalczyć” 13 czerwca, trafił do Dawida Bauma, tuż za 
nim na podium uplasował się Maciej Stypiński, a trzecie miej-
sce na podium należało do Marka Sikorskiego.

27 czerwca odbyły się zawody dla dzieci i młodzieży „Wi-
tajcie Wakacje”. W rozgrywkach najmłodszych mieszkańców 
I miejsce zajął Kacper Świergiel, II miejsce -  Ryszard Kwiatek, 
III miejsce – Maja Kaiser. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody 
oraz upominki ufundowane przez Gminę Tarnowom Podgórne 
oraz przez sponsora indywidualnego – Kol. Macieja Bączyka 
– za co serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Koła PZW 132 
Tarnowo Podgórne. W obu imprezach skierowanych dla dzieci 
przygotowany był poczęstunek, który, mamy nadzieję, że uroz-
maicił czas naszym najmłodszym po zawodach. Nie zabrakło 
też ogniska, przy którym dzieci chętnie spędziły czas.

Członkowie Koła PZW132 Tarnowo Podgórne zostali tak-
że Mistrzami Okręgu – Kol. Piotr Michalski został Mistrzem 
Okręgu U-55 (spławik) oraz Kol. Marek Pazgrat otrzymał ty-
tuł Spinningowego Mistrza Okręgu – Gratulacje!

Zapraszamy na nadchodzące imprezy wędkarskie: 
-  Otwarte Zawody Wędkarskie o tytuł spławikowego Mi-

strza Gminy (Organizatorzy: OSiR Tarnowo Podgórne, 
Koło PZW 132 Tarnowo Podgórne) – 1 sierpnia

-  Zawody o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne – 11 sierpnia

-  Spławikowe Zawody o tytuł Mistrza Koła (II tura)  
25 sierpnia 

-  Zawody dla dzieci i młodzieży „Pożegnanie Lata”  
29 sierpnia 

Informujemy, że wszystkie imprezy wędkarskie organizo-
wane w sezonie 2021 rozgrywane są na terenie Stawów w Ba-
ranowie.

Biuro Koła w lipcu i sierpniu jest otwarte w pierwszy wto-
rek miesiąca w godzinach 18.00 – 20.00, (Tarnowo Podgórne, 
ul. Sportowa 1). Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 505 060 394. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami
~ Tomasz Braniewicz,  

Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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~ przygoda

Udało się! 785 km starymi traktorami wzdłuż wybrzeża 
Bałtyku niecodzienna wyprawa zabytkowymi trakto-
rami. Jedenastu kolekcjonerów wzięło udział w Bał-

tyk Trip Traktor, czyli rajdzie szlakiem polskich latarni mor-
skich. Wszystko zaczęło się od startu miejscowości Piaski, 
na Mierzei Wiślanej – 2 km od granicy z Obwodem Kalinin-
gradzkim (Rosja), a zakończyło w Świnoujściu przy starej la-
tarni Stawa Młyny, kilometr od granicy z Niemcami, na falo-
chronie przy ujściu Świny. 

Pogoda nie rozpieszczała traktorzystów – upały sporo ponad 
30 stopni dawały się mocno we znaki. Uczestnicy Bałtyk Trip 
Traktor pochodzili z różnych regionów Polski: Wielkopolska, 
Podkarpacie, Śląsk, Bielska Biała i Polska Wschodnia. 

Przejechaliśmy od Mierzei Wiślanej na wschód przez Trój-
miasto zatrzymując się w Żeliszewie, gdzie zostaliśmy ugosz-
czeni przez kolekcjonerów z grupy Dzik Team. Z okolic Pucka 
dojechliśmy na Hel i z powrotem, a następnie ruszyliśmy dalej 
na zachód. 

W Stilo uczestniczyliśmy w zlocie Moto-Rock, w którym 
wzięło udział 54 kolekcjonerów, a na zakończenie odbył się 
koncert kapeli rockowej White Rooms and Friends.. 

Na trasie nie brakowało atrakcji m.in. przepłynięcie rzeki na 
promie (3x), przejazd tunelem w Gdańsku, przejazdy trakto-
rami po plaży.
A teraz trochę statystyki:
Trasa z Piasków do Świnoujścia – 785 km, pokonana w 8 

dni
Odwiedziliśmy 16 latarni
Uczestnicy:
• Jacek i Kamil Hornikowie Bielsko Biała Ursus C451 1956
• Eugeniusz Boryczka Kobylin /Wielkopolska/ Ursus C45 

1961

• Krystian Węcka Sasino /Pomorze/ Ursus C45 1964
• Bartosz Jankowski Chrzypsko Wielkie /Wlkp./ Ursus 

C328 1963
• Bartosz Stopa Duszniki /Wielkopolska/ Ursus C328 1966
• Janusz Jaracz Iwonicz Zdrój /Podkarpacie/ Ursus C328 

1963 -użyczony przez K. Bim.
• Piotr Grunwald Nieborowice /Śląsk/ Ursus C328 1967
• Jarosław Chojnacki Kościan Zetor 25K 1950
• Wiesław  i Jakub Buda Batorowo  /Wielkopolska/ Po-

rsche Std. 1962
• Bimkiewicz Krzysztof Wola Jabłońska Eicher G250 1967
• Daniel Dmowski + Pęknięty Kamień /Podlasie/ Ursus 

C330 1970 wycofali się po 4 dniach

• Dominika Sieńko ARBOS samochód serwisowy/asekura-
cja, udostępniony przez firmę KORBANEK z Tarnowa Pod-
górnego

Firma KORBANEK zapewniła również bezpłatny transport 
9 traktorów na miejsce startu i powrót z mety do Tarnowa Pod-
górnego.

Bałtyk Trip Traktor
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~seniorzy ~ tcwp

W trzecim kwartale tego roku nie zmieni się spo-
sób prowadzenia konsultacji specjalistów Tar-
nowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-

ści (TCWP). Dyżury księgowej, doradcy podatkowego oraz 
radcy prawnego odbywać się będą mailowo, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wszelkie py-
tania, kierowane do ekspertów, prosimy przesyłać na adres 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl Dodatkowo, raz w miesią-
cu, w wyznaczonym terminie skorzystać będzie można z kon-
sultacji telefonicznych – zainteresowanych tą drogą kontak-
tu prosimy o wcześniejszą rejestrację w biurze TCWP. W tym 
celu należy przesłać zgłoszenie mailowo, na adres: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl lub skontaktować się telefonicznie: 61 
89 59 242. Informacji na temat dyżurów specjalistów udziela 
Dagmara Orlik. Szczegółowe informacje, dotyczące konsul-
tacji, dostępne są także na stronie internetowej TCWP (www.
tcwp.pl), w zakładce „Doradztwo”. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram telefonicznych kon-
sultacji specjalistów w III kwartale 2021 roku. 

Doradca podatkowy 
9 sierpnia, 13 września 
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najko-
rzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji 

podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagad-
nień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Doradca odpowie także na wszel-
kie pytania dot. Tarcz Antykryzysowych. 

Księgowa
19 lipca, 16 sierpnia, 20 września
Księgowa udziela wsparcia w zakresie wyboru formy opo-

datkowania, zmiany formy opodatkowania, obowiązków 
ewidencyjnych i podatkowych w zakresie podatku dochodo-
wego. Dowiesz się także, jakie są obowiązki przedsiębior-
cy w związku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych (kasa 
fiskalna, sprzedaż wysyłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń 
społecznych ZUS, podatku VAT i zatrudnienia pracownika na 
umowę o pracę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o działo) 
oraz wymogi przy zatrudnianiu obcokrajowców. 

Radca prawny
21 lipca, 18 sierpnia, 22 września 
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych doku-

mentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlu oraz z za-
kresie prawa pracy. 

~ TCWP

Dyżury specjalistów

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 18 czerw-
ca w Urzędzie Gminy odbyła się VIII sesja Rady Senio-
rów Gminy Tarnowo Podgórne. Wśród zaproszonych 

gości byli Wójt Tadeusz Czajka oraz I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat.

Wójt Tadeusz Czajka wręczył naszym radnym seniorom: 
Czesławowi Strzyżewskiemu oraz Andrzejowi J. Melerowi – 
wybranym w wyborach uzupełniających – zaświadczenie wy-
boru na członków Rady Seniorów II kadencji.

Informację o założeniach gminnej Polityki zdrowotnej Se-
niorów w 2021 r. przedstawiła I Zastępca Wójta Gminy Ewa 
Noszczyńska-Szkurat, omówiła między innymi: 

a)  Program szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 
60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. W 2021 roku Gmina na ten cel przeznaczy 90 
tys. zł,

b)  Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle 
chorych) – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Do-
finansowanie to 500 złotych na osobę, łącznie 100 tys. zł 
na okres 2020-2022,

c)  Program profilaktyki pneumokokowym dla osób powyżej 
60 roku życia, mieszkańców naszej Gminy – szczepienie 
przyjmuje się raz w życiu,

d)  Cykliczne badania RTG klatki piersiowej dla mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne (realizatorem jest Szpital 
w Wolicy),

e)  Badania: mammografia i cytologia, dla pań w wieku 50-
59 rokiem życia, (kontynuacja tych badań),

f)  panowie powyżej 40 roku mogą korzystać z bezpłatnych 
badań PSA (badanie prostaty) – zainteresowanie jest bar-
dzo duże

Następnie dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska 
podsumowała zajęcia on-line, które odbywały się w pandemii 
i cieszyły się dużą popularnością.

Na sesji omawiano również zorganizowanie Spartakiady dla 
Seniorów naszej Gminy, która ma się odbyć w I dekadzie mie-
siąca września.

Na zakończenie sesji podzielono i przegłosowano budżet 
na wszystkie kluby i koła seniora działające na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. Ze względu na pandemie nie wyznaczono 
terminu kolejnego posiedzenia Rady Seniorów.

Wszystkim Seniorom i ich rodzinom życzymy wszelkiej po-
myślności, życzliwości i dużo zdrowia.

~ Rada Seniorów

Z prac Rady Seniorów
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„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedza-
nia najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 

Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

„Lato, lato, lato czeka/ Razem z latem czeka rzeka/ Razem z rzeką czeka las/ A tam ciągle nie ma nas.” Popularna wakacyjna 
piosenka sprzed lat to idealny wstęp do opowieści o tym, jak to pod Poznaniem można nieźle… popłynąć.

Latem temperatura sprzyja pływa-
niu, a oferta rzecznych atrakcji 
jest zdecydowanie największa. 

Liczni amatorzy wypoczynku nad wodą 
pojawiają się wtedy nie tylko na rze-
kach, ale i w wielu miejscach nad Wartą: 
na plaży miejskiej w Luboniu, marinie 
w Czerwonaku czy na Przystani Kowale 
w Obornikach.

Wartą warto
Warta, która stanowi wodny kręgo-

słup okolic Poznania, jest jednocześnie 
częścią szlaku Wielkiej Pętli Wielko-
polski. Na trasie znalazł się cały sze-
reg przystani i marin: od Kotowa, przez 
Marinę Śrem, Jaszkowo, Rogalinek, 
Puszczykowo, przystanie w Poznaniu, 
AKWEN Marinę w Czerwonaku, nowo 
otwartą Przystań Owińska, Bindugę 
w Mściszewie po przystanie w Oborni-
kach i Stobnicy. A czym można pływać? 
Najpopularniejsze są kajaki. Długość 
spływów można planować elastycznie, 
wykorzystując dostępne przystanie. Po-
pularną propozycją jest trasa z Puszczy-
kowa do Poznania, zwana Kajakową 
Linią Turystyczną. Do końca września 
na chętnych czekają cykliczne spływy, 
organizowane  w ramach Aktywnego 
Lata w Czerwonaku. W Poznaniu jed-
ną z ciekawszych letnich atrakcji jest 
wodny tramwaj. Rejsy podobnej, lecz 
nieco mniejszej jednostki planuje się 
w wakacyjne soboty na trasie Czerwo-
nak-Owińska-Czerwonak. Dodatkową 
atrakcją tych wycieczek będą spacery 
z przewodnikiem po Owińskach. Nie-
zwykłych wrażeń dostarcza też tygo-
dniowy rejs po Warcie mieszkalną łodzią 
motorową. Prowadzenie takiej „łódki” 
nie wymaga specjalnych uprawnień, po-
trzebne jest jedynie krótkie przeszko-
lenie. Wiele różnych wodnych aktyw-
ności oferują Oborniki. Miasto u ujścia 
Wełny do Warty może pretendować do 
tytułu wodnej stolicy aglomeracji po-
znańskiej. Na miejscu można wynająć 
galary, czyli płaskodenne jednostki sil-

nikowe z miejscem na kilkanaście osób, 
wzorowane na historycznych łodziach 
rzecznych, oraz równie atrakcyjne War-
totratwy. Lokalną specjalnością są tra-
twy kajakowe – kajaki połączone plat-
formą, na której można się opalać, uciąć 
sobie drzemkę albo zorganizować grilla. 
Można też odbyć wyprawę tratwiano-
-rowerową, płynąc Wartą do Stobnicy, 
a wracając bezpieczną drogą rowerową 
skrajem Puszczy Noteckiej.

Górsko na nizinach
Podpoznańską rzeką numer dwa jest 

Wełna. Jej dolina słynie z malowni-
czych krajobrazów. Meandrująca wśród 
lasów rzeka tworzy naturalne spiętrze-
nia i płytkie rozlewiska. Miejscami Weł-
na przypomina rasową rzekę górską, 
więc w czasie spływu emocji nie braku-
je. Pod koniec trasy na kajakarzy cze-
kają dodatkowe atrakcje, gdy nad ich 
głowami przelatują goście Parku Lino-
wego Adrenalina, którzy odważyli się 
na zjazd tyrolski na drugi brzeg. Nieco 
dalej można odpocząć w Łazienkach 
Obornickich. W kierunku wyspy rzecz-
nej prowadzi stamtąd ścieżka poznaw-
cza „Woda i ryby”. Na jej trasie znalazły 
się gry i plansze edukacyjne, prezentu-
jące mieszkańców rzeki, którzy głosu 
nie mają. Ujściowy odcinek Wełny to 
dla nich ważne miejsce – jeden z nie-
licznych rezerwatów ichtiologicznych 
w Polsce.  

Małe jest piękne
Tegoroczna mokra wiosna  sprzyja-

ła kajakarzom, którzy pojawili się na 
rzadziej wykorzystywanych rzekach – 
Głównej, Cybinie czy Wirynce. W ofer-
cie lokalnych firm kajakowych częściej 
pojawiają się inne trasy, na przykład 
spływ Samicą Stęszewską ze Starego 
Dymaczewa do Warty, z widokami na 
mosińskie kamienice, Wieżę Obrabad 
i Galerię Sztuki w dawnej synagodze. 
Można również płynąć całą trasę Kana-
łem Mosińskim rozpoczynając wyciecz-
kę w rejonie Borkowic, a nawet Kościa-
na. Szczególnie atrakcyjny jest odcinek 
poniżej Mosiny, gdzie w wodzie zale-
gają liczne powalone drzewa. Na kilku-
godzinne spływy nadają się też rzeczki 
Kopel (Kopla) i Głuszynka. Najwytr-
walsi mogą wystartować nawet w Za-
niemyślu, wtedy najpierw popłyną przez 
ciąg jezior, a cała trasa może zająć nawet 
dwa dni. Spływ można też rozpocząć od 
miejsca połączenia obu rzeczek w rejo-
nie Kamionek. Mimo że trasa wiedzie 
w pobliżu gęsto zabudowanych miej-
scowości, to dolina pozostała tu praw-
dziwą enklawą dzikiej przyrody. Kopel, 
podobnie jak Kanał Mosiński, kończy 
swój bieg w Warcie, więc spływ można 
kontynuować dokąd nas tylko rzeka, ka-
jak i fantazja poniosą.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Czeka rzeka
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W Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin „ROKTAR” w dniu 15 lipca odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na 

którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytorycz-
ne za 2020 rok. Jednocześnie, w związku z upływem kaden-
cji, Zarząd uzyskał absolutorium za okres 2017-2020. Podczas 
zebrania przeprowadzono wybory nowego Zarządu i miłym 
zaskoczeniem było, że członkowie postanowili pozostawić 
ustępujący Zarząd. Jednak przepisy statutowe wymagają gło-
sowania, w związku z czym przeprowadzono wszystko zgod-
nie z prawem. Z działania w Zarządzie, po 13 latach pracy spo-
łecznej na rzecz Stowarzyszenia, zrezygnowała Maria Mruk. 
Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i życzymy 
dużo zdrowia. Nowym Skarbnikiem Stowarzyszenia została 
Grażyna Schabowska.

Obecny skład Zarządu:
Wanda Koralewska – Prezes
Zbigniew Kubiak – Wiceprezes
Grażyna Schabowska – Skarbnik
Sylwia Tomczak – Sekretarz
Elżbieta Bieniewska – Członek Zarządu
Elżbieta Kram – Członek Zarządu
Nawiązując do wyborów Zarządu, pragnę jeszcze raz ser-

decznie podziękować Członkom Stowarzyszenia za okazane 
zaufanie i docenienie naszej pracy społecznej na rzecz Sto-
warzyszenia ROKTAR. Obiecujemy, że będziemy dalej praco-
wać tak, aby ułatwiać i usprawniać życie osobom z niepełno-
sprawnościami, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej 

zapewnić pracę w jak najlepszych warunkach oraz promować 
naszą działalność w gminach Rokietnica i Tarnowo Podgór-
ne. Jednocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę Gmi-
nom, PFRONowi, Starostwu Powiatu Poznańskiego, Powia-
towemu Centrum Pomocy Rodzinie. Bez Waszego wsparcia 
nasza działalność nie mogłaby rozwijać się tak satysfakcjonu-
jąco. Szczególnie dziękuję Kierownik WTZ Elżbiecie Kram i 
terapeutom pracującym w naszej placówce za dotychczasową 
pracę, która w czasie obecnej sytuacji pandemicznej była trud-
na, jednak oni poradzili sobie z trudnościami, a nasi uczestnicy 
mieli dostarczane materiały do terapii w domu i mogli praco-
wać tak jak w Warsztacie. Rodzice i opiekunowie mieli okazję 
zobaczyć jak wygląda praca codzienna dzięki dostarczanym 
materiałom. Podczas zebrania rodzice i opiekunowie chwalili 
pracę terapeutów i podkreślali, że uczestnicy WTZ, pomimo 
zamknięcia Warsztatu przez pewien czas, nie byli pozostawie-
ni sami sobie. 

Dziękujemy za zaufanie i przystępujemy do dalszej pracy na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

~ Wanda Koralewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Podsumowanie roku  
działalności w ROKTARze
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~ stowarzyszenia

Robimy, co w naszej mocy

Wiele czynników złożyło się na to, że wzięliśmy 
głębszy oddech i wyzwoliliśmy się z grubego pan-
cerza, który wielu z nas przytłaczał hermetyczno-

ścią i ciężarem. Nareszcie możemy otworzyć na oścież drzwi 
swoich domów i z radością upajać się tym, że już nic nie mu-
simy, że możemy. 

Czerpiemy z tej możliwości pełnymi garściami. Spragnie-
ni towarzyskich kontaktów, uczestniczyliśmy w tygodnio-
wych turnusach wypoczynkowych w Sarbinowie i Pogorzeli-
cy (w ośrodku „Familijni” mogliśmy zapomnieć o pandemii, 
korzystać z wielu atrakcji na powietrzu i wspólnie spożywać 
posiłki). W czerwcu odbyła się jednodniowa wycieczka auto-
karowa. Byliśmy w Racocie, Soplicowie i Rydzynie. Poniżej 
szczegółowa relacja uczestniczki wycieczki.

Stworzyliśmy naszym słuchaczom możliwość powrotu do 
zajęć, w ramach odpracowania semestru zimowego. Odby-
wają się wszystkie zajęcia ruchowe, nauka języków obcych, 
spotkania z psychologią, chór, koraliki, kulinaria i wszystkie 
pozostałe.

Przed nami półkolonie dla seniorów Gminy Tarnowo Pod-
górne. To dwa turnusy: pierwszy w ostatnim tygodniu lipca, 
drugi w sierpniu. Może w nich uczestniczyć w sumie sześć-
dziesiąt osób. Na 7 sierpnia zapraszamy na spotkanie czter-
dziestu trzech Jubilatów, którzy w bieżącym roku kalendarzo-
wym kończą 70, 75, 80 i 85 lat. Będzie nam miło spędzić czas 
w tak dostojnym towarzystwie. To już szóste takie spotkanie, 
organizowane tym razem pod chmurką. 

Zarząd przygotowuje się do walnego zebrania, spartakiady 
seniorów Gminy Tarnowo Podgórne i mającej się odbyć 2 paź-
dziernika inauguracji kolejnego roku akademickiego, połączo-
nej z zaległymi obchodami 10-lecia UTW.

Pełni optymizmu i pozytywnego myślenia, wierzymy, że 
tym razem uda się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. 
Życzymy zdrowia, a wszystkim wypoczywającym nad Bałty-
kiem i innymi akwenami, pięknej pogody, słońca, jodu i miłe-
go towarzystwa.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 

W pierwszą po długiej przerwie jednodniową wy-
cieczkę udaliśmy się w upalny czerwcowy dzień, 
tym razem w okolice Kościana i Leszna. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy w Racocie, słynącym z XVIII-
-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego książąt Jabłonow-
skich, siedziby stadniny koni i rezydencji prezydenta RP 
w okresie międzywojennym. Przebywali w nim prezyden-
ci Wojciechowski, Mościcki, a później także Wałęsa i Kwa-
śniewski. Jest to jedyny prezydencki pałac, który posiadał 
zachowany do dzisiaj schron. Obejrzeliśmy również budy-
nek, w którym znajduje się kolekcja powozów, jednym z nich 
z dworca kolejowego do hotelu „Bazar” jechał słynny piani-
sta i polityk Ignacy Paderewski, kiedy przybył do Poznania 
w 1918 r. 

Drugim miejscem odwiedzonym przez nas była letniskowa 
wieś Cichowo, której atrakcją jest Skansen Filmowy Soplico-
wo – zrekonstruowana oryginalna scenografia Alana Starskie-
go z filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podczas 
podróży mogliśmy obejrzeć ten film, który przypomniał nam 
poemat Adama Mickiewicza, co wprowadziło nas w nastrój 
odwiedzanego miejsca. Zarządca skansenu w trakcie kręcenia 
filmu odpowiedzialny był za bociany, motyle i mrówki, więc 
w interesujący sposób opowiadał nam o skansenie i kulisach 
kręcenia filmu. Sokolnik pokazał nam loty sokoła, mogliśmy 
założyć ochronne rękawice i sami przejąć ptaka. Nasze serca 
skradły jednak zwierzęta zgromadzone w skansenie – uparta 
koza, wesoły osiołek, owce, sarny czy sowa, a zabawą okazała 
się przejażdżka miniaturową „ciuchcią” po parku.

Następnie udaliśmy się do Rydzyny, gdzie znajduje się baro-
kowa czteroskrzydłowa rezydencja, niegdyś siedziba Rydzyń-
skich, Leszczyńskich i Sułkowskich. Przy jej realizacji praco-
wał m.in. Pompeo Ferrari, dziadek twórcy znanego koncernu 
samochodowego. Rezydencja ta jest największą budowlą ba-
rokową w Wielkopolsce i tu ciekawostka – gdyby ktoś pisząc 
pracę na temat obiektów barokowych w Europie nie wspo-
mniał o Rydzynie, to musi zapłacić karę. Płacili. Obiekt od-
dany został narodowi, obecnie zarządza nim stowarzyszenie 
SIMP, organizujące tam szkolenia i różnego rodzaju imprezy. 

…jeszcze kawa, ciastko i zmęczeni, ale zadowoleni, udali-
śmy się w drogę powrotną.

~ Jola Stanisławska
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wycieczka Racot – Soplicowo – Rydzyna
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~ stowarzyszenia

„Strzeżcie pamięci tych, którzy poginęli za tę ziemię.
Strzeżcie ich grobów, jak ikony świętej.
A kto pamięci tych pomordowanych urąga,
W przyszłości kości swoje będzie szukał po polach.”
 (Julian Ursyn Niemcewicz)

W poprzednim numerze „Sąsiadki-Czytaj” pisali-
śmy o losach dwóch sióstr: Janiny Lewandowskiej 
i Agnieszki Dowbor Muśnickiej – córek generała 

Józefa Dowbor Muśnickiego. Obie oddały Ojczyźnie to, co 
miały najcenniejsze – swoje młode życie. Przypomnijmy, że 
pierwsza zginęła z rąk Sowietów w Katyniu, druga – w Palmi-
rach z rąk Niemców.

22 czerwca delegacja Towarzystwa Pamięci Generała Józe-
fa Dowbor Muśnickiego w Lusowie pojechała do Palmir, aby 
uczcić kolejną już rocznicę śmierci Agnieszki, która zginęła 
21 czerwca 1940 r. Organizatorem wyjazdu była Gmina Tar-
nowo Podgórne oraz nasze Towarzystwo.  Autokar tradycyjnie 
prowadziła grupa motocyklistów z Wójtem Tadeuszem Czajką 
na czele. W uroczystości oprócz przedstawicieli Gminy i na-
szego Towarzystwa wzięli też udział członkowie różnych or-
ganizacji. Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów 
Koncentracyjnych reprezentowała prezes Elżbieta Rybarska. 
Liczną grupę stanowiło grono uczniów Szkoły Podstawowej 
z Lusowa wraz z Dyrektor Kingą Grek Kowalczyk na cze-
le. Poczet sztandarowy tej szkoły uświetnił naszą uroczystość. 
Obecni byli również członkowie Młodzieżowej Rady Gminy 
z przewodniczącym Arkadiuszem Stolarskim, Karolina No-
wak - sołtys Lusowa, sekretarz Marianna Dąbrowska ze Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych Wielko-
polan oraz dyrektor Muzeum w Lusowie Michał Krzyżaniak. 
Posterunek honorowy przy grobie Agnieszki pełnili żołnierze 
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrze-
cza, a na czele delegacji jednostki stała porucznik Alicja Hoj-
ka. Delegacje złożyły na grobie Agnieszki kwiaty i zapaliły 
znicze. Uroczystość  prowadziła prezes Towarzystwa Zofia 
Smolarz, która zważywszy na bardzo liczne grono osób bę-
dących w Palmirach pierwszy raz, przypomniała życiorys 
Agnieszki. Głos zabrali również Wójt Tadeusz Czajka, Elżbie-

ta Rybarska i Marianna Dąbrowska. Osoby te mocno podkre-
ślały, że na wszystkich, ale szczególnie na młodych ludziach, 
tkwi obowiązek pamięci o bohaterach Ojczyzny. Z ramienia 
Towarzystwa głos zabrał Sławomir Grajek, który powiedział: - 
Jesteśmy tu z powodów czysto ludzkich, albowiem wśród wielu 
cech odróżniających człowieka od zwierząt jest pamięć o tych, 
którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, ale są w naszej 
pamięci. Ale jesteśmy tu także z pobudek patriotycznych, gdyż 
naszym wielkim obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy wal-
czyli i ginęli za to, byśmy my obecnie żyjący, mogli mieszkać 
i pracować w naszej Ojczyźnie, byśmy mogli mówić i modlić 
się w naszym ojczystym języku, byśmy mogli sami decydować 
o naszych sprawach małych i wielkich.

Po cmentarzu palmirskim i lesie okalającym cmentarz opro-
wadziła nas kustosz miejscowego muzeum Monika Kościk. 
Krzyże, które postawiono w miejscach egzekucji, robią na nas 
ciągle duże wrażenie pomimo że oglądane są przez nas już 
nie pierwszy raz. Jest ich 21, tyle, ile w tych miejscach od-
było się egzekucji. Niemcy dbali o to, by zbrodnię zachować 
w tajemnicy. Pomimo to znaleźli się świadkowie tych wyda-
rzeń. Do nich należał gajowy Adam Herbański, który znaczył 
drzewa w miejscu egzekucji. Po wojnie dokonano ekshumacji 
zwłok i pochowano je w oddzielnych grobach. Dziś na cmen-
tarzu w Palmirach znajduje się 2115 mogił. Około 30 procent 
pochowanych tam osób zdołano zidentyfikować, na nagrob-
kach wypisano ich imiona i nazwiska. Bardziej znane osoby 
to: marszałek Sejmu Maciej Rataj, działacz ludowy, wicepre-
zydent Warszawy Jan Pohoski oraz mistrz olimpijski z Los 
Angeles Janusz Kusociński. Pozostałe oznaczone są literami 
NN. Pochowani w nich ludzie to głównie ofiary starannie za-
planowanej zbrodniczej akcji AB mającej na celu likwidację 
elit polskiego społeczeństwa. W pobliskim muzeum znajdują 
się zdjęcia oraz przedmioty codziennego użytku należące do 
ofiar zbrodni. Przemawiają one do wyobraźni więcej niż jakie-
kolwiek liczby. 

~ Aleksandra Ludwiczak – sekretarz TPGJDM w Lusowie
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Obchody 81 rocznicy śmierci  
Agnieszki Dowbor Muśnickiej w Palmirach

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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~ stowarzyszenia Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

21 czerwca minęła 81 rocznica tragicznej śmier-
ci mieszkanki naszej Gminy Agnieszki Dowbor 
Muśnickiej. Córka dowódcy Powstania Wielko-

polskiego we wrześniu 1939 r., chcąc uniknąć aresztowania 
przez Niemców, uciekła do Warszawy. Tam wstąpiła do anty-
niemieckiej organizacji WILKI, a po aresztowaniu przez hitle-
rowców została przez nich zamordowana w Palmirach. Hołd 
bohaterskiej dziewczynie postanowili oddać także sportowcy. 

Z inicjatywy Jolanty Witczak, członka Towarzystwa Pa-
mięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego oraz zapalonej 
biegaczki długodystansowej, 20 czerwca odbył się bieg ma-
ratoński KRYPTONIM GUSIA, upamiętniający Agnieszkę. 
Pani Jola skrzyknęła grono znajomych biegaczy, którzy nie 
zważając na afrykańskie upały – temperatura momentami wy-
nosiła 37o w cieniu – przyłączyli się do jakże szczytnej idei. 
Grupa ponad 20 uczestników wystartowała z Muzeum w Lu-
sowie, a honorowym starterem była prezes Towarzystwa Zofia 
Smolarz. Trasa biegu w przeważającej części przebiegała przez 
urokliwe tereny naszej gminy – okolice Jeziora Lusowskiego, 
pobliskie lasy, Sierosław, Lusówko, Jankowice i z powrotem 
do Lusowa. Biegacze postanowili również przebiec przez za-
krzewskie lasy, by zatrzymać się przy pomniku upamiętnia-
jącym tysiące polskich ofiar rozstrzelanych przez Niemców 
w masowych egzekucjach podczas II wojny światowej. Bie-
gacze oraz członkowie naszego Towarzystwa złożyli pod obe-
liskiem oraz przy pomniku kwiaty i zapalili znicze. Ksiądz 
wikary z Dąbrówki Szymon Kosmala, który był jednym z ma-
ratończyków, odmówił przepiękną, z serca płynącą modlitwę 
za pomordowanych w Zakrzewie harcerzy, studentów, na-
uczycieli, wykładowców i wszystkich innych, których jedy-
ną winą było to, że byli polskimi patriotami. Na trasie biegu 
były zlokalizowane 3 stałe punkty żywieniowe. W Zakrzewie 
punkt przygotowali parafianie księdza Szymona – państwo 
Strzeszewscy z dziećmi. Oprócz napojów i owoców była przy-
gotowana kurtyna wodna. W Jankowicach dłuższy odpoczy-
nek miał miejsce w winnicy „Dolina Samy” Tomasza Kudli, 
który wraz z rodziną przygotował ciasto, napoje i owoce. Po 

kolejnym etapie biegacze uraczyli się napojami chłodzącymi 
wystawionymi w Pałacu w Jankowicach. Na całej trasie biega-
czom towarzyszył mobilny punkt regeneracyjny z napojami, 
owocami i energetycznymi przekąskami. Po przebiegnięciu 
ponad 45 km biegacze, zmęczeni, ale w fantastycznych na-
strojach, zameldowali się na mecie przy Muzeum w Lusowie. 
Po krótkim odpoczynku, przy tablicy poświęconej Agnieszce 
zapalili znicze i złożyli bukiet polnych kwiatów zebranych na 
trasie biegu, albowiem Gusia była znana z miłości do ogrodu 
i kwiatów. Następnie zwiedzili Muzeum Powstańców Wielko-
polskich oraz wysłuchali prelekcji na temat naszej bohaterki, 
wygłoszonej przez Grzegorza Jazdona. Kulminacyjnym punk-
tem było wręczenie wszystkim maratończykom pamiątko-
wych okolicznościowych medali ufundowanych przez nasze 
Towarzystwo. Cenną pamiątką stanowiły również oryginalne 
numery startowe zaprojektowane przez Jolę Witczak. Ubytek 
sił biegacze zregenerowali przepyszną zupą ugotowaną przez 
Huberta Szymkowiaka z restauracji „Tarnowski Łącznik”. 
Uczestnicy biegu w doskonałych nastrojach rozjechali się do 
domów zapowiadając, że w przyszłym roku chętnie wezmą 
udział w kolejnym maratonie. 

~ Sławomir Grajek

2 lipca delegacja Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Do-
wbora Muśnickiego w Lusowie udała się do Międzyrze-
cza, aby wziąć udział w uroczystych obchodach 25-lecia 

17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni 
Józefa Dowbora Muśnickiego. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. 
Wojciecha. Następnie zaproszeni goście wzięli udział w uro-
czystym apelu przed miejscowym Ratuszem, gdzie wysłuchali 
okolicznościowych przemówień. Zasłużonym w służbie żoł-
nierzom wręczono liczne medale i odznaczenia. Najbardziej 
widowiskową odsłoną obchodów była defilada pojazdów 
i pododdziałów Brygady. Goście mieli też okazję wysłuchać 
orkiestry dętej, wokalistki z klubu wojskowego Agaty Śpie-
wak oraz zobaczyć sprzęt jakim dysponuje jednostka. Całość 
zakończyła się przed pomnikiem patrona jednostki gdzie zło-
żono kwiaty.

Maraton dla Agnieszki – KRYPTONIM GUSIA

Z wizytą u żołnierzy
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W dniu 27 czerwca na strzelnicy w Grzebienisku 
odbyło się strzelanie o tytuł „Króla Zielonoświąt-
kowego”. Tytuł „Króla Zielonoświątkowego AD 

2021” zdobyła siostra Krystyna Pempera z KBS Grzebieni-
sko. Pierwszym rycerzem został brat Grzegorz Jaskuła KBS 
Sieraków, drugim rycerzem został brat Marian Majkowski, 
KBS Grzebienisko. Przypomnę, że do Okręgu Szamotulskie-
go Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP nale-
żą KBS Grzebienisko, KBS Wronki, KBS Sieraków, KBS 
Pniewy, KBS Szamotuły oraz KBS Tarnowo Podgórne. Sio-
strze Krystynie gratulujemy – swoim zwycięstwem udowod-
niła, że w wielu dziedzinach naszego życia kobiety na równi 
z mężczyznami mogą rywalizować. 

W tym samym dniu w Kokoszczynie odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Na zaproszenie Rady Sołeckiej bractwo zorgani-
zowało strzelnicę. Zainteresowanie zawodami strzeleckimi dzieci 

i młodzieży było duże, trudno było zakończyć. W tle o zwycię-
stwo toczyła się rywalizacja dzieci z rodzicami, ci ostatni wyci-
skali ostatnie poty, aby dorównać swoim pociechom. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i upominka-
mi. Zwyciężyła Zuza Matuszak, następne miejsca zajęli: Oli-
wier Wożniak, Martyna Matuszak, Wojtek Zimny, Nikodem 
Piechowiak, Aleksander Marciniak, Zofia Kunysz, Dawid 
Jackowski, Olivier Vergil, Julia Rutkowska i Adam Szcze-
chowiak. Gratulujemy! Dla Nas, kurkowych braci, podzięko-
waniem był uśmiech i radość uczestników. Dziękujemy za za-
proszenie.

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek, w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY MŁO-
DZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk - prezes

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym zaprasza wszystkich do rywalizacji o tytuł Mistrza Gminy 
Tarnowo Podgórne w strzelectwie – open. Zawody organizujemy wspólnie z Gminą Tarnowo Podgórne i Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. Dla zwycięzców przewidziano puchary, nagrody i dyplomy. Regulamin 
zawodów na stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach!
3 i 4 września, Strzelnica przy ul. Zachodniej w Tarnowie Podgórnym

Wiadomości brackie

Współpraca z jednostką wojskową z Międzyrzecza nawią-
zała się od początku istnienia naszego Towarzystwa. Żołnie-
rze uczestniczą w każdej uroczystości patriotycznej organi-
zowanej przez nasze Towarzystwo. Nadając im żołnierską 
oprawę sprawiają, że stają się one bardziej wyraziste i presti-
żowe. Przez cały okres współpracy spotkaliśmy się z życzli-
wością ze strony wszystkich kolejnych dowódców jednostki. 
Organizowane były też wycieczki do koszar, gdzie mogliśmy 
nie tylko zobaczyć sprzęt wojskowy, ale również przejechać 
się wojskowym pojazdem czy spróbować swoich sił w strze-
laniu z broni wojskowej. Młodzież szkolna może brać udział 
w dniach otwartych koszar, które „siedemnastka” organizuje 
raz do roku. 

Wszystkim żołnierzom Wielkopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej składamy najlepsze życzenia: wytrwałości w żołnier-
skiej służbie, która jest pięknym i niewymownie wartościo-
wym świadectwem miłości do naszej Ojczyzny, zaszczytem 
i powołaniem. 

~ Aleksandra Ludwiczak, sekretarz TPGJDM
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~ stowarzyszenia

Bordowe Kamyki na wakacjach
W ciągu ostatnich tygodni zu-

chy z 24. JGZ Bordowe 
Kamyki poznawały zawód 

strażaka. Zastanawiały się nad jego 
obowiązkami i niebezpieczeństwami, 
jakie na niego czekają. Aby zadać 
nurtujące nas pytania i dowiedzieć się 
jak naprawdę wygląda praca strażaków, 
24 czerwca wybraliśmy się do jednostki 
OSP w Lusowie. Mieliśmy okazję 
zobaczyć tam sprzęt, który jest używany 
podczas akcji i wyjazdów. Po obejrzeniu 
już całego wyposażenia samochodów, 
wszystkie zuchy z entuzjazmem wsia-
dły za ich kierownicę. Okazało się, że 
było tam równie dużo do oglądania! 
Gdy opuściliśmy garaż, każdy miał 
możliwość używania węża gaśniczego 
i przymierzenia hełmu strażackiego.

Po skończeniu zwiedzania remizy, od-
był się apel, na którym komendant Cho-
rągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Ku-
jaczyński wręczył zuchom „Trefle 
Powstańcze”. Kilka miesięcy temu wy-

W miłej rodzinnej atmosferze przy kawie, świeżych 
sałatkach owocach z miętą i domowych wypiekach: 
placku z rabarbarem i truskawkami, które upiekły 

nasze podopieczne gawędziliśmy miło przy wspólnym stole. 
Rozmawialiśmy na temat uroków życia sanatoryjnego i zdro-
wego odżywiania w różnych stanach chorobowych. Nasze pa-
nie wykazały się dużą wiedzą z tego zakresu. Podzieliły się 
swoim doświadczeniem i praktycznym radami. Omawialiśmy 
problemy związane z wysokimi temperaturami: konieczność 
picia odpowiedniej ilości wody, zabezpieczania pomieszczeń 
przed słońcem., noszenie lekkiej przewiewnej odzieży. Kon-
sultowaliśmy tematykę spotkań od września. Wspólne pla-
nowanie to klucz do zadowolenia wszystkich uczestników. 
W związku z przerwą wakacyjną Panie dostały zadanie domo-
we polegające na zapoznaniu się z otrzymaną lekturą „Zdrowe 
odżywienie Seniora” i wypróbowanie jednego z przepisów za-
wartych w książce oraz pielęgnacja sukulentów otrzymanych 
na spotkaniu. Cieszymy się, że pomimo pandemii i trudnego 
okresu izolacji na twarzach naszych podopiecznych gościł 
uśmiech.

Życzymy wszystkim udanych wakacji.

~ Zarząd Fundaji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

konaliśmy zadania z propozycji programowej „Zdobywcy Trefla”, która ma na celu 
lepsze poznanie przebiegu i bohaterów powstania wielkopolskiego. Gratulujemy 
wszystkim Zdobywcom!

Na zakończenie zbiórki wraz z rodzicami urządziliśmy świecznisko, na którym 
wspólnie śpiewaliśmy i podsumowaliśmy kończący się rok harcerski.

~ Bordowe Kamyki

Rodzinne klimaty
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~ stowarzyszenia

Ponad 20 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. J. 
Dowbora Muśnickiego wzięło udział w nagraniu uni-
katowego audiobooka. Płyty zostały już wręczone 12 

seniorom 24 czerwca. To niezwykły finał półrocznego dzia-
łania, który staje się też początkiem kolejnych inicjatyw wo-
lontariackich. Uczestnicy (w wieku od 9 do 100 lat!) mogli 
się przekonać jak ubogacające jest stawianie pytań w osobi-
stej rozmowie międzypokoleniowej. Goście z Koła Emery-
tów i Rencistów powitani przez panią dyrektor Kingę Grek-
-Kowalczyk zostali zaproszeni do sal lekcyjnych, podzielili 
się w drugiej części spotkania niesamowitymi historiami na 
temat pierwszych komputerów i początków nauczania w Lu-
sowie, młodzi wolontariusze natomiast zaprezentowali swoje 
obserwacje na temat zdalnej edukacji i stali się symbolicznymi 
przewodnikami po „współczesnej szkole”. Zanim jednak do-

szło do tego spotkania i premiery płyty 
„Czytam Seniorom” wśród zadań powie-
rzonych wolontariuszom było podjęcie 
konwersacji z osobami starszymi – naj-
pierw w formie telefonicznej, później 
on-line i finalnie podczas spotkania na żywo. Młodzi ludzie 
mogli wpłynąć na kształt akcji - swoje pomysły zapisywali 
wiosną np. na padlecie (czyli we wspólnym wirtualnym no-
tatniku), wzięli też udział w dwóch szkoleniach przygotowu-
jących ich do pełnienia roli wolontariusza, poznawali świat 
potrzeb osób starszych, dzięki spotkaniu z animatorem klubu 
seniora i zarazem dyrektorem Domu Kultury Stokrotka oraz 
ćwiczeniom prowadzonym przez trenera dramy Agatę Brań-
kę-Banasiak. Dzięki współpracy szkoły z Lokalnym Centrum 
Wolontariatu (Fundacji WUiR Inspiria) zainicjowany został 
tzw. wolontariat długoterminowy służący społeczności lokal-
nej – młodzi wolontariusze, mimo zakończenia roku szkol-
nego, mają przed sobą kolejne zobowiązania wolontariackie 
w myśl hasła: „Twoje działanie – lepszy świat”. Chętni będą 
pisać pocztówki z wakacji dla zapoznanych w czerwcu Senio-
rów. Odbywają się też nadal indywidualne konsultacje Lokal-
nego Centrum Wolontariatu dla osób zainteresowanych różno-
rodnymi działaniami społecznymi, pomocowymi, szukających 
dróg zdobywania i rozwijania swoich kompetencji, adres kon-
taktowy: fundacja.inspiria@gmail.com, www.fundacjainspi-
ria.org. 

Projekt LCW jest współfinansowany z środków Gminy Tar-
nowo Podgórne. 

~ Agata Brańka-Banasiak

Kolejny już sezon, rok piąty! Odbywają się w Lusowie 
spotkania dla mam z małymi dziećmi, które dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu gminy są niezwykle atrakcyjną propozy-
cją, mimo pandemii – w różnych wariantach, nieprzerwaną! 
W pierwszej części roku pojawiały się tematy stricte związane 
z ekologią w kuchni. Dla rodzin z małymi dziećmi to ważne 
zagadnienia – dlatego zapraszaliśmy gości z bliska (lokalnych 
specjalistów i społeczników np. przedstawicieli grupy Zero 
Waste Tarnowo Podgórne), ale też i z daleka, aby docenić to, 

co mamy tu i teraz (mieliśmy prelekcję 
z Warszawy i zza oceanu – zadziwili-
śmy się zupełnie różnymi standardami 
np. tym, że można kupić „płynne jajka” 
w dalekim świecie, a trudno zdobyć zwykły chleb). Uczyliśmy 
się jak optymalizować domowy budżet i też inwestować w do-
bre odżywianie (warsztat robienia własnych jogurtów, degu-
stacje olejów, spotkanie na temat jakości produktów i warzyw, 
na temat ziół i suplementów). Naszymi gośćmi byli autorzy 
książek, audycji radiowych, pracownicy naukowi, którzy do-
łożyli starań, wzmacniali nasze intuicyjne sposoby dbania 
o rodzinę – dzielili się konkretnymi informacjami, w kame-
ralnej atmosferze odpowiadali na każde pytanie. Jak zawsze 
w ramach Cafemama – okazja skorzystania z realnego wspar-
cia dla młodych rodziców. 

Po złagodzeniu obostrzeń sanitarnych wróciliśmy do warsz-
tatów rękodzieła na żywo, można było też przyjechać na kawę 
nad jezioro i przy okazji zaznać upragnionej dawnej formy 
spotkań ze sprawdzonymi prowadzącymi. Zapraszamy na ko-
lejne warsztaty we wrześniu! Kontakt: biuro.inspiria@gmail.
com

~ Fundacja Inspiria

„Czytam Seniorom” w Lusowie

Cafemama Inspiria Eko 2021
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Najlepszym lekarstwem jest aktywność fizyczna, a bal-
samem dla duszy jest muzyka. I jak to połączyć? Po 
prostu tańczyć! Nie jest ważny wiek i poziom umie-

jętności, ważna jest wspólna zabawa i ruch w rytm muzyki.
Kiedy pierwszy raz zajrzałam na zajęcia taneczne, organizo-

wane przez Maję Stępień z Fundacji „Nigdy nie jest za późno” 
i prowadzone przez Patryka Nowaka, urzekła mnie serdeczna 
i bardzo towarzyska atmosfera, jaka panowała w tym miejscu. 
Były to jedne z pierwszych spotkań, jakie miały miejsce po 
długiej przerwie związanej z pandemią. Dało się odczuć, że 
wszyscy byli za sobą bardzo stęsknieni i brakowało im kontak-
tu z drugim człowiekiem. Seniorzy też wiedzą, że taniec jest 
dla nich dobry i ma sporo zalet! Przede wszystkim zmniejsza 
poziom stresu i wpływa pozytywnie na samopoczucie. Pozwa-
la pozbyć się negatywnych myśli i dać upust emocjom. Wraz 
z wysiłkiem zwiększa się produkcja endorfin tj. hormonów 
szczęścia dlatego po zajęciach obok zmęczenia pojawia się 
zadowolenie. Tańcząc można wyszczuplić sylwetkę, zwięk-
szyć elastyczność ciała oraz poprawić koordynację ruchową. 
Zwiększa się też równowaga całego ciała i usprawniają sta-
wy, co w pewnym stopniu zapobiega też osteoporozie. Udział 
w zajęciach tanecznych reguluje ciśnienie krwi, usprawnia 
krążenie, poprawia pracę serca, obniża poziom cholesterolu, 
a także zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Wzmacnia się 
też odporność, ponieważ taniec pobudza mechanizmy obron-
ne, co jest szczególnie ważne w starszym wieku. Taniec daje 
nie tylko radość, to też doskonała forma komunikacji z dru-
gim człowiekiem, która pomaga w nawiązaniu kontaktów to-

warzyskich i zmniejsza poczucie osamotnienia. I to wszystko 
dzieje się na zajęciach Fundacji „Nigdy nie jest za późno”.

Czy można się od tańca uzależnić? Myślę, że tak! A dowo-
dem na to jest fakt, że seniorzy już od kilku sezonów biorą 
systematycznie udział w zajęciach tanecznych Fundacji i gru-
pa ta wciąż się powiększa! Jest to też miejsce, gdzie można 
poznać nowych ludzi, a nawet nawiązać nowe przyjaźnie, bo 
tutaj wszyscy dzielą się pozytywną energią, dobrym słowem, 
uśmiechem i ładują akumulatory na cały tydzień. 

Na parkiecie podziwiałam radosne panie i panów, tańczą-
cych solo, ale też jest kilka par! Wszyscy starają się nauczyć 
nowych kroków, nagrywają filmiki, by móc dodatkowo po-
ćwiczyć w domu. A dlaczego tak ćwiczą? Bo wiedzą, że na 
zakończenie każdego sezonu przygotowywana jest specjalna 

choreografia i występy sceniczne całej grupy. Z wielką przy-
jemnością oglądałam zeszłoroczny wideoclip, który dostępny 
jest na You Tube i na Facebooku Fundacji i wcale mnie nie 
dziwi, że Formacja Taneczna Fundacji „Nigdy nie jest za póź-
no” – „Senior Dance Stars” została przyjęta w poczet człon-
ków Polskiego Związku Tanecznego PZTan.

Na koniec czerwca odbyły się ostatnie warsztaty w sezonie 
letnim, po których spotkaliśmy się na kawie, by jeszcze pobyć 
w swoim towarzystwie, pożartować, pośmiać się i powspomi-
nać miłe chwile. Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcia. Był mały 
smutek, że trzeba się rozstać na jakiś czas, ale szybko powsta-
ły pomysły na przyszłe występy, a w głowach zrodziły się ma-
rzenia… A marzenia są po to by je realizować! Zatem do zo-
baczenia we wrześniu. ~ Agata Mikus

Wolontariuszka Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W zdrowym ciele zdrowy duch!

~ stowarzyszenia
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Są takie chwile, gdy serce rośnie i uśmiech sam pojawia 
się na twarzy! Są takie momenty, gdy w oczach babci 
Ulki, dziadka Józefa czy prababci Ewy widać niesamo-

wity blask w oczach, który sprawia że wiek przestaje mieć 
znaczenie i liczy się tylko ten czas, w którym napawamy się 
widokiem szczęśliwych ludzi, spełniających swoje marzenia!

1 lipca w gościnnych wnętrzach Hotelu Glamour w Prze-
źmierowie odbyły się ostatnie zajęcia w cyklu „Piękni i zadbani 
w każdym wieku”. To było niezwykłe spotkanie, pełne wzru-
szeń, pozytywnej energii oraz dobrych myśli i prezentów, któ-
rymi się obdarowaliśmy! Nie obyło się bez anegdot i zabaw-
nych historii, zwłaszcza gdy zaczęliśmy wspominać spotkania 
i rozmowy z wszystkimi specjalistami oraz omawiać wizyty 
w sklepach odzieżowych i przygotowania do sesji zdjęciowej. 
Potem na ekranie pokazały się zdjęcia grupowe i indywidual-
ne wykonane przez Kat Piwecką oraz tzw. zdjęcia przed i po 
dokumentujące metamorfozy seniorów, które wszystkich za-
chwyciły! W drugiej części Mariola Bardziejewska, zaopatrzo-
na w szakala i żyrafę, zachęciła seniorów do refleksji i każdy 
z nich miał możliwość podzielenia się z grupą swoimi odczucia-
mi i przemyśleniami związanymi z udziałem w tym projekcie. 
To były szczere, momentami bardzo wzruszające wypowiedzi, 
które umocniły nas w przekonaniu, że to co robimy ma ogrom-
ną wartość i jest bardzo ważne. Zwłaszcza dla samotnych osób, 
które dzięki nam mogły pobyć w przyjaznym i wspierającym 
się towarzystwie. Na koniec przyszedł czas na prezenty! Każdy 
uczestnik otrzymał od nas płytę ze wszystkimi zdjęciami z sesji 
zdjęciowej oraz jedno wybrane w formacie 30x45. Dodatkowo 
panie otrzymały od firmy Quiosque vouchery podarunkowe na 
zakupy w sklepach stacjonarnych. Jesteśmy przekonani, że po-
zytywna energia, doświadczenia oraz przyjaźnie tutaj zawarte 
na długo zostaną w pamięci uczestników naszego projektu. Po-
dobnie jak kartki z dobrymi i wzmacniającymi słowami, który-
mi obdarowaliśmy się nawzajem.

Dziękuję wszystkim prelegentom i osobom zaangażowa-
nym w realizację tegorocznej 5 edycji projektu „Piękni i za-
dbani w każdym wieku”. Podziękowania płyną do Karoliny 
Majka-Klak, Marioli Bardziejewskiej, Renaty Ślebiody, Anny 

Zientalskiej, Andżeliny Malinowskiej, Jagody Kaczmarek 
i Tomasza Brańki. Wizażystek z Akademii Maestro Olafa Ta-
baczynskiego w składzie: Anita Morella, Patrycja Długokęcka 
i Patrycja Janowska z Gliwic. Wolontariuszek: Agaty Mikus 
i Ewy Fertsch i innych tutaj nie wymienionych. Jestem ogrom-
nie wdzięczna ogólnopolskiej firmie Quiosque, która pomimo 
przejęcia przez GK Immobile i zmian z tym związanych, ze-
chciała po raz kolejny wesprzeć naszą akcję i użyczyła nam 
przepiękne ubrania, w których panie prezentowały i czuły 
się bosko! Dziękuję Salonowi Mody Męskiej Konieczny za 
stylizacje panów! Dziękuję Agacie Juska i Kat Piweckiej, za 
doskonałą współprace i zdjęcia oddające piękno chwili oraz 
Piotrowi Piosikowi za zdjecia ze spotkania podsumowujące-
go. Dziękuję Hotelowi Glamour za doskonale przygotowane 
sale konferencyjne oraz lunch serwowany w przerwie kawo-
wo-obiadowej, a Kuchni Rafała za poczęstunek w trakcie sesji 
zdjęciowej. Na koniec chcę podziękować Wam, Drodzy Se-
niorzy, za gotowość do zmian i zaufanie, jakim mnie obdarzy-
liście. Bardzo się cieszę, że piaty rok z rzędu mogę podziwiać 
jak pod skrzydłami Fundacji, którą założyłam, rozkwitacie 
i zaczynacie wierzyć, że nigdy nie jest za późno na miłość, na-
ukę i spełnianie marzeń. O to mi chodziło! 

Z wdzięcznością
~ Maja Stępień, Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Taki finał!

Zgrana Gmina Tarnowo – Fyrtel Gier

Zachęcamy do wspólnego grania w planszówki! Początkujących i zaawansowanych!
Zapraszamy w każdy co drugi piątek w 2021 r. między godzinami 18.00 a 1.00 do świetlicy wiejskiej w Baranowie przy 

ulicy Spokojnej 2B! W szczególności w wakacyjne piątki 30 lipca, 13 sierpnia i 27 sierpnia.
Do dyspozycji mamy przeróżne tytuły: od bardzo prostych, którymi zachęcamy nowych uczestników, po bardziej skompliko-

wane. Możemy również Wam doradzić w temacie nowinek na rynku, komentarzy i opinii, a także doradzić jaki tytuł kupić na 
prezent dla bliskiej osoby. Bez problemu możemy wytłumaczyć zasady większości tytułów i pomóc szybko wystartować i się 
dobrze bawić. 

Naszą intencją jest pokazanie różnorodności gier planszowych, które dzisiaj nie wyglądają już tak samo, to nie tylko rzut kost-
ką i ruch pionkiem. Zapraszamy do poznania tego nowego świata. Warto się przekonać i spróbować. Projekt jest realizowany 
przy udziale i współfinansowany przez naszą gminę Tarnowo Podgórne, a także przy dużym wsparciu sołtysa Baranowa Mieczy-
sława Paczkowskiego oraz Zbyszka Łakomy. Bardzo im z tego miejsca dziękujemy, gdyż bez ich dobrych intencji i wytrwałości 
nie moglibyśmy prowadzić naszych spotkań kolejny czwarty już rok. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wstęp na spotkania jest darmowy, zapisy na maila: fundacjafreetime@gmail.com
PS. Serdecznie zapraszamy do grupy na FB „Zgrana gmina Tarnowo – Fyrtel Gier”, na której omawiamy nowo wydawane gry, 

nowinki, kolejne spotkania i inne sprawy związane z tym hobby. ~ Fundacja Free Time

~ stowarzyszenia
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Z praktyki dietetyka

Zaburzenia odżywiania
Kult idealnych sylwetek sprawił, że zaburzenia odży-

wiania to coraz częstszy problem, z którym się bory-
kamy. Niestety dotyczy to już nawet dzieci! Złe rela-

cje z jedzeniem często bywają bagatelizowane, a przecież to 
bardzo poważne problemy, które mogą prowadzić nawet do 
śmierci! 

Dokładne przyczyny zaburzeń odżywiania nie są znane. Do 
ich wystąpienia mogą przyczynić się:

· brak akceptacji własnego wyglądu, 
· tendencja do bycia perfekcyjnym, 
· presja środowiskowa, 

· niskie poczucie własnej wartości, 
· traumatyczne doświadczenia,
· zaburzone relacje rodzinne, 
· uzależnienia i depresja. 

Wszystkie zaburzenia odżywiania mają podłoże psychiczne. 
Bardzo ciężko jest wskazać moment, w którym zaczyna się 
problem. Pierwsze objawy pojawiają się stopniowo, a osoba, 
której dotyczą, ukrywa je przed bliskimi i przed sobą. Fak-
tem jest, że zaburzenia odżywiania dotyczą częściej kobiet niż 
mężczyzn. Trzeba pamiętać, że pociągają za sobą również inne 
zaburzenia – lękowe, depresyjne lub zaburzenia osobowości. 

Najczęściej myśląc o zaburzeniach odżywiania przychodzi 
nam do głowy anoreksja i bulimia. Jednak zaburzenia odży-
wiania nie kończą się wyłącznie na tych dwóch zespołach cho-
robowych. Są to między innymi ortoreksja, diabulimia, drun-
koreksja lub kompulsywne objadanie się. 

Nie bagatelizuj problemów z jedzeniem u siebie lub bli-
skich. Mogą to być początki zaburzeń odżywiania, które są 
ciężkie w leczeniu. Jeśli jest coś, co cię niepokoi, skontaktuj 
się ze specjalistą. 

~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Nietolerancja laktozy to bardzo  
popularna w gabinecie dietety-
ka przypadłość. Pojawiają się 

wzdęcia, biegunki i inne dolegliwości. 
Przyczyną jest brak lub mniejsza ilość 
enzymu trawiącego w przewodzie po-

karmowym laktozę. Z perspektywy 
dietetyka można poradzić sobie z taką 
przypadłością na kilka sposobów. Naj-
prostszy to wyeliminowanie nabiału, 
co wiąże się z ryzykiem gorszego zbi-
lansowania diety. Innym jest stosowanie 
deficytowego enzymu pod postacią „ta-
bletki”. Jest jeszcze trzeci sposób, który 
wydaje się najłatwiejszy – to bezlakto-
zowy nabiał.  

Na rynku można kupić serki, jogurty 
i nieukwaszone mleko bezlaktozowe. 
Jego użycie na diecie, na pierwszy rzut 
oka rozwiązuje problem i nie zmusza 
do zmiany nawyków. Jest jednak pewne 
ALE: koneserzy bezlaktozowego mleka 
zauważyli, że jest ono słodsze. Warto tu 
wspomnieć jak jest produkowane. Ten 
sam enzym, którego brakowało podczas 
trawienia w przewodzie pokarmowym – 
β-galaktozydaza,  jest używany do roz-
łożenia laktozy na dwa cukry: glukozę 
i galaktozę. W efekcie w mleku bezlak-

tozowym pojawiają się dwa cukry pro-
ste, które w skali słodkości względnej są 
słodsze niż laktoza: glukoza (0,76 w tej 
skali) i galaktoza (0,50) – dla porówna-
nia laktoza ma 0,33. Dlatego pijąc mle-
ko bezlaktozowe odczuwamy słodszy 
smak. 

Na koniec warto podkreślić, że duże 
znaczenie ma postać tych cukrów, któ-
re sprawiają, że mleko ma wyższy niż 
zwykłe indeks glikemiczny i w konse-
kwencji jest szybciej wchłaniane. 

~ dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik
Dietetyk, specj. żywienia człowieka 

zdrowego i chorego
dietetyk@twojdietetyk.org

www.twojdietetyk.org

Żywienie na codzień 

Bezlaktozowy nabiał na diecie, czyli 
o słodszym bezlaktozowym mleku słów kilka
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Psychologia na co dzień 

O potrzebie  
wewnętrznego PRZYJACIELA
Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebni są nam przyja-

ciele dający oparcie w trudnych chwilach. Jak ważną 
rzeczą jest dbanie o dobre relacje z innymi. Równo-

cześnie należy mieć świadomość tego, że nie możemy przeżyć 
życia na wzór powoju owiniętego wokół innych. Musimy się 
nauczyć znajdowania oparcia w sobie samym. Budować we-
wnętrznego przyjaciela.  Oparcie w sobie jest źródłem odwagi, 
energii, niezależności oraz równowagi.  Ma ono trzy składowe:

• świadomość ciała 
• świadomość oddechu 
• poczucie ugruntowania 
W. Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, dyrektor Insty-

tutu Psychoimmunologii, kreśli taki obraz budowania oparcia 
w sobie.
Świadomość ciała
Wyobraźmy sobie nasze ciało jako obszerny, wygodny dom, 

mało tego – pałac pełen sal, pokoi i różnych zakamarków. Jest 
on tak obszerny, że do wielu z tych pomieszczeń nie zaglądamy 
a o niektórych nie wiemy nawet, że istnieją. Można powiedzieć, 
że spędzamy życie nie wchodząc w posiadanie i nie ogarniając 
naszego cielesnego dziedzictwa. W związku z tym nie mamy 
pewności, co tak naprawdę dzieje się w tym tak mało znanym 
a więc tajemniczym i groźnym domu-ciele. Ograniczeni do kil-
ku pomieszczeń, w których czujemy się bezpiecznie, zalęknie-
ni przemykamy obok tych zamkniętych. Wydaje się nam, że nie 
mamy do nich kluczy i że na zawsze muszą pozostać poza naszą 
kontrolą, a gdy dochodzą z nich jakieś dziwne, niezrozumiałe od-
głosy, skazani jesteśmy na niepokojące a nawet alarmujące do-
mysły. Niewygodnie, głupio a nawet strasznie jest mieszkać we 
własnym domu z dzikimi lokatorami, których nie widzieliśmy 
nawet na oczy. Mało kto wie, że są sposoby aby te zamknięte 
pokoje pootwierać i że nasze poczucie bezpieczeństwa wzrasta 
wprost proporcjonalnie do ilości otwartych, posprzątanych, prze-
wietrzonych i używanych pokoi – czyli uświadomionych obsza-
rów własnego ciała. Na poziomie neurologicznym poszerzanie 
świadomości ciała sprowadza się do tworzenia nowych, spraw-
nych połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi or-
ganami i częściami organizmu a świadomym mózgiem, czyli 
korą mózgową. Tam właśnie tworzy się coś w rodzaju mapy cia-
ła. Im bardziej rozległa, przestrzenna i szczegółowa jest ta mapa 
tym lepiej dla nas, tym bezpieczniej się czujemy a także – co 
szczególnie ważne – lepiej rozumiemy co się z chwili na chwilę 
z naszym ciałem dzieje. Krótko mówiąc mamy lepszy monitoring 
albo – zmieniając metaforę – większe bogactwo wskaźników na 
tablicy rozdzielczej naszego wyścigowego samochodu. To oczy-

wiście pomaga właściwie oceniać możliwości, ograniczenia i za-
grożenia, jakim podlega wspaniały pojazd, jakim jest ludzkie 
ciało. Wiadomo, że ci z nas, którzy nadmiernie przeciążają się 
obowiązkami i łatwo wpadają w stres miewają niedokładną i za 
małą mapę ciała albo zbyt małą ilość neurowskaźników na desce 
rozdzielczej swojej kory mózgowej.
Świadomość oddechu
Uświadomiony oddech przeponowy jest najbardziej efek-

tywnym i pożytecznym narzędziem do jakiego możemy się od-
wołać w sytuacjach stresowych; przywołuje do rzeczywisto-
ści, dostarcza nadwyżki energii potrzebnej do poradzenia sobie 
z trudną sytuacją, uwalnia od nadmiernego napięcia, pomaga 
złapać dystans i nie reagować nawykowo, poprawia nastrój. Ale 
żeby móc korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw przepono-
wego oddychania musimy umieć w stresowej sytuacji zdać so-
bie sprawę z tego, co dzieje się z naszą przeponą – czyli poczuć, 
że się usztywnia i blokuje – a potem wysłać jej jasne polecenie 
rozluźnienia się i uruchomienia. A do tego również potrzebna 
jest świadomość ciała. Im jej więcej tym lepiej a jeszcze lepiej, 
gdy dotyczy także nóg.
Poczucie ugruntowania
Mówimy często o mocnym staniu na własnych nogach, o by-

ciu kutym na cztery nogi, o trzymaniu równowagi i o tym, że 
można daleko zajść, wysoko się wspiąć, dużo znieść i dużo 
unieść. Wszystkie te wyrażenia potocznego języka wskazu-
ją oczywiście na nogi – a dokładniej mówiąc na ich znaczenie 
w realizowaniu trudnych zadań, w osiąganiu ambitnych celów 
w znoszeniu przeciążeń i radzeniu sobie w walce. W psycholo-
gicznym myśleniu, które nie oddziela ciała od umysłu, świado-
mość tego, że możemy liczyć na własne nogi nazywa się po-
czuciem ugruntowania. Po to, by dobrze przygotować ludzi na 
znoszenie przeciążeń i stresu wiele czasu i uwagi poświęca się 
również tej sprawie. Aby być odpornym na choroby i stres do-
brze jest zadbać o to aby nasze ciało – dom naszej psyche – był 
przez nas w całości zamieszkany, aby wystarczało mu energii na 
dobre oświetlenie, ogrzewanie, wentylację i komunikowanie się 
ze światem, no i żeby stał na solidnych fundamentach.

Dzięki wewnętrznemu przyjacielowi poprawią się nasze re-
lacje z innymi. Unikniemy emocjonalnej zależności i energe-
tycznego wampiryzmu. Będziemy zdolni do budowania satys-
fakcjonujących relacji. Pokonamy stres.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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Przedstawiamy Państwu 
kilka propozycji z na-
szej bogatej oferty no-

wości wydawniczych na lato:

RZEKI  PŁYNĄ  JAK 
CHCĄ  –  AŁBENA  GRA-
BOWSKA 

Oto kolejna piękna hi-
storia napisana przez Ałbe-
nę Grabowską, ukazująca 
przedwojenną wieś i rodzi-
nę oraz różne oblicza mi-
łości. Losy trzech sióstr 
Klary, Róży i Amelki, któ-
rych życie skomplikowa-
ła wojna, rok 1914 wywró-
cił ich poukładany świat do 
góry nogami. Wielka wojna 
i wielka miłość, wielkie na-
dzieje i wielkie rozczarowa-
nia, a w środku one – panny 
Terechowiczówny. 

BYĆ  CÓRKĄ  I  NIE 
ZWARIOWAĆ  –  KATA-
RZYNA  MILLER,  ANNA 
BIMER

Trudno jest być matką, ale 
nie jest też łatwo, a może na-
wet trudniej jest być córką. 
Autorki w swojej książce 
opowiadają o więzi pomię-
dzy matką a córką, która jak 
się okazuje, nie zawsze opar-
ta jest na zdrowej relacji. Ka-
tarzyna Miller i Anna Bimer 
w swoich rozmowach ana-
lizują zachowania własnych 
matek, rozmawiają także 
z innymi znanymi kobietami 

na temat ich relacji. Z tych 
rozmów wyłaniają się obrazy 
różnych matek - kochających 
i troskliwych ale też zabor-
czych, niedojrzałych, zazdro-
snych i zimnych. Autorki 
ukazują, jaki wpływ może 
mieć na dalsze, już doro-
słe życie kobiety jej związek 
z matką. Czasem je buduje, 
a niekiedy bardzo kompli-
kuje. Ciekawa książka poka-
zująca jakich błędów unikać 
i jak budować zdrową relację. 

WOJENKA.  O  DZIE-
CIACH,  KTÓRE  DORO-
SŁY BEZ OSTRZEŻENIA 
– MAŁGORZATA GRZE-
BAŁKOWSKA

Małgorzata Grzebałkow-
ska, reporterka i autorka best-
sellerowych książek, w swo-
im najnowszym reportażu 
przedstawia poruszający ob-
raz wojny widziany ocza-
mi najmłodszych jej uczest-
ników. Opowiada o losach 
dzieci zaplątanych w wojnę 
i to im oddaje głos. To waż-
ne, ponieważ bardzo często 
w relacjach o wojnie per-
spektywa najmłodszych jest 
zupełnie pomijana. Autorka 
opisuje losy dzieci uwikła-
nych w najstraszliwsze kon-
flikty – świadków, za którymi 
wyruszyła m.in. do Hiszpa-
nii, Niemiec, Stanów Zjedno-
czonych i na krańce dawnego 
Gułagu. „Wojenkę” uzupeł-
niają liczne rodzinne zdjęcia 
jej bohaterów, jednak naj-
większe wrażenie robią re-
produkcje dziecięcych rysun-
ków obrazujące wojnę. Prace 
te są wynikiem ogłoszonego 
w 1946 r. przez Ministerstwo 
Oświaty w Warszawie kon-

kursu, w którym dzieci w ca-
łym kraju rysowały to, co naj-
bardziej zapamiętały z tego 
ciężkiego okresu. Mocna, an-
gażująca i robiąca wrażenie 
pozycja. 

NOMADLAND. W DRO-
DZE ZA PRACĄ – JESSI-
CA BRUDER 

Autorka w swoim repor-
tażu opowiada o starszym 
pokoleniu Amerykanów, 
z których duża część to ofia-
ry mieszkaniowego kryzysu 
z 2008 r. Pozbawieni pomocy 
socjalnej, zadłużeni, żegna-
ją się z wygodnym życiem 
klasy średniej. Zamiast cie-
szyć się zasłużoną emerytu-
rą, przesiadają się do starych 
autobusów, vanów czy kam-
perów i ruszają w drogę z na-
dzieją na lepsze życie. Prze-
mieszczają się po całym kraju 
w poszukiwaniu dorywczej 
pracy. Oni sami mówią o so-
bie „bezmiejscowi”. Twier-
dzą, że wyrwali się z niewoli 
czynszów i nauczyli cieszyć 
nową wolnością. Ten repor-
taż naprawdę robi wrażenie. 

CZUŁA  PRZEWOD-
NICZKA.  KOBIECA 
DROGA DO SIEBIE – NA-
TALIA DE BARBARO

Książka napisana z my-
ślą o kobietach, które po-
szukują drogi do poznania 
samych siebie. Pomaga od-
powiedzieć na pytania: kim 
tak naprawdę jestem? czego 
chcę? o czym marzę? Autor-

ka w bardzo szczery sposób 
opisuje współczesne kobie-
ty, które często są dla siebie 
zbyt surowe i zbyt krytyczne, 
które boja się, że nie spełnia-
ją oczekiwań innych. Jest to 
idealna lektura dla pań, któ-
re czują, że w ich życiu jest 
za dużo obowiązków, a za 
mało radości. Naprawdę war-
tościowa pozycja, której au-
torka opiera się na sporym 
doświadczeniu i wiedzy z za-
kresu psychologii.

 PRZEWÓZ – ANDRZEJ 
STASIUK

Andrzej Stasiuk po dwuna-
stu latach wraca z nową po-
wieścią. Zabiera czytelnika 
na położone nad Bugiem po-
granicze, gdzie latem 1941 
r., po dwóch stronach rzeki 
koncentrują się niemieckie 
i sowieckie siły. Pomiędzy 
rozrzuconymi po obu stro-
nach rzeki wsiami rozgrywa 
się dramat kilkunastu ludzi. 
Dramat lojalności, nienawi-
ści i zemsty. To obraz wojen-
nego pogranicza z wybucha-
jącymi co chwilę bombami. 
„Przewóz” przeplata ze sobą 
historie wojenne oraz mono-
log autora. Stasiuk to mistrz 
frazy i uważnego opisywa-
nia skomplikowanych ludz-
kich losów, ale też myśliciel 
i wspaniały obserwator.

Zapraszamy serdecznie do 
naszej Biblioteki oraz Filii. 
Z pewnością każdy znajdzie 
dla siebie do przeczytania coś 
ciekawego, co umili mu wa-
kacyjny czas. Od 1 lipca cze-
kamy na Państwa w murach 
naszych placówek, z wolnym 
dostępem do półek. Chyba 
wszyscy czytelnicy stęsknili 
się już za „buszowaniem mię-
dzy regałami”. ZAPRASZA-
MY. ~ A.N.

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY:
• serwis Biletyna.pl
• w lipcu i sierpniu w siedzibie GOK SEZAM 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) 
od pon. do pt. w godz. 9-15
• w kasie przed każdym wydarzeniem

INTERNET:
www.goksezam.pl  | facebook.com/goksezam  |  
youtube.com/goksezam

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

AF
IS

Z

MARATON FILMOWY: „Rejs” | „Miś” | „Seksmisja”
seanse dla dorosłych
Bilety: 30zł

30/07 PIĄTEK
GODZ. 19:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Anna Budzyńska (sopran), Kamil Lis (organy), Paweł Hulisz (trąbka barokowa)
Wstęp wolny

1/08 NIEDZIELA
GODZ. 13:00

KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

„Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”
seans dla dzieci
Bilety: 11zł

1/08 NIEDZIELA
GODZ. 15:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Mała scena SEZAMU: „Bajki Malutkie”
Bajkowóz Teatru Animacji - spektakl plenerowy
Wstęp wolny

14/08 SOBOTA
GODZ. 17:00

PRZY CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

Mała scena SEZAMU: „Bajki Malutkie”
Bajkowóz Teatru Animacji - spektakl plenerowy
Wstęp wolny

15/08 NIEDZIELA
GODZ. 17:00

PRZY DOMU KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

POKAZ SPECJALNY

Warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci od 9 r. ż. i młodzieży
szczegóły i zapisy na www.goksezam.pl

2-6/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

Warsztaty wokalne dla dorosłych
szczegóły i zapisy na www.goksezam.pl

6-8/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

GODZ. 10:00-14:00

GODZ. 18:00-20:00 (PIĄTEK)
GODZ. 10:00-14:00 (SOB., NIEDZ.)

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia
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Tego jeszcze u nas nie było! Kla-
syka polskiego kina, niepowta-
rzalny humor łączący kolejne 

pokolenia i aktorzy, których nie spo-
sób zapomnieć. Zapraszamy na mara-
ton filmowy, podczas którego zaprezen-
tujemy takie filmy, jak: „Rejs”, „Miś” 
i „Seksmisja”. Komedie te, choć wie-
lu osobom znane, rzadko ma się okazję 
obejrzeć na dużym ekranie. Warto też 
przypomnieć, że podczas seansów wi-
dzowie mają możliwość skorzystania 
z leżaków, które są nie tylko wygodnie, 
ale też niezwykle klimatyczne w naszej 
kameralnej sali. Bilety na cały maraton 
w cenie 30 zł. Dodatkowo w cenie nie-
spodzianka dla każdego widza. Poniżej 
krótkie przypomnienie filmów.

Rejs, reż. Marek Piwowski
Utrzymana w groteskowym tonie 

eksperymentalna komedia satyryczna: 
akcję filmu stanowią improwizowane 

miniscenki, rejestrowane metodą para-
dokumentalną, rozgrywające się wśród 
pasażerów statku płynącego po Wiśle. 
Na pokład dostaje gapowicz (Stanisław 
Tym), wzięty przez kapitana (Ryszard 
Pietruski) za instruktora kulturalno-
-oświatowego. Organizuje on zebrania, 
wybory rady rejsu, wreszcie – gry i za-

bawy z okazji urodzin kapitana.

Miś, reż. Stanisław Bareja
Komedia złożona z groteskowych 

epizodów ukazujących rozpad PRL-
-owskiego systemu. Liczne sceny z ba-
rów mlecznych, urzędów i sklepów 
ujawniają absurd codziennej egzystencji 
Polaków. Wokół historii Ochódzkiego 
(Stanisław Tym) narasta wiele ważnych, 
małych opowieści charakteryzujących 
rzeczywistość początku lat osiemdzie-
siątych.

Seksmisja,  scenariusz  Juliusz Ma-
chulski

Nie wiadomo dokładnie, co oznacza 
słowo „kultowy”, ale mało który film 
zasługuje na to określenie bardziej niż 
„Seksmisja”. W momencie wejścia na 
ekrany został przyjęty entuzjastycznie, 
przez wiele miesięcy przyciągał kom-
plety widzów. „Seksmisja” została zre-
alizowana z niecodziennym w polskim 
kinie rozmachem - jest to także chyba je-
dyny dobry polski film o tematyce sci-fi. 
Historia Maksa i Albercika, których za-
hibernowano w 1991 r., a w 2044 r. od-
nalazły je kobiety, które sfiksowały, bo 
chłopa dawno nie miały, nie śmieszyła-
by tak, gdyby nie doskonali aktorzy: Je-
rzy Stuhr, Olgierd Łukaszewicz i Wie-
sław Michnikowski.
30  lipca godz. 19, CK Przeźmiero-

wo, Maraton filmowy: „Rejs”, „Miś”, 
„Seksmisja”, bilety w cenie 30 zł (nie-
spodzianka w cenie) dostępne w kasach 
na 30 minut przed seansem, w serwisie 
biletyna.pl oraz w biurze GOK SEZAM 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgór-
nym) od pon. do pt. w godz. 9-15.

Pierwszego dnia sierpnia w filmową podróż zabiorą nas 
Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów. I niech nikt nie 
myśli, że to pomyłka. Właśnie te dwie postaci stały się 

tytułowymi bohaterami najnowszego filmu Brendy Chapman, 
znanej m.in. z takich produkcji, jak „Merida Waleczna” oraz 
„Książę Egiptu”. 

Ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś 
(Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Za-
chęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i An-
gelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane 
przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygo-
dy na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, 
gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc 
rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprze-
dać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej 
przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą 
norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony 
przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, od-

mieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze. Ale 
o tym, przekonacie się podczas seansu.
1  sierpnia  (niedziela) godz. 15.00, Piotruś Pan  i Alicja 

w Krainie Czarów, CK Przeźmierowo, bilety w cenie 11 zł 
dostępne w kasach na 30 minut przed seansem, w serwi-
sie biletyna.pl oraz biurze GOK SEZAM (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15.

~ Oprac. MW

Seans dla całej rodziny

Maraton filmowy w Kinie Sezamu
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WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

19 lipiec JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

19 lipiec Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

19 lipiec Ceramiczne warsztaty dla dzieci 10:00-11:30 
i 12:00-13:30

Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

19 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

19 lipiec Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

19-23 lipca Warsztaty Szkółki i Teatru Tańca Sortownia 10:00-19:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
19-23 lipca Półkolonie z Bricks4Kidz 8:00-16:00 Dom Kultury w Tarnowie 

Podgórnym
GOK SEZAM

20 lipiec Warsztaty na skateparku 11:00-12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR
20 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
17:00-18:30 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 15
OSiR

20 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

21 lipiec 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

21 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

21 lipiec Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

21 lipiec Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
21 lipiec Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 

Podgórnym
Fundacja Mój Mount 
Everest

22 lipiec Siłownia w plenerze 17:00-17:45 Siłownia na plaży w Lusowie OSiR
22 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

22 lipiec Letnia Akademia Relacji 17:30-20:30 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

23 lipiec JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

18:00-19:00 molo w Chybach OSiR

23 lipiec Czas na zwiedzanie Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

lipiec/sierpień
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23 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15

OSiR

23 lipiec Enea Edison Festival: IDA, ŁĄKI ŁAN, 
Patrick The Pan, Swiernalis, BIBOBIT, 
Bartek Królik, Baranovski, Kwiat Jabłoni

17:00 Baranowo Hotel Edison

24 lipiec Enea Edison Festival: KRÓL, Ofelia, Linia 
Nocna, The Cool Quest, Ania Rusowicz, 
SANAH, Artur Rojek

17:00 Baranowo Hotel Edison

24 lipiec Joga na trawie - otwarte zajęcia
na świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

24 lipiec Słuchowiska dla dzieci na trawie 13:00-13:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
24 lipiec Kino plenerowe 21:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
24 lipiec Bieganie na sześciu nogach,

czyli Canicrossing
09:00 Plaża w Lusowie OSiR

25 lipiec Nordic walking po parku - otwarte
zajęcia na świeżym powietrzu

11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

25 lipiec Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży 

13:00-14:15 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

25 lipiec Wernisaż biżuterii Katarzyny Kamińskiej cały dzień Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE
26 lipiec JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 

cały tydzień
19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

26 lipiec Warsztaty na skateparku 17:00-18:00 Skatepark Tarnowo Podórne OSiR
26 lipiec Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa

w Przeźmierowie
UKS Przeźmierowo

26 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

26 lipiec Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

27 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

28 lipiec 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

28 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

28 lipiec Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

28 lipiec Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

28 lipiec Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
28 lipiec Warsztaty na skateparku 17:00-18:00 Skatepark Tarnowo Podórne OSiR
29 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
15:00-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

29 lipiec Letnia Akademia Relacji 17:30-20:30 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

30 lipiec JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

18:00-19:00 molo w Chybach OSiR

30 lipiec Maraton filmowy w Kinie Sezamu 19:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
30 lipiec Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 15
OSiR

30 lipiec Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier 18:00 Baranowo Fundacja Free Time
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30 lipiec Czas na zwiedzanie Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

31 lipiec Joga na trawie - otwarte zajęcia na 
świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

31 lipiec Słuchowiska dla dzieci na trawie 13:00-13:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
31 lipiec Bieganie na sześciu nogach,

czyli Canicrossing
09:00 Plaża w Lusowie OSiR

31 lipiec Warsztaty na skateparku 10:00 Skatepark Przeźmierowo - ORLIK OSiR
1 sierpień Koncert z cyklu Lusowskie Spotkania 

Muzyczne
13:00 Kościół w Lusowie GOK SEZAM

1 sierpień Warsztaty na skateparku 11:00-12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR
1 sierpień Kino dla dzieci 15:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
1 sierpień Nordic walking po parku - otwarte

zajęcia na świeżym powietrzu
11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

1 sierpień Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13:00-14:30 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

1 sierpień Wersy i fantazje muzyczne - spotkanie 
poetyckie z wierszami Jerzego
Beniamina Zimnego

17:00 Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

2 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

2 sierpień Siłownia w plenerze 17:00-18:00 Siłownia przy Pałacu Jankowice OSiR
2 sierpień Warsztaty ceramiczne dla dzieci 10:00-11:30 

i 12:00-13:30
Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

2 sierpień Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego w Przeź-
mierowie

OSiR

2 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
2 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 60
OSiR

2-6 sierpnia Warsztaty tańca nowoczesnego dla 
dzieci i młodzieży od 9 r.ż.

10:00-14:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

2-6 sierpnia Półkolonie z Bricks4Kidz 8:00-16:00 Dom Kultury w Tarnowie 
Podgórnym

GOK SEZAM

3 sierpień Wykład o zdrowym odżywianiu i for-
mach aktywności dla każdego

18:00-20:00 Pałac Jankowice OSiR

3 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

3 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

17:00-18:30 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15

OSiR

4 sierpień 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

4 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

4 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
4 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
10:00-12:00 Przeźmierowo OSiR

4 sierpień Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

4 sierpień Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
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5 sierpień Letnia Akademia Relacji 17:30-20:30 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

5 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

5 sierpień Seminaria z samoobrony dla kobiet 17:00-19:00 Baranowo OSiR
6 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 15
OSiR

6-8 sierpnia Warsztaty wokalne dla dorosłych 18-20 (pt) 
10-14 (sob, nie)

Centrum Kultury
Przeźmierowo

GOK SEZAM

6 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

18:00-19:00 molo w Chybach OSiR

6 sierpień Czas na zwiedzanie Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

7 sierpień Warsztaty na skateparku 10:00-11:00 Skatepark w Przeźmierowo - 
ORLIK

OSiR

7 sierpień Joga na trawie - otwarte zajęcia na 
świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

7 sierpień Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13:00-15:00 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

8 sierpień Nordic walking po parku - otwarte
zajęcia na świeżym powietrzu

11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

8 sierpień Gminna wyprawy rowerowe - wakacje 
na dwóch kółkach

16:00-18:00 Różne lokalizacje: Baranowo, 
Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo

OSiR

8 sierpień Słuchowiska dla dzieci na trawie 13:00-13:30 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
8 sierpień Pokaz tanga argentyńskiego i milonga 17:00 Taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
9-13 sierpnia Półkolonie z Bricks4Kidz 8:00-16:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
9 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 

cały tydzień
19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

9 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
9 sierpień Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego

w Przeźmierowie
OSiR

9 sierpień Dzień miłośników książek 14:00-18:00 Biblioteka w Tarnowie 
Podgórnym

Biblioteka Publiczna 
Gminy Tarnowo 
Podgórne

9 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

lipiec/sierpień
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10 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

10 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

17:00-18:30 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15

OSiR

11 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

11 sierpień 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

11 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
11 sierpień Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 

Podgórnym
Fundacja Mój Mount 
Everest

11 sierpień Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
12 sierpień Letnia Akademia Relacji 17:30-20:30 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 

Everest
12 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
15:30-17:00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

13 sierpień Warsztaty na skateparku 17:00-18:00 Skatepark w Tarnowie 
Podgórnym

OSiR

13 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

18:00-19:00 molo w Chybach OSiR

13 sierpień Czas na zwiedzanie Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

13 sierpień Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier 18:00 Baranowo Fundacja Free Time
13 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 15
OSiR

14 sierpień Joga na trawie - otwarte zajęcia na 
świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

14 sierpień Słuchowiska dla dzieci na trawie 13:00-13:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
14 sierpień Kino plenerowe 21:00 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
14 sierpień Bajkowóz Teatru Animacji “Bajki 

malutkie”
17:00 kulturalne podwórko SEZAMu 

przy Centrum Kultury 
Przeźmierowo 

GOK SEZAM

14 sierpień Tarnowo na Tenisowo - Pierwszy Krok 
w Tenisie

10:00-18:00 Park Tenisowy Tarnowo 
Podgórne

Tenisowy Klub Spor-
towy KROS Tarnowo 
Podgórne

15 sierpień Tarnowo na Tenisowo - Pierwszy Krok 
w Tenisie

10:00-18:00 Park Tenisowy Tarnowo 
Podgórne

Tenisowy Klub Spor-
towy KROS Tarnowo 
Podgórne

15 sierpień Nordic walking po parku - otwarte zaję-
cia na świeżym powietrzu

11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

15 sierpień Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13:00-14:00 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

15 sierpień Brzmienie lata: Klub Szyderców BIS 17:00 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
15 sierpień Bajkowóz Teatru Animacji 

“Bajki malutkie”
17:00 teren przy DK w Tarnowie 

Podgórnym
GOK SEZAM

15 sierpień Warsztaty na skateparku 11:00-12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR
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16 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

16 sierpień Warsztaty ceramiczne dla dzieci 10:00-11:30 
i 12:00-13:30

Pałac Jankowice PAŁAC JANKOWICE

16 sierpień Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

16 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30 - 11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
16-18
sierpnia

Otwarte warsztaty ze Studiem Piosenki 
dla dzieci i młodzieży od 10 r.ż.

10:00-14:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

16 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

17 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

17:00-18:30 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15

OSiR

17 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

11:30-13:30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpień 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

18 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

18 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa w 
Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

18 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

9:30-11:30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpień Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

18 sierpień Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
18 sierpień Letnia Akademia Relacji 17:30-20:30 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 

Everest
20 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 

cały tydzień
18:00-19:00 molo w Chybach OSiR

20 sierpień Czas na zwiedzanie Muzeum Pow-
stańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

20 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15

OSiR

lipiec/sierpień
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21 sierpień Joga na trawie - otwarte zajęcia na 
świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

21 sierpień Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00-13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
21 sierpień Młodzi cykliści - nauka jazdy na rowerze 

dla dzieci
10:00 - 
11:00

OSiR, ul. Nowa 15, Tarnowo 
Podgórne

OSiR

21 sierpień Warsztaty na skateparku 10:00 - 
11:00

Skatepark w Przeźmierowie - 
ORLIK

OSiR

21 sierpień Prelekcja: “Losy Wielkopolan w czasie
I Wojny Światowej”

10:00-12:00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

21 sierpień Mobilne pokoje zagadek na powietrzu 
dla dzieci i młodzieży

14:00-18:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

21 sierpień Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego 
Radia “Amadeus”

17:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

21 sierpień Letnia Akademia Relacji 10:00-16:00 Tarnowo Podgórne Fundacja Mój Mount 
Everest

22 sierpień Nordic walking po parku - otwarte
zajęcia na świeżym powietrzu

11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

22 sierpień Gminna wyprawy rowerowe - wakacje 
na dwóch kółkach

16:00-18:00 Różne lokalizacje: Baranowo, 
Tarnowo Podg., Przeźmierowo

OSiR

22 sierpień Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13:00-14:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

22 sierpień Mobilne pokoje zagadek na powietrzu 
dla dzieci i młodzieży

14:00-18:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

22 sierpień Lusowo na Folkowo - Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych, Dożynki 
Gminy Tarnowo Podgórne

10:30 Plac u Księdza za Płotem
w Lusowie

GOK SEZAM, Gmina 
Tarnowo Podgórne

23 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie przez 
cały tydzień

19:00-20:00 plaża w Lusowie OSiR

23 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie

UKS Przeźmierowo

23 sierpień Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne 
aktywizujące pracę ciała

16:30-19:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

23 sierpień Street Workout 18:30 Park Kanikowskiego
w Przeźmierowie

OSiR

23-27
sierpnia

Warsztaty Dziecięcego Zespołu Pieśni i 
Tańca Ludowego Modraki

9:00-15:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

23 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

24 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

11:30-13:30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25 sierpień Siłownia w plenerze 17:00-18:00 Siłownia w Przeźmierowie - 
Park Kanikowskiego

OSiR

25 sierpień 3 godziny dla rodziny 10:00-13:00 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

25 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

9:30-11:30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
z animatorami

10:00-12:00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

25 sierpień Fitness w wodzie 11:15-12:00 Plaża w Lusowie OSiR
25 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo
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25 sierpień Tańczyć każdy może - zajęcia taneczne 
aktywizujące pracę ciała

16:30-19:00 Hala OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 60

OSiR

25 sierpień Fitness dla rodzin 18:30-19:30 Park 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym

Fundacja Mój Mount 
Everest

27 sierpień Kino Sezamu 19:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
27 sierpień Zgrana Gmina Tarnowo - Fyrtel Gier 18:00 Baranowo Fundacja Free Time
27 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie 18:00-19:00 molo w Chybach OSiR
27 sierpień Warsztaty na skateparku 17:00-18:00 Skatepark w Tarnowie Podg. OSiR
27 sierpień Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

z animatorami
12:00-13:00 Hala OSiR w Tarnowie

Podgórnym, ul. Nowa 15
OSiR

27 sierpień Czas na zwiedzanie Muzeum
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie

8:00-18:00 Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
w Lusowie

28 sierpień Joga na trawie - otwarte zajęcia na 
świeżym powietrzu

10:00-11:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

28 sierpień Słuchowiska dla dzieci na trawie 13.00-13.30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE
28 sierpień Akcja krwiodawstwa 8:00-16:00 SP nr 1 im. Jana Pawła II

w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie DAR 
SERC

28 sierpień Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Tarnowo Podgórne 2021 z piosenkami 
Krzysztofa Krawczyka - próby

cały dzień park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE, 
Gmina Tarnowo 
Podgórne

29 sierpień Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Tarnowo Podgórne 2021 z piosenkami 
Krzysztofa Krawczyka - koncert galowy

17:00 Park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE, 
Gmina Tarnowo 
Podgórne

29 sierpień Nordic walking po parku - otwarte
zajęcia na świeżym powietrzu

11:00-12:30 park przy Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

29 sierpień Otwarte spotkania edukacyjne
“OdkrywaMy” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 taras Pałacu Jankowice PAŁAC JANKOWICE

29 sierpień Kino Sezamu dla dzieci 15:00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM
29 sierpień Warsztaty na skateparku 11:00-12:30 Skatepark Tarnowo Podgórne OSiR
30 sierpień JOGA -  pozytywnie i kreatywnie 19:00-20:00 Plaża w Lusowie OSiR
30 sierpień Street Workout 18:30 Park w Przeźmierowie OSiR
30 sierpień Tenis stołowy dla dzieci 9:30-11:00 SP w Przeźmierowie UKS Przeźmierowo

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, dni bądź godziny.
Wydarzenia organizowane będą odbywały się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnegow obowiązujących w danym czasie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie www.tarnowo-podgorne.pl i na stronach organizatorów.

WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

lipiec/sierpień
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Program sierpniowego koncertu, 
w ramach Lusowskich Spotkań 
Muzycznych, stanowić będą dzie-

ła dwóch gigantów barokowego świata 
muzyki – Jana Sebastiana Bacha i Jerze-
go Fryderyka Haendla.

Nie sposób oprzeć się pokusie po-
równań tych wielkich postaci, bowiem 
– choć tworzyli w tym samym czasie 
i stylu – ich muzyka jest przesiąknięta 
rozpoznawalnym charakterem każdego 
z nich. 

Będzie można się o tym przekonać 
dzięki trzem artystom, którzy odsłonią 
przed nami różne oblicza obu kompozy-
torów. W kościele w Lusowie wystąpią: 
Anna Budzyńska (sopran), Paweł Hu-
lisz (trąbka) i Kamil Lis (organy). Mu-
zycy od lat pasjonują się muzyką dawną 
i specjalizują w jej wykonywaniu. 

Anna Budzyńska to wszechstronna, 
aktywna śpiewaczka młodego pokole-
nia, specjalizująca się w wykonawstwie 
muzyki dawnej, współczesnej i szeroko 
pojętej kameralistyce. Jest absolwentką 
Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza oraz poznańskiej Akade-
mii Muzycznej oraz doktorantką Akade-
mii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu. Budzyńska jest także solist-
ką Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Paweł Hulisz to z kolei trębacz, aran-
żer i kompozytor, absolwent gdańskiej 
i bydgoskiej akademii muzycznej. Na 
stałe współpracuje z Cappellą Gedanen-
sis i Teatrem Muzycznym w Gdyni. Wy-
konuje muzykę barokową i klasyczną na 
instrumencie historycznym.

Trzecim artystą, którego usłyszymy 
podczas koncertu w Lusowie jest Kamil 
Lis, doktor sztuk muzycznych, absol-

went poznańskiej Akademii Muzycznej 
w klasie organów prof. Sławomira Ka-
mińskiego. Kształcił się również w Uni-
versität für Musik und darstellende 
Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. 
Piera Damiano Perettiego. Kontynuuje 
edukację w poznańskiej uczelni na stu-
diach magisterskich w klasie klawesy-
nu prof. Marii Banaszkiewicz-Bryły i dr 
Natalii Hyżak.
Zapraszamy na drugi w  tym sezo-

nie koncert z cyklu Lusowskich Spo-
tkań Muzycznych, który odbędzie się 
1 sierpnia o godz. 13 w Kościele w Lu-
sowie. Wstęp wolny.

~ MW

Pojedynek mistrzów

Już dziś zapraszamy na tegoroczny 
XXI Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych pod hasłem „Lusowo na 

Folkowo”. Kontynuując zwyczaj po-
przedzą go Dożynki Gminy Tarnowo 
Podgórne. Święto folkloru rozpocznie 
się 22 sierpnia, a zainauguruje go, ob-
rzędem Święta Plonów, Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”. W tym roku będą 
specjalne atrakcje dla najmłodszych. 
Zaplanowana strefa dziecięca z zabawa-
mi i warsztatami ma nie tylko urozma-
icić wspólne świętowanie, ale też upo-
wszechnić folklor i rodzime tradycje 
wśród kolejnych pokoleń. Na zakończe-
nie wydarzeń w tej strefie, odbędzie się 
dla dzieci spektakl pt. „Region Kozła. 
Śladami Alfabetu Tradycji” w wykona-
niu Kompanii Artystycznej Mozaika.

Dzięki współpracy GOK SEZAM 
z Towarzystwem Poligrodzianie, pod-
czas Przeglądu Zespołów Folklory-
stycznych wystąpią zespoły zagranicz-
ne. Wśród nich „ZORACHKA”, czyli 
wzorcowy Zespół Pieśni i Tańca Lu-
dowego z Mińska na Białorusi, Gru-
pa BALLET NATIONAL – bębniarze 
z Burundi (Ruciteme Karyenda Culture 
de Buyenzi), Zespół Pieśni i Tańca Bze-
nčan (Czechy),  „Skale” (Łotwa), Ze-
spół z Serbii oraz Zespół folklorystycz-
ny INOVEC (Słowacja). 

Ponadto gościć będziemy także nasze 
rodzime zespoły. Wystąpią, obchodzący 
w tym roku 25-lecie istnienia, gospo-
darze – Zespół Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy”, a także: Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”, „Złote Kłosy” z Buku, 

Zespół folklorystyczny „Modrzanki” 
z Modrza. Przegląd Lusowo na Folko-
wo finansowo wspierany jest przez Po-
wiat Poznański. Szczegółowy program 
dostępny będzie na naszej stronie www.
goksezam.pl oraz na plakatach.

Wstęp na imprezę będzie wolny, jed-
nak liczba osób na widowni będzie do-
stosowana do aktualnie obowiązujących 
przepisów.

~ MW

Lusowo na folkowo
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Gdy dzieci opuszczały mury szkoły, a rodzice zaczęli 
planować urlop, GOK SEZAM rozpoczynał letni se-
zon kulturalny. 

Docenieni
Dobre wieści zaczęły płynąć do nas z różnych stron. Pod 

koniec czerwca dostaliśmy informację, że trzy grupy uczest-
niczące w projekcie Teatr w Każdej Wiosce otrzymały wy-
różnienia podczas Festiwalu Dzień dobry sztuko 2021. Jury 
doceniło spektakl „Początek końca” grupy teatralnej z Ko-
koszczyna „za magię plastycznej metafory”. Kolejnym wy-
różnionym była grupa teatralna z Lusówka. Jej spektakl „Kie-
szonkowcy” wysoko oceniła komisja ze względu na „podjęcie 
szczególnie ważnego tematu emocji oraz swobodną grę aktor-
ską”. W trzecim spektaklu, grupy teatralnej z Batorowa, któ-
ra wystawiła sztukę „Ja mam lalkę”, jury zwróciło uwagę na 
„bajkową scenografię i ciekawe ujęcie tematu trudnych emo-
cji”. Ponadto Nagrodę Specjalną Rady Artystycznej „za pasję, 
nieustępliwość, talent, kreatywność, błądzenie po nieznanych 
teatrolądach, dotykanie spraw najważniejszych i świata zacza-
rowywanie” otrzymała m. in. Grażyna Smolibocka, koordyna-
torka inicjatywy „Teatr w Każdej Wiosce”.

Z impetem i kulturą
Oficjalną inaugurację wakacji zaczęliśmy już w piątek 25 

czerwca, kiedy to odbył się koncert jazzowy Studia Piosenki. 
Półgodzinny występ pod tytułem „Don’t worry, be jazzy” był 
zwieńczeniem pracy młodych wokalistów. Koncert wciąż do-
stępny jest na naszym kanale na youtube.com/goksezam.

W ostatni weekend czerwca zorganizowaliśmy nasz pierw-
szy eko piknik, który zgromadził mieszkańców gminy zarów-
no przy CK Przeźmierowo, jak i przed DK w Tarnowie Pod-
górnym. Na scenie można było podziwiać krótki pokaz szkółki 
Teatru Tańca Sortownia, a także DZPiTL Modraki, z którym 
można było również…potańczyć. Bawili się i młodsi i nieco 
starsi, ale radości było co niemiara. Lokalni przedsiębiorcy 
na swoich stoiskach zaprezentowali swoje ekologiczne pro-
dukty, a do tego zdradzili kilka sekretów zdrowego żywienia. 
Uśmiech na dziecięcych twarzach szczególnie rozpromieniły 
zajęcia Fundacji Mount Everest w Tarnowie Podgórnym oraz 
zabaw podwórkowych – spektaklu z Centrum Sztuki Dziec-

ka w Poznaniu. Całe rodziny natomiast chętnie brały udział 
w warsztatach z makramy, haftu i budowania domków dla 
owadów, a także w grze terenowej Fundacji Free Time. Chęt-
nie odwiedzanym stoiskiem było również stoisko Caritas, któ-
re również prowadziło warsztaty oraz proponowało odwiedza-
jącym smakołyki ze swojej spiżarni. 

Nie dziwi nas zainteresowanie tworzonymi własnoręcz-
nie pracami. O tym, że mają one szczególną wartość wiedzą 
uczestniczki Pracowni Gobelinu, które podczas lipcowej wy-
stawy online oraz w CK Przeźmierowo pokazały swoje dzie-
ła. Wielobarwność gobelinów od razu wskazywała na ogrom 
wykonanej pracy i niezwykłą precyzję. Podobnie zresztą jak 
prace koła plastycznego zainspirowane twórczością Tamary 
Łempickiej. Wystawa, która miała miejsce w maju w GOK SE-
ZAM, odbiła się szerokim echem w gminie. W lipcu i sierpniu 
można ją również oglądać w Pałacu Jankowice. W tym samym 
miejscu 19 czerwca gośćmi byli inni członkowie GOK SE-
ZAM. Ze spektaklem „Żywy ogień, żywa tradycja” wystąpił 
ZPiT Lusowiacy, który tydzień później występował również 
podczas imprezy sołeckiej w Ceradzu Kościelnym. Cieszymy 
się, że jako ośrodek kultury może wyjść z naszą twórczością 
do szerszego grona odbiorców i wzbudzać w ludziach wrażli-
wość na sztukę w różnej postaci.

Warsztaty dla mieszkańców
Jak co roku, dużym zainteresowaniem cieszą się też warsz-

taty organizowane przez GOK SEZAM. Tu od lat prym wiodą 
zajęcia plastyczne, na które liczba chętnych była tak duża, że 
zapisy zakończyły się krótko po tym, gdy zostały uruchomio-
ne.

Początek lipca obfitował też w inne kreatywne spotkania. 
3 lipca adepci krawiectwa pod okiem Raju szycia, rozpoczęli 
swoją przygodę z szyciem, tworząc torby z jeansu z recyklin-
gu. Jedni chętnie urozmaicali je falbankami, inni natomiast 
stawiali na modny dziś minimalizm. Na kreatywność musie-
li postawić także uczestnicy warsztatów z tworzenia mozaiki, 
podczas których motywem przewodnim była przyroda, a które 
odbyły się 10 lipca w CK Przeźmierowo. 

~ gok

Sezon wakacyjny w pełni

Studio Piosenki Don_t worry be Jazzy, fot. Damian Nowicki

Lusowiacy, fot. Damian Nowicki
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W ostatnich latach bardzo dużo osób odkryło w sobie pasję 
do robienia zdjęć. Często jednak chęci nie wystarczą. Wiedzą 
o tym uczestnicy warsztatów fotograficznych pod kierownic-
twem Damiana Nowickiego. Rozpoczęte 6 lipca, a trwające 
do 20 lipca, zajęcia z pewnością poszerzą wiedzę uczestników. 
Jak zapowiadał prowadzący, szkolić się będą przede wszyst-
kim z portretu studyjnego i plenerowego, a także uczyć się 
pracy ze światłem. 

Choć część warsztatów już za nami, a na niektóre skończy-
ły się miejsca są jeszcze takie, na które wciąż można się za-
pisać. Oczywiście trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała 
sytuacja po wydaniu gazety do druku, ale na tę chwilę mo-
żemy zaproponować sierpniowe zajęcia taneczne dla dzieci 
(od 9 r.ż.) i młodzieży z instruktorami Teatru Tańca Sortow-
nia oraz warsztaty wokalne dla dorosłych. Pierwsze odbędą 
się w dniach 2-6 sierpnia w godz. 10-14 w CK Przeźmierowo, 
natomiast wokalne zaraz po nich, czyli 6-8 sierpnia w godz. 
18-20 (pt.) oraz 10-14 (sob. I niedz.). Szczegóły i zapisy na 
stronie www.goksezam.pl.

Warsztaty kół i zespołów
Oczywiście prócz warsztatów otwartych, mamy także inne 

prowadzone przez instruktorów kół i zespołów. Na początku 
wakacji, podczas intensywnego tygodnia zajęć, swój kunszt 

doskonalili muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Po ich występach w Pałacu Jaśminowym 
w Lusowie (9 czerwca), podczas koncertu jubileuszowego 
Mażoretek (12 czerwca) i koncercie na otwarciu Dworku Sie-
rosław (25 czerwca) szczególnie zasługiwali na spokojny czas 
prób i integracji. 

W sierpniu natomiast planowane są warsztaty Dziecięce-
go Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki, zespołu któ-
ry najlepiej wie, że wytrwałość i mozolna praca przekładają 
się na końcowy efekt. To właśnie ta grupa, pomimo ograni-
czonych prób w minionych miesiącach, zapewniła nam spo-
rą dawkę kulturalnych doznań. To również Modraki godnie 
reprezentowały naszą gminę podczas Dni Lwowa na Starym 
Rynku w Poznaniu (6 czerwca) oraz na Festynie Antoniańskim 
w Przeźmierowie.

Na swoje warsztaty czekają też uczestnicy Studia Piosen-
ki. Młodzi piosenkarze, niejednokrotnie nas już zaskoczyli. 
Mamy, więc nadzieję, że kolejne spotkania zaowocują nowym 
brzmieniem. Tym bardziej, że prócz stałego składu, do zespołu 
podczas warsztatów dołączą też nowi uczestnicy.

Nie opadły jeszcze emocje po jubileuszowych występach 
Mażoretek, a te już zabierają się do pracy. Podczas, planowa-
nych na lipiec warsztatach, dziewczęta będą pracować nad ko-
lejnymi układami i doskonaleniem techniki oraz synchroniza-
cji.

Podobne treningi czekają uczestników warsztatów Teatru 
Tańca Sortownia, którzy w sali CK Przeźmierowo spotkają się 
w drugiej połowie lipca. 

Przed nami kolejne tygodnie wakacji, a tuż po nich kolejny 
sezon kulturalny. Póki co życzymy wszystkim urlopu od co-
dzienności, zachwytu nad otaczającym nas pięknem i powrotu 
do spotkań ze sztuką, z której czerpiemy radość i natchnienie. 

~ MW

~ gok

Eko Piknik Przeźmierowo

Eko Piknik Tarnowo Podgórne

Warsztaty szycia
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Ponad trzydzieści dziewcząt ryt-
micznie poruszających się po 
scenie, w tle zdjęcia pełne wspo-

mnień, łzy radości i wzruszenia. Taki 
widok mogła oglądać publiczność, która 
miała okazję świętować 15-lecie Mażo-
retek. Zespół, który od początku prowa-
dzi Gabriela Drewniak, swój jubileusz 
obchodził 12 czerwca.

Podczas wspólnych obchodów moż-
na było obejrzeć zarówno klasyczne 
choreografie, jak i te choćby z uży-
ciem pomponów oraz wstążek. Wystę-
py zelektryzowały publiczność jesz-
cze bardziej, gdy dowiedziała się ona 
o niedawnych sukcesach zespołu. Pod 
koniec maja bowiem Mażoretki, pod-
biły serca jurorów podczas Mistrzostw 
Polski Zachodniej w Górze. Chyba nie 
można było sobie wymarzyć lepszego 
roku jubileuszowego.

Całemu zespołowi życzymy dalszych 
sukcesów, czerpania radości ze swojej 
pasji. Z dumą prezentujemy szczegó-
ły wspomnianych, tegorocznych osią-
gnięć.

15 lat sukcesów

Sukcesy Mażoretek podczas Mistrzostw Polski Zachodniej w Górze (30 maja)
1 miejsce – pom pom seniorki
2 miejsce – pom pom miniformacja seniorki
2 miejsce – mażoretki klasyczne kadetki
3 miejsce – pom pom formacja przedszkolaki
3 miejsce – mażoretki klasyczne seniorki
5 miejsce – pom pom solo seniorki: Marianna Czerwińska
5 miejsce – buława duet seniorki: Marianna Czerwińska i Olga Majorczyk
6 miejsce – pom pom solo juniorki: Rozalia Rybarczyk
9 miejsce – solo buława seniorki: Marianna Czerwińska ~ MW

Bajkowóz, czyli teatr  
na świeżym powietrzu

Imaginarium, czyli scena mobilna Teatru Animacji, powsta-
ła z myślą o docieraniu do miejsc i osób na co dzień wy-
kluczonych z udziału i przeżywaniu widowisk teatralnych. 

Niezwykły wóz będzie można spotkać w naszej Gminie dwu-
krotnie. Pierwszy raz 14 sierpnia przed Centrum Kultury Prze-
źmierowo oraz drugi, w kolejnym dniu, ale tym razem przy 
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Do dyspozycji na-
szych gości będą niezastąpione wakacyjne leżaki.

W te wakacje premierowo zagrane zostaną „Bajki Malutkie” 
Maliny Prześlugi w reżyserii Marioli Ryl-Krystianowskiej. 
Spektakl ten jest nietuzinkowy, bo opowiada o bohaterach nie-
zwykłych. W przedstawianych bajkach to nie rycerz ani kró-
lewicz wyruszy na ratunek pewnej damie w opałach, a Roz-
czarowany Rumak Romuald we własnej osobie, zupełnie bez 
jeźdźca. Maleńka pchła Majka pomyli pluszowego misia z ży-
wym zwierzątkiem i wpadnie w niezłe tarapaty, a włos Patryk 
będzie borykał się z postępującym łysieniem... To wszystko 
i wiele więcej okraszone jest równie maleńkimi, uroczymi pio-
senkami, takimi do nucenia pod nosem. Kto jak kto, ale dzieci 
dobrze wiedzą, że małe jest piękne! Zapraszamy!
„Bajki Malutkie” – Bajkowóz Teatru Animacji (Kultu-

ralne podwórko SEZAMU). 14 sierpnia (sobota) godz.17 przy 
CK Przeźmierowo oraz 15 sierpnia (niedziela) godz.17 przy 
DK w Tarnowie Podgórnym, wstęp wolny. ~ Oprac. MW

Nordic walking po parku z instruktorem 
Otwarte zajęcia na świeżym powietrzu | *zabierz własny sprzęt

Oko na Seniora - warsztaty 
O prawie konsumentów | *zapisy telefoniczne od 12 VII 
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~gok ~ pałac jankowice

Serdecznie zapraszamy na kolejną osłonę „Mobilnych po-
koi zagadek”, które tym razem odbędą się w duchu gry 
w szachy. To wyśmienita rozrywka dla całej rodziny!

Do zobaczenia 21 i 22 sierpnia, w godzinach 14.00 – 18.00, 
w parku przy Pałacu Jankowice.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na oba 
dni od 9 sierpnia pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – nie-
dziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa 
w koncertach oraz szczegółowe informacje dostępne na stro-
nie: www.palacjankowice.pl.

Tango argentyńskie to jeden z piękniejszych tańców, 
który przeżywa w Polsce prawdziwy renesans. Taniec 
nie tyle kroków, co wspólnego ruchu, zmysłowej obec-

ności i cudownej muzyki. 
8  sierpnia  o  godz.  17.00 zapraszamy na milongę, której 

organizatorem będzie Poznańska Akademia Tańca, działają-
ca w Poznaniu od 2002 r. Pokaz tanga zatańczą: Dawid Be-
lach i Paulina Wycichowska. Tańczących zapraszamy do tań-
ca, a jeszcze nie tańczących zapraszamy do zapoznania się ze 
światem doznań, poruszeń i magii. Tangowym DJ’em będzie 
Dariusz Rychlewicz.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 26 lip-
ca pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek 
w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w godzinach 
12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl.

Pewnie wielu czytelników niejed-
nokrotnie nuciło sobie pod no-
sem „Czułe miejsce”, „Dym” 

czy „Luźno”. To właśnie te piosenki nie 
schodziły w list przebojów przez wiele 
miesięcy. Teraz wokalistę, którego po-
kochała cała Polska, będzie można po-
słuchać w CK Przeźmierowo. Barano-
vski, bo o nim mowa, wystąpi u nas 24 
września.

Baranovski to artysta „kompletny” 
będący wykonawcą,  twórcą  oraz pro-
ducentem swoich utworów. Za projek-
tem BARANOVSKI stoi 30-letni woka-
lista Wojtek Baranowski. Znany m. in. 
z występów z grupą XXANAXX, czy 
też z programu The Voice of Poland.  
Na początku 2018 r. zaczął pisać swoją 
własną historię. Zaledwie półtora roku 
później miał już na swoim koncie cztery 

radiowe przeboje, nominację do Fryde-
ryka w kategorii „Fonograficzny debiut 
roku”, a z koncertami zaliczył niemal 
wszystkie najważniejsze festiwalo-
we sceny w kraju.  W ubiegłym roku 
triumfy w radiu oraz w internecie świę-
cił kolejny przebojowy singiel BARA-
NOVSKIEGO „Lubię być z nią”, zwia-
stujący drugi album wokalisty. Piosenka 
dotarła do pierwszego miejsca oficjalnej 
listy AirPlay-Top w Polsce, stając się 
najpopularniejszym utworem granym 
przez stacje radiowe w kraju. Klip do 
piosenki przekroczył już 26 milionów 
wyświetleń. 

Podczas koncertu w Przeźmiero-
wie usłyszymy utwór „Tęskno mi do 
gwiazd”. O tym, jak będzie brzmiał na 
żywo, będzie się można przekonać już 
wkrótce. Zapraszamy!

Baranovski – koncert,  24  września 
(piątek), godz. 19, CK Przeźmierowo

Bilety: 35zł (miejsca stojące) do-
stępne na www.biletyna.pl oraz w biu-
rze GOK SEZAM (ul. Poznańska 96 
w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. 
w godz. 9-15.

Baranovski – głos, którego warto posłuchać na żywo

Zagadkowy „szach - mat”

Zapraszamy na wspólną milongę
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21 sierpnia o 17.00, na plenerowej scenie Pałacu Jan-
kowice, wystąpi Orkiestra Kameralna Polskiego 
Radia „Amadeus”, która cieszy się uznaniem nie 

tylko w Polsce, ale w wielu zakątkach świata.
Nie bez powodu napisano w The Gazette Montreal – Kana-

da takie słowa: „Pomyłki być nie może: Orkiestra Kameralna 
Polskiego Radia jest jednym z najwspanialszych zespołów na-
szych czasów”.

Początki zespołu sięgają 1968 r., w którym został założo-
ny w Poznaniu przez Maestrę Agnieszkę Duczmal. W 1978 r. 
otrzymał srebrny medal Herberta von Karajana na Między-
narodowych Spotkaniach Młodych Orkiestr. Współpracował 
z zagranicznymi radiofoniami, m.in. NDR, WDR, SFB czy 
BBC – Londyn.

Orkiestra wydała ponad 50 płyt. Koncertowała m.in. w Eu-
ropie, USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwa-
nie, Japonii, pracując ze światowej sławy solistami: Martha 
Argerich, Wynton Marsalis, Aleksander Rabinovithc, Ingolf 
Wunder czy Kevin Kenner.

Wśród najsłynniejszych sal koncertowych, w których wy-
stępowała Orkiestra, należy wymienić Concertgebouw w Am-
sterdamie, filharmonie w Berlinie, Kolonii, Monachium i Pe-
tersburgu, lipski Gewandhaus, wiedeński Musikvereinsaal, 
Pollack Hall w Montrealu, Queen Elizabeth Hall w Londynie, 
mediolański Teatro alla Scala oraz Tokyo Opera City Concert 
Hall. Orkiestra regularnie bierze udział w licznych europej-
skich festiwalach muzycznych.

Program koncertu Kobiety w muzyce klasycznej ukazuje 
najbardziej zjawiskowe przejawy kobiecej twórczości 

muzycznej. Zestawiając Koncert na orkiestrę kameralną 
Grażyny Bacewicz – najznakomitszej polskiej kompozy-
torki – z utworami współczesnych kompozytorek - Martyny 
Koseckiej i Barbary Kaszuby, chcemy podkreślić wkład pol-
skich kobiet w kulturę muzyczną. Ukazanie szerokiego kon-
tekstu kobiecej sztuki kompozytorskiej uwypuklone zostanie 
poprzez zestawienie utworów wyżej wymienionych kompo-
zytorek z opracowaniami na orkiestrę smyczkową maesty 
Agnieszki Duczmal. 

Agnieszka Duczmal – założycielka, dyrektorka i dyrygent-
ka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jest laure-
atką nagrody – Kobieta Świata – przyznanej pod patronatem 
UNESCO i prezydenta Włoch. Nagroda została przyznana za 
wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu kultury, nauki, 
i działalności społecznej. Jako pierwsza kobieta – dyrygent 
wystąpiła w mediolańskiej La Scalli. 
Wykonacy: Agnieszka Duczmal – dyrygent, Anna Ducz-

mal - Mróz – dyr.ygent, Orkiestra Kameralna Polskiego Ra-
dia Amadeus, Gabriela Ułanowska – słowne prowadzenie kon-
certu.  Zapraszamy!

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego 
przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 9 
sierpnia pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek 
– piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w go-
dzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.

~ pałac jankowice

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” 
w Jankowicach

Dobre filmy w pięknym miejscu
Zapraszamy na dwa seanse kina plenerowego, podczas których – w pięknych oko-

licznościach przyrody - zobaczymy:
24 lipca o godzinie 21.30 komedię o tym, jak pięknie można różnić się w rodzinie 

– „Za jakie grzechy, dobry Boże” (2014).
14 sierpnia o godzinie 21.00 południowokoreański dramat, który w 2020 roku 

otrzymał aż 4 Oscary – „Parasite” (2019).
Serdecznie zachęcamy do wzięcia własny krzeseł czy koców. Do zobaczenia!
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek odpowiednio 12 lipca i 2 sierpnia 

pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl.
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~ pałac jankowice

W czasie wakacji wspólnie 
zanurzymy się w aktyw-
ność plastyczno-ceramicz-

ną. Nadamy glinie kształt dzięki Waszej 
wyobraźni oraz przygotowanym w pra-
cowni Pałacu Jankowice wskazówkom 
i formom. Z chętnymi do wzięcia udzia-
łu w warsztatach spotkamy się dwa 
razy, by w pełni wykonać artystyczne 
prace. Podczas pierwszych zajęć ufor-
mujemy glinę, która zostanie wypalo-
na do następnych zajęć, aby następnie 
móc wspólnie ozdobić prace szkliwem 
i wypalić je po raz kolejny. Ten proces 
pozwoli cieszyć się własnoręcznie wy-
konaną ozdobą, którą uczestnicy zabio-
rą ze sobą po warsztatach do domu. Na 
warsztaty zapraszamy dzieci od 6 roku 
życia, zamieszkujące Gminę Tarnowo 
Podgórne.

Warsztaty będą się odbywały w wa-
kacyjne poniedziałki w poszczególnych 
godzinach i dniach: 

Przed nami kolejne, wakacyjne spotkania „OdkrywaMY” 
zorganizowane z myślą o młodych miłośnikach przyro-
dy.

Najbliższe trzy z nich poprowadzi mieszkaniec naszej Gmi-
ny – Robert Przybylski:
25 lipca, godz. 13.00 – „OdkrywaMY: Mobilne laborato-

rium – żywioły i światło”. Wspólnie poznamy niewiarygodne 
przyciągania, tornada wodne, tornado ogniste rodem z Austra-
lii, eksperymenty ze światłem oraz magię wody. Ponadto do-
wiemy się, jak powstaje mgła w butelce czy niezwykła kula 
plazmowa.
1 sierpnia, godz. 13.00 – „OdkrywaMY: Mobilne Astro-la-

bo – warsztaty astronomiczne”. Zobaczymy fascynujący eks-
peryment – ruchy Ziemi i Księżyca wokół Słońca, niezwykłe 
meteoryty i czarne dziury. Poznamy budowę teleskopu i lune-
ty, a także zasadę działania rakiety.
7 sierpnia, godz. 13.00 – „OdkrywaMY: Warsztaty przy-

rodnicze i podstawy fotografii przyrodniczej”. Tego dnia do-
wiemy się jak wygląda praca w terenie – ekologa, ornitologa 
czy herpetologa. Jak przygotować się na wycieczkę przyrodni-
czą? Poznamy tajniki tropów dzikich zwierząt i odpowiemy na 
pytania po co chronić zwierzęta, skoro zwierzęta są.

Kolejne dwa wykłady poprowadzi Przemysław Wieczorek, 
absolwent wydziału biologii UAM:
15 sierpnia, godz. 13.00 – „OdkrywaMY: Mali bohaterowie 

wielkiego parku”. Pod naszymi stopami i nad naszymi głowa-
mi trwa krzątanina niezliczonej ilości małych stworzeń. Owa-
dy i ich kuzyni – bo o nich mowa – zwykle umykają naszej 
uwadze, chyba, że akurat nas irytują. Lecz tylko dzięki nim 
możemy słyszeć śpiew ptaków, zażyć relaksu przy wędkowa-

niu czy schronić się w cieniu drzewa w upalny dzień. Podczas 
zajęć bliżej poznamy przedstawicieli tego nieskończenie róż-
norodnego świata, których uda nam się spotkać.  
22 sierpnia, godz. 13.00 – „OdkrywaMY: Opowieści o pa-

jąkach”. Dowiemy się, który polski pająk jest największy? 
Który dysponuje najsilniejszym jadem? Który zaś jest mi-
strzem transportu kamyczków na duże wysokości? 

Serdecznie zapraszamy!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 12 lip-
ca 2021 oraz w późniejszych terminach (szczegóły w kalen-
darium) pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek 
– piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w go-
dzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.

Spotkania dla młodych odkrywców

Kolejne warsztaty ceramiczne dla dzieci

Grupa III – 2 i 16 sierpnia w godzinach 10.00 – 11.30
Grupa IV – 2 i 16 sierpnia w godzinach 12.00 – 13.30

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 19 lipca pod numerem te-
lefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – 
niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl.
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~ pałac jankowice

Zapraszamy na muzyczny kabaret w wykonaniu poznań-
skiego Klubu Szyderców Bis, który już 15  sierpnia 
o godz. 17.00 wystąpi na naszej scenie plenerowej.

Klub Szyderców Bis – muzyczny kabaret literacki, działający 
aktywnie w Poznaniu od 2015 r. Formacja narodziła się przy 
okazji Wieczorów z Piosenką Nieobojętną, które odbywają 
się cyklicznie na poznańskich Jeżycach. Szydercy nawiązu-
ją do stylistyki i klimatu kabaretów dwudziestolecia między-
wojennego, a sama nazwa jest nawiązaniem do kabaretu Klub 
Szyderców, który zawiązał się w 1932 r. w Poznaniu w ka-
wiarni Pod Kaktusem przy Placu Wolności. Ów kabaret był 
jednym z najpopularniejszych, najbardziej rozbudowanych ar-
tystycznie i najbardziej kontrowersyjnych kabaretów poznań-
skich doby międzywojennej. Współczesny Klubu Szyderców 
Bis i ich piosenki można usłyszeć w poznańskich i ogólnopol-
skich rozgłośniach radiowych (Radio Poznań, Radio Emaus, 
Polskie Radio „Trójka”, Radio Kraków). Są laureatami Ogól-

Serdecznie zapraszamy Seniorów Gminy Tarnowo Pod-
górne na dwa bezpłatne warsztaty, które poprowadzą 
specjaliści z wrocławskiej Fundacji LexCultura.

23  lipca o godz. 9.00 poruszone zostaną kwestie prawa 
konsumentów, m.in.:

1. O czym pamiętać przed zakupami w sieci?
2. Prawo odstąpienia od umowy
3. Uszkodzone przesyłki
4. Jak bezpiecznie korzystać z subskrypcji?
5. Najczęstsze oszustwa internetowe 
6. Czym jest reklamacja?
7. Rodzaje reklamacji.
8. Postępowanie reklamacyjne – przydatne wskazówki.
9. Odrzucona reklamacja – co zrobić i gdzie szukać pomocy.

13 sierpnia o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dotyczące 
tworzenia  testamentów oraz  poruszające  kwestie  prawa 
spadkowego. Podczas warsztatów Seniorzy nauczą się: 

1. W jaki sposób i kto dziedziczy po śmierci spadkodawcy 
na podstawie przepisów (m.in poruszone zostaną kwestie róż-
nicy między dziedziczeniem ustawowym a dziedziczeniem 

z testamentu, odrzucenia spadku, czym jest przyjęcie spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza, czy długi są dziedziczone)?

2. Jakie są rodzaje testamentów i jak prawidłowo je sporzą-
dzić (szczególna uwaga jest poświęcana testamentom pisem-
nym, tak by seniorzy mogli bez konieczności wizyty u notariu-
sza sporządzić testament własnoręcznie)?

3. Czym jest m.in. zapis windykacyjny i na czym polega pra-
wo do zachowku?

4. Czy i w jakich sytuacjach można podważyć testament?
5. Jak wygląda podział spadku po śmierci spadkodawcy?
Oba spotkania potrwają 90 minut, a po nich przewidziana 

jest dodatkowa godzina darmowego poradnictwa prawnego, 
podczas której każdy z uczestników będzie mógł skorzystać 
z profesjonalnej porady z zakresu prawa konsumenckiego.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek odpo-
wiednio 12 lipca i 2 sierpnia pod numerem telefonu: 61 10 
10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobo-
ta – niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczest-
nictwa w koncertach oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl.

Koncert piosenki kabaretowej

nopolskiego Festiwalu Piosenki Kabaretowej OSPA w Ostro-
łęce oraz konkursu piosenki w ramach festiwalu PAKA w Kra-
kowie.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 2 
sierpnia pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek 
– piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w go-
dzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.

Oko na Seniora – 
o prawie konsumentów  
i tworzeniu testamentów
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Przez cały okres wakacji w prze-
strzeniach Pałacu Jankowice bę-
dziemy mogli podziwiać autorską 

biżuterię Katarzyny Kamińskiej, która 
tak o sobie pisze:

Z wykształcenia jestem projektant-
ką biżuterii. Od ponad 11 lat zajmuje 
się tworzeniem biżuterii użytkowej oraz 
artystycznej. Projektowanie to nie tyl-
ko mój zawód - ale i pasja, którą chcę 
się dzielić z innymi. Uważam, że biżu-

teria powinna być mocnym akcentem 
stylizacji. Kolekcje posiądą wiele od-
słon, dzięki którym każda kobieta odnaj-
dzie coś dla siebie. Cechuje je przepych 

oraz duże formy. Biżuteria jest efektow-
na oraz widoczna. Są to propozycje in-
spirowane naturą i zwierzątkami. Biżu-
teria nawiązuje do świata roślin oraz 
wyróżnia się dekoracyjnymi zawiesz-
kami w charakterystycznym kształcie 
zwierząt. Ozdoby wykonane są ze sre-
bra oraz metali nieszlachetnych: mo-
siądz, brąz oraz alpaka. Metal łączony 
jest z kolorowymi piórami, naturalnymi 
kamieniami oraz eleganckimi kryształ-
kami Swarovskiego. W kolekcjach odna-
leźć można naturalne muszle oraz perły 
słodkowodne. Kolory są głębokie i zde-
cydowane. Dominuje szerokie spektrum 
odcieni, od bardzo jasnych i delikatnych 
po mocne i wyraziste, wręcz ostrzegaw-
cze. Oryginalne wzornictwo, nasycone 
kolory, olśniewające formy oraz koron-
kowe wzory wszystko to sprawia, że na-
wet najprostszej stylizacji dodadzą cha-
rakteru.

Wystawa będzie można obejrzeć co-
dziennie w godzinach otwarcia pałacu. 
Wstęp wolny.

Już teraz – 25 lipca o godz. 16.00 – 
zapraszamy na wernisaż i spotkanie 
z projektantką, na którym przedstawio-

na zostanie biżuteria zaprojektowana 
oraz wykonana na sezon wiosna-lato 
2021. Na to wydarzenie będą obowiązy-
wały bezpłatne wejściówki.

*rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek na wernisaż i spotka-
nie z projektantką od 12. lipca 2021 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 
20.00 | sobota – niedziela w godzinach 
12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa 
w koncertach oraz szczegółowe infor-
macje dostępne na stronie: www.pala-
cjankowice.pl.

~ pałac jankowice ~ edukacja

Zachwycająca biżuteria autorstwa  
Katarzyny Kamińskiej

Przedszkola publiczne – Kryjówka w Tarnowie Pod-
górnym oraz Malowane Słonie w Baranowie – ruszają 
w roku szkolnym 2021/2022!

Kryjówka i Malowane Słonie są przedszkolami publiczny-
mi, pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowa-
dzone są przez Natalię Aleksandrov, która od 2013 r. zajmuje 
się prowadzeniem przedszkoli i obecnie ma ich osiem, między 
innymi w Lusówku, Sadach, Dopiewcu i Skórzewie.

Szczególnie duży nacisk kładziemy na kontakt z lokalnym 
środowiskiem, współpracujemy z Gminą Tarnowo Podgórne, 
bibliotekami, strażą pożarną, szkołami i domami kultury.

Naszym przedszkolakom oferujemy przyjazne otoczenie – 
budynki przedszkoli zostały wybudowane specjalnie na nasze 
potrzeby, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz różno-
rodny plan zajęć. Uzupełniamy podstawę programową o m.in. 
warsztaty naukowe, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-tech-
niczne, zajęcia umuzykalniające czy naukę drugiego języka 
(obok języka angielskiego). Co ważne, uczestnictwo dziecka 
w zajęciach do 5 godzin jest bezpłatne.

Przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat – aby 
zapisać dziecko do przedszkola wystarczy zadzwonić lub wy-
słać wiadomość e-mail:

Kryjówka ul. Szkolna 42B, Tarnowo Podgórne
tel. 730 127 900, e-mail: biuro@tarnowo.kryjowka.org
więcej informacji: www.tarnowo.kryjowka.org

Malowane Słonie ul. Wypoczynkowa 97, Baranowo
tel. 691 431 997, e-mail: biuro@malowaneslonie.pl
więcej informacji: www.malowaneslonie.pl/

Dwa nowe przedszkola w Gminie
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Przedszkole „Tenisówka” w Lusówku

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

W roku przedszkolnym 2020/2021 w „Tenisówce” 
w grupie Pomarańczowej realizujemy Międzynarodo-
wy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”.  Utoż-

samiamy się z tym, że baśnie i bajki stanowią istotny element spo-
sobu rozwoju, kształtowania, zdobywania wiedzy i wychowania 
szczęśliwego człowieka. Jest dla nasz szczególnie ważne wycho-
wanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych, a w ramach tego projektu staramy się także rowijać 
kompetencje czytelnicze wśród dzieci. Jednocześnie cieszymy 
się, że w świecie baśni i bajek nic nas nie ogarnicza. 

W maju skupiliśmy się na mądrości i odpowiedzialności 
oraz docieraliśmy do literatury o tej tematyce. Była to jed-
nocześnie rewelacyjna okazja do poruszenia tematu symbolu 
mądrości. Sowa jest naszymy atrybutem, dlatego z przyjem-
nością poświęcamy jej czas, a tym samym udowadniamy, że 
czytelnictwo rozwija wyobraźnię i poprzez to możemy wielo-
zmysłowo poznawać swiat.  ~ Dagmara Kiona 

Pałac Jankowice zaprasza na nie-
zwykłe spotkanie – Wersy i fan-
tazje muzyczne, podczas którego 

poezja i muzyka stworzą spójną całość. 
Spotkanie odbędzie się 1  sierpnia 
o godz. 17.00 w sali koncertowej Pała-
cu. 

Wiersze znanego poznańskiego poety 
i pisarza, Jerzego Beniamina Zimnego, 
czytać będzie aktor Romuald Grząśle-
wicz – wieloletni kierownik artystycz-
ny Sceny na Piętrze. Natomiast utwory 
instrumentalne zabrzmią w wykonaniu 
tria, które tworzą: 
Artur  Banaszkiewicz – skrzypek, 

znanego szerokiej publiczności ze swo-
ich wirtuozowskich prezentacji utwo-

rów inspirowanych muzyką cygańską 
i żydowską oraz własnych aranżacji, pa-
rafraz i fantazji światowych hitów z róż-
nych regionów świata, 

Michał Gajda – wszechstronny akor-
deonista, który z impetem rozwija swo-
ją karierę solisty i kameralisty, odnosi 
też  znaczące koncertowe i konkursowe 
sukcesy  z pianistką Julią Wolańską jako 
Duo Wolańska/Gajda, 
Szymon Wieczorkiewicz – wszech-

stronnie wykształcony kontrabasista 
i gitarzysta basowy pasjonat jazz-rock 
i jazz fusion, nie stroniący również od 
klasyki,  rozchwytywany przez wiele 
zespołów kameralnych i orkiestrowych 
do udziału w bardzo różnorodnych pro-
jektów.

Jerzy Beniamin Zimny ogląda świat 
„malarskim okiem”. Pozornie banalny 
obraz – przedmiot, ulica, człowiek, ka-

mień, wywołują w jego umyśle wspo-
mnienia, symboliczne obrazy, dalekie 
metafory, myśli nieuczesane, czasem 
nostalgię i smutek. Jego wiersze w wy-
konaniu Romualda Grząślewicza pozo-

stawiają wyobraźni słuchacza bardzo 
wiele. Wybierając utwory muzyczne do 
tego wydarzenia staraliśmy się, aby sło-
wo i muzyka były partnerami, inspiro-
wały się nawzajem, konfrontowały, do-
starczały słuchaczom tak różnorodnych 
emocji, jak daje im samo życie. 

W programie znalazły się: Medytacja 
J. Masseneta,  parafraza A. Banaszkie-
wicza słynnej żydowskiej pieśni Hava 
Nagila, najsłynniejszy Czardasz Mon-
tiego i wiele innych.  Rozpoczynając 
koncert  w 77.  rocznicę Powstania War-
szawskiego o godzinie „W”, muzyką 
i słowem złożymy hołd Powstańcom.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 19. lipca pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 
piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota 
– niedziela w godzinach 12.00 – 20.00). 
Procedura uczestnictwa w koncertach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl.

~ pałac jankowice ~ edukacja

Wersy i fantazje muzyczne

Romuald Grząślewicz

Artur Banaszkiewicz Jerzy Beniamin Zimny
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Uroczysta gala pożegnania klas trzecich upłynęła w ra-
dosnym nastroju. Dzieci żegnano tańcem i piosenką, 
na wesoło, bo przecież etap edukacji wczesnoszkol-

nej to nauka głównie poprzez zabawę. Nauczyciele, uczniowie 
i ich rodzice przez trzy lata otwierali codziennie kolejne stro-
ny niekończącej się, lecz fascynującej księgi życia. Wspaniale 
było razem ją czytać. Nadszedł jednak ten moment, w którym 
wszyscy dotarli do końca jednego z pierwszych rozdziałów.

Tańcem dzieci wyraziły swe podziękowanie nauczycielom 
za cierpliwość, życzliwość, pomoc w codziennym odkrywa-
niu świata. Od września ich przewodnikami zostaną inni, nowi 
wychowawcy. Podczas uroczystej akademii Dyrektor uhono-
rowała statuetką Złotej Sowy najlepszych uczniów. Jest to 
nagroda, którą otrzymują wybitni absolwenci klas trzecich, 
wyróżniający się bardzo wysokimi wynikami w nauce, wzo-
rowym zachowaniem, godnym reprezentowaniem szkoły. 
Brawo! Wszystkim przyszłym czwartoklasistom gratulujemy 
ukończenia pierwszego etapu edukacji i życzymy powodze-
nia, by odważnie spełniali swoje marzenia, a przede wszyst-
kim by byli dobrymi, wartościowymi ludźmi.

Fotorelacja z gali znajduje się na naszej stronie internetowej 
i facebooku. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z fil-
mikiem, w którym klasy trzecie zapraszają do przeźmierow-
skiej szkoły przyszłych pierwszoklasistów.

O tym, że czas jak rzeka płynie, przekonali się uczniowie 
klas ósmych. Po wielu latach nauki opuścili mury naszej szko-
ły, by iść w świat i zdobywać kolejne szczyty.

Uczniowie z łezką w oku odbierali świadectwa, nagrody, 
dyplomy. Najlepszym z najlepszych pani Dyrektor przyzna-
ła tytuł Wzorowego Ucznia Szkoły. Specjalna nagroda – Na-
groda Wójta – powędrowała do Marii Miśkiewicz. Podczas 
uroczystości nie obyło się bez podziękowań. Płynęły one do 
nauczycieli, którzy swoim uczniom podarowali najcenniejszy 
i najtrwalszy prezent – wykształcenie, a także do rodziców, 
którzy z zaangażowaniem i ogromnym sercem włączali się 
w życie szkoły.

Naszym kochanym ósmoklasistom życzymy, by łapali w ża-
gle pomyślne wiatry, podróżowali, śnili, odkrywali nowe 
światy. Niech wspomnienia tych pięknych lat pozostaną w ich 
pamięci na zawsze. Piękne chwile oby zmieniły się w dobre 
wspomnienia, a te złe – w dobre lekcje.

Ponieważ „lato, lato, lato czeka…”, wszystkim uczniom 
i pracownikom życzymy udanych wakacji!

~ Aleksandra Dutkiewicz, Aleksandra Filipek

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Czas pożegnań

Czerwiec upłynął w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Baranowie niezwykle intensywnie. Luzo-
wanie obostrzeń otworzyło nowe szanse i możliwości 

na uatrakcyjnianie zajęć i integrację klas. 
W krótkim czasie nauczycielom udało się zorganizować wy-

jazdy m.in. do Parku  Linowego, Parku Orientacji Przestrzen-
nej w Owińskach, Osady Traperskiej w Bolechówku, Nowego 
ZOO, gospodarstw agroturystycznych. Dzięki wsparciu na-
uczycieli wychowania fizycznego odbyły się rajdy terenowe 
wokół Jeziora Kierskiego. Wychowawcy integrowali klasy 
urządzając pikniki, wyjścia na lody, ogniska oraz gry i zabawy 
sportowo- rekreacyjne na świeżym powietrzu. Z okazji Dnia 
Patrona został przygotowany  projekt  „Kłopoty Pani Skło-
dowskiej”, w którym dzieci szukając odpowiedzi na zagadki 
i pytania odkrywały ciekawostki o Noblistach. Każdy dzień 
przynosił nowe wrażenia i doświadczenia.

Zakończenie roku, również było pełne wzruszeń i emocji, 
zwłaszcza dla trzecioklasistów i ósmoklasistów. Jedni i drudzy 
kończyli pewien etap edukacji. Młodsi żegnali się z wycho-
wawczyniami i nauką w klasach 1-3, a starsi z całą społecz-
nością szkolną.

Na uroczystościach z udziałem rodziców i zaproszonych 
gości mogliśmy podziwiać talenty naszych uczniów, usłyszeć 

o ich osiągnięciach i wielkiej pracy. Choć z uwagi na obostrze-
nia, zakończenia roku różniły się nieco od tych sprzed pande-
mii, to i tak nie zabrakło wzruszeń i miłych pożegnań. 

Teraz przyszła pora dla wszystkich na zasłużony odpoczy-
nek. Wypoczywajcie bezpiecznie i zdrowo korzystając z uro-
ków lata i pięknej pogody. Zbierajcie wspomnienia i pokłady 
nowej energii, po to, aby we wrześniu rozpocząć kolejny etap 
nauki. 

~ AW

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowa

Projekty, wycieczki i pożegnania
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Smutek pożegnań przeplatał się 
z radością rozpoczynających się 
wakacji. Takie już są zakończenia 

roku szkolnego. Miniony był wyjątko-
wy, inny niż wszystkie, bo tak sprawiła 
otaczająca nas pandemia. Jednak  trady-
cyjnie nadszedł czas podsumowań i od-
bioru wyników po niełatwej pracy. Spo-
tkanie odbyło się zwyczajowo w gronie 
uczniów, wzruszonych rodziców i dum-
nych ze swoich podopiecznych, wycho-
wawców oraz Dyrekcji Szkoły. Absol-
wenci wraz z nauczycielami odtańczyli 
Poloneza, który nadał niezwykłą rangę 
wydarzeniu. Nie zabrakło oczywiście 
licznych nagród, wśród których Nagro-
dę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
otrzymał Hubert Najmowicz, a Nagro-
dę Prymusa Szkoły Anastazja Kaliszak. 
Oprócz gratulacji, podziękowań oraz łez 
rozstania, był też śmiech przez łzy. Na-
uczyciele odegrali namiastkę minionego 
roku szkolnego, w formie kabaretowej 
lekcji online.  

Nasi wspaniali absolwenci rozpoczę-
li nową drogę do przyszłości.  Życzy-
my im spełnienia marzeń i powodze-
nia w realizacji planów, a wszystkim 

uczniom i pracownikom oświaty zasłu-
żonego odpoczynku. Do zobaczenia we 
wrześniu!

~ Społeczność Szkoły w Lusowie

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Nowa droga do przyszłości

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Młodzi przedsiębiorcy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusowie w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 brali udział w projekcie 
„PRZEDSIĘBIORCA 12+”, który jest realizowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu 
jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych od 12 do 15 lat. 

W dniach 7 – 9 czerwca uczniowie klas 8 uczestniczyli w finałowych warsztatach organizowanych przez specjalistów. W ciągu 
trzech dni zrealizowali zdalnie treści z związane z budowaniem biznesplanu, autoprezentacją , problematyką prawną wykluczeń 
i nieletnich oraz praktycznym użyciem umiejętności zdobytych podczas debat oksfordzkich.

~ M. Stelmasiak
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Zwykle piszemy o dokonaniach 
uczniów, jednakże nie tylko nasi 
licealiści osiągają spektakularne 

sukcesy, często stają się one udziałem 
ich nauczycieli, którzy łączą zaangażo-
wanie na rzecz uczniów ze swoją pasją 
i rozwojem zawodowym. W tym roku 
szkolnym takimi osiągnieciami mogą 
pochwalić się nauczycielka języka nie-
mieckiego, Małgorzata Grześkowiak-
-Wasela oraz nauczyciel informatyki, 
Paweł Perekietka.

Małgorzata Grześkowiak-Wasela 
wraz z grupą uczniów z klasy 1C bra-
ła udział w konkursie organizowanym 
przez Goethe-Institut, którego celem 
było wyłonienie cyfrowej klasy oraz na-
uczyciela roku szkolnego 2020/21. Na-
sza germanistka przygotowała autorskie 
propozycje lekcji, skonfrontowała je 
z oczekiwaniami zespołu uczniowskie-
go, nagrała materiał filmowy i zgłosiła 
do organizatora. Propozycje te zostały 

zakwalifikowane do finału. W tej czę-
ści konkursu, poprzedzonej warsztatami 
z prezentacji przed kamerą, pani Grześ-
kowiak-Wasela opracowała pomysły 
do „Wirtualnego kuferka metod” i pod 
okiem tutora z Goethe-Institut prze-
prowadziła próbne lekcje, które zareje-
strowało profesjonalne studio filmowe. 
Pomysłowość i ogromna praca nauczy-
cielki oraz zaangażowanie uczniów 
opłaciły się - pani Małgorzata Grześ-
kowiak-Wasela i jej drużyna (Zofia 
Framska, Maja Kaczmarek, Alicja Kos-
sowska, Oliwia Mierzwa, Aleksandra 
Przybylska, Natalia Przybylska, Paula 
Tecław, Dominika Uchman, Jakub Wę-
grzyn i Adrianna Żuberek) zdobyli tytuł 
nauczyciela i klasy online roku szkol-
nego 2020/2021. Cały zespół został za-
proszony do udziału w uroczystej gali, 
transmitowanej na żywo z Warszawy na 
kanale youtube.

 Nie wszyscy uczniowie mogą uczyć 
się z książek napisanych przez swoich 
nauczycieli. W naszej szkole młodzi 
ludzie korzystają z podręczników, któ-
rych współautorem jest Paweł Perekiet-
ka – nauczyciel informatyki. Praca nad 
pomocą dydaktyczną do takiego przed-
miotu wymaga nie tylko świetnego 
przygotowania merytorycznego i me-

todycznego, ale też świadomości prze-
mian, jakie dokonały się w nauczaniu 
informatyki w ostatnim trzydziestole-
ciu (od charakterystycznej dla dydakty-
ki końca ubiegłego wieku nauki użyt-
kowego posługiwania się komputerem, 
do traktowania informatyki jako peł-
noprawnej dyscypliny naukowej). Pa-
weł Perekietka, współtworząc zestaw 
„Informatyka na czasie” wydany przez 
wydawnictwo Nowa Era, odpowiadał 
za zawarte w nim rozdziały poświęco-
ne cyfrowemu zapisowi informacji, al-
gorytmom i programowaniu. Olbrzymia 
wiedza, pomysłowość oraz pracowitość 
naszego informatyka i jego kolegów zo-
stała zauważona i doceniona – Kapitu-
ła Konkursu Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego na Najlepszą Polską 
Książkę Informatyczną 2021 roku przy-
znała ich publikacji nagrodę I stopnia, 
a jej wręczenie nastąpi jesienią podczas 
gali PTI w Filharmonii Narodowej.

 Cieszymy się, że trud, jaki włoży-
li nauczyciele w realizację swoich pasji, 
doczekał się uznania. Nasza germanist-
ka i nasz informatyk są żywym przykła-
dem tego, że gruntowna wiedza, połą-
czona z pomysłowością i pracowitością 
musi przynieść satysfakcjonujący efekt. 

~ Michał Kokorzycki

~ edukacja

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Wiedza + pomysłowość + praca = sukces
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To był trudny, pandemiczny rok szkolny. Nic nie jest 
jednak w stanie ograniczyć matematycznych umysłów 
młodych ludzi, więc w środę, 2 czerwca, przystąpi-

li oni do finału XXII edycji konkursu „Matematyka bez Gra-
nic”. Jego przebieg w Wielkopolsce od lat koordynuje Liceum 
Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarno-
wie Podgórnym. 

„Matematyka bez Granic” to konkurs o zasięgu międzyna-
rodowym. Obecnie bierze w nim udział młodzież z ponad 40 
krajów (m. in. z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Meksyku). Co roku wyzwania podejmują całe klasy. 
W tej edycji w samej Wielkopolsce matematyczne łamigłówki 
rozwiązywało ponad 800 uczniów.

Konkurs jest całkowicie bezpłatny. Ogromne podziękowania 
skierować zatem należy do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 
Powiatu Poznańskiego oraz sponsorów prywatnych (Demo-
co Poland, t-Partner, Robo-Kop, Komplet Polska, Schattdecor 
oraz Daffi). To ich wsparcie pozwoliło nam na nagrodzenie aż 
sześciu klas.

Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu:
W kategorii klas ósmych szkół podstawowych:
I miejsce – klasa 8C SP im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu
II miejsce – klasa 8A SP im. Integracji Europejskiej w Tar-

nowie Podgórnym
III miejsce – klasa 8A SP nr 74 im. Mikołaja Kopernika 

w Poznaniu
W kategorii klas pierwszych szkół średnich:
I miejsce – klasa IC VIII LO im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu 
II miejsce – klasa IA II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie
III miejsce – klasa IA LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Wolsztynie
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy i ży-

czymy dalszych sukcesów matematycznych. Do zobaczenia 
za rok.

~ Anna Gorońska
 Koordynator konkursu MBG w Wielkopolsce

~ edukacja

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Czy matematyka może mieć granice?

Na ostatniej prostej sezonu 2021 kolarze z KK Tarno-
via Tarnowo Podgórne nie zwalniają tempa i wykrę-
cają mocne wyniki. W połowie czerwca ze startów 

w Pucharze Polski w Koziegłowach i Grand Prix Doliny Ba-
ryczy przywieźli pięć medali. W pierwszym  najcenniejszy 
brąz w jeździe indywidualnej na czas juniorów młodszych 
wywalczył Maciej Banaszak. Poza tym z dobrej strony zapre-
zentowała się również jego klubowa koleżanka Otylia Zagór-
ska, która w wyścigu ze startu wspólnego zajęła szóste miej-
sce. Najcenniejszy złoty medal 31. edycji Memoriału Trenera 
Wernera Józefa Grundmanna i działacza kolarskiego Jerzego 
Wizowskiego, nazywanego Grand Prix Doliny Baryczy, wy-
walczył Mateusz Kostański. Bardzo dobrze spisał się również 
Adam Kuś, który również w rywalizacji orlików zdobył srebr-
ny medal.  Poza tym podopieczni trenera Piotra Brońskiego 
w klasyfikacji open GP zajęli kolejno drugie i piąte miejsce. 

Tydzień później na drogach Gminy Kartuzy odbyły się szo-
sowe Mistrzostwa Polski, podczas których Mateusz zdobył 
tytuł Mistrza Polski orlików w wyścigu ze startu wspólnego 
i drugiego wicemistrza w jeździe indywidualnej. Ciężka praca 
popłaca, a efekty są zauważalne również wśród najmłodszych 
reprezentantów KK Tarnovii. W ostatni weekend czerwca 

podopieczni trenera Konrada Olejniczaka ścigali się w Mi-
strzostwach Polski Szkółek Kolarskich. Na szosie w Raszko-
wie w kat. klasy IV mistrzem Polski w jeździe indywidualne 
został Leon Janikowski, który w wyścigu ze startu wspólnego 
zajął miejsce tuż za podium. Filip Budny startujący w indywi-
dualnej rywalizacja starszej klasy zajął ósme miejsce, a start 
wspólny ukończył jako dwunasty. W rywalizacji klasy VI in-
dywidualnie siódmy wynik uzyskała Zosia Hibner, a na me-
cie startu wspólnego zameldowała się jako piętnasta. Dziesiąte 
miejsce w jeździe indywidualnej oraz szóste w starcie wspól-
nym zajęła jej klubowa koleżanka Gabriela Nowakowska.

~ Ania Lis

Na ostatniej prostej
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Nie przestaje biegać i startować w imprezach dedy-
kowanych jej pasji. W czerwcu Jolanta Witczak, bo 
o niej mowa, wzięła udział w nocnym ultramaratonie 

Sudecka 100 i w maratonie dedykowanym pamięci Agniesz-
ki Dowbor Muśnickiej. Pierwszy z biegów odbył się 25 i 26 
w Boguszowie-Gorcach. Dla mieszkanki Lusowa klimat tego 
biegu jest niepowtarzalny: – Była to edycja 32,5 Biegu, a moja 
czwarta szczęśliwie ukończona, pierwszy raz pobiegłam w Su-
deckiej 100 w 2014 r. Po raz kolejny obroniłam też pierwsze 
miejsce w kategorii wiekowej, a open wśród kobiet z czasem 
14:07:11 byłam szósta. Czas może nie jest tak imponujący, ale 
nie zawsze jest on dla mnie najistotniejszy. 

Pięć dni wcześniej biegaczka wystartowała w maratonie, 
którego była pomysłodawczynią. 20 czerwca w Lusowie od-
był się rekreacyjny bieg upamiętniający śmierć młodszej córki 

Po dłuższej przerwie do gry wra-
cają sołeckie reprezentacje ry-
walizujące w 17. edycji Rankin-

gu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. 
W ostatnią niedzielę czerwca na boisku 
OSiR w Baranowie odbył się turniej pił-
ki nożnej, w którym zagrało 6 drużyn. 
Zwyciężyło Sołectwo Lusówko. Drugie 
miejsce zajęło Tarnowo Podgórne, 
a trzecie Przeźmierowo. Miejsca 4-6 
zajęły kolejno sołectwa: Lusowo, Sady 
i Sierosław. 

~ Ania Lis

Biegacze z drużyny Tarnowo Podgórne Biega odno-
szą wyniki godne pozazdroszczenia. Jednym z dowo-
dów potwierdzających tego stwierdzenia jest zdobycie 

dwóch medali podczas odbywających się w Olsztynie 31. Mi-
strzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters. 

Debiutujący Norbert Czerbniak na dystansie 10 km w kat. 
M45 zdobył złoty medal, a srebrny na dystansie 1500 m w kat. 
M70 Peter Nuijens. Na tym samym dystansie miejsce tuż za 
podium w kat. M60 zajął Andrzej Smul oraz szóste w kat. M50 
– Leszek Kozicz.

Wśród triumfatorów z tarnowskiego teamu znalazł się rów-
nież Adam Mańczak, który najszybciej przepłynął, przeje-
chał i przebiegł dystanse 1/8 Samsung River Triathlon Series 
– Wronki. Triathlonista z Sierosławia startujący w kat. M50 
pokonał trasę w 1 godz. 16 min. Poza tym na podium pierw-
szego triathlonowych zawodów rozgrywanych w miastach, 
przez które przepływa rzeka Warta, stanęli również zawodni-
cy Sauerland Team Triathlon Tarnowo Podgórne. Z dystansem 
1/8 Ironman najlepiej poradziła sobie Aneta Laskowska, która 
zwyciężyła w kat. K50, a trzecie miejsce w kat. M50 wywal-
czył Piotr Nowak

~ Ania Lis

Kolejne km w nogach...

gen. Józefa Dowbora Muśnickiego – Agnieszki (o tym wyda-
rzeniu piszemy na łamach gazety). ~ Ania Lis

Powraca ranking

Tarnowo biego-triathlonowo
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Wakacyjny klimat sprzyja suk-
cesom. Złoty medal i tytuł 
Mistrzyń Polski wywalczy-

ły Danuta Pribe, Jadwiga Wojcieszak 
i Izabela Cwojdzińska. Zawodniczki 
KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne zwy-
ciężyły w Drużynowych MP w grze do 
pełnych, które odbyły się w kręgielni 
Czarnej Kuli Poznań w pierwszy week-
end lipca. Tytuł pierwszego wicemistrza 
Polski i srebrny medal zdobył męska 
drużyna w składzie: Maciej Falbierski, 
Radosław Cwojdziński i Krystian Kem-
pa. Poza tym złoto w drużynie miesza-
nej zdobyła Justyna Witkowiak. 

W ostatni weekend czerwca w Druży-
nowych Mistrzostw Polski, które odby-
ły się w Lesznie zagrali juniorzy Alfy. 
Ze złotem na szyi rywalizację zakoń-
czyły Aleksandra Bonk, Weronika Tor-
ka, Iwona Dziamska i Marta Stachowiak 
oraz Jakub Cwojdziński, Jędrzej Dmow-
ski, Tomasz Byliński i Patryk Dworczyk 
Brązowy medal w rozgrywkach indy-
widualnych juniorek wywalczyła Alek-
sandra Bonk oraz wśród juniorów Jakub 
Cwojdziński.

~ Ania Lis

Dwa medale 57. Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski w Bad-
mintonie, które odbyły się 

w terminie 15-18 czerwca w Białymsto-
ku zdobyło rodzeństwo Świerczyńskich. 
Magdalena, trenująca obecnie w ABRM 
Warszawa, w parze z klubowym kolegą 
Miłoszem Bochatem zdobyła srebrny 
medal. Z kolei jej brat Mateusz, repre-
zentujący barwy SKB Suwałki, w grze 
singlowej wywalczył brąz. Oboje są wy-
chowankami gminny klubów UKS Ba-
ranowo i UKS Orkan Przeźmierowo. 
W Mistrzostwach zagrali również obec-
ni zawodnicy klubu z Baranowa: Alek-
sandra Felska & Aleksandra Sękow-
ska, które zajęły miejsce 9-16 w grze 
podwójnej, Damian Jaśkowiak w parze 
z Magdaleną Okupniak (AZSUM Łódź 
– wychowanką UKS Orkan Przeźmiero-
wo) – miejsce 9-16 oraz Adrian Jaśko-
wiak i Bartosz Frontczak.

~ Ania Lis

Wewnątrzklubowe zawody lek-
koatletyczne UKS „Sprint” 
Przeźmierowo, które odbyły 

się 19 czerwca były ostatnimi w sezonie 
2020/2021. Tym razem w konkurencji 
skoku wzwyż i sztafecie rodzinnej wy-
startowali zawodnicy ze swoimi rodzi-
cami. Łącznie o zwycięstwo walczyło 
26 drużyn. – W zakończonym sezonie 
zrealizowaliśmy 185 jednostek trenin-
gowych oraz uczestniczyliśmy 
w dwudziestu zawodach. Nasi 
zawodnicy uzyskali kwalifika-
cje do finału ogólnopolskich 
czwartków lekkoatletycznych 
oraz ogólnopolskich zawodów 
LDK. Poza tym uczestniczyli 
w prestiżowym mitingu gwiazd 
- Poznań Athletics Grand Prix 
2021. Podczas ferii zimowych 
odbył się obóz dochodzeniowy 
w SP 62 w Poznaniu – wylicza-
ła osiągnięcia sekretarz Klubu 
Katarzyna Polańska-Bebejew-
ska.   

W trakcie zakończenia na-
grodzono medalistów, którzy 
w swoich kategoriach zaję-

li miejsca w dziesiątce rankingu PZLA 
w konkurencjach biegowych, rzutowych 
i skokach. Doceniono i nagrodzono zo-
stali rodziców, którzy wspierali działal-
ność UKSu. Po klubowej przerwie wa-
kacyjnej, która potrwa od 4 do 25 lipca 
podopieczni trenera Michała Bebejew-
skiego wezmą udział w trzech obozach: 
w Jagniątkowie oraz dochodzeniowych 
w Poznaniu. ~ Ania Lis

Wakacyjne 
sukcesy 
kręglarzy

Wychowankowie na medal

Zakończenie sezonu LA
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W dniach 12-13 czerwca na terenie Tarnowskich 
Term mieliśmy okazję popatrzeć na siatkówkę pla-
żową na najwyższym poziomie, a to dzięki odby-

wającemu się tam Finałowemu Turniejowi IV Grand Prix Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej o Puchar Wójta. 
Emocji i tym razem nie zabrakło. W pierwszy dzień do walki 
o tytuł najlepszych w Naszej Gminie stanęły pary damsko-mę-
skie, czyli w kategorii mikst, które potrafiły przyjechać do nas 
z bardzo daleka, a nawet spoza granic naszego kraju, z Nie-
miec, dzięki parze Linnea Schneider/Marcin Ernastowicz. Po 
wielogodzinnym boju od samego rana do wieczora, przy chwi-
lami niezbyt sprzyjającej, deszczowej aurze, na najwyższym 
stopniu podium stanęła para wrzesińsko-wrocławska w skła-
dzie Mateusz Podborączyński/Paulina Wiśniewska, pokonując 
w finale parę z Janowca Wlkp i Wilczyna w składzie Michał 
Muszyński/Kamila Płaczek. Na  najniższym stopniu podium 
stanęła para Gabriela Puławska z Adamem Lorencem, będący 
na co dzień partnerem w turniejach męskich Mateusza Podbo-
rączyńskiego, który tym razem nie dał się nikomu ograć. 

Następnego dnia, już w dużo bardziej sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych (choć nie do końca jeżeli chodzi 
o wiatr), rozegrany został finałowy turniej kategorii Open. Po 
sukcesie z dnia poprzedniego oraz po triumfie w poprzedniej 
edycji Grand Prix, para Lorenc/Podborączyński zdecydowanie 
miała chrapkę na zwycięstwo. Jednak trudy wcześniejszych 
zmagań dały się mocno we znaki i niestety faworyci zakoń-
czyli turniej dopiero na VII miejscu. Zwyciężyli natomiast pa-
nowie z Wrocławia (Maciej Westfal) i Kalisza (Filip Troczyń-
ski), pokonując w finale Damiana Marcjana z Wrześni oraz 
Patryka Foltynowicza z Krotoszyna. Trzecie miejsce zdobyli 
siatkarze znani z występów w turniejach rangi Mistrzostw Pol-
ski, reprezentujący naszą Gminę: Tomasz Jaroszczak i Miko-
łaj Kaczmarek, pokonując w meczu o brąz parę z Bydgoszczy 
Mateusz Wołowicz/Denis Marchenko. Zwycięzcom gratuluje-
my i zapraszamy już za rok! 

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Pierwszy w historii klubu Tarno-
via Volleyball medal z młodzie-
żowych rozgrywek rangi Mi-

strzostw Wielkopolski zdobyty! 27 
czerwca we Wrześni odbył się Finał 
Mistrzostw Wielkopolski w Siatkówce 
Mini Dwójek Chłopców. W rozgryw-
kach brali udział siatkarze maksymal-
nie z rocznika 2010 (11 lat) lub młodsi. 
Turniej finałowy był poprzedzony rozle-
głymi eliminacjami. Co prawda dla nie-
których drużyn sam awans do finału był-
by już sporym osiągnięciem, ale nie dla 
naszych chłopaków, którzy postanowili 
powalczyć o coś więcej! Znani z wcze-
śniejszych sukcesów w turniejach towa-
rzyskich nasi reprezentanci Paweł La-
tawiec i Wojciech Witkowski mierzyli 
wysoko i po kilku bardzo zaciętych po-

jedynkach sięgnęli po upragniony srebr-
ny medal, ulegając tylko niepokonanym 
w tamtym dniu gospodarzom z klubu 
Progress Września, ale po doskonałej 
walce i dopiero w tie-breaku. Sukces 
tym bardziej cieszy, że tylko pierwsze 

dwie drużyny z województwa uzyskują 
prawo do walki w Mistrzostwach Polski, 
za udział w których będziemy trzymać 
mocno kciuki. Wielkie brawa i gratula-
cje dla naszych młodych wicemistrzów!

~ Błażej Szubstarski

Finał IV Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne  
w Siatkówce Plażowej

Wicemistrzostwo w Mini-Siatkówce dla Tarnovii
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Po niespełna trzytygodniowej przerwie między sezo-
nami, 12 lipca rozpoczęliśmy przygotowania. W nad-
chodzących rozgrywkach Gieksa zagra w mocno od-

młodzonym składzie, który zostanie sprecyzowany do 28 
lipca, dzień po rozegraniu ostatniego sparingu. Swoją szan-
sę w bardzo krótkim okresie przygotowawczym dostaną 
również nasi juniorzy, z których kilkoro zaliczyło już de-
biut w poprzednim sezonie. 

Harmonogram najbliższych sparingów przedstawia się na-
stępująco: 

domowe:
14 lipca godz. 18.30 – TPS Winogrady
17 lipca godz. 11.00 – Mieszko Gniezno
24 lipca, godz. 11.00 - Noteć Czarnków
wyjazdowy:
27 lipca, godz. 18.30  – GKS Bełchatów, Opalenica

Kadrę pierwszego zespołu zaprezentujemy kolejnym wyda-
niu “Sąsiadki-Czytaj”

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W dniach 4-10 lipca w Siera-
kowie odbył się obóz spor-
towy Sekcji LA GKS Tar-

novia Tarnowo Podgórne. W dobrych 
warunkach i przesympatycznej, wesołej 
atmosferze wykonaliśmy kawał dobrej 
treningowej pracy. Oprócz treningów 
były chwile relaksu, zabawy, i... słody-
czy! A także pysznej kiełbaski z ogni-
ska. Pogoda i humor dopisywały przez 
cały obóz. 

~ GKS Tarnovia

Sekcja LA GKS Tarnovia na obozie!

Inauguracja sezonu 
IV ligi już 31 lipca
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WGN.6840.12.2021
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne: Nr XXXVII/634/2021 z dnia 30 marca 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  
(stawka VAT zwolniona) Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Przeźmierowo 1323/12 487 m2 PO1P/00099481/9 22.000,00 zł 1.100,00 zł 220,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 
przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ul. Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej – część 
C, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XII/156/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., działki położone 
w Przeźmierowie o nr ewid. 1323/12 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną – symbol 2ZP.

Opis nierucho-
mości:

działka niezabudowana zlokalizowana w Przeźmierowie pomiędzy ul. Krańcową a ul. Rzemieślniczą. Do działki nie ma bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej przeznaczona jest na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej bez prawa zabudowy. 
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny działalności gospodarczej.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje do-
datkowe:

przetarg ustny ograniczony skierowany jest do właścicieli działek sąsiednich położonych w Przeźmierowie przy ul. Krań-
cowej o nr ewid.: 829; 1323/11 i 1323/13;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 oraz usta-
wy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne przy ul. Poznańskiej 94, sala nr 21. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu ko-
nieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przy-
padku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać 
aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 16 sierpnia 2021r. (poniedziałek), w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy 
działki o nr ewid. 1323/12 obr. Przeźmierowo”, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 18 sierpnia 2021r. (środa) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 10 czerwca 2021r. Gminie Tarno-
wo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

WZP.6721.3.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie 
przy ul. Lipowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. Li-
powej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku 
oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej 
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WGN.6840.23.2019
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne: Nr XXXVII/634/2021 z dnia 30 marca 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta C e n a  w y w o ł a w c z a  
(stawka VAT zwolniona) Wysokość wadium Postąpienie minimal-

ne
Przeźmierowo 1323/18 478 m2 PO1P/00099481/9 21.000,00 zł 1.050,00 zł 210,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 
przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ul. Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej – część 
C, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XII/156/2015 z dnia 30 czerwca 2015r., działki położone 
w Przeźmierowie o nr ewid. 1323/18 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zieleń urządzoną – symbol 2ZP.

Opis nierucho-
mości:

działka niezabudowana zlokalizowana w Przeźmierowie pomiędzy ul. Krańcową a ul. Rzemieślniczą. Do działki nie ma bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej przeznaczona jest na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej bez prawa zabudowy. 
Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny działalności gospodarczej. 

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje do-
datkowe:

przetarg ustny ograniczony skierowany jest do właścicieli działek sąsiednich położonych w Przeźmierowie przy ul. Krań-
cowej o nr ewid.: 835; 1323/17 i 1323/19;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest zwolniona z opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 oraz usta-
wy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne przy ul. Poznańskiej 94, sala nr 21. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu ko-
nieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przy-
padku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać 
aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 16 sierpnia 2021r. (poniedziałek), w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy 
działki o nr ewid. 1323/18 obr. Przeźmierowo”, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 18 sierpnia 2021r. (środa) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 10 czerwca 2021r. Gminie Tarno-
wo Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, 
pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

– szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia 
w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1005) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochro-
na-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-
-danych-osobowych/
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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne: Nr XXXVII/637/2021 z dnia 30 marca 2021r., przeznacza się do zbycia nieruchomość:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena  wywoławcza  
(wliczona stawka 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne

Lusowo 177/3 381 m2 PO1P/00109939/9 65.000,00 zł 3.250,00 zł 650,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wsi Lusowo, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXXV/421/2012 z dnia 11.09.2012r., działka po-
łożona w Lusowie o nr ewid. 177/3 znajduje się w części: na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną szeregową (symbol 1MN2) o pow. 188m2; na terenie przeznaczonym pod usługi (symbol 5U) o pow. Około 193m2.
Przez przedmiotową działkę przebiega linia elektroenergetyczna SN wraz ze strefą oddziaływania

Opis nierucho-
mości:

działka gruntu o nawierzchni utwardzonej kruszywem, nieogrodzona i niezagospodarowana. Kształt działki stanowi mocno 
wydłużony prostokąt. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się zabudowa jednorodzinna oraz tereny zabudowy usługowej. Działka zgodnie z decyzją podziałową WGN.6831.78.2020 
z 25 stycznia 2021r. została wydzielona w celu poszerzenia działek o nr ewid. 176/44, 176/45 oraz/lub 774 obr. Lusowo. 

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990).

Informacje do-
datkowe:

przetarg ustny ograniczony jest skierowany do właścicieli działek sąsiednich położonych w Lusowie o nr ewid.: 176/44; 
176/45 oraz/lub 774; nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie 
art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2020r., poz. 106); zapłata ceny nabycia musi 
zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku C Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne przy ul. Poznańskiej 94, sala nr 21

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 16 sierpnia 2021r. (poniedziałek), w tytule przelewu należy napisać: „Wadium dotyczy 
działki o nr ewid. 177/3 obr. Lusowo”, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 
1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata wadium winna jednoznacznie 
wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestni-
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 18 sierpnia 2021r. (środa) w siedzibie oraz na 
stronie internetowej tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 10 czerwca 2021r. Gminie Tarnowo 
Podgórne przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od prze-
targu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

Zdobyciem nagrody specjalnej i zajęciem pierwszego 
miejsca zakończyli sezon 2021 tancerze OSiR Dance 
Studio. Zwycięstwo podczas odbywającego się 19 i 20 

czerwca turnieju Holiday Grand Prix odnotowała grupa Class 
Art, która to zaprezentowała układ w stylu formacja modern. 
W pierwszą czerwcową sobotę podczas XI Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Nowoczesnego „Taneczna Środa 2021”, który 
odbył się w Środzie Wlkp. taneczny team z Tarnowa Podgórne-
go zdobył cztery medale. Złoty zdobyły Classy Art w kat. mo-
dern oraz Asy Street kat. hip hop. Drugie miejsce wytańczyły 
Asy Art kat. Modern, a trzecie Bells/Dzwonki w kat. inne formy. 
Czas wakacji tancerze spędzą na warsztatach w Łężecz-
kach i Rudnie. Od nowego sezonu można dołączyć do teamu 
OSiR Dance i spróbować swoich sił w tańcu. Zainteresowane 

Ostatnie w sezonie

osoby uzyskają więcej informacji od Beaty Dudek – nr tel. 
665 121 302, e-mail: b.dudek@dbst.pl    ~ Ania Lis
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Pani Prezes Anicie Stellmaszyk
Prezes Tarnowskich Term

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

składają
Pracownicy Tarnowskich Term

Są chwile, by działać i takie,
kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los...

Pani Prezes Anicie Stellmaszyk
Prezes Tarnowskich Term

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi

 „Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

Serdeczne podziękowanie Czcigodnym Kapłanom,  
Panu Organiście, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 

Współpracownikom i Znajomym za pomoc i wsparcie 
w trudnych dla nas chwilach, za udział we Mszy Św. 

i ceremonii pogrzebowej

 śp. Małgorzaty Zdarta
 i  śp. Janusza Zdarta

Dziękujemy za tak liczne przybycie, za złożone wieńce 
i kwiaty, za modlitwy.

Pogrążona w smutku Rodzina

Ja jestem światłością świata.
Kto idzie ze Mną, nie będzie chodził 

w ciemności,
lecz będzie miał światło życia

   św. Jan

Ze smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

śp. Pauliny Koszuty

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Harcerzy z Lusówka

Rodzinie i najbliższym składamy 
wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka z Pracownikami Urzędu 

Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba z Radnymi  

oraz Sołtysi

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo
(Jan Grzegorczyk)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 11 lipca 2021 r. zmarł

śp. Leszek Majewicz 
Przewodniczący II kadencji Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne

Wiceprzewodniczący I kadencji Rady Seniorów
Członek Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu III Wieku Tarnowo Podgórne

Wrażliwy społecznik, niezwykle zaangażowany w integrowanie  
i aktywizowanie środowiska Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy 

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego kolegi

Leszka Majewicza
Przewodniczącego Rady Seniorów

Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego 
współczucia 

składają Zarząd i Seniorzy z Klubu 
Seniora Tarnowo Podgórne

Z ogromnym smutkiem żegnamy 

śp. Leszka Majewicza
Przewodniczącego Rady Seniorów 

Gminy Tarnowo Podgórne 
niezwykłego człowieka, otwartego 

na potrzeby innych, społecznie 
działającego na Seniorów 

Rada Seniorów Gminy Tarnowo 
Podgórne

Z żalem żegnamy 

Leszka Majewicza, 
Współzałożyciela i aktywnego 
członka Towarzystwa Pamięci 

Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy 
szczerego współczucia

Zarząd i członkowie Towarzystwa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej koleżanki

Pauliny Koszuty
Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego 

współczucia
składają

Dyrektor, Pracownicy i Rada 
Rodziców Przedszkola „Chatka Misia 

Uszatka” w Lusowie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki 

TERESY RZĄCA
nauczyciela oraz wychowawcę młodzieży z wieloletnim stażem pracy  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne ,  uczniowie  i Rodzice.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
(ks. Jan Twardowski)

Panu Marianowi Gąbce, 
wieloletniemu dyrektorowi  

szkoły w Przeźmierowie, serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Żony
składa dyrekcja, nauczyciele 

i pracownicy ze Szkoły Podstawowej 
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie
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Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.

Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 19.07.2021 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. J. Pluciński, 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci bliskich”

Składam serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi Gminy 
Tarnowo wraz z pracownikami Urzędu Gminy,  

Przewodniczącej Rady Gminy z Radnymi, Sołtysom, 
którzy w tak bolesnych chwilach okazali wiele serca 

i życzliwości, odczuwając z nami smutek i ból po śmierci 

najbliższych, mojego Męża śp. Janusza Zdarta  

i Szwagierki śp. Małgorzaty Zdarta.
 

Dziękuję za udział w ceremonii pogrzebowej,  
za złożone kwiaty.

 Anna Gałka-Zdarta

„Dziękuję że byliście ze mną”

 Serdecznie dziękuję Zarządowi i Członkom Stowarzyszenia 
DAR SERC za wyrazy współczucia, kwiaty oraz udział 

w ceremonii pogrzebowej mojego 

Męża śp. Janusza Zdarta.

 Dziękuję za wsparcie i obecność.
 Anna Gałka-Zdarta

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

 Drodzy Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy, Znajomi,  
Sąsiedzi oraz Mieszkańcy ulic 27 Grudnia i Sadowej 

w Tarnowie Podgórnym.
 Serdecznie dziękujemy za pamięć, kwiaty, intencje 

mszalne oraz udział w ceremonii pogrzebowej śp. Janusza 
i Małgorzaty Zdarta. Dziękujemy za wsparcie, którego 

udzielacie nam każdego dnia.

 Anna Gałka-Zdarta i Jakub Zdarta

„Są ludzie i chwile, których się nie zapomina”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi 

Leszka Majewicza

Żonie Dorocie i jej najbliższym
serdeczne wyrazy współczucia

składają
Zarząd i Członkowie UTW w Tarnowie Podgórnym

Pani Annie Szymańskiej wyrazy współczucia  
z powodu śmierci teściowej

Urszuli Szymańskiej
składają

Zarząd oraz studentki i studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy,  
choćby i umarł, żyć będzie na wieki”

  (J 11, 25-26)

 
Najbliższej Rodzinie wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmieci 

śp. Pauliny Koszuty 

składają Dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska 
wraz z pracownikami.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

  (ks. Jan Twardowski)

Najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z 
powodu śmieci 

śp. Leszka Majewicza 

składają Dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska 
wraz z pracownikami.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Urszuli Szymańskiej
Ani, rodzinie i bliskim  

wyrazy szczerego współczucia składają 

Seniorki i Seniorzy z Baranowa, Przeźmierowa i Chyb

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego kolegi

Leszka Majewicza
Przewodniczącego Rady Seniorów  

Gminy Tarnowo Podgórne

Żonie, synowi i bliskim 
wyrazy serdecznego współczucia składa

Koło Seniorów z Baranowa
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• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.

tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

Jesteśmy z Wami 
8 lat ! 

Teraz nowy gabinet
i szerszy zakres 
badania wzroku!

• badanie wzroku dzieci
• badanie wzroku osób starszych
• dobór soczewek kontaktowych
• korekcja wad wzroku

SALON OPTYCZNY
ul. Pocztowa 1
Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 44 03

pon-pt  9.30 - 17.30
sobota  9.00 - 13.00

BADANIE
WZROKU

SOBOTA
9.00 - 13.00

WTOREK
i CZWARTEK
9.30 - 17.30

SALON OPTYCZNY

TwojeOKO

Firma Budowlana KKMB 
zatrudni: 

 murarzy oraz pomocnika 

690 927 588

• DAM PRACĘ
• Zatrudnimy do sprzątania biurow-
ca. Swadzim, tel. 784-074-035
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 
659 932
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671

• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka wykona różne 
prace remontowe tel. 609 697 398
• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 
808
• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświadcze-
nie 530 109 670

Oferty prosimy składać na adres:
ul. Stefana Batorego 93
62-080 BATOROWO k. Poznania

Zakład Poligra�czny POL-MAK

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• terminowe rozliczanie pracy

Poszukuje pracownika na stanowisko

tel. 512 972 482  
praca@pol-mak.com.pl

PORTIERA

Zatrudnimy Panią
do sprzątania pomieszczeń  

biurowych w Baranowie
  • Umowa o pracę na 1/2 etatu
  •  Praca w godz. 11.00-15.00, 

12.00-16.00, pn.-pt.
  • Praca w dobrej atmosferze

tel. 500 120 801
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Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Piętro domu do wynajęcia
Krzyżowniki/Smochowice

Tel. 693 868 731

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• modernizacje
tel. 509 847 494

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywanów
foteli

elewacji
dachówki

kostki bruk.

wykładzin

Eko 21Dom

(+ malowanie)

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

Moskitiery    Rolety    Markizy 
Sprzedaż    –    Montaż    –    Naprawa 
Naprawy pogwarancyjne produktów innych firm 

Tel.     512 755 995  www.izmark.pl 
Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl• Reportaże

• Kursy fotogra�i
605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

OBRÓBKA CNC METAL
KONWENCJA

      Toczenie  •  Frezowanie
   Spawanie   •  Szlifowanie
Dłutowanie  •  Cięcie automat.

tel. 606 916 949, biuro@met-pras.pl, Przeźmierowo

P     KZ
rok założenia 1966

��������

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

Centrum Terapii Manualnej (CTM)
Sierosław, ul Leśna 1

tel. 61 814 79 00

ORTOPEDA
Licencjat specjalisty Polska, UEFEBOT i RPA

lek.med Wojciech Pieczkowski

PORADNIA
DIETETYCZNA

✆ Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

ZNUDZIŁA CI SIĘ TWOJA  
KUCHNIA, STARE MEBLE, 

DRZWI? DAJ DRUGIE ŻYCIE 
MEBLOM, KTÓRYCH JUŻ  

NIE LUBISZ?

ODNOWIĘ, POMALUJĘ - 
STWORZYMY NOWE WNĘTRZE. 

ZNOWU BĘDZIE PIĘKNIE.  
NIE BĘDZIE TO DUŻY KOSZT.

EWA TEL. 501 35 38 45

MALOWANIE
MEBLI

Posiadamy w ofercie 
wysokiej jakosci pelet drzewny 

do kotłów CO.
Szczegółowe inforamcje informacje

pod numerem telefonu :

61 814 63 34
numer wewnętrzny 1

Wierzbowa 2A, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl
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INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604
OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     arx.org.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE -MODERNIZACJE
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tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
  CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

kom. 602 659 208
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Zapraszamy 
do korzystania z usług 

w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu 
domów i działek

Suszka i Syn Nieruchomości
tel.: 605 13 85 13

ul. Rynkowa 75c (Zielony Pasaż - I piętro), Przeźmierowo

www.suszkaisyn.pl

OrCal®

ODKWASZA • UŻYŹNIA • ODŻYWIA

Sprzedaż wapna
organiczno-mineralnego

• wzrost pH o 1 punkt w 3 miesiące
•  uzdrawianie gleby poprzez neutralizowanie 

metali ciężkich
• big bag 1 T lub luz
• tylko 1 tona na 1 ha!

tel. 790 253 327
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