
Baranowo  Batorowo  Ceradz Kościelny  Chyby  Góra  Jankowice 

Kokoszczyn  Lusowo  Lusówko  Przeźmierowo  Rumianek  Sady 

Sierosław  Swadzim  Tarnowo Podgórne  Wysogotowo 

sąsiadka ~ czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne / nr 10 (366) / październik 2021 / ISSN 1730-4318  www.sasiadka-czytaj.pl

Co z tym  
GAZEM?!   - str. 3



2    | sąsiadka~czytaj |  październik 2021

~ 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!

Chyba jeszcze nigdy nie kazaliśmy Państwu tak 
długo czekać na kolejny numer „Sąsiadki-Czy-
taj”. Ale powód tego opóźnienia jest bardzo ważny: 
chcieliśmy przekazać Państwu najnowsze informa-
cje na temat działań Gminy w sprawie drakońskich 
podwyżek cen gazu wprowadzonych przez G.EN 
GAZ ENERGIA. Dlatego numer zamykamy po ogól-
nopolskim Zjeździe Samorządowców, prezentując 
wystąpienia jakie wystosowane zostały przez uczest-
ników – włodarzy z 40 gmin i powiatów – do rzą-
dowych instytucji i urzędów w tej sprawie. W trak-
cie obrad powołano także Ogólnopolski Komitet 
Protestacyjny, by wspólnie i jednym głosem bronić 
mieszkańców przed ubóstwem energetycznym oraz 
chronić ich domowe budżety przed negatywnymi 
skutkami wprowadzenia nowych, tak wysokich cen 
gazu. 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Na zdrowie!
Osteoporoza

Nasza Gmina i Poradnia Osteoporozy OsteoDENS zapra-
szają mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne po 40 r.ż. na 
badania gęstości kości:

• 27 października w godz. 9.00 – 16.00 w Tarnowie Pod-
górnym ul. 23 Października 34 (parking przy GKS), zapisy 
pod nr 61 89 59 209 w godz. 9.00 – 12.00

• 15 listopada w godz. 9.00 – 16.00 w Przeźmierowie ul. 
Kościelna 46/48 (parking k. szkoły) zapisy od  pod nr 61 89 
59 260 w godz. 9.00 – 12.00

Uwaga: badania tylko dla osób posiadających Kartę Miesz-
kańca!

Mammografia
3 listopada na parkingu przy Pasażu Przeźmierowo, ul. 

Rynkowa 75c w godzinach 14.00 – 17.00  stanie mammobus 
poznańskiego Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów. Na bezpłatne badania mammograficzne zapraszamy 
wszystkie mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne urodzone 
w latach 1952-1971 – wystarczy zarezerwować termin swoje-
go badania pod nr tel. 61 855 75 28 lub wysłać maila z proś-
bą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.
poznan.pl.

Akcja krwiodawstwa
Stowarzyszenie Dar Serc zaprasza na najbliższą akcję ho-

norowego oddawani krwi, która odbędzie się w sobotę, 20 li-
stopada, w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym 
w godz. 8.00 – 16.00.  ~ ARz
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~ pytanie do wójta

1 października spółka G.EN GAZ 
ENERGIA wprowadziła nowe 
ceny gazu – wyższe o ponad 

170%. Rozgorzała dyskusja, pojawi-
ło się mnóstwo teorii i podejrzeń na 
temat przyczyn tej podwyżki. Część 
mieszkańców sugeruje, że gdyby Gmi-
na Tarnowo Podgórne była właścicie-
lem sieci, to mogłaby wpływać na cenę 
gazu.

To nieprawda. W Polsce cenę sprzeda-
ży detalicznej gazu ustala Urząd Regula-
cji Energetyki. My jako Gmina Tarnowo 
Podgórne nigdy nie mieliśmy wpływu 
na cenę gazu. Natomiast dystrybutorem 
gazu może być firma posiadająca konce-
sję. W Polsce jest niewiele takich firm, 
bo 98% rynku zajmuje państwowa spół-
ka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo (PGNiG). 

Cena gazu od G.EN GAZ ENERGIA 
była i jest taka sama w pozostałych gmi-
nach, które obsługuje ta spółka (to 60 
gmin w całej Polsce). Z wyjaśnień przed-
stawionych nam przez tę spółkę, 95% 
ceny detalicznej (takiej, którą płacimy 
my – mieszkańcy) to koszt zakupu gazu 
na giełdzie. Obecnie opłaty sieciowe po-
zostały na tym samym poziomie. Zatem 
ostatnia podwyżka, która wywołuje tyle 
zrozumiałych dla mnie kontrowersji, wy-
nika z tego, że wzrosła cena, po jakiej 
G.EN GAZ kupuje gaz od PGNiG. 

Warto też zaznaczyć, że udział wy-
budowanych przez Gminę gazociągów 
w całkowitej długości sieci G.EN GAZu 
na terenie naszej Gminy wynosi obecnie 
20-25%.

Jak to się stało, że to G.EN GAZ, 
a nie PGNiG, jest naszym dostawcą 
gazu?

W latach 90-tych Gmina Tarnowo Pod-
górne występowała do PGNiG z wnio-
skiem o włączenie naszej Gminy do sie-
ci gazowej. Zainteresowanie poznańskiej 
gazowni ograniczyło się do miejscowo-
ści bezpośrednio sąsiadujących z mia-
stem: Przeźmierowa, Baranowa i Wyso-
gotowa. Ponadto ta państwowa spółka 
gazowa przyjęła zasadę, że to gmina bu-
duje sieć z własnych środków, a następ-
nie nieodpłatnie przekazuje ją gazowni. 

Jednocześnie pojawiło się alternatyw-
ne rozwiązanie: w naszej okolicy odkryto 
złoża gazu i urządzono kopalnię. Upraw-
nienia do jego dystrybucji uzyskała pol-

ska firma LOKGAZ z siedzibą w Kaź-
mierzu.

W tej sytuacji Gmina Tarnowo Pod-
górne porozumiała się z LOKGAZEM, 
że Gmina wspólnie z mieszkańcami wy-
buduje sieć, a następnie na podstawie 
umowy dzierżawy odda ją we władanie 
LOKGAZOWI. Zadaniem LOKGAZU 
było włączenie do sieci mieszkańców 
i dostarczenie gazu. Warto podkreślić, że 
przy realizacji tego zamierzenia LOK-
GAZ również inwestował własne środki 
w budowę sieci.

W 2000 r., na podstawie uchwały Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne, podpisano 
umowę dzierżawy sieci gazowej z Zakła-
dem Usług Gazowniczych LOKGAZ. 6 
lat później właściciele LOKGAZU sprze-
dali swoją firmę wraz z całym majątkiem 
i prawami do dysponowania siecią gmin-
ną spółce G.EN GAZ ENERGIA z siedzi-
bą w Lipsku.

A jak doszło do sprzedaży gminnej 
sieci?

Kilkanaście lat temu była duża presja 
społeczna na wybudowanie parku wod-
nego. Mieliśmy świadomość jak bardzo 
kosztowne będzie to przedsięwzięcie, 
wiedząc jednocześnie, że wówczas było 
jeszcze wiele zadań infrastrukturalnych 
do zrealizowania, głównie budowy i mo-
dernizacje dróg. Przesuniecie środków 
w gminnym budżecie oznaczałoby dla 
wielu miejscowości odłożenie ich pla-
nów inwestycyjnych na późniejszy czas.

Dlatego – by nie spowalniać budowy 
dróg i chodników oraz realizacji innych 
ważnych inwestycji – postanowiliśmy 
wykorzystać majątek w postaci sieci ga-
zowej do sfinansowania budowy Tar-
nowskich Term. 

Dodatkowym argumentem był niski 
czynsz dzierżawy, jaki Gmina uzyski-
wała za tę sieć. Ponadto zgodnie z obo-
wiązującym prawem dzierżawiona sieć 
gazowa wchodziła w skład przedsiębior-
stwa G.EN GAZ ENERGIA. Co więcej – 
w każdej chwili G.EN mógł wystąpić do 
Gminy z żądaniem przeniesienia własno-
ści, a wtedy zaoferowana cena nie byłaby 
tak korzystna dla nas.

Ostatecznie, po długich, trwających 
blisko dwa lata dyskusjach i negocjacjach 
cenowych, 15 czerwca 2012 r. gazociąg 
został sprzedany za cenę 15 mln złotych 
netto. Ta kwota, wraz z gruntem i projek-

Dlaczego mamy gaz z G.EN GAZu
– odpowiada Wójt Tadeusz Czajka

tem aquaparku, została przekazana w for-
mie aportu gminnej spółce Tarnowskie 
Termy. Taka decyzja pozwoliła na po-
zyskanie przez spółkę finansowania ze-
wnętrznego i spięcie budżetu inwestycyj-
nego. Budowa rozpoczęła się w 2013 r., 
a pierwsi goście przyszli do Tarnowskich 
Term w maju 2015 r.

Czy z perspektywy czasu uważa Pan, 
że to była dobra cena sprzedaży?

Moim zdaniem (ale nie tylko moim) 
uzyskaliśmy bardzo dobry wynik nego-
cjacji. Wg dokumentów przedłożonych 
na początku przez G.EN GAZ ENER-
GIA wartość księgowa naszej infrastruk-
tury wynosiła 7,4 mln zł, natomiast war-
tość sieci według przepływu – 9,1 mln zł. 
Równolegle my też zleciliśmy wycenę 
tego majątku niezależnemu rzeczoznaw-
cy, który wyliczył jego wartość na 11,9 
mln zł. To, że udało mi się wynegocjo-
wać kwotę 15 mln złotych, było ogrom-
nym sukcesem Gminy Tarnowo Pod-
górne. Dowiedziałem się, że podobnych 
transakcji G.EN GAZ dokonał wcześniej 
w innych gminach, więc skorzystałem 
z doświadczeń tych samorządów. Dzisiaj 
uważam, że była to bardzo dobra decyzja: 
uzyskaliśmy fundusze na realizację po-
trzebnej inwestycji – Tarnowskich Term 
i przekazaliśmy sieć spółce mającej kom-
petencje do zapewnienia nam stabilnego 
poziomu dostaw gazu. Tym bardziej, że 
i tak – przy ówczesnych i obecnych regu-
lacjach prawnych – pozostawienie sieci 
gazowej w rękach Gminy nie chroniłoby 
i nie chroni mieszkańców przed wprowa-
dzaniem tak drastycznych podwyżek. Bo 
Gmina nie ma żadnego wpływu na re-
lacje cenowe na rynku gazowym – tym 
zajmują się rządowe instytucje regulują-
ce i kontrolujące, m.in. Urząd Regulacji 
Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Ministerstwo Aktywów 
Państwowych czy Ministerstwo Klimatu 
i  Środowiska. Dlatego w dzisiejszej sy-
tuacji to do tych podmiotów kierujemy 
nasze oczekiwania w sprawie ochrony 
budżetów naszych mieszkańców. 
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19 października w Tarnowie Podgórnym spotkali się 
włodarze z blisko 40 gmin z 5 województw oraz 2 
starostów (powiaty: pucki i milicki). Celem zjazdu 

było wypracowanie wspólnej strategii działania protestu wo-
bec drastycznych podwyżek cen gazu, jakie dotknęły miesz-
kańców. 

W spotkaniu uczestniczył także Członek Zarządu G.EN 
GAZ ENERGIA Ireneusz Sawicki, a także posłowie Waldy 
Dzikowski i Jakub Rutnicki. Obrady były transmitowane na 
żywo, a na sali były obecne najważniejsze redakcje ogólno-
polskie i lokalne. 

Zjazd miał być okazją do uzyskania wyczerpujących wy-
jaśnień od Spółki G.EN GAZ ENERGIA na temat przyczyn 
tak drastycznej podwyżki cen gazu oraz przedstawienia kro-
ków jakie firma dotychczas podjęła, by te ceny obniżyć. Nie-
stety w opinii samorządowców tłumaczenia Spółki nie były 
zadowalające. Dlatego zostały przygotowane wystąpienia do 
rządowych instytucji i urzędów: Urzędu Regulacji Energetyki, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także do Mi-
nisterstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów 

Państwowych. Podpisali je wszyscy obecni na sali włodarze 
(treść pisma prezentujemy obok). 

Głos zabrali również parlamentarzyści – Posłowie na Sejm 
Waldy Dzikowski i Jakub Rutnicki, którzy zadeklarowali 
wsparcie dla protestujących.

Uczestnicy Zjazdu powołali Ogólnopolski Komitet Prote-
stacyjny Przeciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Do 
jego prezydium zostali wybrani:

–  Koordynator krajowy – Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa 
Podgórnego, 

– Koordynatorzy regionalni: 
 - Jarosław Białk, Starosta Pucki (woj. pomorskie),
 -  Paweł Czuliński, Burmistrz Twardogóry (woj. dolnoślą-

skie),
 -  Waldemar Miśko, Burmistrz Karlina (woj. zachodniopo-

morskie),
 -  Dariusz Strugała, Burmistrz Jaraczewa (woj. wielkopol-

ski – część wschodnia),
 -  Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy (woj. kujawsko-po-

morskie oraz wielkopolskie – cz. zachodnia).

Podpisane wystąpienia zostały złożone w odpowiednich 
Urzędach. Do wystąpień załączono kopie list z podpisami 
mieszkańców – swój sprzeciw wobec tak drastycznych pod-

wyżek cen wyraziło blisko 20 tys. osób. W piśmie przewod-
nim zawarto prośbę o wyznaczenie możliwie jak najszybszego 
terminu spotkania z ministrami i prezesami urzędów. – Czeka-
my również na szczegóły zaproszenia na posiedzenie sejmowej 
Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, jakie 
złożył nam Poseł Jakub Rutnicki – powiedział Wójt Tadeusz 
Czajka. – Będziemy rozmawiać z każdym, kto pomoże naszym 
mieszkańcom. Jesteśmy gotowi także do tego, by zorganizować 
protest w Warszawie. 

Przebieg Zjazdu można było śledzić na żywo w internecie – 
materiał jest dostępny na kanale YouTube Tarnowo Podgorne.

~ ARz

Nie zgadzamy się na takie podwyżki!

Na pytania dziennikarzy odpowiadali (od lewej): Burmistrz Karlina 
Waldemar Miśko, Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka, Burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała 
oraz Burmistrz Twardogóry Paweł Czuliński, a także Sekretarz Powiatu 
Puckiego Jarosław Łagowski.

Na Zjazd samorządowcy przywieźli blisko 20 tys. podpisów mieszkań-
ców, sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen gazu

Samorządowcy powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Prze-
ciwko Drastycznym Podwyżkom Cen Gazu. Funkcję koordynatora 
krajowego powierzono Wójtowi Tadeuszowi Czajce. 

~ aktualności
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 Tarnowo Podgórne, 19 października 2021 r. 

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska
Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Szanowni Państwo,
z dniem 1 października 2021 r. spółki G.EN GAZ ENERGIA i ANCO, dostarcza-

jące gaz na terenie ok. 60 gmin w Polsce, podwyższyły cenę gazu o ponad 170 % 
dla indywidualnych odbiorców. To wywołało oburzenie klientów  – mieszkańców 
naszych gmin. 

Spółka G.EN GAZ ENERGIA w ramach złożonych nam wyjaśnień, oświadczyła, 
że 95 % ceny detalicznej sprzedawanego przez nią gazu stanowi koszt zakupu gazu 
na giełdzie. Wyjaśniła ponadto, że cena detaliczna została zatwierdzona przez Urząd 
Regulacji Energetyki. 

Obecnie na rynku detalicznym dominuje cena 0,11 zł / kWh, natomiast klienci 
G.EN GAZ ENERGIA zmuszeni są płacić 0,22 zł / kWh, a odbiorcy spółki ANCO 
jeszcze więcej. Co więcej nie mają oni możliwości zmiany dostawcy gazu – mogą 
jedynie zmienić źródło ciepła. Niestety najczęściej w grę wchodzi mniej ekologicz-
ne, bo węglowe. To niweczy rządowe i samorządowe inicjatywy na rzecz ochrony 
środowiska.

Warte podkreślenia jest również to, że gaz zaazotowany, który dostarczany jest do 
naszych gospodarstw domowych, pochodzi nie z importu, lecz z lokalnych kopalni, 
których właścicielem jest państwo polskie. 

My – Starostowie, Wójtowie i Burmistrzowie, reprezentujący mieszkań-
ców poszkodowanych tak drastyczną podwyżką cen gazu – stanowczo prote-
stujemy przeciwko nierównemu traktowaniu konsumentów. Nie do zaakcep-
towania przez nas jest fakt, że na detalicznym rynku gazu, podlegającym tak 
ścisłym regulacjom, mieszkańcy naszych gmin są niesprawiedliwie traktowani.  
Spotkaliśmy się 19 października 2021 r. w Tarnowie Podgórnym, by połączyć nasze 
działania. Reprezentujemy mieszkańców, wspierając ich protest – kopie list z podpi-
sami protestujących przekazujemy w załączeniu. 

W trosce o naszych mieszkańców oczekujemy jednoznacznych odpowiedzi na na-
stępujące pytania: 

– Dlaczego dopuszczono do tak rażącej różnicy w cenach gazu na polskim rynku? 
–  Dlaczego dopuszczono do sytuacji, w której wyłącznym dystrybutorem gazu 

(zarówno pochodzącego z kopalni lokalnych, jak i importowanego) jest pań-
stwowa spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, brutalnie wykorzy-
stująca swoją monopolistyczną pozycję do dyktowania cen odbiorcom takim jak 
spółki G.EN GAZ ENERGIA czy ANCO? 

–  Jakie zmiany systemowe wdrożą Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by przywrócić sprawiedliwe traktowa-
nie wszystkich odbiorców gazu?

–  Dlaczego dopuszczono do sytuacji, w której skutkiem drastycznych podwyżek 
cen gazu jest rezygnacja odbiorców detalicznych z tego źródła ciepła i przecho-
dzenie na ogrzewanie węglowe, o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska? 

–  Jakie kroki podejmuje w obecnej sytuacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, by zapewnić mieszkańcom możliwość wyboru dostawcy?

–  Jakie zmiany systemowe wdroży Ministerstwo Klimatu i Środowiska, by przy-
wrócić ekonomiczny sens wdrażania ekologicznych źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych? 

–  Jakie kroki podejmuje w obecnej sytuacji Urząd Regulacji Energetyki, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, by skutecznie chronić domowe budżety 
mieszkańców naszych gmin przed tak drastycznymi podwyżkami?

Oczekujemy pilnego zajęcia się tą sprawą oraz sprawiedliwego rozstrzygnięcia dla 
naszych mieszkańców!

 Starostowie, Wójtowie i Burmistrzowie  
 – uczestnicy Zjazdu Samorządowców w Tarnowie Podgórnym

Lista 
sygnatariuszy
Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa 
Podgórnego
Jarosław Białk, Starosta Pucki
Dariusz Strugała, Burmistrz Jaraczewa
Waldemar Miśko, Burmistrz Karlina
Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy
Paweł Czuliński, Burmistrz 
Twardogóry
Sławomir Strzelecki, Starosta Milicki
Jarosław Radacz, Burmistrz Brodnicy
Paweł Adam, Burmistrz Buku
Andrzej Leśniewicz, Wójt Biesiekierza
Paweł Mikołajewski, Burmistrz 
Białego Boru
Włodzimierz Chlebosz, Wójt Czernicy
Artur Ciosek, Wójt Dobroszyc
Jarosław Pietrzak, Burmistrz 
Dobrzycy
Paweł Przepióra, Wójt Dopiewa
Urszula Kowalińska, Wójt Doruchowa
Roman Boguś, Wójt Dusznik
Grzegorz Starczyk, Wójt Dygowa
Zbigniew Walczak, Wójt Gniewina
Maksymilian Ptak, Burmistrz 
Grabowa nad Prosną
Zbigniew Kaczmarek, Wójt Granowa
Piotr Hojan, Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego
Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina
Stanisław Kuryłło, Burmistrz 
Kamienia Pomorskiego
Piotr Halasz, Wójt Kamieńca
Zenon Gałka, Wójt Kaźmierza
Wiesław Berski, Wójt Kobylej Góry
Andrzej Biały, Wójt Krośnic
Teofil Marciniak, Burmistrz Książa 
Wielkopolskiego
Mieczysław Skrzypczak, Wójt Kuślina
Jarosław Głowacki, Burmistrz 
Międzyborza
Piotr Lech, Burmistrz Milicza
Arkadiusz Czerwiński, Burmistrz 
Reska
Krystian Kosztyła, Burmistrz Ścinawy
Stanisław Budzik, Wójt Sośnia
Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz 
Szamotuł  
Marek Dołkowski, Wójt Siemyśla
Marcin Książek, Wójt Sławoborza
Kazimierz Lechocki, Wójt Świdwina
Agnieszka Wersta, Wójt Zawoni 

~ aktualności
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Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy ul. Letniskowej

Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Nad Mie-
dzą (w granicach m. Poznania)

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Platynowej oraz skrzy-
żowania 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 opracowanie dokumentacji projektowej na roz-
budowę szkoły Podstawowej

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na bu-
dowę świetlicy wiejskiej

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 
Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania bu-
dowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn 
z Tarnowem Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Przekazano plac budowy ul. Kukułki

Zakończono modernizację boiska przy szkole podsta-
wowej

Zakończono termomodernizację budynku komunal-
nego przy ul. Poznańskiej

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

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA w ramach 

„Programu wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc 

w makroregionie zachodnim”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  

1. Dla kogo badania? 

a. Osoby w wieku 55-74 lata, które: 
 paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat 
 ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat 
 pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego  

lub Lubuskiego 
b. Osoby w wieku 50-54 lat, które: 

 paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat 
 ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat 
 pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego 

lub Lubuskiego 
 mają stwierdzony co najmniej jeden z dodatkowych czynników ryzyka:  
 ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, 

spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon 
 indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivor),  

w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza 
moczowego 

 rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia 
 historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 

lub samoistne włóknienie płuc (IPF) 
2. Co w ramach programu? 

 wizyta kwalifikacyjna z poradą antynikotynową 
 badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc (NDTK)  
 wizyta wynikowa – omówienie wyniku badania, przekazanie zaleceń 
 w zależności od wyników NDTK – powtórne badanie NDTK po 3, 6 lub 12 miesiącach  
 w przypadku wykrycia zmian wymagających pogłębionej diagnostyki, Pacjent zostanie 

skierowany na ścieżkę NFZ poza programem - pakiet onkologiczny lub do innego specjalisty  
3. Miejsce realizacji wizyt i badań [nie jest wymagane żadne skierowanie]: 

 Informacje i zapisy pod numerem telefonu:  
+48 690 396 928 (poniedziałek-piątek, w godzinach 10-14)  
lub osobiście: 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,  
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, 
zgłoszenie się w rejestracji poradni pulmonologicznej – budynek C 
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Posprzątane z Schattdecor
Za nami intensywny dzień. 18 

września, nawiązując do 28. 
Akcji Sprzątania Świata, firma 

Schattdecor wraz z Sołectwem Barano-
wo oraz pod patronatem Gminy Tarno-
wo Podgórne wzięła udział wraz z wo-
lontariuszami w porządkowaniu linii 
brzegowej Jeziora Kierskiego.

Mimo iż pogoda nie zachęcała do 
wyjścia na zewnątrz, na miejscu zbiór-
ki przy świetlicy wiejskiej w Barano-
wie zebrała się spora grupa ochotników, 
m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Baranowie, mieszkańcy Baranowa 
oraz pracownicy Schattdecor z rodzina-
mi.

Przez dwie godziny udało się zebrać 
kilkanaście worków posegregowanych 
śmieci, m.in. szklane butelki, plastikowe 
odpady i tworzywa sztuczne. Na koniec 
wszyscy udali się na wspólny poczęstu-
nek i gorącą herbatę. Podziękowania na-
leżą się Sołtysowi Baranowa Mieczy-
sławowi Paczkowskiemu za gościnę, 
czujne oko i otwartość, Wiceprzewod-
niczącemu Rady Gminy Wojciechowi 
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11.00  msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Tarnowie Podgórnym
ok. 12.00 uroczystości przy pomniku w Parku im. J. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym
14.00   XVIII Bieg i Marsz Niepodległości, start: Szkoła Podstawowa w Baranowie  

ul. Wypoczynkowa 93a.
17.00   Święto Niepodległości z Lusowiakami – koncert jubileuszowy ZPiT Lusowiacy,  

hala OSiR, ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne

Gminne obchody Święta Niepodległości

Lato minęło tak szybko, że ani się obejrzeliśmy mamy 
już październik. Za pasem XVIII Bieg i Marsz z oka-
zji Święta Niepodległości. 11 listopada znów wspólnie 

pobiegniemy i będziemy świętować niepodległość. Znów po-
jawią się biało czerwone akcenty na naszych strojach i znów 
powieją biało czerwone flagi. To święto wyjątkowe. I biegacze 
też chcą wyjątkowo obchodzić ten dzień. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do uczestnictwa w wydarzeniu. Zapisy rozpo-
częły się 1 października. W tym roku wystartujemy na 2 dy-
stansach – 5 km biegi i NW oraz 10 km biegu.  Spotykamy 
się 11 listopada w Baranowie, przy Szkole Podstawowej, ul. 
Wypoczynkowa 93 o godz. 14.00 i tuż przed startem wspólnie 
odśpiewamy Hymn Polski. 

Bieg, jak co roku miał być darmowy, jednakże tym razem,  
przy okazji tak wzniosłego święta, chcielibyśmy pomóc tym, 
którzy tego potrzebują. Zapisując się, wpłacacie 10 zł jako ce-
giełkę charytatywną, którą przekażemy w całości na wybrany 
cel. Jaki? Śledźcie nasz profil Tarnowo Podgórne Biega oraz 
Bieg i Marsz Niepodległości na Facebooku. 

Wójt Tadeusz Czajka objął wydarzenie Patronatem Honoro-
wym. Bieg organizowany jest przez Tarnowo Podgórne Bie-
ga oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne przy 
wsparciu finansowym Gminy Tarnowo Podgórne.

~ Paulina 
Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega

XVIII Bieg i Marsz z okazji Święta Niepodległości

Janczewskiemu za pomoc w organizacji 
i ciepłe przyjęcie wolontariuszy. Dzię-
kujemy również Gminie Tarnowo Pod-
górne za wsparcie medialne, upominki 
oraz za odbiór zebranych odpadów.

Ogromne podziękowania i brawa dla 
wszystkich uczestników, którzy dołą-
czyli do sprzątania i dołożyli swoją ce-
giełkę do ogólnego wyniku uzbieranych 
śmieci.

~ Paulina Woch, Schattdecor
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Rozpoczęto budowę kolejnego etapu oświetlenia na 
os. Morskim 

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

Podpisano umowę na projekt szkoły w Lusówku 

Przeźmierowo
Trwa procedura przetargowa na wykonanie nawierzch-
ni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzch-
ni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)  

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Zakończono budowę oświetlenia na ul. Polnej i Wyso-
gotowskiej

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

Trwa remont szatni w szkole podstawowej

Rumianek
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

Unieważniono kolejny przetarg na budowę II etapu bu-
dowy dróg na osiedlu Lipowym (Topolowa, Olchowa, 
Jaworowa)

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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

Trwają prace przy budowie ul. Wiśniowy Sad

Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój jego dziecka. Jednym 
z najczęściej występujących zaburzeń są rozmaitego rodzaju wady postawy 
oraz inne nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się one 

już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, długie siedzenie w ław-
kach i często utrwalone niedobre nawyki powodują, że u sporej grupy dzieci ko-
nieczna jest już specjalistyczna terapia.

Warto podkreślić, że rozwój narządu ruchu zależy od tego jak przebiegają pro-
cesy pionizacyjne w okresie niemowlęcym. Dlatego rodzice powinni być uczuleni 
na wszelkie asymetrie, które pojawiają się w tym kluczowym dla rozwoju dziecka 
okresie. Po pierwszym roku życia, kiedy dziecko zaczyna chodzić trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na takie elementy jak stopy, miednica, ponieważ na tych właśnie 
rejonach buduje się w późniejszym okresie cała funkcja narządu ruchu.  

Jak zawsze w listopadzie zapraszamy do Sierosławia, do Centrum Terapii Manu-
alnej, gdzie przez cały miesiąc można skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego 
badania, organizowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, profilaktyki 
i korekcji wad postawy.

Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy użyciu podoskopu, ocenę posta-
wy, badanie statyki miednicy i równowagi mięśniowej, a także ewentualne zalecenia 
i wskazówki.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.
Informacje i zapisy: 61 814 79 00; www.ctmrakowski.pl

Zapraszamy na jesienną edycję 
bezpłatnych badań profilaktycznych!
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Na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki 23 września do 
Sali sesyjnej Urzędu Gminy przybyły pary obchodzą-
ce w tym roku Złote Gody. Wójt w towarzystwie Prze-

wodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby wręczał medale za 
długoletnie pożycie przyznane przez Prezydenta RP oraz wrę-
czał gminne upominki. Złożył także serdeczne gratulacje i ży-
czenia z okazji tak znakomitego jubileuszu. 

Oto pary, które w tym roku obchodziły jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego

• Janina i Marek Borkowscy, Tarnowo Podgórne
• Irena i Kazimierz Cieślik, Przeźmierowo  
• Małgorzata i Michał Charkiewicz, Chyby,  
• Elżbieta i Michał Gałka, Lusówko,
• Irena i Jacek Grzędowscy, Przeźmierowo,
• Maria i Henryk John, Przeźmierowo 
• Maria i Marian Kamińscy, Przeźmierowo  
• Maria i Zdzisław Kasprolewicz, Przeźmierowo 
• Anna i Andrzej, Przeźmierowo 
• Henryka i Stanisław Konieczni, Tarnowo Podgórne 
• Iwona i Jan Makiewicz, Tarnowo Podgórne 
• Maria i Stanisław Maniszewscy, Baranowo 
• Aleksandra i Henryk Nowak, Wysogotowo 
• Maria i Bogusław Rogalińscy, Tarnowo Podgórne 
• Janina i Stefan Rymorz, Przeźmierowo 
• Cecylia i Franciszek Schőlzchen, Baranowo 
•  Górczak-Skorupska Zdzisława i Skorupski Wojciech, Tar-

nowo Podgórne

Złote Gody Pary małżeńskie obchodzące w 2022 r. jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego fak-
tu przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego 
w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku 
do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wrę-
czenia. W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do 
skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. 
Dlatego jubilaci muszą sami zgłosić ten fakt. Ci, którzy się 
nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku prze-
kazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go do Prezydenta RP. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115 – bud. 
A, pokój 19, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Wnioski 
są również do pobrania w Filii Urzędu w Przeźmierowie 
(w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c, tam również można zło-
żyć wypełniony dokument). Do Urzędu i do Filii zaprasza-
my w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, wtorek – czwartek 
w godz. 7.30-15.30 i w piątki w godz. 7.30-14.00.

Serce w kształcie kręgli!

W dniach 23-30 października nasza Gmina będzie stolica światowego krę-
glarstwa. Do Tarnowa Podgórnego przyjadą najlepsi – 14 drużyn męskich 
i 13 kobiecych, by rywalizować podczas Drużynowych Mistrzostw Świa-

ta Kobiet i Mężczyzn. Hala sportowa OSiR przy Zespole Szkół Technicznych zamie-
ni się w ośmiotorową kręgielnię na najwyższym poziomie.

Rozgrywki – przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych – będzie można oglądać na 
żywo (bilety całodzienne można już kupić w kasie OSiR ZST, 20 zł / dzień). Zapra-
szamy też na codzienne relacje internetowe, a także do śledzenia informacji w na-
szych mediach społecznościowych. Jesteśmy przekonani, że w tych dniach będzie-
my świadkami najlepszych sportowych rywalizacji. 

Organizatorami tego wydarzenia są: Gmina Tarnowo Podgórne oraz Polski Zwią-
zek Kręglarski i Międzynarodowa Federacja WNBA NBC.   ~ ARz

• Danuta i Jan Skwarek, Przeźmierowo 
• Danuta i Czesław Strzyżewscy, Lusówko 
• Elżbieta i Paweł Sujak, Lusowo 
• Teresa i Józef Szlanga, Baranowo 
• Alicja i Wiktor Tasarz, Góra 
• Wanda i Bernard Wojciechowscy, Przeźmierowo

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

Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania bu-
dowy ścieżki z parku 700-lecia do Termalnego Parku 
Zdrowia

Wysogotowo
Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Batorow-
skiej. Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania 
przebudowy ze środków zewnętrznych

Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy przebudowy ul. Pszennej

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

 Blisko 300 samorządowców spotkało się 18 września w Tarnowie Podgórnym 
na Ogólnopolskim Zjeździe Niezależnych Samorządowców. Przyjechali na 
zaproszenie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, której Przewodniczą-

cym Zarządu Krajowego jest Wójt Tadeusz Czajka.
 – Równowaga między rządem a samorządem jest kluczem do dobrobytu obywateli. 

Nie służy mu konfrontacyjne nastawienie władzy centralnej – mówił Wójt Tadeusz 
Czajka. – Dlatego zamiast toczyć spory, jako niezależni samorządowcy wychodzimy 
z konkretnymi propozycjami reform. O tym rozmawialiśmy na Zjeździe.

Gośćmi honorowymi Zjazdu byli Senator Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku 
Miast Polskich, oraz prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydział Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM.

W Tarnowie Podgórnym zaprezentowano także założenia programowe Ogólno-
polskiej Koalicji Samorządowej. Samorządowcy mają nadzieję, że będą one pod-
stawą do współpracy ze stowarzyszeniami samorządowymi i ugrupowaniami par-
lamentarnymi, które deklarują poszanowanie takich wartości jak decentralizacja, 
wolność i niezależność. Są otwarci na współpracę z każdym, dla kogo ważne są lo-
kalne społeczności i Polska.

~ OKSamorząd

Tutaj jest 
samorządowa Polska
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Podróże turystyczne to sprawdzona forma relaksu, wypo-
czynku i edukacji. W drodze do celu, na Podlasie, od-
wiedziliśmy miasto Piątek, w którym znajduje się geo-

metryczny środek Polski (około 19 km na południe od Kutna). 
W Nieborowie podziwialiśmy barokowy pałac Radziwiłłów. 
Nocowaliśmy w centrum pięknego Białegostoku, zwiedza-
nego głównie wieczorami. Międzypokoleniowa grupa miesz-
kańców Przeźmierowa integrowała się spokojnie, bo program 
wyjazdu był mocno napięty. Łącznie przejechaliśmy nowymi, 
asfaltowymi drogami ok. 1530 km. 

Mieliśmy okazję poznać wiele urokliwych miejsc, które na 
północnym wschodzie kraju zobaczyć należy, i tak: 

- Hajnówkę – miasto nazywane „bramą do Puszczy Biało-
wieskiej”, położone w odległości 18 km od Białowieży, które 
przed II wojną światową zamieszkiwane było przez ludność 
sześciu narodowości. 

- Sokółkę, miasto położone 16 km od białoruskiej granicy. 
W XIX w. zbudowana została prawosławna cerkiew św. Alek-
sandra Newskiego, a także murowana synagoga. Zobaczyli-
śmy miejsce cudu eucharystycznego – kościół pw. św. Anto-
niego Padewskiego. 

- w Supraślu w Puszczy Knyszyńskiej znajduje się Monaster 
(Ławra Supraska), w którym jest jeden z pięciu prawosław-
nych klasztorów męskich w Polsce. Zwiedziliśmy muzeum 
ikon. W tej miejscowości powstały pierwsze w regionie ma-
nufaktury sukiennicze, a następnie warsztaty tkackie. W la-
tach 60. XIX w. społeczność żydowska z wydatną pomocą 
przedsiębiorcy Adolfa Buchholtza zbudowała synagogę. Pałac 
Buchholtzów zbudowano w stylu eklektycznym z elementa-
mi neorenesansowymi i dużą ilością ornamentyki secesyjnej. 
Dzięki walorom ekologicznym miasta, czystości powietrza, 
brakowi ośrodków przemysłowych, mikroklimatowi oraz 
znajdującym się w pobliżu bogatym złożom borowin, w roku 
1999 Supraśl uzyskał status uzdrowiska. 

- Park kulturowy Bohoniki, a w nim drewniany muzułmań-
ski meczet osadników tatarskich zbudowany w 1873 r. Me-
czet (zgodnie z wymogami islamu) dzieli się na trzy części: 
męską i żeńską (Babiniec) oraz wspólny przedsionek, w któ-
rym zostawia się obuwie. Meczet posiada cebulowato zakoń-
czoną kopułę ze złoconym półksiężycem oraz gontowy dach. 
Za wsią znajduje się cmentarz muzułmański (mizar) założony 
w XVIII wieku. Zajmuje on powierzchnię 2 ha i jest najwięk-
szym istniejącym w Polsce. Dowiedzieliśmy się, że oba obiek-
ty objęte są ochroną i uznawane jako pomniki historii Polski. 
Tutaj spotkaliśmy miłego gościa – Wójta Tadeusza Czajkę.

- Górę Grabarka - najważniejsze miejsce kultu religijnego 
wyznawców prawosławia w Polsce. Tu mieści się cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, a z trzech stron – wśród wysokich 
sosen usytuowanych jest wiele krzyży, przynoszonych co roku 
przez pielgrzymów zmierzających na obchody święta Prze-
mienienia Pańskiego (18-19 sierpnia).

Ostatni punkt programu to zabytkowy Tykocin nad przepra-
wą przez Narew - najstarszy zespół urbanistyczny historycz-
nego Podlasia z zachowanym układem charakterystycznym 
dla miasteczka żydowskiego. Obejrzeliśmy odbudowaną Sy-
nagogę Wielką, dziś muzeum; a po drugiej stronie rzeki - ze-
spół klasztorny bernardynów, wzniesiony pod koniec XVIII 
wieku. Zwiedziliśmy zrekonstruowany zamek (twierdzę het-
mana Stefana Czarnieckiego), na którym ustanowiono Order 
Orła Białego. Zmęczeni zwiedzaniem uraczyliśmy się tutaj 
pysznymi kołdunami. 

Supraśl, Sokółka, Bohoniki i Tykocin – to miejscowości, 
gdzie po raz kolejny poczuliśmy to, co w społecznościach na 
Podlasiu – od wieków – najbardziej charakterystyczne, czy-
li harmonijny konglomerat gwarowy, połączenie wielu kultur 
i wyznań. 

W pełni zrealizowany, bogaty program wycieczki wśród 
przyrody i zabytków Podlasia na długo pozostanie w pamięci 
mieszkańców Przeźmierowa. To był czas wspaniałych przeżyć 
w doborowym towarzystwie. Wracając z północnego wscho-
du Polski, pełni wrażeń, w świetnych humorach, dziękujemy 
Sołtys Katarzynie Preyer, przewodnikowi Henrykowi Wit-
kowskiemu za trudy organizacyjne wycieczki oraz wszystkim 
uczestnikom za wspaniałe towarzystwo. Do następnej okazji 
w 2022 roku.  ~ Zbigniew Koczorski

~ aktualności

2 października mieszkańcy Sadów wybrali się grzybobra-
nie. Ponad 40-osobowa grupa mogła cieszyć się zbio-
rami, wspaniałą, leśną atmosferą oraz popołudniową 

biesiadą z kiełbaskami, słodkim poczęstunkiem i ciepłymi na-
pojami. Dziękujemy wszystkim grzybiarzom za miło spędzo-
ny czas i zapraszamy na kolejne grzybobranie w przyszłym 
roku. ~ Sołtys i Rada Sołecka Sady

Grzybobranie mieszkańców  
Sadów 

Przeźmierowo na Podlasiu
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W myśl frazy piosenki „Tramwaje jak komety” od-
było się zwiedzanie Trójmiasta zorganizowane 
przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowa Podgórnego 

w trakcie czterodniowej wrześniowej wycieczki. Zanim jed-
nak uczestnicy sołeckiej wyprawy dotarli nad Zatokę Gdańską 
wzięli udział w niezwykłym 3-godzinnym rejsie, w którym 
statki „pływają” po trawie, tzw. Szlakiem Starych Pochylni 
po Kanale Elbląskim. To jedyne takie miejsce w świecie, cu-
downe dziecko dziewiętnastowiecznej myśli technicznej kon-
struktora Georga Jacoba Steenke, działające z powodzeniem 
już przeszło 160 lat. Funkcjonowanie pochylni opiera się wy-
łącznie na naturalnych prawach fizyki. Aby pokonać wznie-
sienie łódź najpierw wpływa na ażurową konstrukcję wózka 
kursującego wahadłowo po szynach. Wózki  napędzane są  
energią wody spadającej na łopatki koła wodnego. Kanał ten 
w 2007 r. w plebiscycie „Rzeczpospolitej” został uznany za 
jeden z siedmiu cudów Polski.

Metropolitalny obszar, obejmujący trzy miasta: Gdańsk, So-
pot i Gdynię, okazał się nie lada wyzwaniem podczas dwu-
dniowego zwiedzania. Półwysep Westerplatte z wystawą 
plenerową pn. „Kurort-Bastion-Symbol” i bulwarem nadmor-
skim, najbardziej kojarzony z wybuchem II wojny światowej 
zapoczątkował poznawanie historii tej aglomeracji. Następ-
nie w trakcie niecodziennego rejsu statkiem stylizowanym na 

XVII-wieczny galeon pływający pod polską banderą, uczest-
nicy przepłynęli z Westerplatte do serca Gdańska. Miasto 
z ponad 1000-letnią tradycją od zawsze przepełnione duchem 
wolności i odwagi, morska stolica Polski i jeden z najwięk-
szych i najpiękniejszych portów nad Bałtykiem zachwyciło 
podróżujących tarnowian. Spacer tzw. „Drogą Królewską”, 
nawiązującą do uroczystych wjazdów monarchów do miasta, 
Wyspa Spichrzów, Żuraw Gdański, Zielona Brama, Ratusz 
Głównego Miasta, Fontanna Neptuna, Dwór Artusa, Bazyli-
ka Mariacka i przejście ul. Mariacką dostarczyły ogromu hi-
storycznych przeżyć. W dalszej kolejności tereny stoczniowe, 
a na nich Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, sąsiadują-
cy z salą BHP, Europejskim Centrum Solidarności, opowia-
dającym o wolnościowych dążeniach Polaków to charaktery-
styczne cechy Miasta Wolności i Solidarności, kończące dzień 
pierwszy. Drugi dzień rozpoczął się nastrojowo, bo od koncer-
tu organowego w słynnej Archikatedrze w dzielnicy Gdańsk-
-Oliwa, połączonego z relaksem w otaczającym ją pięknym 
Parku Oliwskim, pełnym urokliwych stawów, klombów i ale-
jek. Następnie grupa udała się do Gdyni, aby podczas prze-
chadzki po tym niespełna 95-letnim mieście powstałym z ma-
rzeń i morza wsłuchać się w jego historię.  Po przejściu wzdłuż 
Mola Południowego, Akwarium Gdyńskiego, Daru Pomorza, 
ORP Błyskawicy i Sea Towers nastał  czas na delektowanie się 
pyszną rybą. Błogie popołudnie grupa spędziła w słonecznym 
Sopocie, nadmorskim kurorcie słynącym m.in. z najdłuższego 
w Europie molo o drewnianej konstrukcji, Opery Leśnej czy 
ul. Monte Cassino. Letnia stolicy Polski była punktem kulmi-
nacyjnym podróżowania po Trójmieście. W drodze powrotnej 
do Tarnowa Podgórnego miał miejsce przystanek na zwiedza-
nie Muzeum Zamkowego w Malborku. Ten największy z za-
chowanych w Europie średniowiecznych zamków, będący re-
zydencją królów Polski w latach 1457–1772, wpisany na listę 
UNESCO w 1997 r., dopełnił bogatego programu sołeckiej 
wyprawy. Wyjazd był współfinansowany ze środków Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Wczesnym, sobotnim rankiem wybraliśmy się na 
grzybobranie do chorzępowskich lasów. Po dotar-
ciu na miejsce uczestnicy wycieczki podzielili się 

na mniejsze grupki i wyruszyli na poszukiwania grzybów. Po 
pięciu godzinach spędzonych w lesie, praktycznie każdy mógł 
zaprezentować koszyk z pięknymi okazami. 

Następnie udaliśmy się na biesiadę do Agroturystyki Stasi-
nówka. Pani gospodyni przygotowała dla nas pyszne jedzon-
ko m.in. grochówkę w wojskowej kuchni polowej na kółkach, 
kiełbaski z rożna, bigos, oraz przepyszne, jeszcze ciepłe ciasto 
drożdżowe.

Były też tańce i hulanki. Piękna pogoda pozwoliła na kilku-
godzinne biesiadowanie. Zadowoleni i w dobrych humorach 
wracaliśmy do domu.

~ Zdzisława Piszczyńska

Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk – Sopot – Gdynia

Lusówko na grzybach
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Po dwóch latach przerwy, ponow-
nie pojechaliśmy na wakacje nad 
Morze Bałtyckie zorganizowane 

przez Szefowe Mirkę i Anię. W dniach 
9 – 16 września ponad 40-osobową gru-
pą byliśmy w Mrzeżynie. Zakwaterowa-
nie mieliśmy w Pensjonacie PASTELO-
WY w 2-3 osobowych pokojach, tutaj 
też mieliśmy całodzienne wyżywienie – 
trzeba dodać, że bardzo smaczne i uroz-
maicone.

Wielu z nas codziennie spacerowało 
brzegiem morza lub relaksowało się na 
plaży albo odpoczywało na ławeczkach 
przy zejściu na plażę. Pogoda popsuła 
nam trochę plany, ale i tak często cho-
dziliśmy brzegiem morza, a jedna od-
ważna koleżanka skorzystała z kąpieli 
w morzu. Dużo czasu spędzaliśmy też 
na spacerach po Mrzeżynie i degusta-
cji kuszących potraw z ryb lub słodko-
ści. Uczestniczyliśmy też w przejażdżce 
„kolejką” po Mrzeżynie i okolicy.

Atrakcją był również wyjazd do Do-
brzycy (niedaleko Koszalina), gdzie 
przemierzaliśmy i podziwialiśmy Ogro-

dy HORTULUS – kilkadziesiąt tema-
tycznych ogrodów. Cieszyliśmy oczy 
pięknymi kwiatami i krzewami w róż-
nych kolorach i wchłanialiśmy zapachy 
kwiatów i ziół. Oglądaliśmy różne ele-
menty architektury i sztuki ogrodowej, 
m.in. ogród w stylu wybitnego architek-
ta Antonio Gaudiego.

Bardzo żałujemy, że nie udało nam 
się zobaczyć Ogrodów Hortulus Spec-
tabilis, położonych 2 km dalej, w któ-
rych jest m.in. labirynt z 2-metrowych 
grabów, wieża widokowa i wiele innych 
atrakcji.

Mieliśmy również kolację przy muzy-
ce, podczas której zajadaliśmy się sma-
kołykami z grilla i tańczyliśmy do póź-
nych godzin.

Tygodniowy wypoczynek, choć szyb-
ko przeminął, wprawił wszystkich 
w dobry humor i miłe wspomnienia. 
Wróciliśmy do domów zrelaksowani 
i zadowoleni.

~ K.P. 
Projekt współfinansowany  

przez Gminę Tarnowo Podgórne

Koło Seniora Tarnowo Podgórne podróżuje

Jak co roku (z jedną przerwą w pandemicznym 2020) na 
przełomie sierpnia i września Rada Sołecka wraz Sołty-
ską oraz rzeszą wspomagających sponsorów i mieszkań-

ców Sadów zorganizowała Festyn Rodzinny w park za świe-
tlicą. Nowa lokalizacja okazała się być idealną do tego typu 
imprez ze względu na kameralność oraz rozlokowanie atrakcji 
dla dzieci i stołów biesiadnych wśród parkowych drzew. 

W tym roku, oprócz dmuchańców, traktorów i wojskowego 
samochodu, zorganizowano również zawody dla dzieci. Po za-
liczeniu wszystkich ośmiu konkurencji dzieciaki brały udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród. Każde dziecko, które ukoń-
czyło zawody (nawet z małą pomocą rodziców) losowało ku-
pon, który upoważniał do odbioru niezwykle wartościowych 
prezentów (m.in. plecaków, piórników i innych akcesoriów 
szkolnych), ufundowanych przez licznych sponsorów, którym 
z tego miejsca gorąco dziękujemy!

Oczywiście Festyn Rodzinny to nie tylko atrakcje dla naj-
młodszych. Dorośli mogli wziąć udział w zabawie tanecznej, 
która zakończyła się grubo po północy. Oprawę muzyczną 
zapewniał DJ Darek. Wśród licznych utworów znalazły się 
polskie i zagraniczne przeboje z lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, a także największe hity disco polo. Niektóre 
z nich gromadziły na parkiecie po kilkadziesiąt osób!

Jak festyn to i biesiada. I w Sadach nie zabrakło atrak-
cji kulinarnych. Nasze zaproszenie, podobnie jak w 2019 
r. przyjęło Koło Gospodyń Wiejskich z Lulinka. Mogli-
śmy skosztować ich wyrobów, raczyć się mięsiwem z gril-

la czy sznytką ze smalcem domowej roboty. Były również 
food trucki z hamburgerami, kebabem, lodami i goframi. 
Rada Sołecka, dzięki pomocy wielu mieszkańców przygo-
towała słodkie dodatki do kawy czy herbaty: placki, babki 
i muffinki. Bardzo wszystkim smakowały nasze zupy, pikant-
na węgierska oraz flaki. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś co 
lubi najbardziej.

Bardzo cieszy nas wszystkich duża liczba mieszkańców, ich 
znajomych i czasem nieznajomych, którzy odwiedzili nasz Fe-
styn oraz niezwykle pozytywne opinie dotyczące zarówno no-
wej lokalizacji jak i całej imprezy. To sprawia, że z jeszcze 
większą energią podejdziemy do organizacji kolejnych edycji.

~ Rada Sołecka i Sołtys Sadów

Festyn rodzinny w Sadach
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 28 września

46 sesję Rady Gmi-
ny Tarnowo Pod-
górne zwołałam na 

28 września. W jej agendzie na 
podjęcie oczekiwało 18 projek-
tów uchwał. Nim jednak rozpo-
częliśmy rozpatrywanie uchwał 
minutą ciszy uczciliśmy zaan-
gażowanego samorządowca - 
Przewodniczącego Rady Gminy 
I i II Kadencji, Radnego Gminy 
IV i V kadencji – Józefa Grajka, 
który odszedł na wieczną służbę 
2 września 2021 r. 

Podejmowanie uchwał rozpo-
częliśmy od analizy zmian w bu-
dżecie Gminy na 2021 r. oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Działania dostosowawcze 
planu finansowego, jakim jest 
budżet do faktycznego przebie-
gu tego rodzaju zjawisk są obo-
wiązkiem organu stanowiące-
go, z którego wywiązujemy się 
niemal na każdej sesji. Tak było 
i tym razem.

Spośród uchwał z zakresu za-
gospodarowania przestrzennego 
podjęliśmy decyzję o zaakcep-
towaniu rozpoczęcia procedu-
ry planistycznej polegającej na 
przystąpieniu do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmują-
cych tereny: 

- przy Al. Solidarności, ul. 
Ogrodowej (dz. nr 1159/4 
i 1159/7) i ul. 23 Październi-
ka, położonych w Tarnowie 
Podgórnym, 

- Osiedla Morskiego w Lusów-
ku – przedmiotem ustaleń planu 
dotyczących przeznaczenia tere-
nu są tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługa-
mi, tereny zabudowy usługowej 
oraz tereny dróg wewnętrznych. 
Miejscowy plan stanowi realiza-
cję polityki przestrzennej wyra-
żonej w Studium, 

- ul. Szamotulska i Platano-
wa w Baranowie – miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego zostanie opracowany 
zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, przepisami odrębnymi oraz 
zgodnie z zasadami ładu prze-
strzennego. 

Kolejne uchwały dotyczyły 
kwestii gospodarowania nieru-
chomościami – dotyczyły one 
nadania nazw ulic w Lusowie. 

Uchwały o numerach 8-12, 17 
i 18 traktowały o kolejnym wy-
dzierżawieniu nieruchomości 
z dotychczasowymi dzierżawca-
mi. Nieruchomości, które były 
przedmiotem uchwały, położo-
ne są w Lusowie, Jankowicach, 
Przeźmierowie, Sierosławiu, 
Tarnowie Podgórnym i Bara-
nowie. Rada wyraziła zgodę na 
zakup działki w Wysogotowie, 
która stanowi teren drogi we-
wnętrznej dojazdowej do nowo 
powstającej zabudowy jedno-
rodzinnej tj. przedłużenie ul. 
Pszennej w Wysogotowie. 

Dokonano zmiany uchwa-
ły nr XIX/330/2019 w spra-
wie pomocy finansowej dla Po-
wiatu Poznańskiego w związku 
z przedłużającym się procesem 
opracowania i uzgodnienia do-
kumentacji projektowej przebu-
dowy ul. Szkolnej w Tarnowie 
Podgórnym. 

Rada pochyliła się nad dopłata 
do ceny ścieków dla taryfowych 
grup odbiorców usług z zakre-
su zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Zmiana ma tu charak-
ter techniczny i redakcyjny, po-
nieważ ma na celu prawidło-
we odesłanie w akcie prawnym 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
do decyzji zatwierdzającej taryfy 
obecnie obowiązujące na terenie. 
Przyznanie dopłat na gruncie ni-
niejszej uchwały w niczym nie 
uszczupla praw mieszkańców 
i służy obniżeniu całkowitej nie-
zależności z tytułu odprowadza-
nych ścieków do dnia 31 grudnia 
2021 r. 

Rada rozpatrzyła petycję 
w sprawie budowy stoku sa-
neczkowo-narciarskiego w miej-
scowości Rumianek. Radni 
z przychylnością spoglądają na 
wszelkie obiekty sportowe i re-
kreacyjne. Wg przedstawianej 
przez Komisję Skarg i Petycji 
analizy SWOT słabą stroną było 
niepewne podłoże, które ma słu-
żyć za stok. Do dnia obradowa-
nia komisji nie udało się uzyskać 
pozytywnej opinii od Spółki TP-
-KOM, o które występowała 
Przewodnicząca Komisji Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
oraz opinii Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska, 
w związku z tym petycja nie zo-
stała uwzględniona. 

Zachęcam do śledzenia obrad 
Rady Gminy w internecie. Ko-
lejna sesja już 26 października, 
początek o 16.00. 

 ~ Krystyna Semba  
Przewodnicząca Rady Gminy 

Rada Gminy 
pochyliła się 

nad kolejnymi 
miejscowymi 

planami 
zagospodarowania 

przestrzennego
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Jeżeli myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji zawodo-
wych lub chcesz zdobyć zupełnie nowe umiejętności i po-
trzebujesz środków na ten cel, skorzystaj z możliwości 

uzyskania dofinansowania do szkoleń, kursów oraz studiów 
podyplomowych. 

„Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem 
podejścia popytowego w subregionie poznańskim” to pro-
jekt aktualnie realizowany przez Wielkopolską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Grupę Kapitałową DGA. 
W ramach projektu osoby fizyczne, zarówno pracujące 
jak i bezrobotne oraz bierne zawodowo, mają możliwość 
otrzymania dofinansowanie na podniesienie swoich kwa-
lifikacji. Grupę docelową projektu stanowią osoby z sub-
regionu poznańskiego, obejmującego powiaty: poznański, 
obornicki, szamotulski, średzki i śremski, w szczególności: 
osoby 50+; osoby powyżej 24 roku życia; osoby o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; osoby z miast średnich, tra-
cących funkcję społeczną. Co istotne – uczestnicy projektu 
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej! 

W ramach projektu uczestnik otrzymać może refundację po-
niesionych wydatków np. na kurs lub szkolenie wybrane spo-
śród ofert dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (uslugi-
rozwojowe.parp.gov.pl). Wybrana usługa rozwojowa musi 
kończyć się uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certy-
fikatem, z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych 
w formie e-learningu. Maksymalna kwota dofinansowania to 
4 500 tys. zł. Odpowiednio: dla osób pracujących nie więcej 
niż 80% wartości usługi netto i dla pozostałych osób nie wię-
cej niż 90% wartości usługi netto.   

Rekrutacja do projektu „Rozwijaj się!” realizowana jest 
w trybie naboru ciągłego, od 1 stycznia 2020 r. do 31 mar-
ca 2022 r. Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, 
których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie 
później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu formula-
rza zgłoszeniowego. Usługa musi też zakończyć się w termi-
nie do dnia 28 lutego 2022 r. Generator wniosków dostępny 
jest na stronie DGA, pod linkiem: www.dga.pl 

~ TCWP

Dofinansowanie  
na szkolenia

W ramach obchodów 10-lecia 
UTW Zarząd zorganizował, 
pod patronatem wójta Tade-

usza Czajki oraz Prezesa Ogólnopol-
skiej Federacji UTW Nowy Sącz konfe-
rencję „UNIWERSYTETY III WIEKU 
– DOBRE PRAKTYKI”, która odbyła 
się w Pałacu w Jankowicach dnia 1 paź-
dziernika 2021.

W konferencji wzięły udział uniwer-
sytety z Leszna, Gniezna, Kaźmierza, 
Międzychodu, Sierakowa, Stęszewa, 
Szamotuł, Wrześni, Kluby Seniora z na-
szej Gminy, członkowie UTW oraz za-
proszeni goście.

Wstępem do konferencji był występ 
uczniów z Samorządowej Szkoły Mu-
zycznej. 

Problematyka konferencji: najciekaw-
sze inicjatywy realizowane przez UTW, 
dobre praktyki – najlepsze doświadcze-
nia, senior jako aktywny twórca rze-
czywistości, senior w Gminie Tarnowo 
Podgórne.

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi-
ła Maria Zielony, wiceprezes Ogólno-
polskiej Federacji UTW Nowy Sącz. 
W ramach dyskusji prowadzonej przez 

moderatorki przedstawicielki naszej 
Rady Programowej prof. dr hab. Nata-
lię Walter i dr hab. Agnieszkę Iwanic-
ką, wystąpiły Prezeski UTW z Gniezna, 
Leszna, Sierakowa, dzieląc się dobry-
mi doświadczeniami w działalności 
swoich uniwersytetów. W trakcie dys-
kusji uczestniczki przedstawiły swo-
je osiągnięcia jak również problemy, 
których nie udało się zrealizować. Po 
przerwie przedstawiciel Gminy zapre-
zentował działania na rzecz seniorów. 
W dalszej części konferencji wywią-
zała się dyskusja dotycząca doświad-

czeń w funkcjonowaniu UTW na rzecz 
seniorów. Przedstawiono wiele cieka-
wych pomysłów, które mogą być wyko-
rzystane przez uczestników spotkania. 
Konferencja zakończyła się wspólnym 
zdjęciem. Uczestnicy przenieśli się na 
dalsze obchody dziesięciolecia połączo-
ne z inauguracją nowego roku akade-
mickiego 2021/2022 do Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo.

~ Irena Szewczyk, Prezes UTW
Projekt współfinansowany  

przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Konferencja 
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~ stowarzyszenia

Emocje powoli opadają
Dziesięć lat minęło przed rokiem. Już wtedy byliśmy 

przygotowani do obchodów jubileuszu. Niestety, za-
ostrzenia spowodowane pandemią pokrzyżowały nam 

plany i zmuszeni byliśmy o rok przełożyć tę uroczystość. Połą-
czyliśmy obchody 10-lecia z inauguracją roku akademickiego 
2021/2022. 

I się zadziało. Na początek w Pałacu Jankowice konferen-
cja „Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dobre praktyki” – więcej 
informacji obok. W tym samym dniu (piątek, 1 październi-
ka 2021 r.) w Centrum Kultury w Przeźmierowie miała miej-
sce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Już 
od wejścia na salę można się było dowiedzieć, że u nas wie-
le się dzieje. Na ścianach plansze z dokumentacją fotograficz-
ną poszczególnych 10 lat, na sztalugach i stołach obrazy, rzeź-
by i przeróżne wyroby rękodzieła (koraliki, torebki, poncza 
z włóczki, decoupaguowane butelki, cudeńka z papieru, gliny 
itp. Wszystko wykonane rękami naszych koleżanek i kolegów. 
Goście z zainteresowaniem oglądali piękne kroniki i wystawio-
ne, zdobyte w różnych dyscyplinach sportowych puchary. 

Dwie uroczystości w tym samym czasie wymagały wzboga-
conego programu, którego istotnym elementem było przeka-
zanie przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne sztandaru ufun-
dowanego przez Gminę i naszych słuchaczy. Wójt Tadeusz 
Czajka złożył na ręce Prezes Ireny Szewczyk gratulacje, życze-
nia i czek, „który ma pokrycie”. Do gratulacji i życzeń dołączyli 
się delegaci z Federacji z Nowego Sącza, UAM z Poznania oraz 
prezesi zaprzyjaźnionych uniwersytetów.

Za wieloletnią współpracę i pomoc, podziękowania i symbo-
liczne upominki otrzymali: UAM w Poznaniu, Gmina, OSiR 
i GOK „Sezam”. Nagrodzono inicjatora powstania UTW Szy-
mona Melosika i pierwszą prezes Jadwigę Kwiek. Za najwięk-
szą liczbę wygłoszonych wykładów kryształową statuetkę otrzy-
mał prof. dr hab. Paweł Stachowiak. Uhonorowano zasłużonych 
studentów: Wandę Wójtowicz, Marię Wróbel, przewodniczącą 
Rady Programowej Marię Kaniewską. Były podziękowania dla 
Moniki Mroczkiewicz, Moniki Rutkowskiej, Mai Stępień, Jaro-
sława Szafera, Ewy Kozubal i Rafała Maciejewskiego, którego 
przepisy kulinarne zawarte w książce „Sekrety kuchni Rafała” 
trafiły do rąk uczestników dzisiejszej, podniosłej uroczystości. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się również członkowie Komi-
sji Rewizyjnej i członkowie Zarządu, którzy odwzajemnili się 
słowami uznania Prezes Irenie Szewczyk. Gorące podziękowa-

nia otrzymały Maria Kaniewska i Maria Machowina, które po 
dziesięciu latach owocnej pracy na rzecz naszych słuchaczy zre-
zygnowały z dalszego członkostwa w Zarządzie.

Ciekawy wykład inauguracyjny „Od dyktatury do demokra-
cji i z powrotem. Czy historia się powtarza?” wygłosił prof. 
dr hab. Paweł Stachowiak. Dyplom „Rubinowy student” (10 
lat w UTW) otrzymało 36 osób, „Kryształowy student” (5 lat 
w UTW) – 26 osób, a 7 osobom wręczone zostały legitymacje 
członkowskie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór 
naszego uniwersytetu, wykonując kilka utworów, począwszy od 
„Gaudeamus” do utworów Skaldów. Odkryciem sezonu okazał 
się Paweł Sujak, który przy akompaniamencie gitary i wspo-
maganiu chóru wykonał napisany przez siebie utwór „Studenci 
UTW”. Wiersz „Podarek od losu” z gracją zaprezentowała jego 
autorka Barbara Janowicz a swój utwór „Dziesięciolatek” wy-
recytowała Maria Zgoła. 

Słodkości dopełniły, okolicznie udekorowane, dwa torty, któ-
re zniknęły w oka mgnieniu. Rozmowy przy kawie, miłe słowa, 
podziękowania ze strony widowni przeciągnęły się do późnej 
pory. Emocje opadają, wspomnienia zostaną.

Dziękujemy za dziesięć (a właściwie już za jedenaście) lat. 
Liczymy na wsparcie, zrozumienie i dalszą współpracę. Jeste-
śmy przekonani, że damy radę wszystkie nasze dotychczasowe 
osiągnięcia kontynuować, pomnażać, podnosić poziom wyżej 
i poziom bliżej.

24 września br. Irena Szewczyk i Elżbieta Biniek uczestniczy-
ły w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wy-
borczym Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, które odbyło się w Krakowie. W zebraniu 
uczestniczyło 80 osób, w tym 34 przedstawicieli UTW, człon-
ków federacji. Sprawozdanie z działalności za okres 2016-2021 
przedstawiła prezes Wiesława Borczyk, którą ponownie wybra-
no na prezesa federacji. Wiceprezesem została Maria Zielony 
(UTW Leszno), która reprezentuje UTW z Wielkopolski.

Przypominamy, że wszystkie zajęcia rozpoczynamy od 11 
października. Prosimy o zapisy z jednoczesnym dokonywaniem 
opłat (na konto UTW).

Winna jestem jeszcze sprostowanie. Do poprzedniego nume-
ru „Sąsiadki-Czytaj” zakradł się błąd – winnego nie ma. Podaję 
prawidłową kolejność kwalifikacyjną: najlepszym sportowcem 
spartakiady okazał się Jacek Wojciechowski, drugie miejsce 
zajął Zbigniew Łakomy, a trzecie Ryszard Fertsch. Pierwsze 
miejsce drużynowo zajął Klub Seniora z Przeźmierowa, drugie 
– Klub Seniora z Rumianku, trzecie – Klub Seniora z Wyso-
gotowa. Wszystkich bezpośrednio zainteresowanych serdecznie 
przepraszam.

Podstawą naszej dydaktycznej działalności są wykłady. Zapra-
szamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym na 
poniższe propozycje:

• 27 października 2021 – notariusz Łukasz Banacki „Jak bez-
piecznie przekazać majątek”

• 10 października 2021 – prof. Elżbieta Lisiewicz „Mit i epo-
ka Franciszek Józef i Elżbieta Bawarska (Sisi)”

Kochani, nowy rok akademicki rozpoczęty. Życzmy sobie 
sukcesów. ~ Maria Zgoła 

Projekt współfinansowany  
przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Po roku przerwy, spowodowanej niewiadomą jaką nio-
sła pandemią, ponownie, spotkaliśmy się 30 września, 
w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarno-

wie Podgórnym na rozstrzygnięciu Konkursu Fotograficzne-
go „Świat zwierząt w skali makro w ujęciach osób z niepeł-
nosprawnościami”, którego już po raz trzeci organizatorem 
było  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR. Konkurs był kierowany do placówek powiatu po-
znańskiego, które na co dzień prowadzą terapię zajęciową dla 
osób z niepełnosprawnościami. Prace konkursowe przysła-
ły następujące placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Gościnni” z Kórnika, Warsztat Terapii Zajęciowej w Luboniu 
przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Konarze-
wie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk”, Warsztat Terapii Zajęciowej w  Pobiedziskach przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktyw-
ności Lokalnej „Dla Ciebie”, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Tarnowie Podgórnym przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Wernisaż rozpoczął się od występu wokalnego Nadii Bryś, 
Zuzanny Stodolnej i Poli Ochockiej z Dziecięcego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ludowego „MODRAKI” przy Gminnym 
Ośrodku Kultury SEZAM w Tarnowie Podgórnym. Prowa-
dząca uroczystość Wanda Koralewska, Prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia,  powitała autorów zdjęć wraz z opiekunami oraz 
zaproszonych gości: Tomasza Woźnicę – Zastępcę Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Izabelę 
Dziamską – Przewodniczącą Rady Gminy Rokietnica, Marci-
na Bajerowicza – Redaktora Naczelnego „Filantrop naszych 
czasów” i Teresę Wieczorek Redaktor Naczelną „Rokickich 
Wiadomości”. 

Kapituła konkursowa, w skład, której wchodzili fotografo-
wie, przedstawiciele powiatu poznańskiego znający problem 
osób z niepełnosprawnościami, oceniała w sumie 23 zdjęcia. 
Przyznano wyróżnienia dla: Piotra Maćkowiaka podopiecz-
nego WTZ w Konarzewie za zdjęcie „Król Kot”, Weroniki 

Szulc WTZ ROKTAR Tarnowo Podgórne za zdjęcie „Książę 
z bajki”, Grzegorza Niełacnego WTZ  z Pobiedzisk za zdjęcie 
„Nasz Nowy Pomocnik”. III miejsce zajęła Paulina Osińska 
za zdjęcie „Bzowa Biedronka”,  z WTZ z Pobiedzisk, II miej-
sce zajął Grzegorz Woźniak z WTZ  w Luboniu za fotografię 
„W ślimaczym tempie”, a nagrodę główną otrzymała  Małgo-
rzata Grzegorowska z ŚDS „Gościnni” z Kórnika za zdjęcie 
pod tytułem „Przyjaciółki na spacerze”. Wszystkie placówki 
biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki wykonane przez uczestników Warsztatu z Tar-
nowa Podgórnego, a były to mydełka w kształcie aparatu fo-
tograficznego i oryginalne torby nawiązujące do nazwy kon-
kursu. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych 
„fotografów” wręczali: Tomasz Woźnica, Damian Nowicki 
i Izabela Dziamska. Słodką niespodziankę dla laureatów kon-
kursu i autorów zdjęć przekazała Gmina Tarnowo Podgórne. 
Konkurs odbył się pod patronatem medialnym: „Filantrop na-
szych czasów”, „Sąsiadka – Czytaj”, „Rokickie Wiadomo-
ści”. Dziękujemy Izabeli Dziamskiej i Teresie Wieczorek za 
przekazany upominek, który na pewno zostanie wykorzystany 
podczas zajęć w Pracowni Komputerowo-Fotograficznej.

Konkurs był współfinansowany przez Powiat Poznań-
ski i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR.

~ Elżbieta Kram 
Stowarzyszenie ROKTAR

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Powiatowy Konkurs Fotograficzny - rozstrzygnięty
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Wiadomości brackie
12 września w Szamotułach odbyły się uroczystości 

z okazji 90-lecia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Okręgu Szamotulskiego oraz 25-lecia reaktywacji 

KBS Szamotuły.
Okręg Szamotulski został powołany do życia 23 marca 

1930 na VIII Zjeździe Delegatów ZKBS RP w Inowrocławiu. 
Utworzono wówczas samodzielne Okręgi; Poznański, Lesz-
czyński, Ostrowski i wspomniany Szamotulski. W tym czasie 
do Okręgu Szamotulskiego należały Bractwa z Czarnkowa, 
Grobii, Lwówka, Międzychodu, Obrzycka, Otorowa, Pniew, 
Sierakowa, Skrzetuska, Szamotuł, Szczepankowa, Ryczywo-
łu, Wielenia i Wronek. Był to największy rozkwit ruchu brac-
kiego do 1939 r. Wyraz wielkiej radości z uzyskanej niepodle-
głości. Dzisiaj Okręg Szamotulski tworzą bractwa z Szamotuł, 
Pniew, Wronek, Sierakowa, Grzebieniska i Tarnowa Podgór-
nego. Cztery pierwsze powstały XVII w. powstawanie w mia-
stach bractw kurkowych świadczyło o ich niezależności i sa-
morządności. 

Podczas uroczystości KBS Tarnowo Podgórne i bractwa 
Okręgu Szamotulskiego zostały odznaczone Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, nadaną 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Odznaczenia 
wręczył wicemarszałek Krzysztof Grabowski. To wyróżnienie 
bardzo cieszy brać tarnowską, siostry i bracia dziękują.

Ważnym punktem uroczystości były zawody strzeleckie ry-
walizowano o nagrody ufundowane przez o Wojewodę Wiel-
kopolskiego Michała Zielińskiego, Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Wożniaka i Wicemarszałka Krzysz-
tofa Grabowskiego oraz do tarcz jubileuszowych. Zawody za-
kończyła rywalizacja do kura.

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAIN-
TERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk, prezes KBS Tarnowo Podgórne 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Na przełomie września oraz października Koło PZW 
132 Tarnowo Podgórne miało przyjemność zorgani-
zować trzy imprezy wędkarskie – jedna na terenie sta-

wów w Baranowie, dwie poza obszarem gminnym. W połowie 
września (12 września) odbyły się zawody o Puchar Sołectw 
(teren stawów w Baranowie). Wyniki z tych zawodów przed-
stawiały się następująco:

I miejsce:  Mateusz Orlik
II miejsce:  Piotr Michalski
III miejsce:  Krzysztof Kwiatek

26 września miały miejsce zawody w rywalizacji o Puchar 
Starosty w Niepruszewie. W zawodach brali udział nie tylko 
członkowie Koła PZW 132. I miejsce zajął Kolega Marek Pa-
zgrat.  

Na początku października przypadły  zawody spinningowe 
na rzece Warcie. Podium przedstawiało się następująco:

I miejsce:  Mateusz Mazur
II miejsce:  Jarosław Dorszyk
III miejsce:  Piotr Michalski

Zarząd Koła PZW 132 zaprasza Członków Koła na zebranie 
sprawozdawcze, które odbędzie się 7 listopada w sali GKS na 
terenie boiska przy ul. 23 Października 34 o 10.00.

Serdecznie zapraszamy na zawody spinningowe na rzece 
Warcie w Bąblinie, które zostały zaplanowane na 17 paździer-
nika. Zapisy obowiązują do środy poprzedzającej każde zawo-
dy. Wszelkie dodatkowe  informacje można uzyskać także pod 
numerem telefonu: 505 060 394.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wieści wędkarskie
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Wrzesień to doskonały miesiąc, aby planować ro-
dzinne wyprawy rowerowe. Nie ma więc lepszej 
sytuacji niż Tarnowska Gra Rowerowa. W tym 

roku była to wyjątkowa edycja z wielu względów. Po pierw-
sze: po raz piąty rowerzyści kochający łamigłówki i dobrą za-
bawę wyruszyli w piękne przyrodnicze zakątki naszej Gmi-
ny. Po drugie: wróciły konkurencje obsługowe, które zawsze 
uczestnikom sprawiają wiele radości. Po trzecie: nigdy wcze-
śniej w naszą Tarnowską Grę Rowerową nie było zaangażo-
wanych tylu partnerów. 

W tym roku postawiliśmy na Dziki Zachód i odtwarzanie 
historii, która kiedyś odbywała się na terenach naszej Gmi-
ny. Nasi uczestnicy przemierzali Tarnowo Podgórne, Rumia-
nek i Górę w poszukiwaniu dawnych pozostałości starego 
Tarnowo City. Pewnie niewielu z Was wie, że w miasteczku 
tym około dwieście lat temu jeździły dyliżanse, swój budynek 
w centrum miał Szeryf, Sędzia stacjonował przy ulicy Pocz-
towej, a Fryzjer oraz Stajnia znajdowały się przy ulicy Ogro-
dowej. Po drodze uczestnicy trafiali na liczne „niebezpieczne” 
przygody jak choćby meksykański tor przeszkód, hazardzistę 
czy wściekłego byka. Pokonanie tych wszystkich przeszkód 
pozwalało na otrzymanie podpowiedzi do odbudowania mapy 
miasta z Dzikiego Zachodu. Wszyscy z dużą odwagą i poświę-
ceniem zdobywali skrawek po skrawku dawnej mapy. Jednak 
zwycięzca może być tylko jeden, dlatego drużyna numer 4, 
której fotografię prezentujemy, okazała się najlepsza w re-
aliach Dzikiego zachodu. Każdy z uczestników otrzymał od-
znaczenia i upominki, a trzy najlepsze zespoły zostały wyróż-
nione nagrodami.

Gramy, bawimy, integrujemy to nasze hasło, które przy-
świeca nam od początku. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział i sądząc po ankietach, które wypełnili po zakończe-
niu gry, piąta edycja bardzo się podobała. Cieszymy się, że 
dostarczyliśmy Wam tak wiele potrzebnych emocji. Dziękuje-
my za wszystkie odpowiedzi, oto fragmenty niektórych z nich:

„W skali 1 do 10 oceniam grę na 10. Świetnie się bawiłam 
i nawet sceptyczny na początku mąż się ożywił w trakcie gry 
i na końcu był zadowolony. Fajny pomysł, poziom trudności 
w sam raz.”

„To była nasza pierwsza Tarnowska gra rowerowa. Nie 
spodziewaliśmy się, że będzie aż tak faj-
nie! Trasa ciekawie ułożona no i MEGA 
konkurencje tematyczne! Praktycznie na 
każdym stanowisku był efekt WOW. I cy-
tując moją córkę „łał ale fajnie, ale faj-
nie! iiiiii” :-) Dziękujemy za super nie-
dzielę.”

„Powinna być organizowana czę-
ściej… Dlaczego tylko raz w roku?”

Wszystkie Wasze sugestie weźmiemy 
pod uwagę w kolejnej edycji. Składamy 
serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich naszych partnerów, a szczególnie: 
Gminie Tarnowo Podgórne za otwartość 
i wparcie dla naszych szalonych pomy-
słów. Tarnowskim Termom i Piwnicy 
pod Termami: Agnieszce i Darianowi 
za meksykańskie zaangażowanie. Cie-

szymy się, że też mogliśmy Was wesprzeć i zrewanżować się 
w tym szalonym dniu. Bractwu Kurkowemu za wystrzałową 
pomoc. Krzysztofowi Cieślikowi dziękujemy za bezpiecz-
ne i profesjonalne przeprowadzenie konkurencji strzeleckiej. 
Pani Dyrektor i pracownikom Zespołu Szkół Technicznych za 
ugoszczenie nas w pięknym i nowoczesnym gmachu. Bardzo 
poprawiliście komfort naszym uczestnikom. Sołtysowi Piotro-
wi Owczarzowi, na którego pomoc i wparcie możemy liczyć 
od początku naszych gier – Panie Piotrze dziękujemy! Sołty-
sowi Góry, który użyczył nam terenu i energii pod jedną z kon-
kurencji – Panie Tomku dziękujemy i mamy nadzieję, że to 
nie koniec naszej współpracy. Na sam koniec osoby dla Nas 
najważniejsze, wspaniali pomocnicy – Zespół Fundacji: Mar-
ta, Rafał, Tomek, Mateusz, Ksawery i Krystian. Bez Was ten 
dzień nie byłby tak fantastyczny!

Oczywiście dla sprostowania: to tylko na potrzeby naszej 
gry w historii Tarnowa Podgórnego znalazł się Dziki Zachód

Jeżeli jesteście ciekawi jak nasza gra wygląda w liczbach, to 
już prezentujemy:

• 3 miesiące przygotowań,
• 7 konkurencji obsługowych,
• 11 wolontariuszy,
• ok. 30 kilometrów trasy,
• 200 kilometrów przejechanych w celu wyznaczenia trasy,

• 90 uczestników,
• 2160 godzin przygotowań,
•  …i kilkadziesiąt nieprzespanych 

nocy. 
Jeszcze jedno: przy wsparciu firmy 

DAFI zaoszczędziliśmy około 18 tysię-
cy mniej plastikowych butelek jednora-
zowych.

Cały projekt był współfinansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne. Zachę-
camy do śledzenia naszych pozostałych 
projektów realizowanych i współfinan-
sowanych przez Gminę Tarnowo Pod-
górne: Tarnowski Klub Rodziny oraz 
Zgrany Fyrtel Gier.

~ Fundacja Free Time

Tarnowska Gra Rowerowa – V edycja



22    | sąsiadka~czytaj |  październik 2021

~ stowarzyszenia

„Ludzie mogą wątpić w to co mówisz, ale uwierzą w to co 
zrobisz.” – tymi słowami 11 września w CK Przeźmierowo 
rozpoczęłam uroczystość 5-lecia Fundacji „Nigdy nie jest za 
późno”. Imprezę jubileuszową prowadziłam z Maciejem Na-
rożnym z Radia Eska. Na scenie towarzyszyły mi Anna Łąc-
ka oraz Ida Owczarek, wolontariuszki z najdłuższym stażem 
w fundacji. 

 Na początku odbyła się projekcja filmu dokumentującego 
nasze działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, se-
niorów, osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży. Film 
jest dostępny na Facebooku oraz na YouTube fundacji i szcze-
rze zachęcam do jego obejrzenia. Jestem pewna, że znajdzie-
cie w nim swoich dziadków, rodziców, dzieci lub sąsiadów.

 Potem był czas na krótkie podsumowanie tego, co zrobili-
śmy w ciągu minionych 5 lat oraz podziękowania dla Partne-
rów i naszych wolontariuszy – Młodych, Srebrnych i Złotych 
Orłów. Większość osób, która znalazła się na scenie, opo-
wiedziała jak rozpoczęła się nasza znajomość i współpra-
ca i z Fundacją „Nigdy nie jest za późno”. Zaproszeni go-
ście zobaczyli i usłyszeli m.in. Kamę Ostaszewską z Atelier 
Ostaszewska, która szyła sukienki dla dziewczyn z Zespołem 
Downa i na wózkach inwalidzkich do pokazu „Piękno bez gra-
nic”, który miał miejsce w 2017 roku na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Kama podzieliła się z nami swoim bó-
lem, jakiego wtedy doświadczyła po stracie nienarodzonego 
dziecka i tym jak udział w naszym projekcie oraz spotkanie 
ze mną pomogły jej przetrwać trudne chwile. Na scenie wy-
brzmiały też słowa Małgosi Wilga Siemkowicz, która opowie-
działa nam o trudnościach z jakimi boryka się będąc mamą 
dziecka z niepełnosprawnościami. Małgosia stwierdziła: – 
Maja wyciągnęła mnie do ludzi i pomogła, gdy inni się od-
wrócili, a jej fundacja przywróciła mi wiarę w ludzi. To były 
prawdziwe historie, opowiadane drżącym głosem, które po-
rywały za serce wszystkich zgromadzonych w CK Przeźmie-
rowo. Nie mogłam ukryć wzruszenia po słowach Tomka By-
lińskiego, który w imieniu Młodych Orłów dziękował za czas 
poświęcony młodzieży oraz cenne nauki. Tomek powiedział: – 
Czasami mam wrażenie, że Pani Maja nie musi nic robić. Musi 
Pani po prostu być, a wtedy cały świat dookoła jest lepszy i się 
uśmiecha. Moim zdaniem to największa wartość, jaką jeden 
człowiek może wnieść w życie drugiego człowieka. Dodatko-
wo Weronika Rajch wręczyła mi złote koperty, w których były 
osobiste podziękowania i listy od Młodych Orłów. Kiedy czy-
tałam je kilka dni później miałam ciarki, a łzy same napływały 
mi do oczu: „Jeszcze przed chwilą wchodziłem w szeregi Pani 
wolontariuszy, a 5 lat później, jako absolwent szkoły średniej 

wciąż tu jestem i z uśmiechem na twarzy wyczekuję każdej ko-
lejnej inicjatywy.” „ Przynależność do fundacji zmieniła mój 
świat do tego stopnia, że nie wiem jak wyglądałoby moje życie 
bez niej. Nauczyła nas Pani więcej niż jakikolwiek nauczyciel” 
, „Dziękuję za to, że jest Pani dla mnie nie tylko założycielką 
fundacji, ale przez te lata stała się Pani moim aniołem stró-
żem, powiernikiem moich myśli i emocji, wzorem do naślado-
wania, drugą mamą i przyjaciółką”...i jak tu nie płakać ...

Każda wyróżniona osoba została obdarowana pamiątko-
wym dyplomem, kwiatami, zestawami słodyczy ufundowa-
nych przez Millano Group oraz kawą ziarnistą ręcznie paloną 
z Palarni kawy Adam’s blend z Przeźmierowa. Młode Orły do-
datkowo otrzymały bezpłatne wejściówki na Giełdę i Wysta-
wę Zwierząt Egzotycznych ufundowaną również przez Ada-
m’s blend.

Dla pięciu wybranych osób mieliśmy nagrody specjalne – 
vouchery na zabiegi odmładzająco-relaksujące w Instytucie 
Zdrowia i Urody La Vida w Poznaniu! Do tego luksusowego 
miejsca zostały wydelegowane: Małgosia Wilga Siemkowicz 
i Ela Stefaniak – mamy dzieci z niepełnosprawnościami, Ola 
Pempera, która w zeszłym roku uszyła ponad 2 tys. maseczek 
oraz Jowita Rajman i Olena Zaradna – mamy naszych wolon-
tariuszy, którzy wystąpili w części artystycznej. Uważam, że 
za sukcesem dzieci stoją ich pełne poświęcenia i często rezy-
gnujące z siebie matki. Pobyt w La Vidzie ma im przypomnieć, 
że one też są ważne, a ich praca zasługują na docenienie.

W części artystycznej Zarinka Zaradna grała na harfie. Kuba 
Rajman czarował swoim wokalem oraz interpretacją utworów 
Franka Sinatry, zaś Ares Chadzinikolau z wirtuozerią godną 
prawdziwego mistrza grał na fortepianie. Na zaproszonych 
gości czekał 5-piętrowy tort złożony z muffinek w pięciu sma-
kach z Ciachowni oraz przepyszne przekąski z kuchni Rafała. 

Dziękuję wszystkim wolontariuszom zaangażowanym 
w przygotowanie naszego Jubileuszu. Jesteśmy wdzięczni dy-
rekcji GOK Sezam za udostępnienie sali kinowej w CK Prze-
źmierowo, w której miała miejsce uroczystość. Dziękujemy 
Gminie Tarnowo Podgórne za współfinansowanie naszych 
projektów, a Wam kochani dziękujemy za to, że jesteście! Cie-
szę się, że dzięki działaniom naszej fundacji uwierzyliście, że 
w życiu nigdy nie jest za późno na miłość, naukę i spełnianie 
marzeń, i że życie mamy tylko jedno i nie wolno go oddawać 
walkowerem. O to nam chodziło!

Z miłością do ludzi i nadzieją na kolejne równie wspaniałe 
lata.

~ Maja Stępień
założycielka i prezeska Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno” wraz z zespołem

5 lat minęło jak jeden dzień! 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali nam 1% od podatku. Mając na uwadze fakt, że 
pandemiczna izolacja oraz wydarzenia związane z utra-

tą zdrowia, pracy lub bliskich odcisnęły piętno na psychice 
wielu osób, postanowiliśmy Wasze darowizny przeznaczyć na 
kontynuację pomocy psychologicznej dla osób i ich rodzin do-
tkniętych chorobą nowotworową oraz dla osób w trudnej sy-
tuacji kryzysowej i emocjonalnej. Takie wsparcie świadczymy 
już od  2019 roku, więc  jeśli masz ukończone 17 lat i czujesz, 
że Twój świat zaczyna się walić, zgłoś się do nas! Czasem roz-
mowa i spotkanie z doświadczonym terapeutą mogą zdziałać 
cuda i pomogą  poradzić sobie z poczuciem frustracji, stanami 
lękowymi, zaniżoną samooceną lub depresją. Dzwoń pod nr. 
666 537 550 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 
18.00. i umów się na bezpłatną konsultacje. O naszym szczę-
ściu nie decyduje to, co nam się przydarza, ale to, jak na to re-

agujemy. Nie Ty pierwszy skorzystasz z naszej pomocy więc 
śmiało dzwoń! Nie jesteś sam. 

~ Fundacja ,,Nigdy nie jest za późno’’ 

Co zrobimy z 1% od podatku, który nam przekazaliście

Nastrojowy, kuszący bogactwem, stylowymi meblami 
i lśniącymi przedmiotami salon urody Lafayette od 
wejścia uwiódł nas swoim czarem. Przemiła obsługa 

sprawiła, że od razu uczestniczki projekt „CUD” poczuły się 
komfortowo. Właścicielka salonu Pani Anna zadbała o właści-
wy dobór zabiegów pielęgnacyjnych, które wpływają na naszą 
urodę, a może jeszcze bardziej na samopoczucie. Dla pełne-
go komfortu Panie poddawały się zabiegom w parach. Panie 
kosmetyczki Sandra i Ola zadbały o spracowane dłonie oraz 
twarz, szyje i dekolt naszych podopiecznych. Peeling, masaż 
oraz parafinowa maska sprawiły, że dłonie „odżyły”. Twarz, 
szyja i dekolt nabrały blasku po peelingu, masażu i maseczce 
z alg. Wisienką na torcie okazał się salonik, w którym przy 
blasku świec Panie odpoczywały po zabiegach przy kawie 
i słodkościach. Na zakończenie wizyty Panie otrzymały ko-
smetyki do pielęgnacji włosów. Dla wielu z nich wizyta w sa-
lonie urody była pierwszą lub kolejną po wielu latach. Dzię-
kujemy właścicielce Pani Annie oraz pracownikom za bardzo 
mile i profesjonalne przyjęcie. 

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

W imieniu swoim i pozostałych uczestników projektu „Fun-
dacji Oczy Szeroko Otwarte”, chciałabym serdecznie podzię-
kować p. Ani właścicielce salonu kosmetycznego Laffayette 
w Przeźmierowie i zespołowi p. Oli i Sandrze za zorganizowa-
nie nam Spa na bardzo wysokim poziomie. W pakiecie każda 
z nas otrzymała: mikrodermabrazję, algi na twarz, masaż i pa-
rafinę na dłonie. Po zabiegach zaproszone zostałyśmy do salo-
niku kawowego, gdzie w otoczeniu luster, kryształów i zapalo-
nych świec piłyśmy pyszną kawę i jadłyśmy różne łakocie. Na 
pożegnanie każda z nas otrzymała upominek w postaci marko-
wej maski do włosów. Przeżycia i doznania dnia dzisiejszego 
na długo pozostaną w naszej pamięci. Część z nas korzystała 
z takich zabiegów pierwszy raz. Miła atmosfera, profesjonalne 
podejście do klienta i niesamowite ciepło bijące od właściciel-
ki i Jej pracownic, naładowało nam akumulatory i sprawiło, że 
będziemy z uśmiechem na twarzy witać kolejne dni.

Raz jeszcze serdecznie wszystkim dziękujemy.
~ W imieniu wszystkich uczestników projektu „CUD”  

Renata Eksner ze Swadzimia

Wizyta w salonie pielęgnacji urody 
Lafayette w Przeźmierowie
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Gdy zaczynają spadać pierwsze 
kasztany, a liście nabierają bar-
wy żółto-czerwonej, przychodzi 

czas na biegowe podsumowanie lata. 
Początek lata uczciliśmy w czerwcu, 
organizując dla swoich członków i za-
proszonych gości Koronę Lusowa. Była 
to już druga edycja biegu wokół Jezio-
ra Lusowskiego. Wystartowaliśmy na 3 
dystansach 10, 21 i 42 km (1, 2 lub 4 
okrążenia), a wspólną metę zwieńczyli-
śmy grillem na plaży, aby w sympatycz-
nych nastrojach i okolicznościach roz-
począć sezon letni.

Już w kolejny weekend czerwca posy-
pały się życiówki i puchary. Andrzej na 
3000 m poprawił swój wynik, a Iza bio-
rąc udział w Koszalińskim Biegu Gór-
skim stanęła na III miejscu podium. Tak 
się rozpędziliśmy, że podczas zawodów 
Triathlon Lwa w Lusowie nasza sztafeta 
na dystansie ¼ IM stanęła na III miej-
scu, a Adam indywidualnie w 1/8 na II 
w swojej kategorii. Adamowi było mało 
i kolejna niedziela, mimo niemiłosierne-
go upału, także należała do niego. W za-
wodach Samsung River Triathlon Wron-
ki zajął I miejsce w kat. wiekowej. 

Normalność zaczęła stawać się nor-
mą, co nas oczywiście bardzo cieszy-
ło, więc i kolejny weekend musiał być 
biegowy. Zajechaliśmy aż do Olszty-
na, gdzie w 31 Mistrzostwach Polski 

LA Master znów oblegaliśmy podium 
– Norbert, Peter, Andrzej i Leszek. To 
nasza masterska, niezwyciężona ekipa!

W tym samym czasie, na drugim koń-
cu Polski, w Karpaczu Lidka, Bartek, 
Magda, Marta H., Marta Sz. i Beata 
rozpoczęli tegoroczne letnie biegi gór-
skie. Wystartowali w znanym już nam 
biegu 3x Śnieżka=1xMontBlanc. I jeśli 
o górach mowa, to przyszła też pora na 
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. 
Tam w drugiej połowie lipca wybrali-
śmy się dość dużą ekipą, by szturmem 
opanować Lądek Zdrój. Startowaliśmy 
na 5 dystansach – 10 km, 21 km, 33 km, 
45 km i 110 km – z sukcesem. Każdy 
z nas zadowolony wracał na niziny. 

Całe lato, co niedziela rano, starali-
śmy się biegać wspólnie wokół jeziora, 
czy też po innych urokliwych trasach. 
Parkrun wznowiło swoje cotygodniowe 
biegi, więc i my o 9 rano w sobotę poja-
wialiśmy się znów w Dąbrówce. 

I tak zastał nas koniec wakacji. 29 
sierpnia Marta wystartowała w zawo-
dach Iron Man w Hamburgu, z pięknym 
czasem 11:57:11 pokonała cały dystans. 
Nie możemy nie dodać, że zawody 
ukończyła jako 6 w swojej kategorii 
wiekowej. Tego dnia w Bydgoszczy też 
odbyły się zwody triathlonowe, w któ-
rych udział brał Romek, debiutując na 
dystansie 1/8 IM.

We wrześniu podczas Forest Run po 
lasach Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego pobiegał Robert. W Radkowie 
natomiast, podczas Garmin Ultra Race, 
już 5 rok z rzędu zameldowała się spora 
tarnowska ekipa. To chyba świadczy, że 
bieganie po górach jest nam naprawdę 
bliskie. 

Nie zapominamy jednak, że bie-
gi uliczne to jednak nasza specjalność, 
więc podczas Biegu Lechitów w Gnieź-
nie posypały się dwie życiówki. W ten 
sam weekend pobiegliśmy też dla dzie-
ciaków podczas 717 kilometrowego bie-
gu z Berlina do Kaliningradu – Lions 
Charity Run. Ultradługa trasa biegu pro-
wadziła przez naszą Gminę, a nasza eki-
pa pokonała wspólnie międzynarodo-
wymi biegaczami 23 km. Organizatorzy 
wydarzenia, zapaleni sportowcy zapro-
ponowali nam wspólne kilometry z Tar-
nowa Podgórnego do Poznania i dzię-
ki temu dorzuciliśmy i my cegiełkę do 
szczytnego celu. Zwieńczenie wrześnio-
wych zmagań to II miejsce w sztafecie 
w zawodach w Zbąszyniu. 

Nie tylko startujemy w zawodach, ale 
również staramy się zarażać naszą pasją 
innych. Dlatego, od połowy września, 
wystartowaliśmy z kolejnym cyklem 
otwartych treningów dla każdego chęt-
nego. Dzięki wsparciu gminy Tarnowo 
Podgórne, udało nam się stworzyć 3 
grupy treningowe: początkującą, śred-
nio zaawansowaną oraz zaawansowaną. 
Każdy znajdzie coś dla siebie – zapra-
szamy w każdy wtorek i czwartek o g. 
18 przy bibliotece w Tarnowie Podgór-
nym. Szczegóły na naszym fejsbuko-
wym profilu.

I to by było na tyle wakacyjnych bie-
gów. Tak naprawdę każdy z nas ciężko 
trenuje na co dzień, biega i walczy ze 
swoimi słabościami, by potem dumnie 
wystartować w zawodach. Choć bie-
ganie to nie tylko zawody. To dla nas 
przede wszystkim mnóstwo radości 
i przyjemności. I tego nam właśnie ży-
czę żeby ta radość ze sportu nie zniknę-
ła, bo rywalizacja daje nam motywację 
do działania i jest ważna, ale nie zastąpi 
przyjacielskich relacji. 

~ Paulina – Stowarzyszenie  
Tarnowo Podgórne Biega
Projekt współfinansowany  

przez Gminę Tarnowo Podgórne

Biegiem przez lato
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W sobotę, 11 września, w ramach projektu „CUD” 
odwiedziliśmy Dom Księży Werbistów w Chludo-
wie, dawną posiadłość Romana Dmowskiego. Jed-

na z naszych podopiecznych Pani Halina napisała tak: Kolejne 
spotkanie i wyjazd do Chludowa był niecodzienny. Z przewod-
nikiem zwiedzaliśmy zespół pałacowo-parkowy oraz Muzeum 
Misyjno-Etnograficzne im. Ojca Mariana Żelazka. Pałac oto-
czony 7-hektarowym parkiem z wieloma starymi drzewami, li-
czącymi ponad 200 lat, pięknymi alejami spacerowymi, sta-
wem i bujna roślinnością. Obecny pałac został odbudowany 
po spaleniu w 1952 r. i rozbudowany na potrzeby Zgromadze-
nia Misjonarzy Słowa Bożego-Werbistów.

W muzeum wysłuchaliśmy historii powstania światowych 
misji, zobaczyliśmy eksponaty etnograficzne z terenów obję-
tych działalności misyjną Zgromadzenia Werbistów. Szczegól-
ne wrażenie wywarła na nas historia życia ojca Mariana Żelaz-
ka. Tak pisze o niej Pani Halina: Misjonarz, Wielkopolanin, 
urodzony w 1918 r. w Palędziu k. Poznania. Uczeń Gimna-
zjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Świecenia zakonne przy-
jął w 1939 r. 20 maja 1940 aresztowany i osadzony w Forcie 
VII w Poznaniu. Okupację przeżył w obozie koncentracyjne-
go w Dachau i Gusen. W 1948 r. przyjął świecenia kapłańskie 
po studiach w Rzymie. W 1950 r. wyjeżdża na misje do Indii. 
Pracuje 20 lat w buszu z Hindusami. Następnie przenosi się do 
Puri w Indiach, gdzie buduje kościół i szkołę oraz schronisko 
dla bezdomnych i chorych na trąd. 52 lata opiekuje się trędo-
watymi. Od 1991 r. prowadzi pustelnicze życie. Zmarł w Puri 
2006 r. Akademia Medyczna w Poznaniu w 2000 r. przyznała 
mu Medal im. Karola Marcinkowskiego za zasługi w niesie-
niu pomocy charytatywnej i medycznej trędowatym. W 2002 
został zgłoszony przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzecie-
go Świata MAITRI jako oficjalny kandydat do Nagrody No-
bla. W 2018 r. odbyła się beatyfikacja Ojca Mariana Żelazka 
w Rzymie. Wanda Błeńska o ojcu Marianie Żelazku: U ojca 
Mariana spędziłam 2x3 miesiące, próbując nieść pomoc lekar-
ską jego podopiecznym trędowatym. On był im ojcem i matką. 

W mojej pamięci pozostały na zawsze jego oczy – oczy, z któ-
rych promieniowała dobroć – dobroć która udzielała się tym 
co z nim rozmawiali. Cały swój czas i serce poświęcał swoim 
podopiecznym. Nas łączyła wspólna miłość do trędowatych. 
Zawsze otoczony małymi dziećmi z kolonii z rodzin tych naj-
biedniejszych i odrzuconych. Do raju na pewno towarzyszyły 
mu modlitwy tych, którym pomagał i którzy go kochali. Po-
znań, piątek 12 grudnia 2008.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja Ojca Adama 
na temat historii Zgromadzenia Werbistów. Podzielił się rów-
nież z nami wrażeniami z misji na Węgrzech. Z zaintereso-
waniem słuchaliśmy o zwyczajach religijnego i codziennego 
życia Węgrów.

Wspólnym obiadem i kawą zakończyła się wizyta w Chlu-
dowie. Jak napisała Pani Halina uczestnicy wycieczki pełni 
wrażeń i zadowoleni wrócili do Przeźmierowa. Oklaskami po-
dziękowali Pani Małgosi i kierowcy za wspaniałą wycieczkę 
i szczęśliwy powrót.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte” Violetta Ciesielska
~ Uczestniczka Projektu „CUD”  

Halina Konieczna z Przeźmierowa
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wrzesień to początek jesieni, czas wykopków. Orga-
nizując kolejne warsztaty kulinarne wykorzystali-
śmy jako produkt bazowy ziemniaki. Panie chętnie 

przygotowały dania i poddały się ocenie. Nie było łatwo spró-
bować i ocenić 12 potraw. Kolorowe sałatki warzywno-ziem-
niaczne z różnymi dodatkami, pięknie udekorowane, placki 
ziemniaczane, sernik z dodatkiem ziemniaków i babeczki. Za-
opatrzeni w karty oceny degustowaliśmy potrawy. Ile osób, 
tyle rożnych ocen. Gusta smakowe nie podlegają dyskusjom. 
Najwyżej zostały ocenione tradycyjne plendze, sernik i jedna 
z sałatek. Dopełnieniem spotkania były rozmowy przy domo-
wym pieczywie.          

Najważniejszym osiągnięciem warsztatów była liczba osób, 
która zaangażowała się w przygotowanie potraw oraz wypie-

ków. Jest to wyraźny sygnał, że nasze działanie przynoszą 
efekty. Nasze podopieczne coraz chętniej włączają się w or-
ganizację spotkań i z własnej inicjatywy przygotowują różne 
niespodzianki kulinarne, by poczęstować koleżanki.

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

Codziennie dzieją się CUDa
Wyprawa do Chludowa

Klimaty jesieni
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Z praktyki dietetyka

Dieta a trądzik

Żywienie na codzień 

Kiszone, kwaszone i utrwalane  
kwasem octowym

Wszystkie te terminy 
w powszechnym 
użyciu często wy-

korzystuje się jako synoni-
my. Mamy kiszone ogórki, 
kapustę, nasi sąsiedzi kiszą 
jabłka, kisić można jaja, pomi-
dory i buraki. Czy aby słusznie?

Podczas kiszenia cukry proste 
z produktów roślinnych pod wpływem 
bakterii (np. Lactococcuslactis, Lacto-
coccuscremoris, Leuconostoccitrovo-
rum) stają się surowcem do fermenta-
cji mlekowej, w której powstaje kwas 

mlekowy. Jego działanie dla 
produktów i organizmu czło-
wieka jest bardzo korzyst-
ne. Bowiem konserwuje on 
warzywa (obniża pH), prze-
dłuża ich trwałość, a także 

wspiera rozwój flory jelito-
wej. Jeżeli materiał poddawany 

do kiszenia jest „suchy”, np. pokro-
jona kapusta, to do takiego produktu do-
dajemy sól oraz przyprawy. Można za-
szczepić bakterie, to proces fermentacji 
się rozpoczyna. Mówimy wtedy o kisze-
niu, a powstający produkt to kiszonka 
- prawidłowa nazwa to kapusta kiszona. 

Kwasić zaczynamy, gdy do procesu 
fermentacyjnego dodamy słoną zalewę. 
Gdy produkt przeznaczony do fermen-
tacji zalewamy (solanką) – mamy kwa-
szony ogórek. Dlatego w poprawnej 
nomenklaturze towaroznawczej mamy 
kwaszone ogórki, ale także rzodkiew-
ki, kalafior, czosnek czy paprykę. Na-

zewnictwo nie ma więc znaczenia, gdyż 
oba wyrazy odnoszą się do tego samego 
procesu – naturalnej fermentacji kwasu 
mlekowego. Same kiszonki/kwaszonki 
są nośnikiem imponujących właściwo-
ści prozdrowotnych. 

Zalewanie kiszonek (kwaszonek) 
octem jest już dodatkowym procesem 
chemicznym. Jeśli producent chciał 
przyspieszyć proces fermentacji (lub za-
hamować rozwój pleśni i drożdży) musi 
o tym poinformować – na etykiecie po-
jawi się informacja o dodatku kwasu 
octowego. Nie będzie to wówczas ka-
pusta kwaszona, lecz kapusta utrwalana 
kwasem octowym.

~ dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik,  
dietetyk kliniczny

 dietetyk@twojdietetyk.org,  
www.twojdietetyk.org

Trądzik jest powszechnie znaną 
chorobą skóry dotykającą nie 
tylko nastolatków ale także oso-

by dorosłe. Objawy trądziku często są 
bardzo nasilone. Nie czujemy się z nimi 
komfortowo. Jak powinna wyglądać 
właściwa dietoteriapia podczas trądzi-
ku?

1. Pamiętaj o kwasach tłuszczowych 
– omega3 i omega6 oraz zadbaj o ich 
odpowiednią proporcję. Udowodniono, 
tłuszcze że mają one znaczący wpływ 
na stan odżywienia naszej cery, mogą 
przyczyniać się do zmniejszenia stanów 
zapalnych oraz alergicznych, również 
do łagodzenia ich objawów. Dobrym 
ich źródłem będą np. ryby – szczegól-
nie te tłuste; łosoś, makrela (źródła EPA 
i DHA), nasiona lnu, nasiona Chia, 
orzechy włoskie (źródła ALA). Jedzmy 
tłuszcze na zdrowie i dla pięknej cery! 

2. Zadbaj o niski indeks glikemiczny 
diety. Wysoki IG może przyczynić się 
do zwiększenia ryzyka rozwoju zmian 

trądzikowych Należy zadbać o jak naj-
niższy indeks glikemiczny naszej die-
ty. Udowodniono, iż może to pomóc 
w zmniejszaniu zmian trądzikowych.. 
Włączmy zatem do naszej diety produk-
ty takie jak kasza gryczana, warzywa, 
warzywa strączkowe, orzechy, pestki, 
otręby pszenne oraz owsiane, pełnoziar-
niste pieczywo oraz makarony, owoce 
jagodowe, jabłka, brzoskwinie, śliwki 
oraz wiele innych.

3. Uważaj na to, jakie produkty 
mleczne znajdują się w twoim menu.  
Mleko i jego przetwory zawiera wiele 
hormonów oraz substancji biologicznie 
czynnych, które mogą pogarszać stan 
naszej cery. Nie należy jednak całko-
wicie rezygnować z nabiału, a jedynie 
ograniczyć je w tygodniowym jadłospi-
sie. Warto obserwować swój organizm 
oraz stan skóry po spożyciu danych pro-
duktów mlecznych. 

4. Zadbaj o odpowiednią podaż wita-
min i składników mineralnych.  Do wi-

tamin mających szczególny wpływ na 
stan cery zaliczamy witaminę C, A, D, 
PP oraz H. Na szczególną uwagę zasłu-
gują cynk, selen, siarka oraz krzem.

5. Ogranicz spożycie fast foodów.  
Takie produkty są wysoko przetworzo-
ne i z pewnością nie mają korzystnego 
wpływu na kondycję naszego organi-
zmu, w szczególności cery.

6. Przede wszystkim stosuj dietę zbi-
lansowaną, bazującą na piramidzie ży-
wienia 

7. Pij 1,5 l wody w ciągu dnia.

~ dietetyk kliniczny  
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl 
www.prozdrawiam.pl
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Psychologia na co dzień 

ODŻYWIANIE ciała i psychiki 

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że jedze-
nie nie jest jedynie sprawą ciała, ale też psychiki. Je-
dząc odżywiamy, albo zatruwamy, zarówno ciało 

jak i psychikę. Bohaterami Historii wielkiej wagi emitowa-
nych w TV TLC są osoby zmagające się z wagą powyżej 270, 
a czasem nawet 400 kg. Wszyscy oni doświadczyli w dzie-
ciństwie, jeżeli nie poważnej traumy, to przynajmniej bardzo 
niekonsekwentnego, destrukcyjnego stylu wychowania. Każ-
da z tych osób, często przykuta latami do łóżka, niezdolna na-
wet do samodzielnego zadbania o higienę, nienawidzi swoje-
go ciała, uważa je za swoje więzienie. Marzy o innym życiu, 
nie potrafiąc się równocześnie powstrzymać przed pochłania-
niem gargantuicznych ilości, głównie śmieciowego, jedzenia.

Zaledwie niecałe pięć procent odnosi sukces w walce z ol-
brzymią otyłością. I są to te osoby, które podejmują pracę nad 
problemami psychicznymi, które doprowadziły je do uzależ-
nienia od jedzenia.

Mowa tu o otyłości psychoidalnej będącej konsekwencją 
przeżywanych trudnych i nieprzyjemnych stanów emocjonal-
nych. Czemu najczęściej towarzyszą zaburzenia odżywiania 
lub nieprawidłowe zachowania jedzeniowe nazywane jedze-
niem kompulsywnym, które cechuje:

• Jedzenie zdecydowanie szybsze niż normalne; 
•  Objadanie się aż do wywołania przykrych objawów ga-

strycznych; 
•  Pochłanianie dużej ilości pokarmów bez fizycznego uczu-

cia głodu;
• Jedzenie w samotności; 
•  Po jedzeniu niezadowolenia z siebie, nastrój depresyjny i/

lub poczucie winy.

Zdaniem W. Eichelbergera nasz krąg kulturowy uczynił z je-
dzenia fetysz. Restauracje na każdym rogu, żywność wylewa 
się ze sklepów na ulice (co niestety nie idzie w parze z tym, 
że wszyscy są najedzeni), półki w księgarniach uginają się od 
książek kucharskich i poradników dietetycznych, wszystkie ga-
zety drukują kąciki kulinarne, wielkie instytuty badawcze pu-
blikują sprzeczne rewelacje na temat tego co nam w jedzeniu 
szkodzi a co pomaga, reklamy atakują nas obrazami przysma-
ków do których – nierzadko w nastroju erotycznego zachwytu 
– rwą się jakieś ręce albo zbyt szeroko otwarte usta, a koncer-
ny farmaceutyczne obiecują, że bez względu na to ile i kiedy 
zjemy one pomogą nam to strawić i wydalić bez żadnej szkody 
dla organizmu.

Tymczasem mnożą się dowody na to, że to, co nas miało 
odżywiać, a nawet uszczęśliwiać, niszczy i zabija.  Anorek-
sja, bulimia, epidemia otyłości, cukrzyca, refluks, powszechne 
i coraz bardziej zabójcze choroby układu pokarmowego nie 
pozostawiają złudzeń co do kierunku, w którym zmierzamy.

Y.N. Harari podaje: w 2010 roku otyłość i powiązane z nią 
choroby były przyczyną śmierci około trzech milionów ludzi, 
podczas gdy terroryści zabili w sumie na całym świecie 7697 

osób, … Dla przeciętnego Amerykanina lub Europejczyka 
dużo bardziej śmiertelne zagrożenie niż Al – Kaida stanowi 
Coca – Cola. Ofiary terroryzmu to niecałe 0, 003% ofiar oty-
łości!

Co z tym zrobić? Należy zacząć od rozwiązywania proble-
mów psychicznych leżących u podłoża zaburzeń odżywiania.

Kompulsywne objadanie się (Binde Eating Disorder) – na-
zywane również wewnętrznym przymusem nadmiernego je-
dzenia – przypomina bulimię, lecz brak tutaj zabiegów polega-
jących na przeczyszczaniu. Jest reakcją na smutek, strach, 
złość i ma wypełnić wewnętrzną pustkę.

Z kolei anoreksja dotyka często osób, które wykazują nad-
mierne poczucie odpowiedzialności, solidności, obowiązko-
wości, pilności z silnym poczuciem osiągnięcia sukcesu i ni-
ską samooceną.

Tymczasem jedynym obszarem życia, który potrafi kon-
trolować osoba z anoreksją, jest masa ciała . Wszystkie za-
burzenia odżywiania prowadzą do poważnego wyniszczenia 
organizmu, a cechą wspólną dla nich jest obsesja na punkcie 
jedzenia. 

Problem stanowi żywienie emocjonalne, czyli nieprawidło-
we zachowania żywieniowe, uwarunkowane występowaniem 
negatywnych emocji: złości, samotności,

stresu. Występujące głównie u osób z niską samooceną. 
Bez rozwiązania problemów natury psychicznej niemożliwe 
jest wyeliminowanie zaburzeń odżywiania.

Najlepiej robić to równocześnie, pamiętając o tym by:
•  Ostatni posiłek był nie później niż trzy godziny przed 

snem. (Najlepiej nie później niż o 19-stej). Tyle czasu 
potrzebuje żołądek aby poradzić sobie ze strawieniem lek-
kiej kolacji. Chodzenie spać z pełnym żołądkiem w dużej 
mierze zamienia proces trawienia w toksyczny proces fer-
mentacji. W rezultacie źle śpimy, produkujemy gaz i tok-
syny, budzimy się zmęczeni, z niesmakiem w ustach i nie 
mamy ochoty na śniadanie.

•  Jeść śniadania. Wykorzystywać mądrość powiedzenia: 
Śniadanie zjedz samemu, obiad podziel z przyjacielem, 
kolację oddaj wrogowi.

•  Nie jeść w pośpiechu. Aby żołądek mógł pracować or-
ganizm musi mieć czas przełączyć się z trybu walka, 
ucieczka na tryb asymilacja, regeneracja. 

~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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3 października w gmachu Biblioteki Uniwersytetu War-
szawskiego odbyła się jubileuszowa 25. gala wręczenia 
Nagrody Literackiej Nike. Zwycięzcą w tym roku został 

Zbigniew Rokita za reportaż „Kajś”. Książka ta wygrała rów-
nież w plebiscycie czytelników.

„Kajś” to wielowątkowy reportaż o Śląsku i śląskości, poru-
szający i bardzo osobisty. Pochodzący z Gliwic Rokita przyglą-
da się historii i teraźniejszości, sprawom prywatnym i znanym 
dziejom. Autor łączy w książce historię rodzinną z regionalną, 
próbuje widzieć świat z góry i pokazywać jego odległe hory-
zonty, jednocześnie opowiadając o sobie i swoich poszukiwa-
niach. Dla Ślązaków to historia pomagająca budować tożsa-
mość, a dla Polaków odkrywcza opowieść o polskości. Mądra 
i dobra książka.

Poniżej pozostali finaliści tegorocznej nagrody:
Fuerte – Kasper Bajon
Raj dla turystów, czy przeklęte miejsce? Fuerteventura od 

zawsze była miejscem wygnań. Dla Bajona stała się domem, 
to tutaj poznał jej nieoczywistą historię i zmierzył z duchami 
przeszłości. Fuerte to po trochu reportaż, esej, dziennik, wła-
śnie dlatego książkę czyta się świetnie. Z przyjemnością moż-
na zaobserwować łatwość wiązania ze sobą poszczególnych 
wątków, przeskakiwania z jednego punktu widzenia na inny. 
Zatem wyruszmy razem z autorem w nieoczywistą podróż po 
wyspie.

Zaświaty – Krzysztof Fedorowicz
Książka Federowicza to poetycka podróż po okolicach Zie-

lonej Góry. Autor opisał w niej historię winiarzy, którzy upra-
wiali winnice w określonych miejscach miasta. Jednym z bo-
haterów powieści jest Friedrich Seydel, człowiek mający 40 
winnic, które jak wieniec otaczały miasto. Książka Federowi-
cza to nie tylko opowieść o Zielonej Górze i robieniu wina, ale 
wspaniale ukazana historia regionu, lokalnej kultury, począw-
szy od wieku siedemnastego aż do współczesności. Struktura 
„Zaświatów” przypomina „Biegunów” Olgi Tokarczuk, histo-
rie mieszają się i łączą. Książkę docenią zarówno koneserzy 
wina, jak również inni czytelnicy. 

Lajla znaczy noc – Aleksandra Lipczak
Reporterka w swojej książce przedstawia historię regionu, 

która miesza się z jego teraźniejszością. Podróżuje po najważ-
niejszych miastach i miejscowościach Andaluzji,  przypomina 
historię Emiratu i Kalifatu Kordoby, gdzie pod jednym nie-
bem (na terenach dzisiejszej Hiszpanii) mieszkali wyznaw-
cy trzech religii. Bohaterowie książki czerpią z kulturowego 
dziedzictwa Andaluzji, przekonują, ile dobrego może wynik-
nąć ze spotkania ludzi różnych wyznań. „Lejla znaczy noc” to 
pozycja wyjątkowa, płynie z niej nauka jakże przydatna tu i te-
raz, że Tego co Inne, nie należy się bać. Trzeba to zrozumieć. 

Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-
1949 – Grzegorz Piątek

Książka Grzegorza Piątka rzetelnie i wrażliwie prezentuje 
losy miasta w latach 1944-1949, począwszy od rozkazu zrów-
nania go z ziemią, aż do czasu powstania przestrzeni nowocze-

snej, uporządkowanej, stworzonej z myślą o wygodnym ży-
ciu mieszkańców. To jedna z niewielu książek o architektach 
i architekturze, w której równie ważne jak budynki są ludzkie 
emocje. Mimo że książka pełna jest przypisów, cytatów, da-
nych, planów i szkiców, to nie traci ona energii. Autor wspa-
niale oddał słowami atmosferę, jaka towarzyszyła budowni-
czym Warszawy. 

Podwójne wahadło – Jacek Podsiadło
Autor licznych tomów poetyckich, felietonów i utworów 

prozatorskich, popularny zarówno w kraju jak i za granicą 
– oddaje nam do rąk zbiór wierszy ukazujący niejako zapis 
walki o mobilizację, o zauważenie. W „Podwójnym wahadle” 
wszystko się zgadza i nas prowadzi. Utwierdza w przekona-
niu, że doświadczenie stanowi wyzwanie. Mimo poruszanych 
poważnych tematów wiersze są napisane lekko i naturalnie. 
Poezję Podsiadło charakteryzuje harmonia i rytm.

Panny z Wesela. Siostry Mikołajczykówny i ich świat – 
Monika Śliwińska

Monika Śliwińska wprowadza nas w losy bronowickich ro-
dzin i kreśli biograficzne portrety trzech sióstr: Anny, Jadwigi 
i Marii. Anna - żona Włodzimierza Tetmajera, Jadwiga – żona 
Lucjana Rydla i Maria – żona Ludwika de Loveaux. Wszyst-
kie trzy jako Panna Młoda, Gospodyni i Marysia występują 
w dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Ta książka to nie tyl-
ko historie trzech kobiet, to kawałek historii Polski, ukaza-
nej z perspektywy sióstr. Monika Śliwińska po mistrzowsku 
nakreśla tę historię, dokładając wszelkich starań, aby swoje 
bohaterki opisać jak najlepiej i jak najpełniej. Choć autorka 
opisuje zdarzenia sprzed ponad wieku, książka jest nad wyraz 
aktualna.

Podczas 25. edycji przyznano również nagrodę dla auto-
ra 25-lecia. Został nim Mariusz Szczygieł za zbiór reportaży 
„Nie ma”. ~ A.N.

NIKE 2021
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W sobotę, 4 września, mieliśmy okazję uczestniczyć 
w jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. 
W tym roku wspólnie przeczytaliśmy „Moralność 

Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Uczestnicy wydarzenia 

otrzymali egzemplarz lektury z pamiątkowym stemplem oraz 
okolicznościowe gadżety. Dziękujemy wszystkim za wspólne 
czytanie. Do zobaczenia za rok.

~ A.N.

Dziesiąta odsłona Narodowego Czytania za nami

Po czerwcowej premierze spek-
taklu „Wszystko jest dobrze, 
jesteśmy szczęśliwi”, Grupa te-

atralna Novi wielokrotnie zbierała wy-
razy uznania. Teraz ponownie wysta-
wi sztukę, której zachwytom nie było 
końca. Tekst mierzy się ze współcze-
snym tematem, sprawdza nas jako 
ludzi, obywateli. Na pozór, mamy 
wszystko, nie brakuje nam niczego. 
I zaczynamy sobie wymyślać proble-
my, które pozornie nas trapią. Zajmu-
jemy się zupełnie błahymi „problema-
mi pierwszego świata”, a gdzieś na 
świecie dzieją się prawdziwe tragedie. 
Dla nas to tylko obrazki z mediów. 
O naszym do tego podejściu, o tym, 
czym jest szczęście i o wielu innych 
sprawach opowiadać będzie spek-

Trwa właśnie rok Stanisława 
Lema, który w tym roku obcho-
dziłby 100.rocznicę urodzin. 

GOK SEZAM postanowił włączyć się 
w obchody i z tej okazji, dzięki mate-
riałom Narodowego Centrum Kultu-
ry, zorganizował interaktywną wysta-
wę poświęconą najbardziej znanemu na 
świecie polskiemu pisarzowi. Wystawa 
składa się z dwóch części. Pierwsza to 

dziesięć prac współczesnych artystów, 
którzy specjalnie zinterpretowali pla-
stycznie książki Lema. Druga – znako-
mite grafiki Daniela Mroza. Dodatkowo 
na planszach znajdują się kody QR pro-
wadzące do fragmentów audiobooków. 

LEM – wystawa, 1.11-30.11 Galeria 
w Rotundzie, wystawa czynna w godzi-
nach otwarcia Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym, wstęp wolny.

Świętujemy rok Lema! 

takl w reżyserii Artura Romańskiego 
na podstawie tekstu Maliny Prześlu-
gi „Wszystko jest dobrze, jesteśmy 
szczęśliwi”. Scenografią zajęła się Na-
talia Krynicka, a muzyczną oprawę na 
żywo uświetni Maciej Kuśnierz.

„Wszystko jest dobrze, jesteśmy 
szczęśliwi” – Grupa teatralna Novi, 
30.10 g. 19, CK Przeźmierowo, obo-
wiązują bezpłatne wejściówki dostępne 
w kasach GOK SEZAM: Biuro GOK 
SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo 
Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 
9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od 
pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmie-
rowo od wt. do pt. w godz. 16-20.

Spektakl na bis
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Jesienne inspiracje - Anioły 
Międzypokoleniowe warsztaty z makramy | *zapisy telefoniczne od 8 XI

III koncert z cyklu Muzykujące dzieci medyków 
Orkiestra Kameralna WIL Operacja Muzyka | Organizator: WIL

Co robić w taką noc? - koncert Denisy Jarczak 
Piosenki z najpiękniejszych polskich filmów i seriali | *zapisy tel. od 25 X  

Razem w muzyce - SMM dla Stowarzyszenia Tarson 
Koncert uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym 

AtmoSFERA POEZJI z Hanną Śleszyńską 
Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | *zapisy tel. od 18 X

Koncert Andrzeja Wasilewskiego 
Z okazji 50-lecia pracy artystycznej | *zapisy telefoniczne od 18 X

Oko na Seniora - Dzień prawa spadkowego 
O tworzeniu testamentów i prawie spadkowym |  *zapisy tel. od 18 X

Gala klarnetowa - III Festiwal im. Józefa Madei 
Koncert pod dyrekcją Prof. Zdzisława Nowaka | *zapisy tel. od 4 X  
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Istnieje wiele tradycji związanych ze świętami Bożego Na-
rodzenia. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych, 
które mogą przybierać najróżniejsze formy. 

W dobie komputeryzacji czy cyfryzacji wiele osób przesyła 
życzenia za pomocą komputera czy telefonu. Na szczęście jest 
grono osób preferujących składanie życzeń tradycyjną drogą. 
Wspaniale jest otrzymać kartkę z życzeniami wykonaną wła-
snoręcznie przez nadawcę.

Kartki takie mają wartość sentymentalną, co sprawia, że nie 
wkłada się ich „między książki”, lecz przechowuje w kreden-
sach, szufladach czy przypina magnesem do lodówki mając 

świadomość tego, że przygotowane były z sercem. Zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia w związku z powyższym

GOK SEZAM zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, 
szkolnym i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym na najpiękniejszą kartkę okolicznościową.

Zwycięska praca będzie wydrukowana i stanie się oficjalną 
kartką świąteczną GOK SEZAM. Organizator przewiduje na-
grody rzeczowe: upominki oraz prezentację wybranych prac 
na wystawie w Galerii w Rotundzie w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym.

Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę w forma-
cie A3, A4 lub A5. Prace muszą być wykonane jedną z propo-
nowanych technik: rysunek (kredki, pisaki, ołówek), malar-
stwo (akwarela, akryl, plakatówka), kolaż (tylko z papieru). 
Przypominamy, że pracę należy wykonać samodzielnie. Or-
ganizator nie dopuszcza żadnych prac będących kopią innej 
pracy. Ponadto każda praca musi być podpisana z dołączoną 
kartą zgłoszenia do konkursu (załącznik do regulaminu). Pra-
ce należy składać do 18 listopada w wyznaczonych miejscach: 
GOK SEZAM Tarnowo Podgórne (biuro) w godzinach od 
8.00 do 15.00, CK Przeźmierowo ul. Ogrodowa 13A (recep-
cja) w godzinach od 16.00 do 20.00. Prace konkursowe dostar-
czone po terminie lub niespełniające wymagań, nie będą pod-
legały ocenie komisji konkursowej. Szczegółowe informacje 
w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie www.
goksezam.pl.

~ Magdalena Łuczak

Konkurs na kartkę świąteczną
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY/wEjścIówkI:
• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• w biurze GOK SEZAM (ul. Poznań-
ska 96, Tarnowo Podgórne) od pon. 
do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie 
Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; w CK Przeźmierowo od wt. 
do pt. w godz. 16-20

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

„kobiety znanych 
i mniej znanych malarzy”  
- wystawa prac uczestników 
koła plastycznego 
z Dk w Tarnowie Podgórnym

18/10-29/10
GALErIA w rOTUnDZIE

kInO SEZAMU: „najmro. kocha, 
kradnie, szanuje”
Bilety: 16 zł

kInO SEZAMU:
„Żeby nie było śladów”
Bilety: 16 zł

„cudowna terapia”- spektakl teatralny
w obsadzie wymiennie: 
kordek/kwaśny, jungowska/Ostałowska, 
Pontek

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia

święto niepodległości z Lusowiakami 
- koncert jubileuszowy ZPiT Lusowiacy

Obowiązują bezpłatne wejściówki

11/11
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO

15/10

22/10

23/10

Mała Scena SEZAMU:
„Opowieści Starego kredensu”
 - spektakl Teatru „Pod Orzełkiem”
Bilety: 11 zł

„kleszcz” 
- premiera spektaklu Teatrama
Obowiązują bezpłatne wejściówki

„wszystko jest dobrze,
jesteśmy szczęśliwi” 
- spektakl na bis, 
Grupa Teatralna novi
Obowiązują bezpłatne wejściówki
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17/10

30/10

nIEDZIELA
GODZ. 12:30

SOBOTA
GODZ. 19:00

DOM kULTUrY w TArnOwIE PODGórnYM

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwOcEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GODZ. 19:00

PIĄTEk
GODZ. 19:00

SOBOTA
GODZ. 18:00

cZwArTEk
GODZ. 17:00

Zeskanuj i kup bilet

brak biletów

kInO SEZAMU: „Aida”
Bilety: 16 zł

29/10
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GODZ. 19:00

kInO SEZAMU dla dzieci:
 „Psi patrol: film”
Bilety: 11 zł

31/10
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO

nIEDZIELA
GODZ. 15:00

LEM - wystawa interaktywna

1/11-30/11
GALErIA w rOTUnDZIE

spektakl przełożony na 4.12

kInO SEZAMU
„wesele”
Bilety: 16 zł

5/11
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GODZ. 19:00

kInO SEZAMU dla dzieci:
„Ainbo strażniczka Amazonii”
Bilety: 11 zł

7/11
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO

nIEDZIELA
GODZ. 15:00

kInO SEZAMU:
„fatima”
Bilety: 16 zł

12/11
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GODZ. 19:00
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11 listopada 2021 r. Zespół Pieśni i Tańca będzie święto-
wał jubileusz 25-lecia powstania. Z tej okazji odbędzie 
się koncert jubileuszowy połączony z obchodami Święta 

Niepodległości. Oprócz części patriotycznej, zespół zaprezen-
tuje nowe widowiskowe układy, suity i piosenki. Z pewnością 
na scenie będzie barwnie, dzięki wielokolorowym strojom ze-
społu. Po raz pierwszy też Lusowiacy wystąpią ze swoją wła-
sną kapelą. Tego występu po prostu nie można przegapić. 

Przypomnijmy, że Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Lu-
sowiacy” powstał w 1996 r. z inicjatywy aktywnych miesz-
kańców Lusowa oraz zaprzyjaźnionych osób związanych z tą 
miejscowością. Może poszczycić się tym, że ludowe tańce, 
pieśni, tradycje i obrzędy przekazywane są w zespole z po-
kolenia na pokolenie, a te pokolenia spotykają się również na 
scenie. Repertuar „Lusowiaków” jest bardzo bogaty. Obejmu-
je zarówno polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, obe-
rek, mazur, kujawiak, jak i suity i tańce z różnych regionów: 
Wielkopolski, Kurpi, Rzeszowa, Górnego Śląska, Lublina, Ło-
wicza, Kaszub, Beskidu Śląskiego i Nowego Sącza. W swoim 
programie artystycznym zespół ma także przepiękne scenki 
rodzajowe i widowiska, którymi może uświetnić różnego ro-
dzaju okazje, np. w okresie bożonarodzeniowym  „Pastorałki 
i kolędy w formie tanecznej”, czy na okazję zbioru plonów 
przez rolników „Obrzęd dożynkowy”. W przedstawieniach ta-
niec przeplata się ze śpiewem, a niezapomnianych barw doda-
ją przepiękne ludowe stroje z różnych regionów Polski. Nato-
miast pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom 

tradycji i obrzędów ludowych jest dodatkową misją zespołu. 
Jako miłośnicy folkloru z wielką przyjemnością rozpropago-
wują go wszędzie tam, gdzie goszczą. 

Obecnie zespół liczy 39 członków w wieku 15 do 91 lat. 
Trzeba jednak pamiętać, że Lusowiacy to też grupa wspania-
łych nauczycieli – instruktorów. Wśród nich: choreograf – Da-
riusz Jezierski, który jest autorem pięknych układów tanecz-
nych, scenek rodzajowych i widowisk; nauczyciel śpiewu, 
a jednocześnie kierownik kapeli – Patryk Powel i asystent-
ka choreografa – Zofia Sokołowska, która szlifuje wszystkie 
układy, uczy gracji i dba o kondycję fizyczną tancerzy. Kie-
rownikiem zespołu jest obecnie Elżbieta Kucharska, która 
w 2017 r. zastąpiła Krystynę Sembę.

Święto Niepodległości z Lusowiakami – koncert jubileuszo-
wy ZPiT Lusowiacy, 11 listopada o godz. 17.00, Hala OSiR, 
ul. Nowa 15, Tarnowo Podgórne, obowiązują bezpłatne wej-
ściówki dostępne w kasach GOK SEZAM: Biuro GOK SE-
ZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. 
do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do 
pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od wt. do pt. w godz. 
16-20.

*11 listopada zaplanowano również Mszę świętą o godz. 11 
w kościele w Tarnowie Podgórnym. Oprawę muzyczną Eu-
charystii uświetni Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego. 
Po Mszy świętej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta poprowadzi 
przemarsz pod pomnik w Parku im. J. Wojkiewicza w Tarno-
wie, gdzie odbędzie się druga część oficjalnych uroczystości. 

Wystawa prac, którą mamy przyjemność zaprezentować, jest 
opowieścią kobiet o kobietach. Uczestniczki zajęć plastycz-
nych w swoich pracach spróbowały zmierzyć się ze studium 

postaci opowiadając o muzach takich artystów jak Modigliani, Klimt, 
Kahlo oraz McBride. Biorąc pod uwagę, że kobieta-temat często po-
chodziła z innej epoki historycznej, a czasem wręcz z wyobraźni ar-
tysty, zadanie nie należało do łatwych. Czy udało się opowiedzieć na 
nowo znane historie? Efekt końcowy najlepiej ocenić samemu. Prace 
wykonane zostały farbami akrylowymi oraz olejnymi.

„Kobiety znanych i mniej znanych malarzy” – prace uczestniczek 
Koła plastycznego DK w Tarnowie Podgórnym, termin 18.10-29.10 
Galeria w Rotundzie (DK Tarnowo Podgórne), wystawa czynna w go-
dzinach otwarcia Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Podwójne świętowanie Lusowiaków

Kobiety malarzy
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15.10 „Najmro. Kocha, kradnie, 
szanuje” reż. Mateusz Rakowicz. Ko-
media

Film akcji inspirowany prawdziwymi 
wydarzeniami z życia Zdzisława Naj-
mrodzkiego, legendarnego celebryty 
półświatka, który ośmieszał władze PRL 
wymykając się 29 razy organom ści-
gania. Kobiety go kochały, a mężczyź-
ni podziwiali. Milicja dawała za głowę 
Najmrodzkiego milionowe nagrody, 

a jego brawurowe wyczyny śledziło 
wiele osób. W filmie „Najmro”, wraz ze 
swoją ferajną, obrabia Pewexy, żeby żyć 
kolorowo w czasach, w których wszyst-
ko jest szare i zakazane. Ponad wszyst-
ko kocha wolność i dobrą zabawę. Choć 
żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, 
najszybszych samochodów i wielkich 
pieniędzy, poznaje dziewczynę, dla któ-
rej chce wszystko zmienić. Tylko czy 
potrafi?

22.10 „Żeby nie było śladów” reż. 
Jan P. Matuszyński.  Dramat

Polska, 1983 rok. W kraju wciąż obo-
wiązuje, mimo zawieszenia, wprowa-
dzony przez komunistyczne władze stan 
wojenny, mający na celu zduszenie so-
lidarnościowej opozycji. 12 maja Grze-
gorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki 
Barbary Sadowskiej, zostaje zatrzyma-
ny i ciężko pobity przez patrol milicyj-
ny. Przemyk umiera po dwóch dniach 
agonii. Jedynym świadkiem śmiertelne-
go pobicia jest jeden z jego kolegów, Ju-
rek Popiel, który decyduje się walczyć 
o sprawiedliwość i złożyć obciążają-
ce milicjantów zeznania. Początkowo 
aparat państwowy, w tym Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych, bagatelizu-
je sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy 
ludzi przemaszeruje przez ulice Warsza-
wy za trumną Przemyka, władza decy-
duje się użyć wszelkich narzędzi prze-
ciwko świadkowi i matce zmarłego, aby 
ich skompromitować i zapobiec złoże-
niu przez Jurka zeznań w sądzie. Rozpo-

czyna się, nadzorowana osobiście przez 
ministra spraw wewnętrznych, generała 
Czesława Kiszczaka, operacja „Junior”. 
Jej głównym celem jest powstrzymanie 
Jurka przed ujawnieniem prawdy oraz 
zrzucenie winy na sanitariuszy, którzy 
wieźli Przemyka po pobiciu na pogo-
towie. Armia esbeków zaczyna śledzić 
Jurka i jego rodziców, inwigilując ich 
życie prywatne 24 godziny na dobę, 
zaś media i prokuratura są kierowane 
i naciskane przez władzę, aby do opi-
nii publicznej trafiały tylko „właściwe” 
komunikaty. Z kolei Barbara Sadow-
ska nie traci nadziei na sprawiedliwość, 

a przedstawiciele władzy państwowej 
i specjalna grupa śledczych prowadzą 
kolejne narady, jak ukręcić łeb sprawie 
Przemyka…

29.10 „Aida” reż.Jasmila Žbanić. 
Dramat

Pracująca dla ONZ, tłumaczka Aida 
próbuje ocalić swoją rodzinę. Gdy na 
początku lipca 1995 serbskie oddziały 
wkroczyły do Srebrenicy, miasto posia-
dało oficjalny status „strefy bezpieczeń-
stwa”. Ochronę dla bośniackiej enklawy 
stanowić miały rozlokowane w pobli-
żu siły pokojowe ONZ, a w szczegól-
ności ich holenderski batalion. Wejście 
do miasta wojsk pod dowództwem ge-

nerała Ratko Mladića (Boris Isakovic) 
stanowiło więc poważne naruszenie 
dotychczasowych ustaleń, pogłębiając 
tym samym poczucie beznadziei wśród 
muzułmańskich mieszkańców Srebre-

nicy. Właśnie w takiej rzeczywistości, 
zdominowanej przez strach i niepew-
ność Jasmila Žbanić lokuje akcję swoje-
go filmu. „Aida” nie jest jednak typową 
produkcją wojenną. Žbanić nie interesu-
ją ani manewry wojskowe ani działania 
na froncie. Reżyserka opowiada o tra-
gedii cywili, oddaje głos tym, których 
historia pomija, i poprzez Aidę stara się 
przypomnieć nam  dramat sprzed 26 lat.

SEANS DLA DZIECI:
31.10 „Psi patrol”  reż. Cal Brunker. 

Familijny
Znana i uwielbiana, zarówno przez 

chłopców i dziewczynki, bajka przenie-
siona na duży ekran. Rodzice tak pole-
cają: „Polecam film, byliśmy z synem 
w wieku sześciu lat i, mimo że już nie 
ogląda serialu „Psi patrol”, to film bar-
dzo synkowi się spodobał. Starszego 
widza zapewne zainteresują efekty 3d 
i montaż scen akcji.  Polecam. W sieci 
cinema 3d film można zobaczyć 2 tygo-

dnie przed premierą.”

Bilety w cenie 16 zł oraz 11 zł (se-
ans dla dzieci) dostępne za pośred-
nictwem serwisu biletyna.pl, oraz 
w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. 
Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. 
do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmiero-
wo od wt. do pt. w godz. 16-20. oraz 
pół godziny przed seansem.

~ gok

Kino SEZAMU zaprasza do CK PRZEŹMIEROWO
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~gok~ pałac jankowice

Koniec listopada to dobry czas, by własnoręcznie wy-
konać ozdoby, które ucieszą najbliższych w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty, które odbędą 

się 21 listopada o godz. 14.00 w Pałacu Jankowice to dosko-
nała okazja do stworzenia świątecznego aniołka ze sznurka 
(makramy). Podczas spotkania poznasz sploty, dzięki którym 
wypleciesz swojego pierwszego anioła. Zapraszamy!

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na otwar-
cie wystawy od 8 listopada 2021 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 wydarzeniach oraz szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Wyjątkowe połączenie świetnych głosów solistów 
i orkiestry będzie można posłuchać w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. W GOK SEZAM zabrzmi 

Orkiestra Symfoniczna „Le Quattro Stagioni” pod dyrekcją 
Tadeusza Żmijewskiego. Została ona założona z myślą o mu-
zykach, którzy na co dzień grając w czołowych instytucjach 
kulturalnych Poznania mają czas i ochotę oddać się tworze-
niu szeroko pojętej muzyki symfonicznej i kameralnej. Gra-
ją w niej muzycy z: Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 
Szeligowskiego, Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki, 
Teatru Muzycznego w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. 
Ignacego J. Paderewskiego. Orkiestra współpracuje z wieloma 
znanymi artystami polskiej sceny i estrady. Przez lata wyro-
biła sobie swój własny styl i piękne symfoniczne i kameralne 
brzmienie. Czuje się świetnie w programie typowo symfonicz-
nym, operowym, musicalowo – operetkowym, rozrywkowym 
ale również w kameralnych, barokowych brzmieniach. Na 
przestrzeni lat dała ok. 300 koncertów. 

Dyrygentem orkiestry jest Tadeusz Żmijewski, absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu na dwóch wydziałach – 

skrzypce i dyrygentura symfoniczna i operowa. Ukończył 
również podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w spe-
cjalności „zarządzanie instytucjami kultury”, Pracował w Fil-
harmonii Poznańskiej, Teatrze Muzycznym w Poznaniu jako 
koncertmistrz orkiestry i dyrygent, Teatrze Wielkim w Po-
znaniu i Filharmonii Bałtyckiej jako szef biura koncertowego 
tej Instytucji. W latach 2007 – 2012 był Dyrektorem Naczel-
nym Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Od 15 lat jest dy-
rygentem i dyrektorem Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej 
„Le Quattro Stagioni”. Współpracuje z artystami scen i estrad 
polskich : Z. Wodeckim, J. Wójcickim, J. Rawik, W. Ochma-
nem, G. Brodzińską, K. Prońko,  G. Turnauem. W 2014 roku 
otrzymał „Złotą Płytę” za wydawnictwo „Dżem Symfonicz-
nie”. Od Lat współpracuje z zespołem „Dżem” jako kierownik 
muzyczny i dyrygent koncertów symfonicznych zespołu. Jako 
muzyk brał udział w 2007 roku w europejskim tournée Char-
les Aznavour’a. 

Podczas koncertu będzie można usłyszeć wybitnych soli-
stów: Jacka Wójcickiego oraz Justynę Dylę. Jacek Wójcic-
ki to znany polski aktor, śpiewak (tenor) i muzyk. W swoim 
repertuarze ma piosenki pisane głównie przez krakowskich 
poetów i kompozytorów. Występuje też w scenkach rodzajo-
wych i charakterystycznych oraz parodiach o kabaretowym 
rodowodzie.  Justyna Dyla to sopranistka, absolwentka Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
W Operze Śląskiej zadebiutowała partią Despiny w spektaklu 
dyplomowym Cosi fan tutte W.A. Mozarta. Od 2009 roku wy-
stępuje tam jako solistka.

Jacek Wójcicki i Justyna Dyla z Orkiestrą Symfoniczną 
„Le Quattro Stagioni“ pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskie-
go – koncert, 20.11 godz. 18, CK Przeźmierowo, bilety w ce-
nie 69zł dostępne za pośrednictwem serwisu biletyna.pl oraz 
w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo 
Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarno-
wie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmiero-
wo od wt. do pt. w godz. 16-20. 

Symfoniczne brzmienie

Jesienne inspiracje 
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Debiutował 1970 r. śpiewając wraz z dwoma kolegami 
I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w nie-
istniejącym już klubie „Od Nowa” na Św. Marcinie 

dwóch własnych kompozycji. Występował następnie sam na 
„Debiutach wiosny” w klubie „Nurt” należącym do Akademii 
Rolniczej, dziś Uniwersytet Przyrodniczy. To rodzicom i de-
terminacji profesora Franciszka Zielińskiego, u którego po-
bierał nauki, zawdzięcza zamiłowanie do śpiewania i grania 

- najpierw na pianinie a potem również na gitarze. Dużą rolę 
w ćwiczeniu głosu i dyscypliny muzycznej artysty odegrał 
prof. Grochowalski.

Andrzej Wasilewski ułożył muzykę do około 70 wierszy 
różnych poetów a także swoich. Pierwsze melodie powstały 
do wierszy poznańskiej poetki Krystyny Frąckowiak, kolej-
ne do wierszy takich poetów jak K.K. Baczyński, ks. J. Twar-
dowskiego czy Jan Kochanowski. Będąc mieszkańcem Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, w 2019 roku wystąpił w przeglądzie 
„Rozśpiewana Gmina”, a w czerwcu 2021 roku w Festiwalu 
Talentów i Pasji. Własne wiersze publikuje w czasopiśmie 
TarNowa KULTURA. Jak pisze o sobie: „bez muzyki i grania, 
moje życie straciłoby sens”.

W niedzielę 24 października o godzinie 17.00 zapraszamy 
serdecznie do Pałacu Jankowice na koncert z okazji 50-lecia 
pracy artystycznej mieszkańca naszej Gminy – Andrzeja Wa-
silewskiego.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 18 
października pod nr tel: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek 
w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota  - niedziela 12.00-20.00) 
Procedura uczestnictwa w koncertach oraz szczegółowe infor-
macje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Chcąc uczcić kolejną roczni-
cę odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości, zapraszamy na 

tematyczną wystawę Wielkopolanie 
w Bobrujsku w 1919-1920 roku – fo-
tografie z albumu Jana Milewskiego, 
która gościć będzie w przestrzeniach 
Pałacu Jankowice, dzięki współpracy 
z Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie.

Sformowana w okresie powstanie 
wielkopolskiego Armia Wielkopolska 
nie złożyła po jego zwycięstwie broni. 
W 1919 i 1920 r. poszczególne jej od-
działy brały udział w bojach o kształt 
wschodniej granicy Drugiej Rzeczypo-
spolitej. Jednym z miast w którym sta-
cjonowali Wielkopolanie był Bobrujsk. 
Wystawa Wielkopolanie w Bobrujsku 
w 1919-1920 roku – fotografie z albu-
mu Jana Milewskiego, na dotychczas 
badaczom nieznanych zdjęciach, pre-
zentuje nam ich historię, będąc także 
fotograficzną dokumentacją frontowego 
życia wszystkich jednostek i poddzia-
łów 1. Dywizji Strzelców Wielkopol-
skich. Opowiada nam ona o wydarzenia 
z jej życia, ważnych zarówno dla całej 
Dywizji, jak i dla poszczególnych jej 
pułków. Mamy więc tu obrazy nie tylko 
strzelców, artylerzystów czy lotników, 

ale także oddziałów tyłowych, jak cho-
ciażby tabory i rzeźnia. Wszystko to ra-
zem sprawia, że album Jan Milewskiego 
jest niezwykle unikalnym dokumentem 
prezentującym nieco zapomniany frag-
ment historii żołnierzy wywodzących 
się w większości z Wielkopolski. 

Wystawa stworzona została w opar-
ciu o prywatne zbiory rodziny Pasz-
kowskich przez Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie i Muzeum 
Niepodległości w Poznaniu.

Jej otwarcie odbędzie się 13 listopa-
da o godz. 16.00 i zostanie wzbogaco-
ne o prelekcję dr Michała Krzyżaniaka – 
Dyrektora Muzeum Powstańców Wlkp. 
w Lusowie oraz występ Artystów Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

Ekspozycja będzie dostępna w prze-
strzeniach Pałacu Jankowice do 28 listo-
pada. Wstęp - z wyjątkiem otwarcia wy-
stawy -wolny.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek na otwarcie wystawy od 
2. listopada 2021 pod numerem telefo-
nu: 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek 
w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – nie-
dziela w godzinach 12.00 – 20.00). Pro-
cedura uczestnictwa w wydarzeniach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl

Biało-czerwony Pałac Jankowice

50-lecie pracy artystycznej Andrzeja Wasilewskiego
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Przed nami kolejne spotkanie z poezją. Tym razem, w ra-
mach cyklu „AtmoSFERA POEZJI”, wystąpi aktorka 
teatralna, filmowa i kabaretowa - Hanna Śleszyńska. Pro-

gram muzyczny przygotuje muzyk orkiestry Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu.

Hanna Śleszyńska jest absolwentką Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na scenie zadebiutowała 
w Niebie zawiedzionych Bertolta Brechta (reż. L. Szurmiej) 
w Teatrze Ateneum w Warszawie. Później występowała w in-
nych stołecznych teatrach: Komedia, Nowym, Rampa, Dra-
matycznym. Obecnie można ją oglądać na deskach: Teatru 
6. piętro, Teatru Capitol, Teatru Kamienica, Teatru Stu-
dio Buffo oraz Teatru Syrena. Na dużym ekranie wystąpiła 
w takich filmach jak m.in.: Kawalerskie życie na obczyźnie 
(reż. A. Barański), Nic śmiesznego (reż. M. Koterski), Awan-
tura o Basię (reż. K. Tarnas), Złoto dezerterów (reż. J. Ma-
jewski), Dowłatow (reż. A. German jr), 7 uczuć (reż. M. Ko-
terski). Znana jest również z licznych seriali, takich jak m.in.: 
Boża podszewka, Graczykowie, Rodzina zastępcza, Magda 
M., Blondynka, O mnie się nie martw, M jak miłość. Jest lau-
reatką wielu nagród, w tym m.in.: nagrody w kategorii: naj-
lepsza aktorka komediowa na III Festiwalu Dobrego Hu-
moru w Trójmieście, nagrody za monodram Cavewoman 
- Kobieta jaskiniowa na II Katowickim Karnawale Kome-
dii, nagrody za rolę w przedstawieniu Pomalu, a jeszcze raz 
w reż. Roberta Talarczyka z Teatru Capitol w Warszawie 
na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Komedii „Talia” w Tar-

nowie, nagrody w kategorii: najlepsza aktorka za „niezwy-
kle ciepły, zabawny i prawdziwy obraz współczesnej kobie-
ty” w monodramie Kobieta pierwotna na XII Polkowickich 
Dniach Teatru.

Wydarzenie odbędzie się 31. października o godzinie 13:00 
w sali koncertowej Pałacu Jankowice.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 18. 
października 2021 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 wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

~ pałac jankowice

Zapraszamy na koncert Denisy Jarczak, która przy for-
tepianowym akompaniamencie Radosława Matei, za-
śpiewa najpiękniejsze utwory z polskich filmów i seria-

li. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada o godzinie 16.00 w sali 
koncertowej Pałacu Jankowice. Zapraszamy!

Denisa Jarczak – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. B. Zielińskiego w Wągrowcu. W 2021 roku ukoń-
czyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim, specjalność śpiew musicalo-
wy. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
na kierunku zootechnika.

Od 2017 r. na stałe związana z Teatrem Muzycznym w Po-
znaniu, w którym zadebiutowała rok wcześniej w musicalu 
Jesus Christ Superstar, podczas obchodów Jubileuszu 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. Obecnie można ją oglądać w takich 
spektaklach jak: Kombinat, Footloose , Madagaskar – musica-
lowa przygoda, Zakonnica w przebraniu, Rodzina Addamsów, 
Nine, Pippin, Księga Dżungli, Koziołek Matołek i zagadka ra-
tuszowej wieży, Evita i Virtuoso.

W latach 2010-2017 roku solistka Chóru Akademickiego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrek-
cją Jacka Sykulskiego, a później Beaty Bielskiej. Brała udział 
w wielu projektach muzycznych o profilach klasycznych i roz-
rywkowych, m.in.: Requiem T. Mansuriana, Zbigniew Wodec-
ki – Mój Jubileusz, Audiofeels on the rocks czy Tribute to Mi-
chael Jackson Symfonicznie.

W muzyce ceni sobie jej piękno, które uwrażliwia ją na ota-
czający nas świat, a sam musical pozwala jej wcielić się w wy-
marzone postacie, poczuć ich historię i charakter.

Prywatnie uwielbia podróżować, kocha góry, szczególnie 
te polskie. Tam odnajduje spokój i dystans do codziennych 
spraw oraz zbiera siły, by móc sprostać kolejnym muzycznym 
wyzwaniom.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 25 
października 2021 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 wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

Co robić w taką noc?

Spotkanie z Hanną Śleszyńską
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Bardzo często żyjemy w przekona-
niu, że po naszej śmierci wszyst-
ko odziedziczą nasi potomkowie, 

dlatego też nie podejmujemy żadnych 
działań mających na celu uporządkowa-
nie spraw spadkowych. Nie zdajemy so-
bie jednak sprawy, że kwestie te nie są 
tak oczywiste i brak wiedzy oraz decy-
zji może spowodować wiele komplikacji. 
Podczas warsztatów, w przystępny spo-
sób zostaną omówione zagadnienia zwią-
zane między innymi z zasadami dzie-
dziczenia, podziałem spadku, zapisem 
windykacyjnym oraz prawidłowym spo-
rządzaniem dokumentów własnoręcz-
nych. Problemów związanych ze spad-
kiem jest mnóstwo, dlatego też warsztaty 
prowadzone przez eksperta, wyjaśnią 
w praktyce i na przykładach trudne zapi-
sy kodeksu cywilnego. 

Każdy ma prawo rozporządzać swo-
im majątkiem i świadomie podjąć decy-
zje dotyczącą przekazania go po naszej 
śmierci. Jeszcze 10 lat temu możliwości 
rozdysponowania majątkiem w zapisach 
testamentowych były w Polsce ograni-
czone. Obecnie po zmianach, możemy 
swobodnie o tym decydować, pod wa-

runkiem, że znamy zasady sporządzenia 
ważnego testamentu. Na warsztatach 
seniorzy dowiedzą się, jak prawidłowo 
sporządzić testament własnoręczny, co 
możemy w takim testamencie uwzględ-
nić, czy jeden testament mogą sporzą-
dzić małżonkowie, czy konieczne jest 
sporządzenie testamentu u notariusza, 
jak zapisać poszczególne przedmioty 
w testamencie, czy możemy kogoś wy-
dziedziczyć w testamencie i na jakich 
zasadach. W przystępny sposób zostaną 
wyjaśnione trudne zagadnienia zawiąza-
ne z testamentami. 

Dzień poradnictwa prawa spadkowe-
go, odbędzie się w sobotę 23 paździer-
nika w Pałacu Jankowice o godzinie 
13.00. Po wykładzie przewidziane są 
dwie godziny indywidualnych konsul-
tacji, podczas których uczestnicy będą 
mogli skorzystać z porady z zakresu 
prawa spadkowego lub poradnictwa 
prawnego. Wykład oraz konsultacje po-
prowadzą specjaliści z wrocławskiej 
Fundacji LexCultura.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 18 października pod nr 
tel. 61 10 10 400 (poniedziałek – piątek 

Dzień poradnictwa prawa spadkowego. O pisaniu testamentów.

Oko na Seniora

w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota - nie-
dziela 12.00-20.00) Procedura uczest-
nictwa w koncertach oraz szczegółowe 
informacje dostępne na stronie: www.
palacjankowice.pl

20 i 24 września odbyły się wy-
jątkowe wycieczki – Wy-
cieczki Nagrody Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Polskich No-
blistów w Baranowie i Rady Rodziców 
dla klas 5-6 oraz 7-8.

Nasze Orły, czyli najlepsi uczniowie 
z klas 5 i 6, wyjechały do Ekologiczne-
go Parku Rozrywki w Nekli Elflandu, 
gdzie czekała na nich moc atrakcji: tor 
przeszkód, kolej linowa, wieża widoko-
wa, baobab, stara kopalnia, 12-metrowe 
zjeżdżalnie, wioska bajkowa, podchody, 
poszukiwanie zaginionego serduszka 
i oczywiście ogromny Orzeł Biały. 

Nagrodzeni uczniowie z klas 7 i 8 mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę w natural-
nym środowisku – biorąc udział w za-
jęciach terenowych „Nie trać głowy, 
czyli wstęp do survivalu” Poznańskie-

go Laboratorium Wyobraźni. Ucznio-
wie dowiedzieli się m. in. co zrobić, by 
przetrwać zimną noc oraz jakie umiejęt-
ności musimy posiadać, aby ochronić 
się przed hipotermią i odwodnieniem. 
Zdecydowanie nauka (nie) poszła w las 
– uczestniczy wycieczki poradzili sobie 
ze wszystkimi zadaniami znakomicie.   

Wycieczka Nagroda Dyrektora i Rady 
Rodziców to już wieloletnia tradycja na-
szej szkoły uhonorowania uczniów, któ-
rzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali 
wysoką średnią i wzorowe zachowanie, 
tym razem było ich aż 58. Gratulujemy!

~ Ewa Wojciechowska,  
Ewa Majchrzak 

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Nagroda Dyrektora i Rady Rodziców
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~ edukacja

W ramach realizacji projektu ERASMUS+ w dniach 
od 20 do 25 września gościliśmy w naszym przed-
szkolu nauczycieli z Islandii i Portugalii. Na po-

czątku goście zwiedzili naszą placówkę oraz zapoznali się 
z codzienną pracą polskich nauczycieli. Mieli również okazję 
zobaczyć pracę wychowawców według pedagogiki planu dal-
tońskiego. W trakcie całego dnia nasi partnerzy spędzili czas 
na zwiedzaniu Gminy oraz Poznania. Ciekawymi atrakcjami 
było „Muzeum Pyry”, „Rogalowe muzeum”, „Brama Pozna-
nia”, przejażdżka bimba busem, itp. Nauczyciele wspólnie 
wybrali się na spotkanie z Wójtem Tadeuszem Czajką i uczest-
niczyli wraz z przedstawicielami Rady Rodziców w uroczy-
stej kolacji. W ramach projektu goście poznali kuchnię pol-
ską i zdobyli nową umiejętność robienia pierogów. Ostatniego 
dnia wizyty dzieci z grupy wiewiórki przygotowały patrio-
tyczno-ludowe przedstawienie. Był to miło spędzony wspól-
nie czas. ~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

ERASMUS+ z wizytą

Witamy w nowym roku szkolnym! Nasze zdziwienie 
i radość u progu nowego roku szkolnego nie mo-
gły być większe – po dwóch tygodniach zapisów 

i naboru zebraliśmy 80 kart z nazwiskami dzieci, które wy-
raziły chęć uczestnictwa w naszych zajęciach. To chyba jakiś 
rekord! Nie wiemy czy pomógł w tym poprzedni, pandemicz-
ny i mocno ograniczający kontakty społeczne rok, czy renoma 
Gniazdka roztacza coraz szersze kręgi – tak czy owak, zajęcia 
rozpoczęliśmy w czwartym tygodniu września w naprawdę 
mocnym składzie. Oprócz grup popołudniowych, dedykowa-
nych dzieciom w wieku szkolnym, 21 września, we wtorek, 
ruszył także Bobo Klub – i tu znowu! – chętnych było tak wie-

lu, że po wstępnym utworzeniu listy rezerwowej, zdecydowa-
liśmy się otworzyć drugą, dodatkową grupę, która spotyka się 
w środy. 

Co za przyjemność słyszeć znów dziecięce głosy na koryta-
rzach i w salach Gniazdka! Maluchy bez cienia lęku eksplo-
rowały nową przestrzeń i całkiem raźno odrywały się od ma-
minych spodni i spódnic. Pokusa wejścia do pudła z piaskiem 
była zbyt kusząca, nowi koledzy i koleżanki uśmiechały się 
zbyt zachęcająco by trwać przy mamie.

Stali bywalcy Gniazdka z sentymentem rzucali się w ra-
miona ukochanych wychowawczyń, a nowe osoby z błyskiem 
w oku słuchały, co im się tu przydarzy i w czym będą brały 
udział. Ustalone zostały kontrakty, przypomniane zasady, wy-
brane nazwy grup. Opowiedziano o sobie, wklejono pierwsze 
naklejki samooceny, zjedzono tonę kabanosów, wysmarowano 
dziesiątki bułek, wyklaskano kilka rytmów, przeprowadzono 
kilka burzy mózgów – jednym słowem – zaczęło się! I oby 
trwało jak najdłużej...

~ Kadra Gniazdka

Świetlica socjo-terapeutyczna Gniazdko w Ceradzu Kościelnym 

Początek roku szkolnego z Gniazdkiem
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~ edukacja

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 
aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego 

Dnia Kropki, który przypada 15 września. Jest to święto kre-
atywności, odwagi, talentu, wiary i zabawy. Mnóstwo kolo-
rowych krop, kropek, kropeczek zagościło w naszych salach. 
Uczniowie w tym dniu przyszli ubrani w kropki. Uczniowie 
klasy pierwszej mieli okazję samodzielnie ozdobić kropkami 
swoje koszulki. Dzięki temu każda była bardzo oryginalna, 
a tworzący je uczniowie mogli puścić wodzę fantazji. Pod-
czas zajęć oglądaliśmy film „The Dot” oraz rozmawialiśmy na 
temat wiary we własne możliwości. Przedstawiona w filmie 
historia Vashti uświadomiła nam, że każdy z nas ma ukryte 
talenty, które drzemią głęboko i czekają tylko na nasze odkry-
cie. Przy okazji tego święta dzieci stawiły czoła wielu zada-

niom i poradziły sobie z nimi doskonale. W tym dniu nikt nie 
był „w kropce”, ale za to wszyscy byli „zakropkowani”.

~ Paulina Maćkowiak

Klasa III postanowiła przywitać jesień w Parku Grzy-
bów w Piłce. Dzieci miały okazję z bliska poznać 
różne rodzaje grzybów, zaobserwować szczegóły bu-

dowy na ogromnych okazach jak i nauczyć się, które grzyby 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Międzynarodowy dzień kropki

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Park Grzybów w Piłce

Po długiej zdalne nauce oraz wa-
kacyjnej przerwie, uczniowie klas 
szóstych spędzili wspólny czas 

na trzydniowym wyjeździe integracyj-
nym w Goszczanowie. Ponownie mo-
gli poczuć, że są grupą. Uczestnicy wraz 
z opiekunami brali udział w surviva-
lu, paintballu, a wieczorem uczestniczyli 
w pochodach. Dzieci grały w baloniadę, 
wspinały się na ściankę wspinaczkową 
czy skakały na eurobunge. Mogliśmy 
się zmierzyć ze strzelaniem z łuku, na-
uczyliśmy się jak krzesać ogień, by ko-
lejny wieczór spędzić razem przy ogni-
sku. Tego było nam trzeba !

Po raz kolejny szkoła z Lusowa znalazła się wysoko 
w klasyfikacji prowadzonej przez SZS „WIELKOPOL-
SKA” na „Najbardziej usportowioną szkołę w Powie-

cie Poznańskim”. W roku szkolnym 2020/21 zajęliśmy dwa 
trzecie miejsca w łącznej punktacji Igrzysk Dzieci (klasy 4-6) 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8). Złożyły się na 

to bardzo dobre wyniki w turniejach piłki nożnej, szachów, 
siatkówki oraz w biegach przełajowych. Dzięki sukcesom na-
szych uczniów oraz Liceum w Tarnowie Podgórnym (III miej-
sce w Licealiadzie) Gmina Tarnowo Podgórne zajęła III miej-
sce w powiecie poznańskim w klasyfikacji gmin.

Ze sportowym pozdrowieniem ~ Nauczyciele WF 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Survivalowy początek roku szkolnego

są jadalne, a które trujące. Uczniowie wzięli również udział 
w konkursie plastycznym polegającym na namalowaniu wy-
branego przez siebie grzyba. W nagrodę otrzymali karty do 
gry z grzybami, a najlepsze prace zostały nagrodzone albuma-
mi grzybów. Pogoda była piękna, więc i humory dopisywały. 
To było bardzo miłe powitanie naszej polskiej, złotej jesieni. 

~ Agnieszka Górna Konieczna

Cieszymy się, że wyjazd się udał. 
Wspólna zabawa znów nas połączyła, 
a także pomogła poznać nowych kole-
gów i koleżankę, którzy dołączyli do na-

szych klas we wrześniu. To był wspania-
ły początek nowego roku szkolnego !

~ Wychowawcy klasy 6a i 6b

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Sportowe SP Lusowo! 
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Międzynarodowa kampania odbywająca się na całym 
świecie w trzeci weekend września i polegająca  na 
zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza 

miejscami przeznaczonymi do ich składowania, miała swój 
akcent w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 
Klasy VIIC i IIIB poszły promować tegoroczne hasło akcji: 
Myślę, więc nie śmiecę! 

Spacer wokół szkoły i do parku w poszukiwaniu odpadów 
był symboliczną zbiórką i pracą w ramach edukacji outdo-
orowej.  Głównym celem akcji był wzrost świadomości eko-
logicznej wśród uczniów klas. Zajęcia w terenie zaliczone, 
uczniowie otrzymali worki i jednorazowe rękawiczki. Klasy 
spisały się na medal! Dziękujemy

~ Magdalena Pałka i Sławomir Leśniarek 
Koordynatorzy akcji

~ edukacja

15 września obchodzimy International Dot Day, czyli 
Międzynarodowy Dzień Kropki.

Początek to opisana przez Petera H. Reylnod-
sa historia dziewczynki o imieniu Vashti, która dzięki małej 
kropce i niezwykłej nauczycielce plastyki uwierzyła w sie-
bie i swoje możliwości. Tak właśnie powstał radosny Dzień 
Kropki, święto wzbudzania kreatywności, dodawania odwa-
gi w tworzeniu i działaniu, odkrywania własnych potencjałów 
i umacniania talentów. Zatem świętowania i radości nie mogło 
zabraknąć i u nas, tym bardziej, że uśmiech wpisany jest do-
słownie w tradycję naszej szkoły. 

A że od kropki wszystko się zaczyna, to już od samego rana, 
właśnie ten motyw pojawił się w szkolnych drzwiach za spra-
wą tematycznych ubrań uczniów z oddziałów przedszkolnych 

i klas 1-3. Dodatkowo przystroiła nas zabawa w naklejanie sa-
moprzylepnych kropek z wyliczaniem swoich mocnych stron. 
Było naprawdę kropkowo i kolorowo! 

Najmłodsi mogli obejrzeć film o Vsahti i zmierzyć się z li-
czeniem kropek z koła losującego. Uczniowie z klas 1-3 roz-
wiązywali krótkie zadania matematyczne, oczywiście z krop-
ką w roli głównej. Były gry interaktywne, kropkowane 
kolorowanki, prace plastyczne inspirowane kropką i rozmowy 
na temat pozytywnego myślenia o sobie. 

Jako podsumowanie pełnego wrażeń i radości dnia stworzy-
liśmy w klasach kropkowe drzewa naszych talentów i moc-
nych stron. Jesteśmy kreatywni i KROPKA.

~ Marzena Kowal

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Sprzątanie Świata

Szkoła Podstawowa w Lusówku

KROPKA w roli głównej
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~ edukacja

1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego 2021/2022. Nie kryliśmy radości ze 
spotkania z naszymi przyjaciółmi i wszystkimi pracow-

nikami szkoły, która tego dnia wypełniła się na nowo gwarem, 
śmiechem i wakacyjnymi wspomnieniami. Starsi uczniowie 
spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, a uczniów 
z oddziałów przedszkolnych oraz pierwszoklasistów powitała 
Dyrektor Halina Topolewska. Tego dnia, dzieci rozpoczyna-
jące naukę zostały również oficjalnie włączone do społeczno-
ści uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Integracji Europej-
skiej. Z wielką powagą wypowiedziały słowa ślubowania oraz 
przyjęły akt pasowania. To był z pewnością wyjątkowy dzień 
dla naszych najmłodszych wychowanków.

Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych ocen, ale 
przede wszystkim radości z nauki i odkrywania swoich pasji 
oraz talentów!

Od bieżącego roku szkolnego 
w Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie Podgórnym funk-

cjonuje klasa o profilu językowo-praw-
niczym. Pomysł tego profilu wyrósł 
z potrzeby uatrakcyjnienia oferty szko-
ły, ale przede wszystkim z przekonania, 
że świadomość prawną obywateli na-
leży budować możliwie najwcześniej. 
I niech wagę tego stwierdzenia podkre-
śli myśl Jana Zamoyskiego „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. A przecież w owym wycho-
wywaniu ważną rolę pełni szkoła.

Klasa o tym profilu realizuje roz-
szerzenia z zakresu humanistycznego, 
a więc z języka polskiego, języka angiel-
skiego i z historii. Ponadto raz w miesią-
cu odbywać się będą warsztaty, których 
treści skorelowane są z dodatkowymi 
celami realizowanymi na tym profilu. 
Należą do nich między innymi: budowa-
nie świadomości prawnej, zdobywanie 
podstawowej wiedzy prawniczej, ćwi-
czenie umiejętności formułowania argu-
mentów i argumentowania oraz sztuki 
dyskusji w postaci debat oksfordzkich, 
poznanie zadań organów samorządo-
wych, zapoznanie ze specjalistycznym 
słownictwem prawniczo-biznesowym 
w zakresie języka angielskiego i nie-
mieckiego oraz z elementami translato-
ryki. Zależy nam, aby te cele realizowa-
ne były i profesjonalnie, i atrakcyjnie, 
stąd pomysł warsztatów w Urzędzie 
Gminy w tym roku szkolnym, a w na-
stępnych w Urzędzie Marszałkowskim 
i w Urzędzie Wojewódzkim, a także wi-

zyta w Sejmie RP. Na kwiecień zapla-
nowany jest udział w rozprawie kar-
nej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 
a także warsztaty w szkole z sędziami 
sądów rejonowych oraz z nauczyciela-
mi naszego Liceum. Uczniowie będą de-
batować, dyskutować z poszanowaniem 
oponenta, ćwiczyć się w formułowaniu 
argumentów, wyciąganiu wniosków, 
będą tłumaczyć. A dzięki tym wszyst-
kim działaniom będą lepiej rozumieć 
świat i siebie, w przyszłości zaś będą 
dokonywać świadomych wyborów. Na 
taki efekt edukacyjny liczymy.

10 września odbyły się pierw-
sze warsztaty prawnicze, a ich temat 
brzmiał: Prawa człowieka oraz prawa 
i obowiązki obywatela wg Konstytu-
cji RP, zaś prowadzącym był SSR Mi-
chał Olszewski. O wysokiej jakości 
zajęć świadczą wypowiedzi uczniów: 
„Świetna praca z młodzieżą! Ciekawe 
zajęcia. Świetne tematy. Poruszanie 
ważnych problemów. DOSKONALE 
spędzony czas.” 

I kolejna wypowiedź: „Zajęcia były 
bardzo ciekawe i pouczające. Sędzia po-
dał przykład sprawy, w której to my mie-
liśmy podejmować decyzje i brać udział 
w dyskusji. W interesujący sposób brali-
śmy udział w rozstrzyganiu wymyślonej 
sprawy””.

I następna wypowiedź: „Szczegól-
nie podobał mi się sposób prowadzenia 
przez Pana Sędziego warsztatów. Mie-
liśmy możliwość dyskusji z profesjona-
listą oraz wcielaliśmy się w role, np. 
ministra sprawiedliwości, premiera, sę-

dziego, co pozwoliło poczuć się tak, jak 
bylibyśmy na sali sądowej.

A na koniec: „Bardzo mi się podoba-
ło. Czekam na więcej.”

Życzyłabym sobie, aby dla klasy I A, 
czyli klasy językowo-prawniczej, na-
uka w naszym Liceum była fascynującą 
przygodą edukacyjną.

~ Wychowawczyni kl. I A:  
Grażyna Smolibocka

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Nowy profil w LO: klasa językowo-prawnicza

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

W szkole znowu gwarno!
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~ sport

Sołectwo Przeźmierowo wygrało 
wrześniowy turniej tenisa stoło-
wego rozegranego w ramach Ran-

kingu Sołectw Gmina Tarnowo Pod-
górne w sezonie 2020/21. W zawodach 
rozegranych w hali OSiR w Przeźmiero-
wie wzięło udział siedem sołeckich dru-
żyn, które kolejno zajęły miejsca 2-7: 
Tarnowo Podgórne, Lusowo, Sierosław, 
Baranowo, Rumianek i Lusówko.

Po czterech konkurencjach pierwsze 
miejsca zajmuje Sołectwo Przeźmie-
rowo (59 pkt.), drugie Lusowo (56), 
a trzecie Tarnowo Podgórne (46). Ko-
lejne miejsca zajmują sołectwa: Siero-
sław (45), Lusówko (26), Jankowice 
(25), Rumianek (24), Sady (23), Góra 

(14) oraz ex aequo Baranowo, Ceradz 
Kościelny i Wysogotowo (12). W żad-
nej z dotychczasowych konkurencji 
nie wzięły udziału sołectwa: Batoro-

wo, Chyby, Kokoszczyn oraz Swa-
dzim.

~ Ania Lis  

Jakub Trawka z Tarnovia Fight Club Tarnowo Podgórne 
wywalczył dwa srebrne medale podczas międzynarodo-
wego turnieju w Grapplingu, którego organizatorem była 

międzynarodowa organizacja Grappling Industries w Am-
sterdamie. W zawodach, które odbyły się 12 września, Kuba 
wystartował w wyższej kategorii wagowej do 77 kg ADULT. 
Dotąd startował przeważnie w kat. do 70 kg. Podopieczny tre-
nerów Siergeia Selivonetsa, Wojciecha Zaradzkiego, Marka 
Surdyka i Karola Matuszczaka w kimonach stoczył 5 walk, 
z czego 4 wygrał przed czasem, a finał przegrał 2-0 na punkty. 
Natomiast w kategorii bez GI stoczył dwie walki oraz finał, 
który przegrał 3-2 na punkty.

~ Ania Lis

Sportowy ranking sołectw

Srebro z Amsterdamu

Wszystkie zespoły grup młodzieżowych Gieksy idą 
za przykładem drużyny seniorskiej i wygrywają 
większość meczy ligowych, pozostając w czołów-

ce odpowiedniej ligi dla swojej kategorii wiekowej. Zgodnie 
z nowymi przepisami WZPN, każdy zespół awansuje z pierw-
szego miejsca do ligi wyżej. Mamy nadzieje, że jak najwięcej 
naszych zespołów zagra na wiosnę w wyższej lidze. 

Ze wszystkich zespołów młodzieżowych bez straty punk-
tów pozostaję drużyna młodzika prowadzona przez Trene-
ra Błażeja Budzińskiego. Z turniejów organizowanych przez 
WZPN dla roczników 2012 oraz młodszych z niewiadomych 
przyczyn wycofały się po raz kolejny zespoły Victorii Wyso-
gotowo, co niekorzystnie wpłynęło na organizację lokalnych 
zawodów i zmusiło do modyfikacji turniejów, w których nasze 
zespoły biorą czynny udział.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ GKS Tarnovia

GKS Tarnovia – grupy młodzieżowe
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Brazylijskie jiu jitsu rosnącą popularność zawdzięcza 
nie tylko dzięki osobom je trenującym, ale również 
za sprawą coraz większej liczby turniejów organizo-

wanych w całym kraju. Ostatnio udany debiut zanotowały 
zawody TAGA Copa Poland, które odbyły się 2 październi-
ka w Tarnowie Podgórnym. Na sześciu matach o zwycięstwo 
w formule walki GI (w kimonie) i No-GI (bez) rywalizowa-
ło ponad siedmiuset zawodników reprezentujących 86 dru-
żyn, w tym jednej armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce 
i czeskiej. 

Wśród startujących nie zabrakło nazwisk znanych z innych 
sportów walki tj. Tomasz Narkun – posiadający czarny pas bjj 

zawodnik MMA, multimedalista m.in. mistrzostw Polski, Eu-
ropy ADCC w submission fightingu i mistrz KSW w wadze 
półciężkiej, który zdobył srebrny medal podczas zawodów 
TAGA oraz Agata Perenc, która jest tegoroczną debiutantką 
igrzysk olimpijskich w judo oraz wielkokrotną medalistką mi-
strzostw Polski i pucharów świata, a w Tarnowie Podgórnym 
wywalczyła brązowy medal. Pula nagród finansowych, które 
są rzadkością w krajowej rywalizacji wyniosła ponad 50 tys. 
zł, a ich fundatorami byli TFP Sp. z o.o. – producent opako-
wań z tektury falistej oraz Pit Bull West Coast. Organizatorami 
TAGA Copa Poland International Tournament BJJ GI & NO 
GI były kluby Tarnovia Fight Tarnowo Podgórne oraz Game-
ness Team Poznań. Obszerną galerię zdjęć można zobaczyć na 
facebook.com/tagabjj ~ Ania Lis

~ sport

Jak co roku w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym 
odbyły się powiatowe zawody MTB dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Na starcie tegorocznej szesnastej edycji 

stanęło ponad siedemdziesięciu zawodników ze szkół podsta-
wowych: nr 1 i 2 z Tarnowa Podgórnego, Lusowa, Lusów-
ka, Kaźmierza, Dąbrowy oraz nr 14, 93 i Cogito z Poznania. 
Zwycięstwo w klasach 3-8 odnotowali kolejno: Wojtek Janko-
wiak (SP Cogito), Mikołaj Toboła (SP nr 2 w Tarnowie Pod-
górnym), Bogumił Dybowski (SP nr 2 TP), Leon Janikowski 
(SP nr 14), Zofia Hibner (SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym) 
oraz Paweł Kaźmierczak (SP w Kaźmierzu).

~ Ania Lis

Szkolne MTB

TAGA bjj w Tarnowie Podgórnym
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~ sport

Wakacje już za nami, więc treningi klubu ruszyły peł-
ną parą! Serdecznie zapraszamy młodych lekko-
atletów do zapisów! Zajęcia prowadzimy w dwóch 

lokalizacjach: 

Hala Sportowa OSiR w Baranowie: 
- wtorki, 17.00 - 19.00 (sprinty, sztafety, płotki),
- środy, 18.30 - 20.30 (skoki i tempo biegowe),
-  soboty, 10.00 - 11.30 (wytrzymałość biegowa i gra lekko-

atletyczna),

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu: 
-  poniedziałki, 16.40 - 18.10 – grupa zaawansowana (ogólny 

trening lekkoatletyczny),
-  piątki, 16.00 - 17.30 – grupa początkująca (gry i zabawy 

lekkoatletyczne).

Szkolenie prowadzi trener I klasy LA i licencjonowany tre-
ner PZLA Michał Bebejewski. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony. www.ukssprint.pl oraz do śledzenia aktualności 
na Facebooku. @ukssprintprzezmierowo. Informacji udziela 
biuro klubu pod numerem telefonu. 508 170 938.

Zajęcia współfinansowane są z środków Gminy Tarnowo 
Podgórne, Powiatu Poznańskiego oraz Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 ~ UKS SPRINT

Od naszego ostatniego artykułu zespół trenera Najtkow-
skiego nie przegrał żadnego meczu. Zaczynając kolej-
no od wygranej na wyjeździe z Polonią 1908 Marcinki 

Kępno 1:2, następnie zwyciężył pewnie u siebie 3:1 z Wilka-
mi Wilczyn, później zremisował na trudnym terenie z Victorią 
Września 1:1, a po tygodniu zagrał u siebie z Górnikiem Ko-
nin i wygrał 4:1. 

Jednak to mecz na początku października wprawiał zawod-
ników i trenera w niepewność. Czekał nas wyjazd do Wą-
growca, gdzie walczyć o punkty mieliśmy z Nielbą, która zaj-

mowała pierwsze miejsce w tabeli. Moment, w którym zespół 
z Tarnowa Podgórnego przywiózł trzy ważne punkty z Wą-
growca pokonując gospodarza 1 : 3 był dla nas dowodem, że 
zmiany kadrowe przeprowadzone przed sezonem zaczynają 
przynosić zamierzony efekt. Powód do optymizmu daje też 
fakt, że swój strzelecki dorobek powiększa nowy zawodnik 
Gieksy , Michał “Niedźwiedź” Niedźwiedzki. Liczymy, że ta 
passa potrwa nieskończenie długo.

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ GKS Tarnovia

Gieksa w pogoni za fotelem lidera

Nabór do klubu lekkoatletycznego UKS „SPRINT” 
Przeźmierowo
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WZP.6721.7.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotul-
skiej i Platynowej w Baranowie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XLIV/748/2021 z dnia 28 września 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotul-
skiej i Platynowej w Baranowie. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-

ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 611 023 045) lub drogą elek-
troniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-
-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.
tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Caritas Przeźmierowo serdecznie 
dziękuje Eugeniuszowi Duhr 
i jego synowej Izoldzie Duhr 

za zapełnienie naszej spiżarni carita-
sowej pysznymi łakociami. Borówka 
i porzeczka zerwana na plantacji i za-
pakowana w słoiki cierpliwie czeka, aż 
sekcja rękodzieła Caritas zapewni im 
stosowny wystrój. 

Dziękuje także firmie Haldsafe Gro-
up z ul. Kasztanowej w Przeźmierowie 
za przekazane nam zestawy biesiadne. 
Ufamy, że przy takim zapleczu kolejne 
festyny antoniańskie będą na wyższym 
poziomie. 

Caritas dziękuje również Sławomiro-
wi Knapskiemu za pomoc w wiadomej 
sprawie. ~ Małgorzata Raciborska

Podziękowania
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WZP.6721.16.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w re-
jonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – etap 
I Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Barano-
wie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 26 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-236) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz. 15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania 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 przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 organizacyjnej 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 2019 r. poz. 700  
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 
grudnia 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

WZP.6721.3.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w Kokoszczynie przy ul. Lipowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów w Kokoszczynie przy ul. Lipowej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 27 października 2021r. do 17 
listopada 2021r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 listopada 2021r. w siedzi-
bie Urzędu 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 

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania 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 przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 organizacyjnej 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 2005r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 
1005) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpi-
sem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 
grudnia 2021r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo 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/

~ ogłoszenia
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~ i na koniec

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej 
Koleżanki 

Kazimiery Mozol 
Rodzinie, zmarłej oraz naszemu koleżeństwu  

Ani i Jędrzejowi Rost

składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniora w Tarnowie Podgórnym

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację  
o śmierci naszej koleżanki 

Katarzyny Jasińskiej.
Kasia pracowała w Wydziale Obsługi Klienta i Informacji 
Publicznej od 2019 r. Zawsze z uśmiechem i życzliwością 

przyjmowała klientów naszego Urzędu.  
Będzie jej nam bardzo brakowało… 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy

26 czerwca 2021 r. pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę 

śp. Teresę Rząca 

zasłużoną  wieloletnią nauczycielkę chemii

Teresa Rząca całe swoje zawodowe życie związała 
z  Tarnowem Podgórnym. Pracę rozpoczęła w  latach 
siedemdziesiątych, a  zakończyła w  roku 2007. Była 
nauczycielką chemii w  Szkole Podstawowej, a  potem 
w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. Uczyła KAŻDEGO 
mieszkającego tu młodego człowieka. 
Teresa była bardzo cierpliwym, starannym i wymagającym 
pedagogiem, wykazującym dużą empatię dla uczniów. 
W  każdym z  nich zauważała  talenty, które potrafiła 
wykorzystać. Uczniom poświęcała dodatkowy czas, 
tłumaczyła zawiłości, prowadziła ciekawe zajęcia 
doświadczalne. Potrafiła ich motywować. Dzięki temu 
wielu z nich związało z chemią swoje życie zawodowe. 
Niejednokrotnie wskazywała rodzicom ukryty potencjał 
ich pociech.
Teresa Rząca  cieszyła się szacunkiem wszystkich: 
uczniów, ich rodziców, dyrekcji szkół, w   których 
pracowała i nas  – Jej koleżanek i kolegów z pracy.  Była  
wzorem  do naśladowania dla  młodych nauczycieli. Kiedy 
myślimy o Teresie  widzimy jej pogodną twarz, zgrabną 
i zawsze elegancką sylwetkę.  
Zapamiętamy Ją jako osobę o wysokiej kulturze osobistej, 
szanowaną przez wszystkich, którzy ją znali. 
Jej odejście to wielka, nieodżałowana strata

Rodzinie Teresy 
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej 

w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki

Marianny Góreckiej
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy

głębokiego żalu i współczucia

Zarząd
oraz koleżanki i koledzy UTW w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego kolegi

śp. Bogdana Włosińskiego
Rodzinie i bliskim  wyrazy

głębokiego współczucia składa
KOŁO SENIORA w Baranowie

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  
jest kresem mozołu wszelkiego.

     Umberto Eco
Naszej Koleżance

Elżbiecie Kucharskiej
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Syna
składa Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka  

oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy

Na skrzyżowaniu  
przy skarpie 

modlitwa 
Kilka niedosłyszalnych słów 

Bliżej nieba 
I na śladach jego kroków

    Pierre Revrdy

Elżbiecie, Kordianowi, Michałowi Kucharskim
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

syna i brata

Mikołaja Kucharskiego
składają

 Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy  
z instruktorami

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej naszej  

Mamy, Teściowej, Babci i Prababci 

śp. Kazimiery Mozol

za wspólną modlitwę, zamówione msze św.,  
za przyjęte komunie św. i złożone kwiaty.

Serdecznie dziękujemy rodzinie, koleżankom i kolegom z 
klubu Seniora w Tarnowie Podgórny,  

delegacji Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym,  
ks. Wikaremu, panu Ignysiowi  

oraz panu Organiście.
Rodzina
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~ reklamy

• DAM PRACĘ
• Poszukuje niani/gosposi do miesz-
kania w Tarnowie Podgórnym, tel. 
695401323
• Uczciwej i z doświadczeniem pani 
do sprzątania domu w Lusówku naj-
chętniej w poniedziałki (2-3 x w mie-
siącu) szukam. T: 603 67 88 67 
• SZUKAM PRACY

• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 
808
• Podejmę się prac ogrodniczych oraz 
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518 
345
• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświadcze-
nie 530 109 670

Firma  
Budowlana 

KKMB 
zatrudni: 

MURARZY  
oraz  

POMOCNIKA 

690 927 588

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Karina 
Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, 
Artur Szeląg.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za 
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczo-
nych materiałów!

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: 20.10.2021 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 148, tel. 601 70 55 41, 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 

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. freepik.com

|  Magazynier

www.polnet.pl+48 61 657 67 00

Tarnowo Podgórne

|  STAŁA PRACA   
I  ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE   
I  MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU

ZATRUDNIMY!!!

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• terminowe rozliczanie pracy

tel. 515 073 100  
kierownik.produkcji@pol-mak.com.pl

     • Pomocnik 
        magazyniera

   – praca od zaraz –

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO



październik  2021 | sąsiadka~czytaj |    51

~ reklamy

Szukam opiekunki 
dla dziecka na kilka dni  

w miesiącu.
5 godzin dziennie  

- zaprowadzanie dziecka  
do przedszkola  

w Tarnowie Podgórnym,
 i odbierane z placówki  

oraz 3 godziny po południu.  

Tel: 731 433 088 

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl

Od 20 lat 
na rynku nieruchomości

tel.: 605 13 85 13  ul. Rynkowa 75c/106 

biuro@suszkaisyn.pl (Zielony Pasaż - I piętro)
 Przeźmierowo

Suszka i Syn Nieruchomości

OTOWO 
- działkę sprzedam
450 m2 + domek 65 m2  

(3 pokoje, kuchnia,  
łazienka, hall) 

Blisko jezioro, las
506 - 132 - 410

Oddam prosperujący 
sklep odzieżowy 
lub współpraca.
Sklep Kora 

Tarnowo Podgórne 
Tel: 693-701-821
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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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Moskitiery    Rolety    Markizy 
Sprzedaż    –    Montaż    –    Naprawa 
Naprawy pogwarancyjne produktów innych firm 

Tel.     512 755 995  www.izmark.pl 

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

WWW .SAVETHEMOMENT .PHOTO

4 różne scenki , 45 minut sesji w moim studio. 

Szczegóły i rezerwacja na stronie

Bożonarodzeniowe sesje
zdjęciowe

Święta coraz bliżej, dlatego zapraszam na

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ



październik  2021 | sąsiadka~czytaj |    53

~ reklamy

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

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

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281  

 

 

 

 

 

 

NOWY CENNIK NA ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 573 172 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/ TONA 
Orzech  28 MJ  

Kostka, węgiel gruby            28 MJ  

     Eko groszek            28 MJ  

Miałogroszek 26 MJ  

Workowany 
Orzech 

28 MJ  

Workowany 
 Eko groszek                

28 MJ  

SKŁAD OPAŁU 

ul. Szkolna 3 

62-080 Góra 

www.eko-gora.pl 

GODZINY OTWARCIA: 

 PON. - PT. 8:00 – 16:00    SOB. 8:00 – 13:00 

TRANSPORT            

OD 1 TONY    

GRATIS! 

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 

Ceny 
zmienne  

 
Prosimy 
o telefon 

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h
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+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 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH 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

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

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

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

ODKURZACZE CENTRALNE

Comfort System
ul. Malwowa 138, 60-185 Skórzewo

tel. 61 8 62 84 22
www.comfortsystem.pl
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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

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

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA BRUKOWA
• UKŁADANIE PŁYTEK
  CERAMICZNYCH
• INNE PRACE
  WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Zęby (wysoka estetyka, twardość)
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, 
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, ☎ 518 268 039

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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   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. 800-1800

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 
DOSZCZELNIENIE OKIEN!

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)

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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

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

OGRODY
• pielęgnacje
• porządki
• modernizacje
tel. 509 847 494

MMUU IITTUU
WYPOZYCZAMY

www.mutui.pl
tel. 666 881 568

•

tel. 502 573 608

•

Sprzedam Audi A4
rok 2011

Srebrny sedan, automatic,  
drugi właściciel.

Badania techniczne  
i ubezpieczenie aktualne.

Cena: 31 tys. zł.
Tel.: 512 356 757
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tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

Odbieramy
Pierzemy
Odwozimy

EMERYTOM  I  RENCISTOM  odbieramy dywan  B E Z P Ł A T N I E!

AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW

Punkt Obsługi:
ul. Trzebiatowska 18C, Smochowice

Zamów odbiór:

tel. 885 025 022

TWÓJ DYWAN BĘDZIE WYGLĄDAĆ JAK NOWY!

innowacyjna technologia

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych
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INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

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
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HALA SPORTOWA ZST

23-30
PAŹDZIERNIKA 2021

Drużynowe
Mistrzostwa
Świata Tarnowo

Podgórne
w kręglach klasycznych

HALA SPORTOWA ZST

23-30
PAŹDZIERNIKA 2021

Drużynowe
Mistrzostwa
Świata Tarnowo

Podgórne
w kręglach klasycznych


