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~ na wstępie

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Przed nami świąteczny czas – spędźmy go spokojnie, 
rodzinnie, ale i rozsądnie. Bądźmy odpowiedzialni za 
siebie nawzajem. Pamiętajmy też o tych, którzy spędzą 
świąteczny czas samotnie i spróbujmy wnieść w ich co-
dzienność odrobinę gwiazdkowej radości. 
Po Świętach zapraszamy na gminne obchody 103. rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wywieśmy 
biało-czerwone flagi!
A w Nowy Rok zapraszamy do pomachania Eskapadzie 
– tak jak w zeszłym roku przejedziemy wszystkie miej-
scowości i narobimy odrobinę noworocznego hałasu. 
Mamy nadzieję, że wywołamy uśmiech! 
Nieustannie zachęcamy do szczepień przeciwko Co-
vid-19 – zarówno dorosłych (dawką pierwszą lub przy-
pominającą) i dzieci (od 5 lat) – kontakty do punktów 
szczepień w naszej Gminie zamieszczamy na łamach 
gazety.

Wszystkiego najlepszego! Zdrowia i radości!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Akcja krew
Ostatnia w tym roku akcja krwiodawstwa, organizowa-

na przez Stowarzyszenie Dar Serc i poznańskie Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

odbyła się 20 listopada. Przyszło 81 osób, a po konsultacjach 
i badaniach lekarskich krew oddało 51 osób (21 panów i 30 
pań). Zebrano 22,95 l. Do bazy danych dawców szpiku zapi-
sały się 3 osoby. 

– Nasze akcje są możliwe dzięki wsparciu organizacyjnemu 
dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
Podgórnym, druhów z OSP Tarnowo Podgórne i wolontariu-
szy Stowarzyszenia – mówi Prezes „Daru Ser”, Wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Wojciech Janczewski. – Dziękuję Wójto-
wi Tadeuszowi Czajce za objęcie tego wydarzenia honorowym 
patronatem. Dziękuję również proboszczom za pomoc w infor-
mowaniu o naszych akcjach.  

Dotychczas podczas wszystkich akcji zebrano 4 875,25. To, 
czy w przyszłym roku przekroczymy 5 tys. – to zależy tylko 
od Państwa: najbliższa akcja 12 lutego. Zapraszamy szczegól-
nie gorąco tych, którzy chcą oddać krew pierwszy raz!

~ ARz
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~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Dlaczego zmniejszono dotację do dziecka w żłobku?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Dotarła do mnie informacja, że 
od 1 stycznia 2022 r. zmniejszona 
zostanie kwota dofinansowania do 
pobytu dziecka w żłobku na terenie 
Gminy. Proszę o informację, co stoi 
za taką decyzją? Czy Gmina nie ma 
na uwadze zaspokajania potrzeb 
mieszkańców w zakresie opieki 
nad dziećmi do lat 3? Przykre jest 
to, że środki gminne przeznaczane 
są na tak niepotrzebne inwestycje 
jak Centra Integracji Obywatelskiej. 
Może przeznaczyć środki na 
coś naprawdę dla ludzi, a nie 
na drukowanie broszurek czy 
budowanie centr integracji. 
Zamiast integracji chciałabym, 
żeby było mnie stać na opiekę nad 
moimi dziećmi! 

Zmniejszenie dotacji to efekt wejścia w życie Polskiego Ładu, powodujące-
go drastyczny spadek dochodów Gminy (o ok. 20 mln zł). W związku z tym 
dokonujemy cięć w wydatkach bieżących, m.in. została obniżona dotacja do 

dziecka w żłobkach: z 700 zł na 600 zł miesięcznie. Mimo to jest to najwyższa dota-
cja wśród gmin powiatu poznańskiego (można to sprawdzić w gminach ościennych, 
niektóre wcale nie udzielają takich dotacji). Mając do wyboru wybudowanie jednego 
żłobka a utrzymanie systemu dotacji, wybraliśmy to drugie rozwiązanie i to zaowo-
cowało powstaniem kilkunastu placówek, z których korzysta kilkaset dzieci.

Inwestycje, które realizujemy, są oczekiwane i zaakceptowane przez mieszkań-
ców. Zapewniam, że wszystkie działania naszego lokalnego samorządu są skupione 
na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców – począwszy od tych najmłodszych, przez 
młodzież, na seniorach kończąc. Jesteśmy uwrażliwieni na każdą grupę wiekową 
i ich oczekiwania.

Zależy nam na dobrej komunikacji z mieszkańcami, dlatego m.in. wydajemy ga-
zetę i broszury informujące o prowadzonych działaniach, ale również prezentujemy 
zadania planowane, poddając je również w ten sposób publicznej ocenie. W oparciu 
o moje 15-letnie doświadczenie jako gospodarza Gminy uważam, że ta formuła się 
sprawdza. Jednocześnie jestem otwarty na nowoczesne formy komunikacji społecz-
nej i z nich również korzystam.

W przypadku podejrzenia o spalanie niewłaściwych odpadów kontrole prze-
prowadza Straż Gminna bezpośrednio na posesjach i to do Straży Gmin-
nej proszę zgłaszać takie sytuacje – tel. zgłoszeniowy 61 8 147 986. 

Przebudowę ul. Platynowej i ul. Kasztanowej zamierzamy rozpocząć w przy-
szłym roku. Planujemy, że realizacja tego zadania potrwa ok. 2 lata. W pierw-
szej kolejności przebudujemy skrzyżowanie z ul. Szamotulską, na którym zo-

stanie urządzona sygnalizacja świetlna z przejściem dla pieszych i przejazdem dla 
rowerzystów.

Mamy problem w Przeźmierowie 
ze smogiem. Co gmina ma za 
narzędzia do poprawy powietrza 
i egzekwowania kar od trucicieli. 
Wychodząc wieczorem ciężko się 
oddycha… 

Mam pytania o przebudowę:  
ul. Platynowej w Baranowie  
i alei Kasztanowej w Chybach: 
kiedy zaczną się prace? ile 
potrwają? czy skrzyżowanie obu 
ww. ulic z ul. Szamotulską będzie 
skrzyżowaniem z sygnalizacją 
świetlną czy rondem? Czy w 
jego ramach będzie przejście dla 
pieszych? 
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~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Przekazano plac budowy ul. Letniskowej

Przekazano plac budowy ul. Nad Miedzą (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
Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Kasztanowej 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę 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 
Uruchomiono procedurę przetargową na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarno-
wem Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
Trwa budowa ul. Kukułki

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla konty-
nuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i Sierosławskiej

Trwa budowa kolejnego etapu oświetlenia na os. Mor-
skim 

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejso-
wej), ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnow-
skiej) oraz Bursztynowej

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej w Lusówku 

Chór powstał w przeźmierowskiej parafii w 1996 r. z inicjatywy Jagody Jaskól-
skiej, która od 25 lat chórem dyryguje i jest jego dobrym duchem artystycz-
nym. Zespół dba o oprawę muzyczną liturgii mszy św. Koncertujemy co roku 

w Święto Niepodległości, śpiewając pieśni patriotyczne i historyczne, zachęcając 
przy tym do wspólnego śpiewania wszystkich obecnych na koncercie. Również od 
kilku lat uczestniczy w Orszaku Trzech Króli w Poznaniu i w programach bożona-
rodzeniowych w Przeźmierowie. W czasie kolędowym jeździ do zaprzyjaźnionych 
parafii, w których działają chóry, by wspólnie z nimi cieszyć się ze śpiewania kolęd 
i pastorałek. Tak było w Mosinie, w Wirach, w Skórzewie. Przeźmierowski chór 
został zauważony przez wybitnych znawców muzyki chóralnej i dlatego jest zapra-
szany do uczestnictwa w wielkich wydarzeniach Archidiecezji Poznańskiej. Wspól-
nie z innymi chórami w kwietniu 2016 r. uczestniczył w obchodach 1050 rocznicy 
Chrztu Polski, a w maju 2019 r. witał Cudowny Obraz Matki Bożej w Ikonie Jasno-
górskiej na poznańskich Ratajach. Uczestniczył również – wspólnie z innymi chó-
rami z Archidiecezji Poznańskiej – we mszy św., w związku ze wspomnieniem św. 
Cecylii, patronki chórzystów, organistów i muzyków.

 Swój jubileusz dwudziestopięciolecia uczciliśmy w listopadową niedzielę kon-
certem w Kościele Parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie. 
Licznie zebrani słuchacze wysłuchali w naszym wykonaniu pieśni chóralnych zna-
nych kompozytorów. Naszego koncertu wysłuchał także Wójt Tadeusz Czajka. Wy-
powiedziane przez niego gratulacje były dla Dyrygent Jagody Jaskólskiej i chórzy-
stów bardzo miłe. Dziękujemy także Gminnemu Ośrodkowi Kultury za wsparcie 
finansowe uroczystości. Słowa podziękowania kierujemy do niezawodnego Księdza 
Proboszcza Tomasza Szukalskiego. Bez jego akceptacji nasza działalność przy pa-
rafii byłaby niemożliwa. Nasze podziękowania płyną także do Piotra Barełkowskie-
go, który był konferansjerem Koncertu. Zrobił to dowcipnie i z klasą. Nasz koncert 
uświetniły występy innych grup śpiewaczych z parafii: „Antośki” z ich liderką Kry-
styną Jarysz, które z wdziękiem i humorem zaśpiewały życzenia dla Chóru, oraz ze-
spół „Gaudium” z Olą Latos na czele, państwu Nowakom i solistom, wychowankom 
„Stajenki Jagody”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
W imieniu Dyrygentki Chóru i Chórzystów 

~ Maria Walkowiak

„Antonius” ma 25 lat!
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~ aktualności

Taką szlachetną kampanią zosta-
ły objęte osoby w wieku 80 lat 
i więcej, które mieszkają na tere-

nie Sołectwa Tarnowo Podgórne i kwa-
lifikowały się do udzielenia wsparcia 
w takiej formie. Ponad 100 paczek świą-
tecznych przygotowanych przez Sołtysa 
Piotra Owczarza przy pomocy człon-
ków Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórne-
go zawierało różnego rodzaju artykuły 

spożywcze. Realizacja tego przedsię-
wzięcia odbyła się dzięki funduszom 
sołeckim oraz niezwykle hojnym dar-
czyńcom. Gotowe paczki zostały do-
starczone prosto pod drzwi obdarowy-
wanych, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa. Radości i po-
zytywnego zaskoczenia obdarowanych 
nie było końca na widok przygotowa-
nych niespodzianek, przekazywanych 
z rąk świątecznie wystrojonych przed-
stawicieli sołectwa. Taka mała daw-
ka dobra dla potrzebujących daje bar-
dzo dużo szczęścia i spełnienia tym, co 
to czynią… W imieniu obdarowanych 
pragniemy podziękować za wsparcie 
finansowe i rzeczowe firmom, bez któ-
rych ta kampania nie mogłaby się ziścić 
w kolejności alfabetycznej: Avi-vet Ja-
cek Mamczur Tarnowo Podgórne, Gmi-
na Tarnowo Podgórne oraz Lidl Polska 
Jankowice.

~ Sołectwo Tarnowo Podgórne

4 grudnia, w zimowej aurze, na placyku przy choince od-
były się kolejne Przeźmierowskie Mikołajki. Na zapro-
szenie Sołtys Katarzyny Preyer i Rady Sołeckiej od-

powiedziało wielu mieszkańców, którzy chętnie korzystali 
z przygotowanych atrakcji.

Święty Mikołaj cierpliwie rozmawiał z dziećmi, które w dłu-
giej kolejce czekały na tę najbardziej dla nich emocjonującą 
chwilę. Całe szczęście wiara w świętego Mikołaja nie male-
je, a podarunki, które otrzymały tylko ich w tym przekonaniu 
utwierdziły.

Kolędowy koncert parafialnego chóru Antonius oraz 
świetny występ Jakuba Rajmana, młodego bardzo zdolnego 
wykonawcy, wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój.

Stoiska z Caritasu z rękodziełem i przetworami, ręcznie ro-
bione świece i ozdoby świąteczne oferowane przez mieszkan- ki Gminy oraz stoiska z kartkami cieszyły się wielkim zain-

teresowaniem. Jednocześnie, na stoisku prowadzonym przez 
Małgorzatę Grzemską, dzieci zdobiły drewniane bombki 
i wieszały je na naszej przeźmierowskiej choince. Co ciekawe 
choinkę wiele lat temu zasadzili członkowie Rady Sołeckiej 
właśnie z taką myślą – aby w centrum Przeźmierowa rosło 
drzewko, które przed świętami będzie się stawać naturalnym 
znakiem nadchodzących Świąt.

Było radośnie, rodzinnie i miło – dokładnie tak jak powinno 
być w przedświąteczny czas i mamy nadzieję, że taki właśnie 
nastrój udzielił się obecnym na Mikołajkach mieszkańcom.

Na koniec życzymy zdrowych, wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

~ Sołtys Katarzyna Preyer z Radą Sołecką

Przeźmierowskie Mikołajki

Akcja „Świąteczna paczka  
dla tarnowskich seniorów”
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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

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

Trwa opracowanie dokumentacji na termomoderniza-
cję starego budynku szkoły podstawowej

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

Sady
Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę 
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)

Swadzim
Trwa budowa oświetlenia na u. Ogrodowej

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tężnie) 

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

Zakończono budowę ul. Wiśniowy Sad

Opracowano projekt na termomodernizację budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej

Uruchomiono procedurę przetargową na budowę 
ścieżki z parku 700-lecia do Termalnego Parku Zdrowia

Wysogotowo
Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Pszennej

Zawarto umowę z wykonawcą na budowę łącznika ul. 
Bukowska – ul. Owsiana

7 grudnia w świetlicy w Baranowie 
Koło Seniorów zorganizowało tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe.

Przybyłych seniorów oraz zaproszo-
nych gości – Dyrektor Pałacu Jankowice 
i Tarnowskiego Centrum Senioralnego 
Monikę Rutkowską, Wiceprzewodni-
czącego Rady Gminy Wojciecha Jan-
czewskiego, Sołtysa Baranowa Mieczy-
sława Paczkowskiego – staropolskim 

obyczajem powitała przewodnicząca 
Koła Seniorów Bożena Strojna.  

Mimo że ze względu na pandemię 
dzielenie się opłatkiem oraz życzenia od-
bywały się na odległość, to jednak klimat 
i atmosfera tego tradycyjnego w Kole 
Seniorów Baranowo spotkania dała nam 
wiele wspaniałych wrażeń związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia i zbliża-
jącym się Nowym Rokiem. 

~ Wiceprzewodniczący Koła Seniorów

Z okazji Dnia seniora nasze Szefowe – Ania i Mirka – brały udział w spotkaniu 
przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszających seniorów z naszej Gmi-
ny, zorganizowanym przez TCS w Pałacu Jankowice w ramach IV Pałaco-

wych Targów Senioralnych. Podczas tych uroczystości była prezentacja organizacji 
pozarządowych skupiających seniorów, spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołow-
ską, wystawa prac seniorów i warsztaty jesiennych kompozycji. Nasze koleżanki 
podczas warsztatów zrobiły bardzo ładne jesienne wianki.

Miłym wydarzeniem był w naszym klubie Bal Seniorów w dniu 23 październi-
ka. Podczas tego spotkania byli uhonorowani seniorzy: 90-latkowie i 80-latkowie. 
Ponieważ nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć na tę uroczystość, dlatego poprzez 
gazetę „Sąsiadka-Czytaj” pozdrawiamy ich i życzymy dużo zdrowia! Obecnym na 
sali Jubilatom Zarząd złożył życzenia i podarował upominki. Następnie zjedliśmy 
bardzo smaczny obiad. Posileni i chętni do zabawy ruszyliśmy na parkiet, bawiliśmy 
się bardzo fajnie przy ulubionej muzyce. Nasi Jubilaci też włączyli się do zabawy 
i tańczyli z wszystkimi do późnych godzin. Bardzo miłym, a właściwie „słodkim” 
akcentem był duży tort urodzinowy, którym uszczęśliwili nas Jubilaci.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, miejmy nadzieję, że za rok będziemy zno-
wu mogli się bawić. ~  K.P. 

Koło Seniora  
w Tarnowie Podgórnym

Wigilia u Seniorów w Baranowie

Z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wystartuje  
III edycja Biegu dla Generała, organizowanego przez Towarzystwo Pamię-
ci Gen. J. D. Muśnickiego. Grupę biegaczy poprowadzi mieszkanka naszej 

Gminy, multimaratonka Jola Witczak.
Trasa Biegu będzie liczyć 103 km (bo to 103. rocznica). Biegacze wystartują  

27 grudnia o 18.00 z Łupnic i poprowadzi przez Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Wąsowo 
i Duszniki. Na mecie w Lusowie biegacze będą 28 grudnia ok. 18.00. Bieg odbywa się 
w warunkach pandemii, biegnie ograniczona liczba osób. Jeżeli zobaczą Państwo ich 
na trasie, to prosimy o gorący doping! ~ ARz

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

103 km dla Generała
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Już po raz kolejny z powodu orga-
nizacji trzeciego Jarmarku Świę-
tego Mikołaja, Tarnowo Podgórne 

zamieniło się w krainę o magicznych 
właściwościach. Wydarzenie organizo-
wane przez Sołtysa i Radę Sołecką mia-
ło na celu wprowadzenie mieszkańców 
w świąteczny, bożonarodzeniowy na-
strój. Z całą pewnością doznania te stały 
się udziałem licznych uczestników tego 
wydarzenia. Do wszechobecnej ma-
gii zbliżających się Świąt dostosowała 
się nawet pogoda, pokrywając okolicę 
nieczęsto ostatnio widzianym białym 
puchem. Wszystko rozpoczęło się od 
scenicznych występów najmłodszych 
artystów, czyli Bożych Krówek. Następ-
nie sceną zawładnął zespół młodzieżo-
wy Marana Tha. 

Gdy zapadł zmierzch nadszedł czas 
na okolicznościową przemowę Wójta 
Tadeusza Czajki i oficjalne odpalenie 
świątecznych iluminacji. Po rozbłyśnię-
ciu ogromnej liczby lampek, na mikołaj-
kowej scenie zimowe i świąteczne pio-
senki oraz pieśni zaprezentowało Koło 
Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. Następ-
nie nadszedł czas na występ adeptów ze 
Studia Piosenki: Liwii Kasztelan, Mar-

tyny Sadalskiej, Nikoli Berndt, Kasi Ku-
czyńskiej, Ady Leszczyńskiej oraz ro-
dzeństwa Gabrysi i Kamila Marszałów. 
Oczywiście nie byłoby jarmarku bez kra-
mów z różnymi świątecznymi produkta-
mi. Furorę zrobiły: skrzaty, kartki świą-
teczne, oleje tłoczone na zimno, miody, 
dekoracje ze sznurka, bombki, świece 
sojowe, drewniane choinki, naturalne 
kosmetyki, syropy, książki anglojęzycz-
ne, tradycyjne świąteczne pierniki oraz 
wykonane z piernikowej masy dzie-
ła sztuki, szydełkowe osłonki, biżute-
ria z kamieniami naturalnymi, zabawki, 
ozdoby, tekstylia, piwa. Znaczna część 
z wyżej wymienionych przedmiotów 
wykonana była własnoręcznie przez 
wystawiających, przez co zyskały one 
dodatkowej magii. Imprezę uświetniła 
strefa gastronomiczna z rozgrzewający-
mi napitkami i zróżnicowanymi gorący-
mi posiłkami, w tym również wegański-
mi. Wszystko odbyło się z zachowaniem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
oraz zaleceń i przepisów związanych 
z COVID-19. 

Nowością w tradycyjnym już jar-
marku organizowanym w Sołectwie 
Tarnowo Podgórne, a zarazem strza-

Jarmark Świętego Mikołaja w Tarnowie Podgórnym

łem w dziesiątkę, okazała się Zagroda 
Świętego Mikołaja z prawdziwymi re-
niferami pochodzącymi wprost z Lapo-
nii. Zgromadzone dzieci oraz ich rodzi-
ce mogli przyjrzeć się tym niezwykłym 
zwierzętom i przy okazji dowiedzieć 
różnych ciekawostek na ich temat. Do 
tego wszystkie dzieci mogły skorzystać 
z punktu pocztowego Świętego Miko-
łaja zlokalizowanego w zagrodzie oraz 
poczęstować się słodkościami przygoto-
wanymi specjalnie dla nich. 

Sołtys oraz Rada Sołecka Tarnowa 
Podgórnego składają ogromne podzię-
kowania wszystkim zaangażowanym 
w organizację tegorocznej imprezy, 
w szczególności prezentującym się na 
scenie, OSP Tarnowo Podgórne, To-
maszowi Dekiertowi za obsługę elek-
tryczną, Dariuszowi Jackowskiemu za 
nagłośnienie i oświetlenie imprezy, wy-
stawcom oferującym własne wyroby 
oraz oczywiście Świętemu Mikołajowi 
z całą swoją zagrodą. Więcej na temat 
wydarzenia na stronie internetowej So-
łectwa Tarnowo Podgórne.

~Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne
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2022 rok powitajmy Noworoczną Eska-
padą po naszej Gminie! 1 stycznia 
2022 r. wyruszymy o 18.00 z parkin-

gu przy Straży Gminnej i Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. 
Pocztowa/ul. Słoneczna) w Tarnowie Podgórnym. 

Noworocznej Eskapadzie przewodzić będzie Wójt Tade-
usz Czajka. Nieznacznie zmieniamy ubiegłoroczną trasę, 
ale na pewno przejedziemy przez wszystkie miejscowości w 
następującej kolejności: Tarnowo Podgórne – Kokoszczyn 
– Góra – Tarnowo Podgórne – Rumianek – Jankowice – Ce-
radz Kościelny – Jankowice – Lusówko – Sierosław  – Wy-

sogotowo – Przeźmierowo – Baranowo – Chyby – Swadzim 
– Batorowo – Lusowo – Sady  – Tarnowo Podgórne. Posta-
ramy się, żeby nasz przejazd można było na bieżąco śledzić 
w internecie.

Mamy nadzieję, że spotkamy Was na trasie – wyjdźcie w 
ten noworoczny wieczór i pomachajcie nam! Jeżeli ktoś z 
Państwa będzie chciał pojechać za Eskapadą autem, to uczy-
ni to na własną odpowiedzialność (oczywiście wszystkich 
obowiązują przepisy ruchu drogowego). 

Wspólnie powitajmy rozpoczynający się Nowy Rok – 
niech będzie głośno, kolorowo i radośnie!

Noworoczna Eskapada – o tak!

Przed nami jubileuszowy 30. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Po raz dwudziesty piąty 

zagramy ze Sztabem WOŚP w Tarnowie 
Podgórnym, któremu dziesiąty raz sze-
fuje Barbara Przyjemska. 

Tym razem to szeroko pojęta okulisty-
ka dziecięca będzie tematem przewod-
nim Finału WOŚP. Jubileuszowa zbiór-
ka odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. 
30., jubileuszowa, „Orkiestra” zabrzmi 
dla zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostyki i leczenia wzroku u 
dzieci. Będzie to pierwsza zbiórka de-
dykowana dziecięcej okulistyce, jednak 
nie pierwsze działanie WOŚP związane 
z ratowaniem wzroku najmłodszych pa-
cjentów. Oczywiście z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy zagramy ponow-
nie w Gminie Tarnowo Podgórne. Od 
kilku miesięcy trwają wielkie przygo-
towania do jubileuszowej imprezy, któ-
rej samym sercem będzie hala sportowa 
OSiR przy Zespole Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne. Wiadomo już, że 
gwiazdą styczniowego finału będzie ze-
spół Sound’n’Grace, który zagra przed 
tradycyjnym Światełkiem do Nieba.

Mamy komplet wolontariuszy
Tym razem na ulice naszej Gminy wyj-

dzie dwustu wolontariuszy, którzy zbie-
rać będą do wyjątkowo kolorowych pu-
szek przygotowanych specjalnie na 30. 
Finał WOŚP. Nie zabraknie też wolonta-
riuszy, u których wpłacić będzie można 
na cel Finału poprzez płatność kartą.

Szukaj naszych puszek
Od 10 grudnia w różnych lokaliza-

cjach znaleźć można puszki stacjonarne. 
Gdzie ich szukać? Puszki znajdziesz w 
Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, Fi-
lii Urzędu w Przeźmierowie, w sklepie 
mięsnym Mielczarek, na straganie „Wa-
rzywko” w Lusowie, podczas zajęć or-
ganizowanych przez Fundację Mój Mo-
unt Everest, w Przedszkolu na Zielonym 
Wzgórzu w Lusówku, Paczko-Punkcie 
w Tarnowie Podgórnym, Sołectwie Wy-
sogotowo, ośrodku Falmed w Przeźmie-
rowie, Kręgielni Vector, w Bibliotece 
Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz jej filiach, na Lodowisku Misiałek, 
w Tarnowskich Termach, Stowarzysze-
niu Tarnowo Podgórne Biega, Przed-
szkolu „Pod Wesołą Chmurką”, sali 
zabaw „Kraina Rekina”, sklepie pol-
skim w Lusówku, Sierosławiu, Swadzi-
miu i Batorowie, UTW Tarnowo Pod-
górne, Centrum Medycznym MedLux 
w Przeźmierowie, żłobku Tajemniczy 
Ogród, Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w 
Przeźmierowie, cukierni „U Kamilka”, 
Żłobku i Przedszkolu Tęczowa Kraina 
Sportowego Smyka w Chybach, Pałacu 
Jankowice, w kole seniora w Przeźmie-
rowie, Ciachowni w Tarnowie Podgór-
nym oraz w Lusowie.

Prowadzisz firmę w Gminie Tarnowo 
Podgórne? Jesteś właścicielem sklepu, 

salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycz-
nego, prowadzisz klub sportowy? Od-
wiedź naszą stronę na facebooku i ko-
rzystając z formularza zgłoś gotowość 
do zaopiekowania się puszką, bądź 
skontaktuj się z nami mailowo: wosp@
tarnowo-podgorne.pl

Zagramy i zaśpiewamy wcześniej
Wzorem tego roku, 29 stycznia wyje-

dziemy sceną na kołach z artystami do 
sołectw, które wcześniej zgłosili chęć 
zaangażowania się w 30. Finał WOŚP. 
Dziś możemy już zdradzić, że zatrzy-
mamy się w Sadach, Przeźmierowie, 
Lusówku, Wysogotowie oraz w Swa-
dzimiu. Szczegółowy program dostępny 
będzie na naszym facebooku oraz stro-
nie internetowej. 

Co odbędzie się w ramach Finału?
Główna scena zlokalizowana będzie w 

hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgórne. Boga-
ty program artystyczny wypełnią lokalni 
oraz zaproszeni artyści, a wokoło przy-
gotujemy bogatą ofertę animacyjną. 

Dziś wiadomo już, że jak co roku 
pobiegniemy dla Orkiestry ze Stowa-
rzyszeniem Tarnowo Podgórne. Nie 
zabraknie atrakcji w Tarnowskich Ter-
mach, na kręgielni Vector, na strzelnicy 
oraz nad jeziorem w Lusowie.

Szczegółowy program opublikowany 
zostanie na naszym facebooku, stronie 
internetowej oraz w kolejnym wydaniu 
Sąsiadki – Czytaj.

~ Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

Nakręcajmy się na WOŚP
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Zapraszamy na szkolenia
Od stycznia przyszłego roku Gmina Tarnowo Pod-

górne – Tarnowskie Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości (TCWP), po przerwie spowodowanej 

epidemią koronawirusa, powraca do realizacji projektu Aka-
demia Tarnowskiego Przedsiębiorcy. To inicjatywa skiero-
wana do mikro- i małych przedsiębiorców z terenu naszej 
Gminy oraz osób, które zamierzają rozpocząć własny biz-
nes. W ramach Akademii organizowane będą comiesięczne 
szkolenia i warsztaty. W planach jest realizacja cyklu szko-
leń z tzw. umiejętności miękkich. Skorzystać będzie można 
miedzy innymi ze szkoleń z zakresu umiejętności sprzedażo-
wych, reklamy, autoprezentacji, sztuki negocjacji, komuni-
kacji, itp. Tematyka ta realizowana będzie podczas praktycz-
nych warsztatów. Z drugiej strony pojawią się szkolenia tzw. 
twarde, związane między innymi z zarządzaniem w przed-
siębiorstwie, tworzeniem biznesplanów, strategiami rozwo-
ju, strategiami sprzedaży, środkami unijnymi itp. Początkowo 
spotkania te odbywać się będą w formule online. Jeżeli po-
zwoli na to sytuacja epidemiologiczna, powrócimy do trybu 
szkoleń stacjonarnych. Szkolenia i warsztaty będą okazją do 
poszerzania swojej wiedzy, ale i wzajemnego poznania się, 
wymiany doświadczeń oraz budowania sieci kontaktów wśród 

tarnowskich przedsiębiorców. Wszystkie wydarzenia w ra-
mach Akademii Tarnowskiego Przedsiębiorcy będą bezpłatne. 
Należy jednak mieć na uwadze, że liczba miejsc na każde takie 
spotkanie jest ograniczona, a o uczestnictwie zawsze decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

W przyszłym roku kalendarzowym TCWP kontynuować bę-
dzie również organizację bezpłatnego doradztwa dla właścicieli 
firm oraz osób, które dopiero myślą o założeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. Tak jak do tej pory skorzystać będzie 
można z profesjonalnej porady w zakresie doradztwa podatko-
wego, prawnego oraz księgowości. Dyżury doradców będą od-
bywały się zdalnie (doradztwo telefoniczne), dwa razy w mie-
siącu, oraz mailowo w trybie ciągłym przez cały miesiąc. 

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz 
strony internetowej www.tcwp.pl, gdzie zamieszczane będą 
informacje dotyczące terminów konsultacji oraz oferty szko-
leniowej. Na naszej stronie internetowej odnajdziecie Państwo 
także cenne wskazówki dotyczące pierwszych kroków przy 
zakładaniu firmy, możliwości pozyskania dodatkowych środ-
ków na finansowanie działalności w ramach funduszy euro-
pejskich oraz informacje o zmieniających się przepisach dot. 
prowadzenia działalności gospodarczej.  ~ TCWP

11.00 msza św. w Lusowie
Po mszy św. przejście na lusowski cmentarz i obchody przy grobowcu 

gen. J. D. Muśnickiego

Przypominamy, że od tego roku ranga tego wydarzenia została podnie-
siona – dzień 27 grudnia został ustanowiony Narodowym Dniem Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. 

W naszej Gminie w dniach 27-29 grudnia zostanie podświetlony budynek Urzędu Gmi-
ny w Tarnowie Podgórnym. W tych samym terminie Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie będzie dostępne dla wszystkich chętnych– wstęp w tym czasie jest bez-
płatny. 

Zachęcamy do wywieszenia biało-czerwonych flag. Zapraszamy wszystkich chętnych, 
którzy takich flag nie posiadają, do Muzeum w Lusowie – od 16 grudnia można tam ode-
brać flagę. 

Gmina Tarnowo Podgórne
Towarzystwo Pamięci Gen. J. D. Muśnickiego 

w Lusowie 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie 

zapraszają na gminne obchody 103 rocznicy  
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
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W tym roku obchodzimy 10-lecie Samorządowej 
Szkoły Muzycznej. – Postanowiliśmy stworzyć 
możliwość rozwijania muzycznych pasji najmłod-

szych mieszkańców Gminy – wspomina Wójt Tadeusz Czajka. 
Nad realizacją tej idei pracowały władze Gminy, ówcze-

sny Dyrektor GOK Sezam Szymon Melosik, dyrygent Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Paweł Joks oraz ówczesna dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Maria Stachowiak, 
przy wsparciu dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Pozna-
niu. Szkoła początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym. Pierwsza rekrutacja odbyła się we 
wrześniu 2011 r. Zainteresowanie ofertą szkoły było bardzo 
duże, a ostatecznie naukę rozpoczęło 30 uczniów pod opieką 
11 nauczycieli w 8 specjalnościach. Od 2018 r. zajęcia odby-
wają się w Pałacu Jankowice. 

– W Pałacu mamy wymarzone warunki. Piękne pałacowe 
wnętrza oraz parkowa zieleń na pewno pomagają rozwijać 
artystyczną wrażliwość naszych uczniów – mówi Dyrektor 
Szkoły Muzycznej Marzena Łopińska.

Samorządowa Szkoła Muzyczna to nie tylko nauka, ale tak-
że piękne muzyczne wydarzenia. Koncertują zarówno ucznio-
wie i pedagodzy, ale także znamienici artyści, m. in. Jacek 
Kortus, Łukasz Długosz, Kornel Wolak, Bartosz Michałowski, 
Bartłomiej Nizioł, Sergiu Carstea i Rafał Blechacz.

– Każdy koncert jest dla nas niezwykłym przeżyciem – za-
pewnia dyrektor Marzena Łopińska. – Jesteśmy niezwykle 
zaszczyceni, że Rafał Blechacz, zwycięzca XV Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, 
koncertował dla naszej społeczności już dwukrotnie: w 2018 r. 
był pierwszym gościem, który odwiedził nas w nowej siedzi-
bie i teraz w listopadzie przyjechał do nas z okazji 10 urodzin 
Szkoły.

Dzisiaj w szkole uczy się blisko 150 uczniów w wieku od 
6 do 19 lat. Szkoła zatrudnia 25 nauczycieli i 1 pracownika 
administracji. Uczniowie mogą uczyć gry na 13 specjalno-
ściach instrumentalnych: fortepian, akordeon, gitara, perkusja, 
skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, 
puzon i tuba.

KALENDARIUM 
4 IV 2011 – podpisanie listu intencyjnego dotyczącego pod-

jęcia starań o założenie szkoły
21 VI 2011 – Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Pod-
górnym, szkoła ma siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 5

2-3 IX 2011 – rekrutacja uczniów do klasy pierwszej  
29 IX 2011 – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkol-

nego w historii – naukę rozpoczęło 30 uczniów pod opieką 11 
nauczycieli (8 specjalności instrumentalnych) 

27 I 2012 – pierwszy występ uczniów podczas Spotkania 
Noworocznego

X 2012 – pierwszy z cyklu Koncertu Pedagogów szkoły z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 XII 2012 – zakup fortepianu koncertowego firmy Stein-
way & Sons

IX 2014 – pozyskanie dofinansowania ze środków MKiDN 
na zakup instrumentów dętych, uruchomienie klasy fagotu 
(pierwsza w Wielkopolsce szkoła z możliwością nauki gry na 
fagocie dla dzieci od 6 lat)

VI 2015 – szkołę opuszczają pierwsi absolwenci
13 V 2018 – otwarcie Pałacu Jankowice – nowej siedziby 

szkoły
XII 2018 – organizacja Regionalnych Przesłuchania Cen-

trum Edukacji Artystycznej z fortepianu
XI 2019 – organizacja Pałacowych Spotkań Młodych Dę-

ciaków – konkursu instrumentalnego o zasięgu regionalnym

Nasza Szkoła Muzyczna ma 10 lat!

Zakończenie roku – 2021 r.

Inauguracja pierwszego roku szkolnego – 2011 r.

Drzwi Otwarte – 2019 r.



grudzień  2021 | sąsiadka~czytaj |    11

~ szkoła muzyczna

SAMORZĄDOWA SZKOŁA 
MUZYCZNA W LICZBACH:
• ponad 50 warsztatów z wykładowcami uczelni muzycz-

nych z całej Polski reprezentujących wszystkie specjalności 
instrumentalne oraz z psychologami muzyki, budowniczymi 
instrumentów, dyrygentami, specjalistami w dziedzinie impro-
wizacji, czytania nut itp.

• cztery edycje ogólnoszkolnych warsztatów chóralno-
-orkiestrowych,

• około 30 koncertów rocznie w wykonaniu uczniów dedy-
kowanych lokalnej społeczności,

• uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy na konkursach 
instrumentalnych rangi regionalnej, ogólnopolskiej i między-
narodowej. Każdego roku jest to około 40 sukcesów, w okre-
sie pandemii ze względu na realizację zdalną konkursów licz-
ba ta wzrosła do około 90, 

• ok. 30% absolwentów zdecydowało się kontynuować 
naukę w szkołach muzycznych II stopnia w Poznaniu,

• średnia punktacja obowiązkowych przesłuchań CEA, 
które odbyły się podczas ostatnich kilku lat lokuje szkołę na 
czołowych miejscach w regionie wielkopolskim (co daje miej-
sce na podium, tuż za dużymi poznańskimi szkołami), a na 
obowiązkowych testach wiedzy ogólnomuzycznej osiągamy 
zazwyczaj wynik powyżej średniej regionu

• kadra jest wykwalifikowana, nauczyciele posiadają peł-
ne kwalifikacje, wszyscy oprócz dydaktyki prowadzą dzia-
łalność artystyczną, kilkoro jest muzykami Teatru Wielkiego 

• baza lokalowa szkoły obejmuje 20 sal do zajęć indywi-
dualnych, salę rytmiki, dwie sale do zajęć teoretycznych, 
salę kameralna do prób zespołów, warsztatów, przesłu-
chań itp., specjalnie wygłuszoną salę perkusyjną, bibliote-
kę i salę koncertową zlokalizowane w budynku pałacu oraz 
oficyny

• szkoła dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminy Tarnowo 
Podgórne jest bardzo dobrze wyposażona. Wartość instru-
mentarium wynosi 1,2 mln złotych (ponad 150 instrumen-
tów), a biblioteka szkolna jest systematycznie wzbogacana 
o wszystkie pozycje proponowane przez nauczycieli (łączna 
wartość wyposażenia sięga 90 000 zł),

• dużym sukcesem wyróżniającym naszą szkołę jest bar-
dzo duże zainteresowanie rekrutacją. Każdego roku szkoła 
przyjmuje około 30 nowych uczniów, a w rekrutacji bierze 
udział 100 – 120 kandydatów.

Rafał Blechacz (po prawej) koncertował w szkole dwukrotnie
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~ podatki
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 listopada

46 sesja Rady Gmi-
ny Tarnowo Pod-
górne odbyła się 

23 listopada 2021 r. W porządku 
obrad pojawiło się aż 35 projek-
tów uchwał. Rozpatrywanie pro-
jektów uchwał rozpoczęliśmy od 
modyfikacji uchwały budżeto-
wej i Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej.

Kolejne projekty uchwał doty-
czyły podatków na rok 2022 od 
nieruchomości, środków trans-
portu, rolnego, opłaty targowej 
– Rada utrzymała je na poziomie 
roku 2021.

Następny blok uchwał doty-
czył spraw związanych z przy-
stąpieniem do opracowania 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego: 

- dla Lusówka przy ul. Do-
piewskiej i Szkolnej, 

- w Sierosławiu dla działek nr 
81 82/2 przy ul. Krętej i działek 
nr 97/1 przy ul. Morwowej, 

- w Tarnowie Podgórnym dla 
działek nr 556/1, 556/2 i 555/8 
przy ul. Rokietnickiej, dla dzia-
łek 17/2 i 17/3 przy ul. Owoco-
wej oraz dla działek nr. 525/2 
przy ul. 23 Października. 

- w Wysogotowie dla terenów 
przy ul. Olszynowej, 

- w Rumianku dla dz. nr 26/1 
przy ul. Nowej , dz. nr 56 przy ul 
Parkowej oraz dla terenu przy ul 
Szkolnej. 

- w Lusowie dla obszarów 
mieszczących się przy ul. Po-
znańskiej, Ogrodowej, Wierzbo-
wej, Skośnej, Nowej i Polnej.

Rada jednogłośnie wyraziła 
zgodę na odstąpienie od trybu 
przetargowego sprzedaży nie-
ruchomości w Rumianku, Prze-
źmierowie, oraz kupna dział-
ki w Wysogotowie. W związku 
z utworzeniem w bieżącym roku 
Zespołu Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne, obejmują-
cym swą działalność dotychcza-
sową Branżową Szkołę I Stopnia 
oraz Technikum, konieczne było 
podjąć uchwałę w sprawie regu-
lacji obsługi tej nowej jednostki.

Rada przyjęła jednogłośnie 
„Program Gmina Tarnowo Pod-
górne Przyjazna Seniorom” na lata 
2021-2025. Program ten realizo-
wany będzie poprzez utrzymanie 
wysokiego poziomu aktywizacji 
Seniorów, profilaktykę zdrowot-
ną, zwiększenie dostępności usług 
opiekuńczych i społecznych, 
wsparcie uczestnictwa w życiu 
społecznym Seniorów zależnych 
oraz międzypokoleniową inte-

grację. Realizacja tego progra-
mu wykracza poza obligatoryjną 
działalność samorządu gminnego, 
ale jest motywowana dążeniem 
do stworzenia jak najlepszych 
warunków do funkcjonowania 
wszystkich naszych mieszkańców, 
bez względu na wiek, przy wy-
korzystaniu zarówno potencjału 
ludzkiego jak i również szerokiej 
bazy edukacyjnej, sportowej i re-
kreacyjnej.

Rada przyjęła również Pro-
gram współpracy Gminy Tarno-
wo Podgórne z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2022. 
Program ten obejmuje wybrane 
najważniejsze sfery zadań pu-
blicznych, a także rodzaje zadań 
w ich obszarze, które Gmina Tar-
nowo Podgórne wspólnie zamie-
rza realizować z organizacjami 
poza rządowymi.

Rada rozpatrzyła pozytywnie 
petycję dotycząca założenia ka-
mer i monitoringu na osiedlu Ru-
binowym w Baranowie. 

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły 46 sesję Rady Gminy. 

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy

Skierowania na szczepienia zostały już automatycznie 
wystawione, punkty szczepień czekają w gotowości – 
dzieci od 5. roku życia można już szczepić przeciwko 

Covid-19. Zachęcamy do skorzystania z punktów na terenie 
naszej Gminy (w przypadku tych szczepień nie obowiązuje 
rejonizacja): 
•	 Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Prze-

źmierowo, formularz zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 61 
8163 900,
•	 Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, 

Przeźmierowo, mail zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 
782 108 108,

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

Oczywiście zachęcamy młodzież i dorosłych do szczepień 
pierwszą dawką lub dawką przypominającą – wystarczy 
skontaktować się z podanymi wyżej punktami i umówić 
się na szczepienie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to Gmina 
zorganizuje bezpłatny transport do punktu szczepień – w tej 
sprawie prosimy o kontakt pod nr tel. 508 559 467.

~ ARz

Zaszczep siebie i dzieci!



grudzień  2021 | sąsiadka~czytaj |    15

~ aktualności

• na początku lat 90-tych PGNiG za-
deklarował, że jest skłonny przyłączyć 
do swojej sieci gazowej tylko zachodnią 
część Gminy (Przeźmierowo, Baranowo, 
Chyby, Wysogotowo); przyłączenie po-
zostałych miejscowości PGNiG uznał za 
nieopłacalne,

• jedyną szansą dla pozostałych miej-
scowości (niepodłączanych przez 
PGNiG) była budowa  sieci gazowej 
przez mieszkańców (powstały komitety 
gazyfikacji) oraz Gminę  i przyłączenie 
jej do innego dostawcy gazu, 

• jedynym dostawcą gazu na tym te-
renie był Zakład Usług Gazowniczych 
LOKGAZ z Kaźmierza (spółka założona 
i prowadzona przez osoby prywatne) – 8 

grudnia 2000 r. podpisano umowę dzier-
żawy sieci gazowej na 25 lat (od 1 stycz-
nia 2001 r.),

• zgodnie z obowiązującym prawem 
w momencie przyłączenia naszej sieci 
do sieci LOKGAZ straciliśmy (bezpow-
rotnie) prawo do władania siecią gazową 
(sieć stała się częścią przedsiębiorstwa), 
pozostało nam prawo do wynagrodzenia 
za użytkowanie naszej sieci,

• zgodnie z Kodeksem cywilnym 
(par. 49 Urządzenia przesyłowe, Dz.U. 
2020.1740) w każdej chwili podczas 
trwania umowy użytkowania sieci przez 
LOKGAZ/G.EN GAZ spółka gazowa 
mogła zażądać, byśmy jej tę sieć sprzeda-
li; na podstawie tych samych przepisów, 

29 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komi-
sji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwo-
wych, poświęcone przedstawieniu informacji na te-

mat drastycznych podwyżek cen gazu (o 173%) dokonanych 
przez spółkę G.EN GAZ Energia, dla której jedynym dostawcą 
gazu jest PGNiG.

Wójt Tadeusz Czajka, jako koordynator krajowy Ogólnopol-
skiego Komitetu Protestacyjnego otrzymał zaproszenie na to 
posiedzenie i wziął w nim udział wspólnie z koordynatorami 
regionalnymi – Starostą Puckim Jarosławem Białkiem i Bur-
mistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem, a także Starostą Wro-
cławskim Romanem Potockim.

– Próbowaliśmy przedstawić obiektywnie sytuację w naszych 
gminach. Apelowaliśmy o pochylenie się nad dramatyczną sytu-
acją mieszkańców – podsumował spotkanie Wójt Tadeusz Czaj-
ka. – Pokazywaliśmy skutki tak drakońskich podwyżek zarówno 
na budżety domowe, jak i na realizację rządowych i samorządo-
wych programów ekologicznych, np. Czyste Powietrze. Zachę-
caliśmy do wypracowania rozwiązań, które uchroniłyby oby-

wateli przed podobnymi podwyżkami w przyszłości. Niestety, 
odniosłem wrażenie, że interes polityczny partii rządzącej oraz 
forsowany polityczny punkt widzenia były ważniejsze od chęci 
pomocy obywatelom w tej trudnej sytuacji. Jestem takim podej-
ściem bardzo rozgoryczony.

Wójt zapewnił, że Ogólnopolski Komitet Protestacyjny nadal 
będzie szukać rozwiązań, które pomogą mieszkańcom zapobiec 
lub złagodzić skutki wprowadzonych podwyżek cen gazu: – Je-
steśmy nadal bardzo zdeterminowani do działania, bo nie zga-
dzamy się na ubóstwo energetyczne mieszkańców naszych gmin.

6 grudnia odbyło się w formie zdalnej spotkanie z Sekre-
tarzem Stanu Pawłem Szefernakerem  z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Minister 

zaprosił na spotkanie Henryka Muchę – Prezesa Zarządu 
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. oraz Łukasza Jagiełłowi-
cza – Dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzyna-
rodowych PGNiG SA.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Karlina Wal-
demara Miśko – koordynatora regionalnego Ogólnopolskie-
go Komitetu Protestacyjnego. Ze strony Komitetu w spotka-
niu uczestniczyli również koordynator krajowy, Wójt Tadeusz 
Czajka i koordynatorzy regionalni: Burmistrz Opalenicy To-
masz Szulc i Burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała.

– Przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie drastycz-
nych podwyżek cen gazu – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – 

Ponownie zwróciliśmy uwagę, że mieszkańcy, którzy są klien-
tami spółek G.EN GAZ Energia i ANCO, płacą co najmniej 
dwukrotnie więcej niż ich sąsiedzi, którzy są klientami PGNiG.

Samorządowcy zgodzili się, że procedowana ustawa, zmie-
niająca Prawo Energetyczne, może złagodzić skutki drastycz-
nych podwyżek, pod warunkiem, że spółka dostarczająca gaz 
z tej nowelizacji skorzysta. Jednocześnie zwracali uwagę, że 
będzie to jedynie rozciągnięcie skutków podwyżek w dłuższej 
perspektywie czasu, a nie ich zmniejszenie. Przypominali wie-
lokrotnie, że mieszkańcy dotknięci drastycznymi podwyżkami 
nie mają możliwości zmiany dostawcy gazu, co uniemożliwia 
im skorzystanie z ofert innych spółek gazowych.

Zamykając spotkanie Minister Paweł Szefernaker podzięko-
wał uczestnikom za dyskusję i zadeklarował możliwość orga-
nizowania podobnych rozmów w przyszłości. ~ ARz

Gazowe fakty w pigułce również my jako właściciele sieci mogli-
śmy zażądać, by spółka gazowa, kupiła 
od nas sieć, 

• na podstawie Porozumienia z dn. 15 
czerwca 2012 r. nastąpiło rozliczenie po-
niesionych przez Gminę nakładów na 
budowę sieci gazowej; tytułem tego roz-
liczenia G.EN GAZ Energia wypłacił 
Gminie kwotę 15 mln zł, 

• LOKGAZ (a później G.EN GAZ Ener-
gia) inwestował w rozbudowę sieci – budo-
wał własne nitki i podłączał kolejne punkty 
odbioru gazu (domy prywatne i firmy) – w 
momencie zakupu „naszej” sieci część zbu-
dowana przez Gminę i mieszkańców stano-
wiła 50% całej sieci będącej we władaniu 
G.EN GAZ Energia (obecnie to ok. 25%),

• Gmina nigdy nie była właścicielem 
spółki gazowej, a dostarczanie gazu nie 
należy do zadań gminy.

Informacja po posiedzeniu Komisji ds. Energii

Spotkanie z Ministrem Pawłem Szefernakerem 
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~ stowarzyszenia

„Polska to taka kraina która w sercu się zaczyna”. Po-
kolenia Polaków udowodniły że Polska była i jest 
w ich sercach, póki tam będzie to NIE ZGINIE.

11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania nie-
podległości. Tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą św., a następnie 
odbył się uroczysty apel przy obelisku. W siedzibie bractwa 
ugościliśmy gości obiadem i marcińskimi rogalami. Śpiew 
pieśni patriotycznych przy akompaniamencie brata Marka 
Czajki i XV Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepod-
ległościowe to główne punkty uroczystości. Strzelanie roz-
począł do Tarczy Niepodległościowej w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy II Zastępca Wójta 
Piotr Kaczmarek. Tarczę Niepodległościową celnym strzałem 
zdobył Stanisław Bączyk, wyprzedzając Krzysztofa Cieślika 
i Wiesława Cichego. Puchar Wójta zdobył Krzysztof Cieślik, 
drugi był Waldemar Kubiak, a trzeci Wiesław Cichy. W pi-
stolecie najlepszym okazał się Krzysztof Cieślik, pokonując 
Andrzeja Pawlickiego i Wiesława Cichego. Tarczę Pań zdo-
była Magdalena Mazantowicz, II – Dorota Kubiak, III – Ha-
lina Dutkiewicz. Adam Kubiak chybił i tym samym okazał 
się najlepszy w tarczy losowej oraz w tej tarczy szczęście się 
uśmiechnęło również do Natalii Cichej i Andrzeja Pawlickie-
go. Kura po długiej rywalizacji ustrzelił Waldek Kubiak, a po-
mogli mu Krzysztof Cieślik i Magdalena Mazantowicz.

13 listopada odbyła się XV edycja strzelania o Pucharu Prze-
chodniego Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzelec-
kich RP. Zawody otworzył prezes Zjednoczenia KBS RP brat 
Krzysztof Larski. Następnie odebrał puchar od poprzednie-
go zdobywcy brata Zbigniewa Winiatorskiego z KBS Żory. 
W tym roku puchar przechodni zdobył Grzegorz Jaskuła KBS 
Sieraków. Drugie miejsce Piotr Czapiewski z Tczewa, a trze-
cie Roman Kowalczyk KBS Piechcin. 

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zdobył Roman Ko-
walczyk, II miejsce Grzegorz Jaskuła, III miejsce Piotr Masta-
lerz KBS Książ Wielkopolski. 

Tarcza Króla Zielonoświątkowego KBS TP I miejsce Ro-
man Pelczyk KBS Książ Wlk, II miejsce Piotr Mastalerz, III 
miejsce Sławomir Woźny KBS Sieraków. 

Tarcza Pistoletowa: I miejsce Grzegorz Jaskuła, II miejsce 
Roman Pelczyk KBS Książ Wlkp., III miejsce Andrzej Paw-
licki KBS Tarnowo Podg. 

Tarcza Pań: I miejsce Halina Dutkiewicz KBS Tarnowo 
Podg., II miejsce Agnieszka Krysman KBS Śmigiel, III miej-
sce Justyna Szabelska KBS Tarnowo Podg.. 

Tarcza Losowa Chybił Trafił: I miejsce Piotr Czapiewski, II 
miejsce Roman Pelczyk, III miejsce Agnieszka Krysman. 

Tarcza Charytatywna Pucharu Prezesa I miejsce Roman Ko-
walczyk, II miejsce Grzegorz Jaskuła, III miejsce Piotr Ma-
stalerz. 

Kura zestrzeliła Natalia Cicha KBS Tarnowo Podg. przy po-
mocy braci z Sierakowa – Lecha Orlika i Grzegorza Jaskuły. 

Dochód z tarczy charytatywnej i licytacji koszy przekaza-
nych przez zdobywców kura został przekazany na rehabilita-
cję Piotrusia Zwirblisa.

Na zakończenie zawodów wylosowano nagrodę główną – 
szczęśliwy los obdarzył brata Piotra Czapiewskiego z Tczewa.

Gratulujemy zwycięzcom zawodów, wszystkim uczestni-
kom dziękujemy. Zapraszamy za rok

W ostatnich dniach miesiąca listopada reprezentacja bractwa 
w osobach sióstr Haliny Dutkiewicz i Renaty Maciejewskiej-
-Maćkowiak odwiedziła siedzibę Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli. Nasze siostry godnie reprezentowały Bractwo 
i Gminę Tarnowo Podgórne.

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

Wiadomości Brackie
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Tak śpiewają Skaldowie w jednej ze swych piosenek. 
Pasuje, jak ulał, do naszych trudnych, specyficznych 
i niepewnych czasów, w których przyszło nam teraz 

żyć. Z jednej strony staramy się w miarę normalnie funkcjono-
wać w towarzystwie wirusa, z drugiej kierować się ostrożno-
ścią i poczuciem odpowiedzialności. Właśnie z tego powodu, 
w obliczu narastającej wokół nas fali zakażeń, odwołaliśmy 
zabawę andrzejkową, na której nie sposób zachować środków 
ostrożności (chyba, że dezynfekcję gardła).

Ponieważ mamy dostęp do świetlic wiejskich, hal i salek 
gimnastycznych w obiektach OSiRu oraz klas lekcyjnych 
w niektórych szkołach, zaplanowane wykłady i zajęcia idą 
swoim trybem i odbywają się stacjonarnie.

Święto Niepodległości. Nie mogło nas zabraknąć 
w obchodach tego dnia. Po raz pierwszy, na mszy świętej 
w kościele parafialnym w Tarnowie Podgórnym, został ofi-
cjalnie zaprezentowany nasz sztandar. Po mszy przemaszero-
waliśmy do Parku im. J. Wojkiewicza, gdzie pod pomnikiem 
zostały złożone kwiaty.

W godzinach popołudniowych grupa naszych sprawdzo-
nych sportowców i kibiców wzięła udział w Biegu Niepodle-
głości, dzielnie walcząc w marszu z kijami na pięciokilome-
trowej trasie. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia był występ 
zespołu „Lusowiacy” z okazji ich 25-lecia. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych, pięknych jubileuszy.

Prężnie działająca sekcja turystyczna zorganizowała w listo-
padzie dwa wyjazdy do teatru i do operetki. Odbyła się rów-
nież jednodniowa wycieczka do Wolsztyna. Relacja z tego 
wyjazdu powstała w oparciu o materiał nadesłany przez Han-
kę Perkowską. Głównym celem wyjazdu była fabryka bom-
bek, gdzie mieliśmy okazję podziwiać ich produkcję. Szklane 
bombki to podstawowa produkcja firmy. Obejrzeliśmy każdy 
etap powstawania tych choinkowych ozdób, które są jedyne 
w swoim rodzaju i nie do podrobienia, dzięki pracy ludzkich 
rąk. Mieliśmy możliwość nabycia szklanych produktów i każ-
dy z nas otrzymał bombkę ze swoim imieniem. Warto było 
jechać.

Kolejnym etapem wycieczki było muzeum parowozów 
w Wolsztynie. Przybliżyliśmy sobie historię kolejnictwa i jego 
początki. W 1880 roku powstał budynek dworca. Podziwiali-
śmy zabytkowe parowozy i stare wagony z zabytkowym wy-
posażeniem. Było na czym oko zawiesić. Kawał kolejowej hi-
storii.

W programie wycieczki było również zwiedzanie Muzeum 
Marcina Rożka. Ekspozycja, zgromadzona przez siostrę arty-
sty, prezentuje dorobek artystyczny tego rzeźbiarza i malarza, 
który tworzył w okresie przedwojennym. Najbardziej znanym 
jego dziełem jest pomnik Chrobrego w Gnieźnie. Jeszcze cie-
kawostka: artysta przez jakiś czas mieszkał w Tarnowie Pod-
górnym!

W styczniu zapraszamy na wykład „Powstanie 44. Inne 
spojrzenie”, który wygłosi prof. UAM dr hab. Paweł Stacho-
wiak. Termin: 12 stycznia.

W tym też miesiącu, jak każdego roku od wielu lat, zagramy 
w szeregach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Masze-
rując z kijami będziemy zbierać drobne datki, które powięk-
szymy pozyskanymi na stoisku „Wędrującej Książki”. Jeże-
li masz przeczytane, w dobrym stanie książki i nie wiesz co 
z nimi zrobić, możesz przynieś do naszego biura na wtorkowy 
dyżur (w godzinach 10 – 12) lub bezpośrednio na nasze sto-
isko. W tej sprawie możecie również kontaktować się z Marią, 
nr telefonu 889 125 832. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowe-
go Roku 2022 życzymy słuchaczom UTW, wszystkim naszym 
przyjaciołom i darczyńcom zdrowia, spokoju, radości i dobre-
go wypoczynku w rodzinnym gronie.

Spójrzcie w górę dorośli i dzieci
czy już gwiazda wigilijna świeci?
Niech ta gwiazda na wysokim niebie 
świeci zawsze dla mnie i dla Ciebie. 

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

A będzie to, co będzie
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Anioły są wśród nas! Można je odnaleźć w drugim czło-
wieku. W nieznajomym, który się do nas uśmiechnie 
i obdaruje dobrym słowem i energią. W przyjacielu, 

który poklepie po ramieniu i powie „Nie mogę Ci obiecać, że 
rozwiążę wszystkie Twoje problemy, ale mogę Ci obiecać, że 
zawsze będę z Tobą, by razem stawić im czoło”. Takie rozwa-
żania towarzyszą nam w trakcie zajęć warsztatowych w pro-
jekcie „Namaluj swój świat”. W gościnnych murach Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie, pod artystyczną opieką Mag-
daleny Łuczak, tworzymy prace od serca i uczymy się jak 
przelać myśli i emocje na płótno. Na akrylowych obrazach 
pojawiły się magiczne łapacze snów, które mają nam przypo-
minać o przodkach, połączeniu z wszechświatem i przepły-
wie energii. Później wykonaliśmy je z drutu i sznurka, które-
go splatające się nitki symbolizują siłę więzi rodzinnych oraz 
przyjaźni. Stworzyliśmy też akwarelowe ogrody i kosmiczne 
galaktyki. Przy okazji dowiedzieliśmy się jak mieszać kolory, 
do czego służy płyn maskujący oraz jak ważny jest odpowied-
ni papier do pracy z akwarelą. Na dużych podobraziach ma-
lowaliśmy anioły, a właściwie ich wyobrażenie. Dzięki temu 
mogliśmy podziwiać dom 5-letniego Jasia, wielkie serca na-
stoletnich przyjaciółek od serca, niebiańskie skrzydła wynu-
rzające się z wody oraz niezwykłe postacie stworzone przez 
seniorki, biorące udział w naszych warsztatach. Jesteśmy róż-

ni i w różny sposób postrzegamy świat. I to jest piękne, bo mo-
żemy się od siebie uczyć i patrzeć na świat oczami drugiego 
człowieka. 

Na zajęciach nikogo nie oceniamy i każdemu dajemy moż-
liwość swobodnego wyrażenia siebie i swoich myśli. Magda-
lena Łuczak bardzo nam w tym pomaga, dzieląc się swoją ar-
tystyczną wiedzą i doświadczeniem. Obrazy tworzone przez 
młodzież, dorosłych i seniorów są niezwykłe! Tak jak nasze 
drzewka, które wspólnie zrobiliśmy z papieru, sznurka, dru-
tu i gałęzi. Drzewka są symbolem pocovidowego odrodzenia 
i przyjacielskich więzi, które nas połączyły. Na ich gałęziach 
zawisną motywujące cytaty oraz dobre słowa, którymi się ob-
darowujemy na każdych zajęciach. Jesteśmy dumni, że udało 
nam się stworzyć taką przestrzeń, w której każdy bez wzglę-
du na wiek, czuje się ważny, wyjątkowy i może poczuć swoją 
moc sprawczą. Różnorodne prace, które powstają na naszych 
warsztatach, są tego wyrazem. 

Przed nami ostatnie zajęcia i wernisaż, który będzie uro-
czystym podsumowaniem i zwieńczeniem projektu „Namaluj 
swój świat”. Powstanie film z tego wydarzenia, którym po-
dzielimy się z Wami w mediach społecznościowych oraz na 
You Tube.  

Mamy nadzieję, że teledysk z seniorami z naszej formacji 
Senior Dance Stars sprawił Wam wielką przyjemność. Jeśli 

jeszcze go nie widzieliście, to zapraszamy na 
naszego facebooka lub stronę www.nigdynie-
jestzapozno.org zakładka Aktualności i po-
dziwiajcie swoich roztańczonych dziadków, 
rodziców lub sąsiadów.

A z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy Wam dużo zdrowia i ra-
dosnych chwil w gronie najbliższych.

~ Maja Stępień
Prezes Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno”  
wraz z Zespołem

Projekt współfinansowany przez Gminę 
Tarnowo Podgórne

5 grudnia obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Wolontariusza. 
Z tej okazji wszystkim wolonta-

riuszom, a w szczególności wolonta-
riuszom Fundacji „Nigdy nie jest za 
późno” dziękuję za empatię, wszech-
stronną wiedzę, którą się z nami dzieli-
cie i piękno, jakie nosicie w sobie. Chcę 
wyrazić podziw i podziękowania za 
zaangażowanie w budowanie mostów 
międzypokoleniowych, które wspólnie 
tworzymy już od ponad pięciu lat! Dzię-

kuję Wam za pomoc w przełamywaniu 
barier i stereotypów związanych z po-
strzeganiem niepełnosprawności oraz 
procesu starzenia. Czas, który razem 
spędzamy to przestrzeń, która wywołuje 
u mnie bardzo wiele wzruszeń i moty-
wuje mnie do dalszych działań. Cieszę 
się, że mogę być częścią tych spotkań 
i w naszych szeregach są osoby w róż-
nym wieku. Dzięki temu udowadniamy, 
że pomimo różnic między nami, może-
my tworzyć piękne rzeczy i nigdy nie 

jest za późno, by zrobić coś dobrego dla 
innych i podzielić się tym co w nas naj-
lepsze. 

Z okazji Waszego święta życzę Wam 
dużo zdrowia i szczęścia oraz życz-
liwych i motywujących ludzi wokół. 
Z miłością i wdzięcznością za wszelkie 
dobro, które razem czynimy.

~  Maja Stępień
wolontariuszka i prezes Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno”

IV edycja warsztatów  
„Namaluj swój świat” jest magiczna!

Podziękowania dla wolontariuszy
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11 listopada w Wielkopolsce obchodzimy nie tylko 
Święto Niepodległości, ale również imieniny Mar-
cina. Uczestników projektu cyklicznych spotkań 

z osobami starszymi zaprosiliśmy na wspólne świętowanie do 
Przeźmierowa. Przy tradycyjnych rogalach świętomarcińskich 
Panie zapoznały się z genezą Święta Niepodległości oraz le-
gendą o Św. Marcinie. Na zakończenie spotkania wysłuchały 
koncertu pieśni patriotycznych wykonanego przez Parafialny 
Chór „Antonius” z Przeźmierowa. Panie chętnie włączyły się 
we wspólne śpiewanie.

13 listopada uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć 
w przedstawieniu „Kotka na rozgrzanym gorącym dachu” Te-
nesee Wiliaamsa w Malarni Teatru Polskiego. Przedstawie-
nie to przede wszystkim portret zakłamanej rodziny. Sposób 
przedstawienia treści oraz formy wyrazu artystycznego dały 
duże pole do dyskusji.

6 grudnia był pełen wrażeń. Rozpoczęliśmy aktywnie 
warsztatami z fizykoterapii. Prowadząca Pani Ania stworzyła 
wspaniała atmosferę i zachęciła Panie do kontynuacji ćwiczeń 
w domowym zaciszu. Po rozgrzewce weszliśmy w klimaty 
świąteczne. Panie wykonywały kartki na Boże Narodzenie. 
Zaskoczyła nas pomysłowość w wykorzystaniu różnych ma-
teriałów plastycznych. Przy wspólnie nakryciem świątecznie 
stole, na którym znalazły się tradycyjne wypieki makowiec 

i pierniki złożyłyśmy sobie życzenia. Na zakończenie spotka-
nia odwiedził nas Św. Mikołaj z upominkami. 

9 grudnia nasze podopieczne podczas indywidualnych spo-
tkań zapoznają się z technikami masażu w Salonie Laffaeytte.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy re-
alizacji projektów Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte” w 2021 
roku!

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

W listopadzie podopieczni Fundacji wraz z wolonta-
riuszami odwiedzili poznańską Palmiarnię. Zapla-
nowaliśmy wizytę w cieplarnianych warunkach – 

w „tropikach” w jesienne chłodne dni, by w otoczeniu bujnej 
roślinności pospacerować i wygrzać się. Zobaczyliśmy egzo-
tyczną roślinność w większości znaną z książek czy progra-
mów telewizyjnych. Pomimo różnych dolegliwości, dokucza-
jących naszym podopiecznym, poruszającym się z trudem, 
niektórzy – z kulami, z chodzikiem czy w wózku inwalidzkim 
– przespacerowali wszystkie pawilony i zobaczyli ciekawe 
wystawy. Wisienką na torcie okazała się szarlotka na ciepło 
i filiżanka kawy w baśniowej kawiarence pośród bujnej ro-
ślinności. Terapia światem, ciepłem i zielenią była ukojeniem 
Ciała, Ducha i Umysłu.

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

Nie zwalniamy tempa

Lato jesienią, czyli CUD 
w Palmiarni
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Podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego ma 
charakter romantyczny. Często jednak nie zastanawia-
my się jakie konsekwencje w przyszłości mogą wią-

zać się ze ślubem z naszą ukochaną osobą. Przede wszystkim 
zwrócić należy uwagę między innymi na następujące aspekty 
prawne:

•	 majątkowy: małżeństwo co do zasady wiąże się ze wspól-
nością majątkowo-małżeńską, a więc nabywaniem po ślubie 
większości dóbr majątkowych wspólnie z małżonkiem. Często 
osoby prowadzące działalność gospodarczą (i nie tylko) spo-
rządzają umowy majątkowo-małżeńskie na przykład  o roz-
dzielności majątkowej, tak zwane intercyzy, aby w przypadku 
rozwodu nie kłócić się z byłym małżonkiem o majątek,
•	 spadkowy: po zawarciu związku małżeńskiego małżonek 

w przypadku śmierci dziedziczy po nas na podstawie ustawy. 
Jeśli zostanie sporządzony testament z pominięciem małżonka 
może on domagać się zachowku,
•	 rodzinny: małżonkowie tworzą rodzinę. Jeśli mają dzie-

ci, to przysługuje im nad nimi władza rodzicielska (decydo-
wanie o istotnych sprawach dziecka), możliwość kontaktów 
z dzieckiem, a także ciąży na nich obowiązek alimentacyjny. 
Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej bądź ograniczyć ją 
z uwagi na dobro dziecka. Sąd może także ingerować w kon-
takty rodziców z dzieckiem bądź decydować o alimentach, je-
śli rodzice nie dojdą do porozumienia,

•	 zdrowotny: małżonek co do zasady może „dopisać się” do 
ubezpieczenia zdrowotnego swojego męża bądź żony, może 
być poinformowany o stanie zdrowia swojego partnera, jeśli 
została wyrażona na to zgoda,
•	 mieszkaniowy: powstaje uprawnienie do korzystania 

z mieszkania drugiego małżonka,
•	 podatkowy: zasadniczo małżonkowie mogą wspólnie zło-

żyć deklaracje podatkową, jeśli mają wspólność majątkowo-
-małżeńską, nadto małżonkowie należą do tzw. zerowej grupy 
podatkowej, co ma znaczenie przede wszystkim dla kwestii 
ewentualnych darowizn (należy w odpowiednim czasie złożyć 
stosowną deklarację),
•	 społeczny: po śmierci małżonka istnieje możliwość otrzy-

mania renty rodzinnej, ewentualnie tzw. „emerytury po mał-
żonku”,
•	 kredytowy: często powstaje współodpowiedzialność za 

zobowiązania, nadto z reguły poprawia się zdolność kredyto-
wa.

Przed zawarciem związku małżeńskiego warto przeanali-
zować swoją sytuację i wybrać najkorzystniejsze rozwiązania 
prawne dla siebie oraz małżonka, aby cieszyć się ze wspólnie 
spędzonych chwil bez obaw powstania negatywnych konse-
kwencji prawnych w przyszłości.

~ Adwokat Aleksandra Tatarewicz
www: kg-adwokaci.pl

tatarewicz@kg-adwokaci.pl

Ślub od strony prawnej

Z serca płynące podziękowanie dla Radnych Gminy Tarno-
wo Podgórne za sfinansowanie zakupu samochodu Fiat Fo-
rino. Tym samochodem przemieszczają się asystentki-opie-
kunki Fundacji Nasza Arka, świadczące usługi opiekuńcze 
i pielęgnacyjne u osób starszych i potrzebujących na terenie 
gminy Duszniki, Lwówek, Pniewy i Tarnowo Podgórne. Ko-
lejne słowa wdzięczności i podziękowania kieruję do Państwa 
Anny i Adama Skrzyniarz z Baranowa oraz wszystkich zaan-
gażowanych pracowników firmy Adams za sfinansowanie za-
kupu opału, a Panu Sławkowi Knapskiemu za darmowy trans-
port i wszelakie wsparcie.

Dziękuję także:
- Firmie Strauss Cafe Poland za ofiarowaną kawę,
- Firmie Komplet Polska za przekazane pączki,
- Panu Jackowi Królowi i jego żonie z Kunowa za wyjątko-

wą hojność i zakupione artykuły spożywcze oraz deklarację 
dalszej współpracy,

- Firmie YORK z Bolechowa  za podarowanie artykułów hi-
gienicznych i sanitarnych,

- Fundacji Leroy Merlin – Pani Dyrektor Agnieszce Bolek 
oraz Kierownik Oddziału Swadzim Pani Katarzynie Araszkie-
wicz za cykliczne dostawy materiałów remontowo-budowla-
nych,

- Fundacji Amicis Wronki – pani Janinie Szablewskiej za 
przekazany sprzęt AGD,

- Pani Zosi z Tarnowskiej Piekarni za przekazany chleb,
- Paniom pielęgniarkom z Ośrodka Zdrowia w Dusznikach: 

Dorocie, Irenie i koleżankom za opiekę i przekazane artykuły 
żywnościowe i pielęgnacyjne,

- Druhom i Druhnom z OSP Podrzewie za program arty-
styczny i maskotki,

- Siostrze Monice i dzieciom ze Świetlicy Socjoterapeutycz-
nej Betlejemka z Szamotuł za występ artystyczny,

- Pani Ani sklepowej z Podrzewia oraz jej siostrze za sfinan-
sowanie zakupu drzwi ognioodpornych,

- Pani Marzenie, Pani Ewie i Panu Sławkowi za wyjątkowe 
wsparcie,

- Pani Honoracie Ogonowskiej z Sierakowa i jej podopiecz-
nym za przekazane upominki,

oraz wszystkim anonimowym darczyńcom za okazane 
wsparcie.

Wszystkim kochanym darczyńcom i sympatykom wraz 
z podziękowaniami przekazuję w imieniu podopiecznych 
i pracowników zapewnienia, że wszystkie dary są bardzo 
przydatne i będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia  życzę dobrego zdrowia ,sukcesów i wiele radości.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
~ Joanna Zimna 

Prezes Fundacji Nasza Arka

Podziękowania
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Z praktyki dietetyka

Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw

Żywienie na codzień 

Cynamon - magia Świąt  
czy potwierdzone działanie?

Cynamon, jedna z najbardziej 
popularnych przypraw 
i środków aromaty-

zujących na świecie. Choć 
często kojarzony ze zbliża-
jącymi Świętami ze wzglę-
du na jego popularne wy-
korzystanie w niektórych 
daniach serwowanych w tym 
czasie. Kora cynamonu jest wy-
korzystywana w produkcji czekolady, 
zwłaszcza w Meksyku, który jest naj-
większym importerem cynamonu praw-
dziwego (C. zeylanicum L.). Cynamon 
jest dodawany do deserów, takich jak 
pierniczki, szarlotka, pączki i bułeczki 
cynamonowe, pikantnych cukierków, 
herbaty, gorącego kakao i likierów. Na 
Bliskim Wschodzie jest często używany 
w pikantnych daniach z kurczaka i ja-
gnięciny. W USA cynamon jest często 
wykorzystywany jako dodatek do aro-
matyzowania zbóż, dań na bazie chle-

ba i owoców, zwłaszcza jabłek. W skle-
pach spożywczych można kupić 

tam mieszankę cukru i cyna-
monu. Innym zastosowa-
niem cynamonu jest mary-
nowanie.

Korę cynamonu można 
spożywać bezpośrednio jako 

proszek cynamonowy. Jest też 
ważną przyprawą w kuchni per-

skiej, dodawany do gęstych zup, napo-
jów i słodyczy, używany jako mieszanka 
z wodą różaną lub innymi przyprawami 
do przygotowania curry na bazie cy-
namonu, do gulaszu lub jako posypka 
w słodkich deserach. 

Żywieniowo cynamon jest bogatym 
źródłem manganu, żelaza, błonnika po-
karmowego i wapnia. Zawiera aldehyd 
cynamonowy, kwas cynamonowy, po-
lifenole działające przeciwutleniająco. 
Jego skład odpowiada za udowodnione 
w wielu badaniach działanie przeciw-

zapalne, przeciwcukrzycowe, przeciw-
drobnoustrojowe czy przeciwnowotwo-
rowe. Ostatnie odkrycia pokazały też 
korzystny wpływ cynamonu w chorobie 
Alzheimera, cukrzycy, zapaleniu sta-
wów i miażdżycy. Właściwości korzyst-
ne dla zdrowia posiada zarówno kora 
jak i jego olejki eteryczne. Badania na 
zwierzętach wykazały, że aldehyd cy-
namonowy zmniejsza reakcje zapalne, 
stres oksydacyjny i destrukcję komórek 
wątroby. Dlatego sugeruje się, że jego 
spożycie może tez korzystnie działać 
także na ten organ. 

Wobec tylu dobrych wieści o cynamo-
nie….pozostaje zatem życzyć wszyst-
kich czytelnikom Sąsiadki Pięknych 
Zdrowych i pachnących cynamonem 
Świąt!

~ dr hab. Magdalena  
Człapka-Matyasik, dietetyk kliniczny

 dietetyk@twojdietetyk.org 
www.twojdietetyk.org

Warzywa to bogactwo składni-
ków odżywczych! Są nisko-
kaloryczne, zawierają dużo 

wody, wspomagają pracę jelit, są bogate 
w witaminy i przeciwutleniacze, są sy-
cące. Można stosować jako dodatek do 
każdego niemal posiłku np. do zapieka-
nek, kotlecików, koktajli, oczywiście do 
sałatek, kanapek, a nawet do ciast i cia-
steczek czy naleśników. 

O tym, że warto przekonać dziecko do 
warzyw na pewno nie muszę wspomi-
nać! Ale jak się do tego zabrać? 

Baw się wyglądem
Dzieci chętniej zjedzą posiłek, któ-

ry będzie wyglądał ciekawie. Podejdź 
do posiłków kreatywnie - wytnij cie-
kawe kształty lub zaskocz malucha 
ułożeniem składników! Zrób kanapkę 
w kształcie słonia lub w kształcie Mi-
kołaja, zróbcie jeża z gruszki i wino-
gron. Ogranicza nas tylko wyobraź-
nia.

Zaskocz formą
Niektóre z warzyw łatwiej przemycić 

w formie soku, koktajlu, zupy krem, fry-
tek lub warzywnego makaronu. Kom-
binuj do woli, ale w przypadku soków 
– wykonaj je samodzielnie! Czasami, 
zwłaszcza dla młodszych dzieci poka-
zanie danego warzywa w innym kształ-
cie np. ogórek zamiast w paski będzie 
w plasterki lub w gwiazdki daje dziecku 
większe możliwości spożycia produktu.

Zabierz dziecko na zakupy
Zachęcające wyglądem stoiska z wa-

rzywami mogą przekonać dziecko do 
zjedzenia warzyw. Szczególnie jeśli 
samo wybierze te, które wyglądają ape-
tycznie! Pamiętaj jednak, abyście razem 
z dzieckiem szli do sklepu najedzeni. 
Zmniejszy to ryzyko kupna mało warto-
ściowych produktów. 

Dodaj warzywa do znanych posił-
ków

Spróbuj przemycić dodatkowe warzy-
wa do znanych i lubianych posiłków, np. 

do ulubionego sosu pomidorowego mo-
żesz dodać posiekaną drobno paprykę 
czy cukinię! 

Gotujcie wspólnie! 
Prośba o pomoc w przygotowaniu po-

siłku to spora zachęta do późniejszego 
zjedzenia go, a wraz z nim warzyw! Po-
zwól dziecku pokroić, wymieszać, po-
dać posiłek.

Pamiętaj!
Nigdy nie zmuszaj dziecka to zje-

dzenia określonych produktów. W ten 
sposób nie zachęcisz pociechy do po-
lubienia czegoś, przed czym ma opory, 
a możesz nawet stale zniechęcić dziecko 
do pewnych produktów! Niechęć często 
mija z wiekiem!

Jeśli chcemy aby dziecko jadło wa-
rzywa musimy być przykładem i też je 
jeść. 
~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak  

dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl

www.prozdrawiam.pl
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Psychologia na co dzień 

ODMAWIANIE
Odmawianie to inaczej odpuszczanie, opieranie się. 

Istotą rzeczy w odmawianiu jest dbałość o nieprze-
ciążanie własnego organizmu. Zarówno w wymiarze 

psychicznym, jak i fizycznym. Mówimy rzecz jasna o aser-
tywnym odmawianiu. Opieranie się nadmiernym żądaniom 
i oczekiwaniom ze strony osób skłonnych do wykorzystywa-
nia innych. Odpuszczanie własnych nadmiernie wyśrubowa-
nym ambicji, którymi zostaliśmy zainfekowani przez innych: 
„musisz być najlepsza/najlepszy”, „musisz być numerem je-
den”.

Odmawianie, stanowczość w obronie własnych granic nie 
oznacza w żadnym wypadku braku umiejętności proszenia in-
nych o pomoc. Umiejętności korzystania z niej. Chodzi o har-
monijne zrównoważenie pomiędzy sztuką dawania i przyj-
mowania. Kompasem na tej drodze jest adekwatne poczucie 
własnej wartości. Które trzeba odzyskać. Odzyskać, ponie-
waż jest ono wrodzone, ale w trakcie życia możemy je zatra-
cać z powodu presji otoczenia, które chciałoby nas ukształto-
wać zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Mówi się potocznie, że asertywne odmawianie to sztuka 
mówienia: nie!  Asertywność to dużo więcej niż umiejętność 
wypowiadania słowa „nie”. Pamiętajmy, że odmawianie jest 
trudne. Wiąże się z ryzykiem potępienie, odtrącenia, zro-
bienia innym przykrości. Może wywoływać poczucie winy.  
Słowa: „ty zrobisz to najlepiej”, „tobie mogę zaufać”, „musi-
my dołożyć sił, by nie dać się konkurencji”, „bez ciebie sobie 
nie poradzę” mile łechcą nasze ego, trudno się im oprzeć. Naj-
częściej im ulegamy podejmując się wykonywania kolejnych 
zadań, przepłacając to własnym zdrowiem. Eksploatując się 
ponad miarę. Co zrobić, żeby zatrzymać proces samowynisz-
czania proces psychicznego wypalenia?

Pamiętajmy, że „nie” powiedziane z zaciśniętym gardłem 
nikogo nie przekona.  S. Engelbrecht mówi o dziewięciu spo-
sobach mówienia „nie” dobranych do odmawiającego, sytu-
acji i osoby, której odmawiamy. Ważne, by mówić „nie” z po-
czuciem wewnętrznej pewności, spokojnie i przyjaźnie.

NIE klarowne
Skuteczne zwłaszcza w sytuacjach zawodowych. Powiedz: 

„Niestety, nie jestem ci w stanie pomóc w tej kwestii” albo: 
„Przykro mi, ale nie będzie to możliwe”.

NIE uzasadnione
Podaj krótkie uzasadnienie: „Niestety, jestem zaangażowa-

na w inny projekt” albo: „Przykro mi, ale ten weekend chcę 
spędzić z rodziną”.

NIE odroczone
Powiedz: „Daj mi dzień do namysłu” albo: „Chciałabym to 

jeszcze skonsultować z partnerem”. Jeśli twój rozmówca nale-
ga, powiedz: „Tak szybko nie jestem w stanie podjąć decyzji. 
Jeżeli nie mam czasu do namysłu, to, niestety, muszę odmó-
wić”.

NIE z zasady
Przywołaj swoje zasady: „Z zasady nie podejmuję decyzji 

przez telefon”, „Przykro mi, ale mam taką zasadę, że nie anga-
żuję się w takie akcje”.

NIE dyplomatyczne
Powiedz: „Rozumiem, że czujesz się 

niepewnie w nowej materii, ale jestem przekonana, że świet-
nie sobie dasz radę. Zabierz się do pracy i zwróć się do mnie, 
gdy utkniesz”.

NIE połowiczne
Zaproponuj: „W tym tygodniu nie dam rady, ale odezwij się 

do mnie w przyszłym” albo: „Mogę zając się pierwszą częścią, 
ale bez drugiej”.

NIE przekierowujące 
Powiedz: „Niestety, nie czuje się kompetentna w tym tema-

cie, ale może zwróć się do...”.
NIE warunkowe
Zaproponuj: „Dobrze, zrobię to, ale w zamian przejmij ode 

mnie...”.
NIE wielokrotne
Kiedy manipulator nie przyjmuje twojej odmowy do wia-

domości, powtarzaj: „Nie, dziękuje”. Kiedy mimo to będzie 
nalegał, postaw sprawę ostatecznie: „Jest to moja ostateczna 
decyzja. Proszę, nie wracajmy już do tej sprawy”

• Z odmawianiem wiąże się często poczucie winy. Szcze-
gólnie osoby skłonne do manipulacji usiłują je w nas wywo-
łać. Jak nauczyć się odmawiać bez poczucia winy? Nie 
wszyscy możemy pójść na profesjonalny kurs asertywności. 
Ale możemy starać uczyć się jej sami lub z przyjaciółmi.

• Poćwicz ze znajomymi
Ułóżcie listę najczęstszych próśb, którym nie potrafisz 

odmówić. Zaczynając od małych rzeczy. Ćwiczcie proszenie 
i konsekwentne odmawiania.  To pomoże w wypracowaniu 
nowej postawy. Ułatwi odmowę w realnej sytuacji.

• Nie bój się mówić o swoim zmęczeniu i złym samopoczu-
ciu

Nie wszyscy wiedzą, jak się naprawdę czujesz. Większość 
osób potrafi to zrozumieć i zaakceptować odmowę.

• Postaw na kompromisy
Spróbuj znaleźć pośrednią opcję, która zadowoli obie stro-

ny. Sięgając po kompromis powiesz «nie»... właściwie tego 
nie mówiąc. Dzięki temu ewentualna pomoc odbędzie się na 
twoich warunkach i nie będziesz czuć się źle z powodu od-
mowy.

• Zasugeruj kogoś innego

Pamiętaj, że nie jesteś jedyną osobą, która może pomóc. To, 
że proszący ciebie zna i że jesteś akurat „pod ręką” nie ozna-
cza, że nie może poprosić kogoś innego.

• Pogódź się z reakcją innych
Pamiętajmy o tym, że negatywne reakcje na naszą uzasad-

nioną odmowę będą się zdarzać. I nie są winą odmawiającego. 
Niezadowolenie czy złość innych nie powinny być powodem 
do zmiany decyzji. Mamy prawo dbać o swoje zdrowie fizycz-
ne i psychiczne.

~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR
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Życie gwiazd, które znamy z kina, 
teatru czy telewizji od zawsze 
wzbudza nasze zainteresowanie. 

Śledzimy ich karierę, ale też bacznie 
przyglądamy się życiu prywatnemu, od-
krywając jego sekrety. Lubimy choć na 
chwilę „wejść za kulisy” i zobaczyć, co 
dzieje się poza zasięgiem kamer. Chcąc 
przybliżyć osoby z pierwszych stron ga-
zet, przedstawiamy kilka najnowszych 
biografii „znanych i lubianych”. Prze-
czytanie ich to najlepszy sposób, żeby 
dowiedzieć się, jakimi osobami są na co 
dzień, jakie mają radości oraz jakim pro-
blemom przychodzi im stawić czoła.

TOM HANKS. ENIGMA – David 
Gardner

Jest to pierwsza w Polsce biografia 
Toma Hanksa, aktora, reżysera, produ-
centa filmowego, pisarza i zdobywcy 
dwóch Oscarów. Poruszająca i inspirują-
ca lektura, opowiadająca o zwyczajnym 
człowieku, jego burzliwym dzieciństwie, 
a także o sukcesach i sławie. Biografia 
Hanksa obfituje w masę anegdot i cyta-
tów, dlatego czyta się ją doskonale. 

PIERWSZE ŻYCIE MARKA 
KONDRATA – Jacek Wakar

Autor książki rozmawia z osobami 
znającymi Marka Kondrata, aktorami 
i reżyserami m.in. Kazimierzem Kutzem, 
Danielem Olbrychskim, Renatą Dance-

wicz, Sławomirą Łozińską. Analizuje 
konkretne role filmowe Kondrata oraz 
wszechstronność jego talentu, tworzące-
go tak odmienne pod każdym względem 
sylwetki. Wakar pokazuje nie tylko dro-
gę filmową, ale również teatralną akto-
ra. Oprócz tego książka jest pełna aneg-
dot z filmowych planów oraz teatralnych 
garderób. Lekka i zabawna lektura.

BEZ OKLASKÓW – Jan Englert, 
Kamila Drecka

Znakomity wywiad Kamili Dreckiej 
z jednym z najwybitniejszych polskich 
aktorów. W książce przedstawione zo-
stały ciekawe historie z życia Jana En-
glerta, które pozwalają poznać go jesz-
cze lepiej. Aktor mało mówi o swoim 
życiu prywatnym, za to bardzo dużo 
o teatrze – jego ogromnej pasji. „Bez 
oklasków” to niesamowita podróż po 
życiu aktora.

QUEEN MERYL. WAŻNE ROLE, 
WIELKIE CZYNY I LEGENDAR-
NE ŻYCIE MERYL STREEP – Erin 
Carlson 

Ta książka to kompendium filmowej 
wiedzy, to przewodnik po aktorskich 
kreacjach, meandrach zawodowego roz-
woju oraz warsztatu pracy Maryl Stre-
ep. Erin Carlson w swojej książce kre-
śli wspaniały portret artystki, opisuje jej 
niezwykłe osiągnięcia, wybory, przyjaź-

nie, ale również to, w jaki sposób w każ-
dej ze swoich ról potrafi „przemycić” 
wartości, w które mocno wierzy. Bardzo 
ciekawa publikacja, napisana z ogrom-
nym luzem i dystansem. 

CLINT. ŻYCIE I LEGENDA – Pa-
trick McGilligan

To zaktualizowana książka, która po-
wstała na podstawie wyczerpujących 
rozmów z osobami bliskimi Eastwoodo-
wi, oraz dokumentów i materiałów do-
tyczących produkcji jego filmów. Jest to 
historia człowieka - ikony, legendy, ar-
tysty. To fascynująca podróż do świata 
filmu oraz do rodziny Eastwoodów. Bio-
grafię aktora czyta się z zapartym tchem. 

AUTOR MUSI GRAĆ, BY ŻYĆ – 
Artur Barciś, Kamila Drecka

Kolejna książka – rozmowa Kamili 
Dreckiej. Tym razem do swojego świa-
ta zaprasza nas Artur Barciś. Publika-
cja pełna ciepła i mądrości. Poznajemy 
w niej trudny okres dzieciństwa aktora, 
jego młode lata oraz początki aktorskiej 
kariery. Jest to podróż po świecie chłop-
ca, który odkrył w sobie talent i posta-
nowił spełnić marzenie, jakim było gra-
nie na deskach teatru. 

Wszystkich, którzy chcą bardziej 
przybliżyć sobie sylwetki ulubionych 
aktorów, zapraszamy do Biblioteki.

~ A.N.

Biografie znanych i lubianych
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Każdemu z nas kiedyś zdarzyło 
się zastanawiać czy kostium, 
który widzi to przysłowiowa 

„krakowianka”. Teraz będzie można 
rozwiać te wątpliwości. Skrupulatnie 
zaprojektowany kalendarz GOK SE-
ZAM powstał z myślą o propagowa-
niu wiedzy na temat kultury ludowej, 
a dokładnie regionalnych strojów ludo-
wych. Znajdziemy w nim piękne zdję-
cia dzieci z Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki” (fot. P. 
Piosik), a także opisy strojów. Ponadto 
łącząc tradycję z nowoczesnością, pro-
ponujemy także odczytanie zamiesz-
czonych dwunastu QRkodów. Treść 
pod nimi ukryta to ważny element edu-
kacji dzieci, oferujący krótki opis te-
matu nawiązującego do bieżącego mie-
siąca i zadanie do wykonania. Kody 

będzie można odczytywać począwszy 
od stycznia 2022 roku. 

Serdecznie zapraszamy do zakupu ka-
lendarzy w cenie 35 zł w kasach GOK 
SEZAM: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-

znańska 96, Tarnowo Podgórne) czyn-
ne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20.

Edukacyjny kalendarz Modraków

Dla dzieci:
19 .12  (n iedz ie la ,  godz . 

15) „GWIAZDKA KLARY MUU” 
reż. Will Ashurst. Animacja/ Świą-
teczny

Przed nami Święta! Klara Muu 
wprost nie może doczekać się świą-
tecznego wyjazdu do taty! Jakie nie-
spodzianki czekają na nią na Krowim 
Wzgórzu? Lawina zabawnych i nie-
przewidzianych wydarzeń postawi ra-
dosne świętowanie pod znakiem za-
pytania. Niezwykle podekscytowana 
Klara po raz pierwszy spędzi Gwiazd-
kę ze swoim tatą na Krowim Wzgó-
rzu. Kiedy przybywa na farmę, okazuje 
się, że kompletnie nic nie jest jeszcze 
gotowe! Przed domem brakuje choin-
ki, a bombki i lampki kurzą się w kar-
tonach. Do tego pech sprawia, że tata 
Klary zostaje pilnie wezwany do od-
śnieżania domu sąsiadki, a odcięta dro-
ga uniemożliwia mu powrót. Co po-

cznie Klara? Do Świąt zostało już tak 
niewiele czasu! Może z pomocą zu-
chwałego bożonarodzeniowego skrzata 
uda się stworzyć na Krowim Wzgórzu 
świąteczną atmosferę? Dla dzieci 4+

Dla dorosłych:
17.12 (piątek, godz. 19) „To musi 

być miłość” reż. Michał Rogalski. Ko-
media romantyczna

Kto powiedział, że z rodziną najlepiej 
wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry 
są przyjaciółkami od serca, które trzy-
mają się razem na dobre i za złe, nie-
zależnie od wybryków swoich facetów. 
Gdy ich matka postanawia uciec z mia-
sta i w samotności przemyśleć jeszcze 
raz decyzję o ślubie, niespodziewanie 
dołączają do niej córki. Choć pobyt 
rozpoczynają na kanapie w stylu Brid-
get Jones, w ramach rodzinnych obrad 
muszą zdecydować co dalej, bo każ-
da z kobiet przechodzi teraz własne, 

miłosne zawirowania. Czy ich faceci 
w swojej totalnej niezdarności znajdą 
sposób, żeby odzyskać serca sióstr?

30.12 (czwartek, godz. 19) „Dom 
Gucci” reż Ridley Scott. Biograficzny/
Dramat

„Dom Gucci” inspirowany jest szoku-
jącą, prawdziwą historią rodzinnego im-
perium, stojącego za włoskim domem 
mody Gucci. Historia Patrizii Reggia-
ni, byłej żony Maurizio Gucciego, która 
planowała zabić swojego męża, wnuka 
znanego projektanta mody. Trzy deka-
dy miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, 
zwieńczone w końcu morderstwem, po-
kazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile 
jest warte i jak daleko posunie się rodzi-
na, by nie wypuścić z rąk kontroli nad 
fortuną.

Zapraszamy do Kina
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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 pon. 
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 

w
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

„kleszcz” - premiera spektaklu Teatrama
Obowiązują bezpłatne wejściówki

19/12
dOM kULTUrY w TArnOwIE POdGórnYM

nIEdZIELA
GOdZ. 18:00

af
isz

kInO SEZAMU:
„To musi być miłość”
Bilety: 16 zł

17/12
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GOdZ. 19:00

„Let it snow!”  - koncert Młodzieżowej 
Orkiestry dętej Gminy Tarnowo Podgórne
Obowiązują bezpłatne wejściówki
(max 4 szt./os.)

18/12
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 
TrAnSMISjA: fAcEBOOk.cOM/GOkSEZAM 
OrAZ YOUTUBE.cOM/GOkSEZAM

SOBOTA
GOdZ. 18:00

kInO SEZAMU: „dom Gucci” 
Bilety: 16 zł

kInO SEZAMU
Bilety: 16 zł
repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

30/12

7/01

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

cZwArTEk
GOdZ. 19:00

PIĄTEk
GOdZ. 19:00

„Glina poezji się ima” - wystawa online 
koła plastycznego (sekcja ceramiki) 
z ck Przeźmierowo pod kierownictwem 
Magdaleny Łuczak

26/12
fAcEBOOk.cOM/GOkSEZAM

nIEdZIELA
GOdZ. 12:00

kInO SEZAMU dla dzieci:
„Gwiazdka klary Muu”
Bilety: 11 zł

19/12
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

wystawa pokonkursowa nagrodzonych 
i wyróżnionych kartek świątecznych,
czynna od pon. do pt. w godz. 16-20
dom kultury w Tarnowie Podgórnym

7/12-30/12
GALErIA w rOTUndZIE

jazzowa Scena Sezamu: new Bone
Bilety: 25 zł

15/01
dOM kULTUrY w TArnOwIE POdGórnYM

SOBOTA
GOdZ. 18:00

kInO SEZAMU dla dzieci
Bilety: 12 zł
repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

„śpiewamy kolędy” - muzyczne 
popołudnie z kołem śpiewu 
im. feliksa nowowiejskiego

9/01

9/01

cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO

dOM kULTUrY w TArnOwIE POdGórnYM

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

kInO SEZAMU
Bilety: 16 zł
repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

14/01
cEnTrUM kULTUrY PrZEźMIErOwO 

PIĄTEk
GOdZ. 19:00
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Ferie 
w GOK SEZAM

 

PÓŁKOLONIE 
Z NIENUDNO.PL 

17-21 STYCZNIA
 

programowanie z Minecraft,
robotyka, eksperymenty
fizyczno-chemiczne i in.

godz. 8:00-16:00, 
koszt 559 PLN

Więcej informacji i zapisy:
www.nienudno.pl

poznan@nienudno.pl
tel. 578 306 006

17-22 STYCZNIA
WARSZTATY 

TANECZNE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY 

prowadzenie: Piotr Bańkowski
i Dawid Mularczyk,

różne techniki taneczne i dużo
dobrej zabawy

godz. 10:30-15:00, 
koszt 375 PLN,

od 10 r.ż.
Więcej informacji i zapisy: 

tel. 608 259 528 
 
 

PÓŁKOLONIE
 Z NIENUDNO.PL 

24-28 STYCZNIA

programowanie z Minecraft,
robotyka, eksperymenty
fizyczno-chemiczne i in.

godz. 8:00-16:00, 
koszt 559 PLN

Więcej informacji i zapisy:
www.nienudno.pl 

 poznan@nienudno.pl
tel. 578 306 006

 

WARSZTATY FILMOWE
Z ANIMIAKAMI

18-21 STYCZNIA

godz. 10:00-12:30,
koszt 50 PLN

od 8 r.ż.
Zapisy na podstawie 

wypełnionej karty uczestnictwa*
tel. 61 895 92 28

 
*do pobrania wraz z regulaminem warsztatów na stronie

www.goksezam (zakładka regulaminy/regulamin warsztatów 
w sezonie 2021/2022). Po wysłaniu karty na adres

sezam@goksezam.pl, uczestnik otrzyma informację
potwierdzającą udział i wskazującą sposób płatności. 

 

DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO
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Nieco musieliśmy poczekać na 
to wydarzenie, ale liczymy na 
to, że nasza cierpliwość zosta-

nie doceniona. TeatRama, na deskach 
Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym, zaprezentuje spektakl „Kleszcz” 
na podstawie tekstu autorstwa Jarosła-
wa Murawskiego, który został nagro-
dzony w konkursie „Demokracja nie 
tylko dla dorosłych”. Spektakl opowia-
da o mechanizmach działających w po-
lityce, a wynikających ze schematów 
zachowań społecznych – dyskryminacji, 
braku tolerancji i korupcji.  Mówi o le-
śnych zwierzętach, które sprzymierza-
ją się przeciwko wspólnemu wrogowi 
– dyktatorowi. Tytułowy kleszcz staje 

się ofiarą. Jest metaforą uciążliwości de-
mokracji, której trudność polega na tym, 
że musimy akceptować stworzenia, któ-
rych działalność, sposób życia, nam nie 
pasują. Ale musimy mieć świadomość, 
że one są częścią leśnej społeczności, 
mają prawo do istnienia, wyrażania 
głosu i własnych zachowań. W sztuce 
„Kleszcz” zwierzęta próbują się go po-
zbyć. O tym, jak w tej sytuacji potoczą 
się jego losy, będzie można dowiedzieć 
się dopiero 19 grudnia. Sztuka została 
wyreżyserowana przez Artura Romań-
skiego. Warto zaznaczyć, że do spekta-
klu wykonano też specjalną papierową 
dekorację autorstwa inżynierki papieru 
Marty Madej. 

„Kleszcz” – TeatRama, 19.12 g. 18, 
CK Przeźmierowo, obowiązują bezpłat-
ne wejściówki dostępne w kasach GOK 
SEZAM: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) czyn-
ne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20.

~ MW

Jeszcze do końca grudnia w Galerii 
w Rotundzie można oglądać zwy-
cięskie i wyróżnione prace kon-

kursowe na „Najpiękniejszą kartkę 
świąteczną”. Wśród nich znajdują się 
kolorowe, ręcznie malowane pocztówki, 
a także inne zdobione brokatami, czy też 
oryginalnie składane – trójwymiarowe.

W konkursie, który zakończył się 
w listopadzie, wzięło udział wielu mło-
dych pasjonatów sztuk plastycznych. 
Po długich dyskusjach, jury wyłoniło 
trzech zwycięzców, którzy kolejno upla-

sowali się na podium: I miejsce Martyna 
Sadalska, II miejsce Kornelia Kruk, III 
miejsce Łucja Cichocka. Skąd taka de-
cyzja oceniających? Sprawdźcie sami! 
Zapraszamy!

 ~ MW

Wystawa pokonkursowa nagrodzo-
nych i wyróżnionych kartek świątecz-
nych, 7-30 grudnia,

Galeria w Rotundzie czynna od pon. 
do pt. w godz. 16-20, Dom Kultury 
w Tarnowie Podgórnym

W oczekiwaniu na „Kleszcza”

W świątecznym nastroju

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy 
na wystawę podsumowującą trzymiesięczny okres 
twórczy pracowni ceramiki w CK Przeźmierowo. 

Nie pierwszy raz już, pracom artystycznym towarzyszyć bę-
dzie twórczość poetycka Ireny Matysiak.

Chociaż glina broni się sama, jednak gdy zestawimy ją z po-
ezją okazuje się, że zarówno słowo pisane jak i rzeźba mogą 
odnaleźć wspólny język, korespondować ze sobą tworząc for-
mę doskonałą.

„Kształtem miłości piękno jest i tyle” – pisał Cyprian Kamil 
Norwid. Prawdziwa sztuka wyrasta z gorącego uczucia, tutaj 
słuchacz i widz jest artystą. Każdy człowiek może mieć swój 
wkład w tworzenie. Najważniejsze to być zdolnym do rozpo-
znawania piękna. 

Dzięki temu, że wystawa zorganizowana jest w internecie, 
można ją oglądać z każdego zakątka świata. Co więcej, można 
też umówić się z rodziną lub przyjaciółmi i robić to wspólnie 
z nimi. Kto wie, może będzie to ciekawy wstęp do dyskusji 

o gustach, wrażliwości i pięknie tak bardzo związanych z kul-
turą.

~ MŁ/MW
„Glina poezji się ima” wystawa online prac pracowni cera-

miki, 26.12 godz. 12, facebook.com/goksezam

Do obejrzenia w rodzinnym gronie



28    | sąsiadka~czytaj |  grudzień 2021

~ gok

O tym, czy 18 grudnia zasypie 
nas śnieg przekonamy się do-
piero za jakiś czas. To, co może-

my dziś zapewnić, to spędzone w dobo-
rowym towarzystwie popołudnie. GOK 
Sezam zaprasza na przedświąteczny 
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne zatytułowa-
ny „Let it snow!”. W repertuarze usły-
szymy utwory związane z tematyką 
świąteczną w najnowszych aranżacjach 
i rozrywkowych rytmach. Będą znane 
i mniej znane piosenki, a to wszystko 
wybrzmi dzięki naszym młodym, nie-
zwykłym muzykom pod batutą Pawła 
Joksa.

Przypominamy, że podczas wszyst-
kich wydarzeń GOK SEZAM obowią-
zuje nakaz zakrywania ust i nosa. Szcze-
gółowy regulamin dostępny na stronie 
www.goksezam.pl.

Ze względu na sytuację pandemicz-
ną liczba bezpłatnych wejściówek jest 
ograniczona. Chcąc jednak wyjść na-
przeciw Państwa oczekiwaniom i dać 
szansę usłyszenia naszych wspaniałych 
muzyków, postanowiliśmy prowadzić 
transmisję online. Zapraszamy na face-
booka oraz na nasz kanał na YouTube. 

W styczniu zapraszamy najmłodszych widzów 
(szczególnie w wieku 2-6 lat) Małej Sceny Sezamu 
w podróż do krainy dźwięków. Odbędzie się ona 

dzięki aktorom ze Studia Teatralnego BLUM, którzy wystąpią 
z autorskim spektaklu „Śpiewanki”. Nośnikiem emocji i na-
strojów w przedstawieniu stanie się przede wszystkim ludzki 
głos. Połączenie zabawy głosem ludzkim i śpiewu z dźwięka-
mi wydobywanymi z niezwykłego instrumentu: dużych kolo-
rowych cymbałków (dzwonków chromatycznych) – da świet-
ny pretekst do wspólnej zabawy w muzykowanie. Każdy mały 
widz po przedstawieniu otrzyma do wypróbowania własny 
instrument (małe cymbałki), by całość spektaklu zakończyć 
„wielkim koncertem”.

„Śpiewanki” to świetna okazja do rozpoczęcia swojej przy-
gody z teatrem, dlatego zapraszamy również dzieci, które 
pierwszą tę wizytę mają przed sobą. 

~ MW
Mała Scena Sezamu: „Śpiewanki”, Studia Teatralnego 

BLUM, 16.01 godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgór-
nym, bilety: 12 zł

Oprócz serwisu biletyna.pl, bilety można kupować w ka-
sach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Pod-
górne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie 

Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo 
od pon. do pt. w godz. 16-20.

Orkiestrowe brzmienia

Mamo, tato, chcę do teatru!

~ MW
„Let it snow!” – koncert MOD, 18 grudnia godz. 18, CK Przeźmierowo, obowią-

zują bezpłatne wejściówki (max 4 szt./os.), transmisja online facebook.com/gokse-
zam oraz youtube.com/goksezam
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„New Bone” będzie kolejnym 
gościem Jazzowej Sceny 
Sezamu. Jest to kwintet jaz-

zowy złożony z młodych, utytułowanych 
muzyków. Czterema płytami (w tym 
trzema autorskimi) utwierdził swoją po-
zycję na polskim rynku jazzowym. En-
tuzjastycznie o ich muzycznych dokona-
niach wypowiadały się takie autorytety 
w tej dziedzinie, jak Jarek Śmietana czy 
Bogdan Chmura. Pozytywny oddźwięk 
w branżowej prasie zarówno polskiej, jak 
i zagranicznej, przyczynił się do wzro-
stu zainteresowania zespołem poza gra-
nicami naszego kraju. Grupa otrzymuje 
propozycje koncertów w najdalszych za-
kątkach globu, obecnie trwają prace nad 
kolejnymi zagranicznymi występami.

Zespół powstał w 1996 r. z inicjaty-
wy trębacza Tomasza Kudyka. Debiu-
tancki album „Something for now”, na 
którym znalazły się kompozycje lidera 
zespołu, nagrali w 2004 r. Debiut fono-
graczny zaowocował dużą liczbą kon-
certów w całej Polsce. W 2009 r. gru-
pa New Bone nagrała drugą płytę „It’s 
not easy”, która jest kontynuacją „So-
mething for now”. W styczniu 2012 r. 
zespół zarejestrował materiał na trze-
cią autorską płytę zatytułowaną „De-
stined” (premiera: kwiecień 2012 r.). 
W sierpniu 2013 r. Pawła Kaczmarczy-
ka zastąpił Dominik Wania, z którym 
zespół zarejestrował w 2014 r. album 
„Follow me”. Autorem muzyki, tak jak 
i większości kompozycji wykonywa-

nych przez New Bone, jest lider zespo-
łu Tomasz Kudyk.

Przypominamy o zasłanianiu nosa 
i ust i przestrzeganiu pozostałych ob-
ostrzeń zapisanych w regulaminie GOK 
SEZAM.

Oprócz serwisu biletyna.pl, bilety 
można kupować w kasach: w Biurze 
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tar-
nowo Podgórne) czynne od pon. do pt. 
w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 
16-20. oraz pół godziny przed seansem.

Jazzowa Scena Sezamu: „New Bone”, 
15.01.2022 r. godz. 18, Dom Kultury 
w Tarnowie Podgórnym, bilety: 25 zł

Na jazzowo

Czymże byłyby Święta Bożego Narodzenia bez choinki 
i… radosnego śpiewu? Wiedząc, jak ważne są trady-
cje i chcąc je pielęgnować, Koło Śpiewu im. Feliksa 

Nowowiejskiego zaprasza mieszkańców i gości naszej Gminy 
do wspólnego popołudnia z najpiękniejszymi polskimi kolę-
dami. Spotykamy się, jak co roku, w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym.

Koło Śpiewu, którego dyrygentem jest Szczepan Tomczak, 
a prezesem Romualda Duda, zaśpiewa bardziej znane i mniej 
znane kolędy i pastorałki. Na gości czekać będą śpiewniki, 
które zachęcą do czynnego udziału w muzykowaniu. Nie za-
braknie także skromnego poczęstunku. Zapraszamy! Niech 
w ten świąteczny okres popłynie radosna nuta!

~ MW

„Śpiewamy kolędy” Koło im. Feliksa Nowowiejskiego, 
9.01 godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Obowiązują 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 Tarno-
wie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmiero-
wo od pon. do pt. w godz. 16-20. 

Kolędujmy razem!
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Zwiedzanie wystawy Wielkopolanie w Bobrujsku  
Oprowadza Dyrektor MPWL - dr Michał Krzyżaniak | *zapisy tel. od 3 I

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Zapraszamy do parku na:  
- Jarmark historyczny (Wioska Żywej Archeologii) 
- Plenerowy koncert mieszkańców - W rytmie serca WOŚP (13:00 -14:00)
- Nordic Walking – bicie rekordu ilości indywidualnych okrążeń wokół stawu
- Przejażdżki bryczką
- Ciepłe napoje i ciasta serwowane przez Radę Sołectwa Jankowice 

Kolędnicy wędrownicy - koncert kolęd i pastorałek 
Chór Parafialny Canticum Oratio | *zapisy telefoniczne od 3 I

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy 
Wersnisaż Marka Matusiaka | *zapisy telefoniczne od 10 I

AtmoSFERA POEZJI z Krzysztofem Wakulińskim 
W ramach XXV Dni Judaizmu | *zapisy telefoniczne od 3 I

Koncert Christams Quortet 
Wyjątkowe utwory w aranżacjach znanych artystów | *zapisy tel. od 10 I

Zimowe piosenki - koncert Jakuba Herforta 
Recital w wykonaniu laureata OFP TP 2021 | *zapisy tel. od 6 XII

AtmoSFERA POEZJI z Tamarą Arciuch  
Poezja świąteczna różnych autorów | *zapisy telefoniczne od 6 XII
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Zwiedzanie wystawy Wielkopolanie w Bobrujsku  
Oprowadza Dyrektor MPWL - dr Michał Krzyżaniak | *zapisy tel. od 3 I

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Zapraszamy do parku na:  
- Jarmark historyczny (Wioska Żywej Archeologii) 
- Plenerowy koncert mieszkańców - W rytmie serca WOŚP (13:00 -14:00)
- Nordic Walking – bicie rekordu ilości indywidualnych okrążeń wokół stawu
- Przejażdżki bryczką
- Ciepłe napoje i ciasta serwowane przez Radę Sołectwa Jankowice 

Kolędnicy wędrownicy - koncert kolęd i pastorałek 
Chór Parafialny Canticum Oratio | *zapisy telefoniczne od 3 I

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy 
Wersnisaż Marka Matusiaka | *zapisy telefoniczne od 10 I

AtmoSFERA POEZJI z Krzysztofem Wakulińskim 
W ramach XXV Dni Judaizmu | *zapisy telefoniczne od 3 I

Koncert Christams Quortet 
Wyjątkowe utwory w aranżacjach znanych artystów | *zapisy tel. od 10 I

Zimowe piosenki - koncert Jakuba Herforta 
Recital w wykonaniu laureata OFP TP 2021 | *zapisy tel. od 6 XII

AtmoSFERA POEZJI z Tamarą Arciuch  
Poezja świąteczna różnych autorów | *zapisy telefoniczne od 6 XII
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~ pałac jankowice

To będzie prawdziwa, muzyczna 
uczta. Na naszej scenie, 23 stycz-
nia o godzinie 17.00, wystąpi 

Christmas Quortet w składzie:

Michał Gajda – akordeon
Maria Antkowiak – śpiew
Mirosław Kamiński – perkusja
Daniel Gola Patalsa – gitara

Profesjonalizm, wyjątkowe aranżacje 
i wysoki poziom wykonawczy repertu-
aru świątecznego to Ich wizytówka. Ze-
spół tworzą wykształceni artyści z Po-
znania, koncertujący po całym świecie. 
Wprowadzą nas w kolędowy czas po 
pięknych Świętach Bożego Narodzenia, 
gwarantując przy tym niezapomniane 
doznania muzyczne. 

Zdecydowanie warto! Zapraszamy.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 30. stycznia 2022 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 
20.00 | sobota – niedziela w godzinach 
12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl

Zapraszamy na koncert Chóry 
Parafialnego Canticium Oratio 
z Lusówka.

Zespół pod batutą Zuzanny Bery za-
prezentuje repertuar kolędowy, choć nie 
zabraknie również pastorałek.

Serdecznie zapraszamy 9 stycznia 
o godzinie 16.00 do sali koncertowej 
Pałacu Jankowice.

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 3 stycznia pod nume-
rem telefonu: 61 10 10 400 (poniedzia-
łek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 
– 20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

Christmas Quortet na naszej scenie!

Kolędnicy wędrownicy
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~ pałac jankowice

To tytuł wernisażu, który już 22 
stycznia o godzinie 15.00 odbę-
dzie się w przestrzeniach Pałacu 

Jankowice.
Tym razem będziemy mieli przyjem-

ność gościć Marka Matusiaka, który tak 
o sobie pisze:

Z zawodu jestem ekonomistą. Pra-
gnienie wyrażania siebie poprzez wier-
sze i rysunki miałem od wczesnego dzie-
ciństwa. Jednak szkoła i później praca 
zawodowa odsunęły te zainteresowania 
na dalszy plan. Mniej więcej od 10 lat 
moje utajone artystyczne potrzeby wy-
rażania siebie przybrały bardziej real-
ne kształty. Ponieważ z zapałem studiuję 
Biblię w związku z tym moja wrażliwość 
a w tym także wrażliwość artystycz-
na jest ukształtowana głównie przez tę 
księgę. Dostrzegam jednak potrzebę 
rozróżnienia treści biblijnych od treści 
religijnych. Często treści religijne da-
leko odbiegają od prawdy biblijnej. Po-
nieważ żyjemy w niełatwych czasach 
więc łatwo się dzisiaj pogubić i „wylać 
dziecko z kąpielą”, czyli zrażając się 
do jakiejś religii odrzucić także Boga 
i prawdę biblijną. Jestem przekonany, że  

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy

odwoływanie się do podstawowych war-
tości moralno-etycznych, które z kolei 
wynikają z przesłania biblijnego ma głę-
boki sens. Staram się aby taki charakter  
miały też moje wiersze i obrazy, skłania-
ły do głębszej refleksji nad życiem, jego 
sensem i światem, w którym żyjemy.

Do zobaczenia!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 10 stycznia pod nume-

rem telefonu: 61 10 10 400 (poniedzia-
łek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 
– 20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

Gościem pierwszego spotkania cy-
klu „AtmoSFERA POEZJI” po 
Nowym Roku, będzie znakomity 

aktor teatralny i filmowy – Krzysztof Wa-
kuliński. Tym razem w programie znajdą 
się teksty Brunona Schulza, a muzycznie 
spotkanie dopełni Arkadiusz Kowalski, 
klarnecista orkiestry Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się 
w ramach XXV Dnia Judaizmu.

Serdecznie zapraszamy (wyjątkowo!) 
w sobotę, 15 stycznia o godzinie 16:00 
do sali koncertowej Pałacu Jankowice.

Do zobaczenia!

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 3. stycznia 2022 pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 
20:00 | sobota – niedziela w godzinach 
12:00 – 20:00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl

Obchodzimy Dni Judaizmu
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~ edukacja

Dnia 19 listopada miała miejsce wyjątkowa uroczystość 
w życiu dzieci, jakim było pasowanie na przedszko-
laka. Dzieci od wielu dni pod kierunkiem swoich wy-

chowawców przygotowywały się do tego wydarzenia, pilnie 

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym.

Pasowanie na Przedszkolaka
ucząc się piosenek, wierszyków i tańców. Dla najmłodszych 
było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. 
Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowa-
nie, a w nim główni bohaterowie obiecali zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, zja-
dać posiłki, słuchać pani, pomagać kolegom i być dzielnymi 
przedszkolakami. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiej 
różdżki" dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Nie za-
brakło dyplomów i upominków dla każdego przedszkolaka. 
Były także gratulacje, całuski oraz chwila dla fotoreporterów. 
Z uśmiechem na buziach, w atmosferze radości i przyjaźni 
minął kolejny, ale jak ważny dla dzieci dzień w przedszkolu. 
Emocje i przeżycia towarzyszące tej uroczystości dla wszyst-
kich jej uczestników stały się początkiem kilkuletniej podró-
ży, w której udział wezmą nie tylko dzieci, ale także ich ro-
dzice i wszyscy pracownicy naszego przedszkola. Celem tej 
podróży jest osiągnięcie przez dzieci takiej wiedzy, umiejęt-
ności i sprawności, które pozwolą im na podjęcie obowiązku 
szkolnego.

~ Karolina Kleszcz

W Przedszkolu Chatka Ku-
busia Puchatka rok szkol-
ny rozpoczęliśmy z radością 

i zaciekawieniem, tym co przyniesie 
przyszłość. Dzieci wróciły po wakacjach 
wypoczęte i szczęśliwe, a maluszki roz-
poczynające edukację z entuzjazmem 
witały przedszkolne progi. Na samym 
początku zaprosiliśmy ich wszystkich 
na zajęcia adaptacyjne, podczas któ-
rych dzieci i rodzice wzięli udział w za-
bawach ruchowych, śpiewankach i tań-
cach. Poznaliśmy się, a następnego dnia 
ruszyliśmy do pracy. Całą jesień świet-
nie się bawiliśmy. Gdy pogoda dopisy-
wała gościliśmy na naszym placu zabaw 
artystów z koncertami muzyczno-te-
atralnymi. Wychodziliśmy na spacery 
i bawiliśmy się w ogrodzie. 

Teraz też aura nam nie jest straszna. 
Codziennie bawimy się na świeżym po-
wietrzu, a w przedszkolu mamy wiele 
zajęć: jęz. angielski, rytmika, logopedia, 
kółko plastyczne, kółko teatralne, klub 
małego kucharza…. Przeplatane zaba-
wami sensorycznymi i metodami nauki 
czytania – odimienną i Metodą Dobre-

Chatka Kubusia Puchatka

Dzieje się!

go Startu. Na koniec dnia wcale nie jesteśmy zmęczeni, ale wybawieni, najedzeni 
i rozśpiewani! W domu również chętnie angażujemy się w realizowanie edukacji 
przedszkolnej. Konkurs na najpiękniejszą dynię był oblegany. Mnóstwo dzieci wzię-
ło w nim udział, a jury mocno się napracowało, by wyłonić zwycięzcę. Dużo było 
wyróżnień i nagród, a dynie były przepiękne.

Swoje umiejętności zaprezentowaliśmy również występując w Przedstawieniach 
Jesiennych. Podczas tych uroczystych prezentacji najmłodsi zostali pasowani na 
przedszkolaka, a starsi otrzymali śliczne przedszkolne dyplomy. Bardzo nam się po-
dobało i rodzicom również. Wszyscy mogli zobaczyć swoje pociechy na scenie. 

Bardzo lubimy działania plastyczne i techniczne. Za nami warsztaty świecowe, 
które były dla nas sporą niespodzianką i odkrywaniem czegoś nowego. W efekcie 
warsztatów powstały piękne świece, których nie kupicie w żadnym sklepie, a które 
ozdobią stół świąteczny. 

Wszystkie inicjatywy podejmowane w Przedszkolach Chatka Kubusia Puchatka 
można obserwować na naszych funpage’ach na FB. Serdecznie Was zapraszamy.

~ na
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~ edukacja

W listopadzie weszliśmy w Gniazdku w dobry rytm: 
dzieci za własne uznały obowiązujące w świetlicy 
zasady, w jednym palcu mają już imiona kolegów 

z grupy, z zamkniętymi oczami potrafiłyby trafić do kuchni 
i bez trudu odnaleźć właściwe miejsce każdej zabawki. 

Najmłodsze, boboklubowe maluchy bez obaw i bez oglą-
dania się na swoich opiekunów wkraczają do sali zabaw – to 
mamy muszą gonić za nimi, by ściągnąć im czapki  i szali-
ki. Znają się już doskonale i wiedzą, kto uwielbia zabawy 
w warsztacie, a kto spędzi większość spotkania w pojemni-
ku z piaskiem.  Dobrze wiedzą też, co znajdą w kolorowym 
worku muzycznym i co będzie się działo pod tęczową chus-
tą.  Raźnym krokiem ruszają, gdy tylko rozlegnie się: marsz, 
marsz, maszeruję wkoło! 

Starszaki z wielkim entuzjazmem sprawują dyżury kulinar-
ne – nikt nie spodziewał się, że tyle emocji przyniesie szkol-
niakom przygotowywanie posiłku dla całej grupy, choć trze-
ba przyznać, że czas spędzony wspólnie przy stole od zawsze 
jest dla grup wyjątkowo ważny. Oprócz zajęć plastycznych 
i ruchowych, królują w grupach szkolnych zabawy konstruk-
torskie. Z ciekawością i coraz większą uwagą dzieci wcho-
dzą w proponowane ćwiczenia uważności – w dobie nadmiaru 
bodźców i informacji, umiejętność kierowania uwagi na jeden 

z elementów rzeczywistości, bycie tu i teraz, to wyjątkowo 
cenna kompetencja. 

Koniec listopada to dla nas czas i sygnał do rozpoczęcia 
przygotowań świątecznych. Zaczynamy od zabaw plastycz-
nych, które pomogą nam wyczarować w Gniazdku i domach 
naszych podopiecznych magiczną atmosferę świąt. Działania 
przedświąteczne rozpoczęła grupa młodzieżowa, przygotowu-
jąc stroiki z drewnianą choinką w roli głównej. Obiecujemy, 
że w grudniu świątecznych przyjemności będzie jeszcze bez 
liku!

~ gniazdko; Kadra Gniazdka

8 listopada zakończyliśmy projekt patriotyczny „Mieszkamy w Pol-
sce”. Tematyka projektu nie była przypadkowa, bo związana była 
z 11 listopada, Świętem Niepodległości. Utrwaliliśmy sobie wie-

dzę na temat naszych symboli narodowych, odśpiewaliśmy kilkukrot-
nie hymn, dowiedzieliśmy się wiele o naszych polskich krajobrazach, 
ugruntowaliśmy wiedzę o legendzie „O Lechu, Czechu i Rusie”. Każ-
da klasa wykonała wspólnymi siłami album patriotyczny, który może-
cie podziwiać w holu szkoły. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. 
Wszystko wyszło super! ~ na

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie ERA-
SMUS+, dlatego w listopadzie nauczycielki z naszej 
placówki udały się z wizytą do przedszkola na Islan-

dii. Poprzez działania projektowe nauczyciele mają szansę 
zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego oraz dążyć do 
satysfakcji z wykonywania codziennej pracy. Zdobytą wiedzą 
chętnie podzieliły się z całą kadrą pedagogiczną. Natomiast 
inspirację będą mogły wykorzystać w swojej pracy z dziećmi. 
Uczestniczki wyjazdu poznały tamtejszy zakres pracy nauczy-
ciela oraz islandzki system edukacji. Brały udział w różnych 
zajęciach, np. z muzyki, jogi, twórczego działania, itp. W cza-
sie wolnym nauczycielki udały się na zwiedzanie miasta i oko-
licy. Powstałe przy tej okazji zdjęcia i filmy zaprezentowa-
ły przedszkolakom po powrocie na zajęciach. Opowiedziały 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Z wizytą w Rejkiawiku
dzieciom o poznanym przedszkolu oraz głównych atrakcjach 
Islandii. Wychowankowie mieli okazję zobaczyć i dotknąć 
pamiątek z tego kraju: zastygniętą lawę, piasek wulkaniczny 
oraz kamienie znad oceanu. Dodatkowo systematycznie dzieci 
biorą udział w cyklicznych wideokonferencjach z partnerami 
projektu ERASMUS+.

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym 

Listopad z Gniazdkiem

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Mieszkamy w Polsce
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~ edukacja

Projekt edukacyjny „Żywe obrazy” miał swoją 
inaugurację w czasie nauki zdalnej i polegał na aran-
żacji znanych dzieł malarskich. Tym razem uczniowie 

z klasy 3b podjęli wyzwanie i postarali się jak najlepiej od-
zwierciedlić wybrane przez siebie portrety. Tym samym udo-
wodnili, że są niezwykle pomysłowi, a nauka w domu również 
może być okazją do kreatywnego działania i wcale nie musi 
być nudna. Realizacja projektu była przede wszystkim oka-
zją do bliskiego kontaktu z dziełami sztuki oraz ciekawą for-
mą spędzania czasu wolnego z rodzicami, którym serdecznie 
dziękujemy za pomoc. 

Obrazy zostały zestawione z pracami dzieci i opublikowa-
ne - jako wystawa malarska na profilu szkoły na Facebooku. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi fan-
tastycznymi dziełami. 

~ Karolina Piekarska

Konkurs „Klasa na medal” to inicjatywa Samorządu 
Szkolnego, mająca na celu zachęcić dzieci do pracy 
zespołowej w ramach przydzielonych zadań. Pierw-

szym z nich, w drugiej edycji konkursu, była „międzynaro-
dowa podróż” po wylosowanych przez klasy krajach. I tak: 
uczniowie zwiedzali rosyjski Kreml, jedli spaghetti i wło-
ską pizzę, węgierskie, rosyjskie, holenderskie i amerykań-
skie słodkości, angielskie „pancakes”. Pili również angielską 
herbatę i przegryzali to wszystko amerykańskim popcornem, 
oglądając czeskich „Sąsiadów”. Poza tym dowiedzieli się, jak 
wyglądają systemy edukacji w innych krajach, jakiej muzy-
ki słuchają ich zagraniczne koleżanki i koledzy i jakie gry są 
u nich popularne. Poznali też kilka historycznych ciekawostek 
na temat powyższych państw. Uczestniczyli też w najpraw-
dziwszym wybuchu wulkanu Etna. Zrobili naprawdę dużo, 
świetnie się przy tym bawiąc. Dodatkowo, zaskoczeniem 
były odwiedziny studentki pochodzącej z Włoch – Karoliny 
Romano, która nasz kraj wybrała do studiowania… romani-
styki! Odwiedziła każdą z klas, komunikując się z uczniami 
w języku angielskim i włoskim. Opowiadała o zwyczajach we 
Włoszech, znajdując wiele podobieństw językowych między 
językami. Utwierdziło to uczniów w przekonaniu, że język 

Pod koniec października, uczniowie z kl. 1, 2 oraz 3 gościli Teatrzyk Muppetów 
w wykonaniu Fundacji WYOBRAŹNIEJ. Podczas spotkania uczniowie mieli 
okazję obejrzeć niesamowitą etiudę „Ula i Franek”, której główną bohaterką 

była wyjątkowa dziewczynka zmagająca się na co dzień z chorobą. Po zakończonym 
teatrzyku aktorzy rozmawiali z uczniami na temat niepełnosprawności oraz mieli 
możliwość przywitania z serdeczną Ulką, którą wszyscy pokochali od pierwszego 
wejrzenia! Była to bardzo potrzebna i cenna lekcja dla wszystkich uczestników spo-
tkania. ~ Barbara Drab

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Projekt „Żywe obrazy”

Szkoła Podstawowa w Lusówku

„Klasa na medal” w międzynarodowym wydaniu

Leonarda da Vinci jest prosty i że warto się go zacząć uczyć. 
Wszystkie klasy zaangażowały się w przydzielone zadanie 
i wszystko wskazuje na to, że wyłonienie tegorocznego zwy-
cięzcy będzie niezwykle trudne.

~ Aneta Rzadkiewicz
Opiekun Samorządu Szkolnego 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Teatrzyk Muppetów
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Październik i listopad 2021 r. 
w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka były bardzo 

pracowitymi miesiącami dla naszych 
uczniów, które trochę  przebiegały w du-
chu historycznym i patriotycznym. Naj-
pierw wzięli udział w akcji „Bohateron 
w Twojej szkole”, gdzie mieli okazję 
poznać życiorysy żyjących Powstańców 
Warszawskich. Uczniowie pisali listy 
i robili kartki dla bohaterów, by cho-
ciaż w taki sposób im podziękować za 
poświęcenie, odwagę i oddanie podczas 
walki o wolną Ojczyznę. 

Uczniowie klas 5-8 wzięli udział 
w szkolnym konkursie wiedzy „Janusz 
Korczak – przyjaciel dzieci – edycja 
3”. Tym razem forma konkursu została 
zmieniona i po przeprowadzeniu elimi-
nacji klasowych do konkursu przystą-
piło po 3 przedstawicieli. Reprezentan-
ci startowali w kategorii indywidualnej 
oraz grupowej (zieloni, niebiescy oraz 

pomarańczowi) i zmagali się z różno-
rodnymi zadaniami w teście. Uczestnicy 
konkursu bardzo dobrze sobie poradzili 
z wykazaniem się swoją wiedzą. 

Najlepsi w kategorii indywidualnej 
zostali: Julianna Leśniak z kl. 7b, Zofia 
Malicka z k. 6 oraz Jan Gawelski z kl. 5.

W kategorii grupowej wygrała dru-
żyna „Zielona” w składzie: Julianna 
Leśniak (7b), Zofia Malicka (6), Nadia 
Czajkowska (7a), Marcjanna Dryjańska 
(8) i Edwin Lasik (5).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy i drobne upominki.  Gratulujemy im 
wszystkim i... zapraszamy za rok do 
udziału w kolejnej edycji. 

Z okazji 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości uczniowie 
pod opieką pań Magdaleny i Anny zor-
ganizowali apel, uświetniony występem 
chóru „Iskierki”, prowadzonego przez 
panią Danutę. Jednak to nie był zwy-

czajny apel, ponieważ po raz pierwszy 
odbył się on-line i wszyscy uczniowie 
w swoich salach lekcyjnych oraz na-
uczyciele obejrzeli go na wyświetla-
czach. Tego samego dnia cała społecz-
ność szkolna spotkała się na szkolnym 
boisku, by w ramach akcji „Szkoła do 
Hymnu” równo z wybiciem godziny 
11:11 odśpiewać „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Tego samego dnia uczniowie 
klas starszych mieli również okazję 
wziąć udział w on-line’owym niepodle-
głościowym Escape Roomie. ~MM

Jestem tolerancyjna/tolerancyjny – pod takim hasłem prze-
biegały  w naszej placówce obchody Dni Tolerancji. Szu-
kaliśmy w różnych źródłach definicji i genezy słowa „to-

lerancja”, wykonywaliśmy mnóstwo kolorowych plakatów, 
haseł oraz przechodziliśmy pod „Mostem Tolerancji”. Obej-
rzeliśmy tematyczne filmiki, prezentacje przygotowane przez 
uczniów i mogliśmy rozwiązać Quiz Kahoot’, przygotowa-
ny przez Igora Tyma z klasy 7 wspólnie z panią Aleksandrą 
Kolendo. Klasy starsze miały dodatkowe zadania, polegające 
na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tolerancji np. 
czym wyróżnia się tolerancyjny uczeń? dlaczego tolerancja 
jest ważna? Udzielone odpowiedzi uwzględnimy w programie 
wychowawczym szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Historycznie i patriotycznie

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Podaj dalej… Dni Tolerancji w szkole w Lusowie

19 listopada w formie wystawy podsumowaliśmy szkolne 
dokonania. Rodzic, nauczyciel, uczeń jednym słowem każdy 
mógł podziwiać pracę dzieci, koleżanek i kolegów. Zapraszam 
do obejrzenia zdjęć na facebookowej stronie Szkoły, które 
przybliżą Państwu nasze działania. w imieniu współorganiza-
torów APELUJEMY O SZERZENIE TOLERANCJI W SPO-
ŁECZEŃSTWIE.

~ Aleksandra Kolendo
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Z początkiem października uczniowie klas 0-3 rozpoczęli realizację projektu 
„Na tropie zawodów”. Przez cały tydzień dzieci wykonywały różnorodne za-
dania, pogłębiające wiedzę na temat zawodów, zarówno tych już zapomnia-

nych, współczesnych jak i nietypowych – z całego świata. Ważne było uświadomie-
nie zależności jednego zawodu od drugiego, a tym samym faktu, że każdy zasługuje 
na szacunek. 

W szkole można było podziwiać wystawę plakatów, która przybliżała niecodzien-
ne profesje, wśród których znalazły się tj: dojarz węży, tester zjeżdżalni, dozorca 
wyspy, mim drogowy czy zoopsycholog. W trakcie projektu uczniowie zamienili 
się także w „stylistów jedzenia” – każdy miał szansę zaprojektować i przygotować 
własną, apetyczną kompozycję. Na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy piosenkę, 
której uczyliśmy się przez cały czas trwania projektu, a każde chętne dziecko za-
prezentowało swój strój na czerwonym dywanie. Panie również na ten jeden dzień 
zmieniły swoje profesje. Cudownie było znów poczuć ducha wspólnej zabawy, za 
którą tak bardzo tęskniliśmy.

~ M. Miłosz, A. Hancyk, M. Kandulska
Koordynatorki projektu

Stylista jedzenia

Stylista jedzenia

  

Uczniowie klas 0-3 wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym 
Śniadanie Daje Moc. Pod czujnym okiem wychowawców dzieci przygo-
towywały zdrowe śniadania, rozwiązywały łamigłówki i tworzyły plakaty.  

Jesteśmy przekonani, że działania profilaktyczne zaowocują w przyszłości zdro-
wymi nawykami.

~ K. H.

To tytuł projektu non-profit stwo-
rzonego dla uczniów klas liceal-
nych i po raz pierwszy wdrożone-

go w naszym Liceum przez entuzjastów 
swego zawodu – młodych prawników, 
edukatorów, trenerów z Fundacji Edu-
kacji Prawnej. Jego celem jest budzenie 
świadomości prawnej wśród młodych 
ludzi, popularyzowanie wiedzy z zakre-
su prawa, zasad jego interpretacji i sto-
sowania. 

W naszej szkole projektem objęte zo-
stały klasy trzecie. Cykliczne warszta-
ty będą miały klasy po szkole podsta-
wowej, a jednorazowy warsztat te po 
gimnazjum. Pierwsze spotkanie odbyło 
się 18 listopada i dotyczyło zagadnień 
związanych z prawem autorskim, wol-
nością słowa i czynnościami prawnymi 

w Internecie. Zajęcia obfitowały w róż-
ne działania – były i prezentacje, i za-
jęcia w grupach, i tworzenie plakatów. 
Uczniowie dyskutowali, zadawali pyta-
nia, prosili o wyjaśnienie interesujących 
ich zagadnień. Wszyscy otrzymali, nie 
tylko pomysłowo zaprojektowane, ale 
i podające w pigułce podstawową wiedzę 
z omawianych zagadnień prawniczych, 
ulotki. A w nich wskazówki dotyczą-
ce tego, z jakich materiałów obecnych 
w Internecie można korzystać legalnie, 
ale informujące o odpowiedzialności 
za naruszenie praw autorskich. A także 
wyjaśniające istotę wolności słowa oraz 
mówiące o ochronie podczas korzysta-
nia z Internetu. Warto znać prawo, bo 
przecież jego nieznajomość nie zwalnia 
z odpowiedzialności. A Państwo Praw-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Na tropie zawodów

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Każdy uczeń w dwójce wie, że 
śniadanie zjada się!

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

#mówi PAPUGA

nicy byli rewelacyjni – kontaktowi, 
energetyczni, zaangażowani, no i pro-
fesjonalni. Edukujemy efektywnie – ha-
sło, które przyświeca projektowi, to nie 
tylko pomysłowa forma, ale umiejętnie 
przekazywana treść. Kolejne warsztaty 
w styczniu. ~ Grażyna Smolibocka
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Uczniowie klasy 1b i 2a mieli okazję uczestniczyć w warsztatach pt. „Jak 
Poznań zbudowano i jak się w nim mieszkało”. Spotkanie prowadziła 
Agnieszka Idziak – autorka interaktywnego przewodnika dla młodych i tro-

chę starszych odkrywców Starego Rynku. Podczas zajęć dzieci zbudowały, otoczo-
ny murami, stary Poznań. Dowiedziały się także tego, jak wyglądały miasta oraz kto 
w nich mieszkał, gdzie znajdowały się najważniejsze budynki i dlaczego niechętnie 
opuszczono miejskie mury.

Niewątpliwie warsztaty były świetnym wprowadzeniem do dalszej zabawy 
z książką „Cztery żywioły i dwa koziołki” i najlepszym wstępem do zwiedzania 
okolic poznańskiego Starego Rynku. Książka jest czarno-biała, ale tylko od czytel-
nika zależy, jak będzie ostatecznie wyglądała. Wiele ilustracji celowo nie zostało do-
kończonych – oznaczone ikoną ołówka zachęcają do dalszej pracy nad nimi.

~ Karolina Błaszyk, Paulina Fiksa

W listopadzie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 wyruszyły 
w podróż 3 pluszowe Jedy-

neczki – każda ze swoim pamiętnikiem 
podróżnika. Projekt „Podróże Jedynecz-
ki” powstał z myślą o najmłodszych 
uczniach klas I-III. Jego głównym ce-
lem jest poznanie miast, wsi oraz cieka-
wych miejsc w Wielkopolsce. 

 Pluszaki będą zwiedzały nasze wo-
jewództwo według ustalonego harmo-
nogramu. Pierwsza Jedynaczka odwie-

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

„Cztery żywioły i dwa koziołki”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Jedyneczka zwiedza Wielkopolskę
dzi szkoły z Gminy Tarnowo Podgórne, 
druga – zagości w szkołach powiatu 
poznańskiego, a trzecia odwiedzi szko-
ły w województwie wielkopolskim. Za-
daniem szkoły (klasy) będzie m.in.  po-
szukanie wśród swoich uczniów takich 
rodziców, opiekunów prawnych czy 
znajomych, którzy ukończyli Szkołę 
Podstawową nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym w ciągu ostatnich 60 lat. 

~ Paulina Fiksa
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Co roku uczniowie wraz z rodzicami chętnie włączają 
się w akcje, proponowane przez szkolny wolontariat, 
zaskakując nas swoją otwartością na pomoc potrzebu-

jącym. 
W szkole została przeprowadzona zbiórka materiałów pa-

pierniczych, gier i książek w ramach akcji „Tak niewiele, a tak 
wiele” dla Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowo-
tworowymi w Poznaniu, która opiekuje się dziećmi z oddzia-
łu onkologicznego ze Szpitala na ul. Szpitalnej w Poznaniu. 
W krótkim czasie zebraliśmy kilkanaście kartonów z podarka-
mi! Po zakończeniu tej akcji natychmiast pojawiła się kolejna 
inicjatywa, gdzie cała szkoła włączyła się w zbieranie kaszta-
nów dla Ady, chorującej na guza mózgu. Dzięki środkom za 
przekazanie kasztanów do skupu dziewczynka może korzystać 
z dalszego leczenia i rehabilitacji. Zaledwie w tydzień przeka-
zaliśmy ok. 1,5 tony kasztanów! 

Ponadto klasy chętnie włączyły się w akcję prowadzoną po-
przez media społecznościowe i nasz szkolny profil na Facebo-
ok’u „books challenge dla Franka” – polega ona na zaprezen-
towaniu dowolnej literatury i wirtualnym czytaniu z Frankiem. 
Chętna klasa, która podejmie wyzwanie, umieszcza nagranie 
na szkolnym funpage’u, a następnie nominuje kolejną grupę. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Wolontariusze w akcji

Każdy, kto tylko zechce, może posłuchać tekstu czytanego 
przez dzieci i w podzięce wspomóc Franka. Przypominamy 
także, że nieustannie trwa zbiórka nakrętek dla Stefanii. 

Jest nam niezmiernie miło widzieć zaangażowanie całej 
społeczności szkolnej, za co serdecznie dziękujemy! Zapew-
niamy, że już czekają kolejne akcje i mamy nadzieję, że okażą 
się równie owocne jak te do tej pory. Pamiętamy, że „szczęście 
to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert 
Schweitzer). ~ Wolontariat: M. Miłosz i A. Kaszuba
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We wrześniu tego roku odbyła się już V Edycja Biegu 
Erasmusa w formule rywalizacji sztafetowej i zdal-
nej, organizowana przez Narodową Agencję Pro-

gramu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zgło-
szenia do tego wydarzenia ruszyły już w lipcu, a jego hasło 
przewodnie brzmiało „Bijemy rekord Polski”. Na starcie do 
rywalizacji w całej Polsce stanęły 4-osobowe drużyny, których 
celem było przebiegnięcie w dowolnym miejscu, łącznie jak 
najdłuższego dystansu w 60 minut. Nagrodzone zostały zespo-
ły z najlepszymi wynikami biegowymi oraz najlepsze przesła-
ne relacje z biegu w dwóch kategoriach: najlepsza foto/wideo 
z Biegu Erasmusa oraz najciekawsza promocja programu Era-
smus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Drużyna naszego Liceum, TYGRYSY LO TP, w składzie: 
Aleksandra Sękowska, Aleksandra Subsar, Tymoteusz Ignyś 
oraz Wojciech Nawrocki podjęła wyzwanie i z przyjemnością 
wzięła udział w tym biegu. Na 614 sklasyfikowanych drużyn 
zajęliśmy 181 miejsce z wynikiem 11,86 km. Dołożyliśmy 
swoje skromne kilometry do nowego rekordu Polski. Ponadto 
otrzymaliśmy jako team wyróżnienie i nagrody rzeczowe za 
zajęcie III miejsca w kategorii na najlepszą foto/wideo relację 
z biegu. 

Dziękujemy naszym „Tygrysom” za mobilizację, podjęcie 
wyzwania oraz chęci do działania, biegania dla zdrowia i idei. 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

TYGRYSY LO TP w V Edycji Biegu Erasmusa

Jesteście zwycięzcami. Gratulujemy. Możecie być z siebie 
dumni. Czekamy na VI edycję Biegu Erasmusa w przyszłym 
roku! ~ Beata Durnowska

Po trwającym prawie cały ubiegły 
rok szkolny nauczaniu zdalnym 
z ochotą wróciliśmy we wrześniu 

do nauki w formie stacjonarnej. Spra-
gnieni byliśmy naszych spotkań, roz-
mów, wymiany doświadczeń i zwyczaj-
nego szkolnego gwaru. 

W minionym roku szkolnym z po-
wodu trwającej pandemii niemożliwe 
było też organizowanie wycieczek kla-
sowych i uczestniczenie w zajęciach 
w zakładach pracy i innych wyjazdach 
edukacyjnych. Teraz postanowiliśmy 
więc skoncentrować się nie tylko na na-
uce w szkole, ale również na zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności praktycznych, 
korzystając ze współpracy z wspierają-
cymi nas firmami i instytucjami. 

W pierwszych tygodniach bieżącego 
roku szkolnego uczniowie klas informa-
tycznych odwiedzili Centrum Szyfrów 
ENIGMA i Poznańskie Centrum Super-
komputerowo-Sieciowe oraz uczestni-
czyli w wykładzie „Współczesne trendy 
w grafice komputerowej”, organizowa-
nym w Wyższej Szkole Komunikacji 

i Zarządzania w Poznaniu we współ-
pracy z Uniwersytetem ze stanu Illi-
nois w USA. Uczniowie przygotowu-
jący się do zawodu technik procesów 
drukowania wzięli udział w cyklu za-
jęć w firmach Saueressig, Schattdecor 

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Aktywne pierwsze miesiące nauki
i EuroDruk, a uczniowie klasy o profilu 
technik mechatronik i technik elektronik 
spędzili dwa dni w Akademii Morskiej 
w Szczecinie, gdzie mieli możliwość 
poznania oferty uczelni, kształcącej spe-
cjalistów do pracy na lądzie i na morzu. 
Niezapomnianym doświadczeniem oka-
zały się tam nie tylko rozmowy z pra-
cownikami uczelni i studentami, zwie-
dzanie bogato wyposażonych pracowni, 
ale też spotkanie z robotem Witkiem 
i pierwszy w życiu nocleg w akademi-
ku, dający wgląd w tajniki studenckie-
go życia.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem 
Artystycznym w Poznaniu możemy na 
terenie naszej szkoły obcować ze sztuką, 
podziwiając prace dyplomowe studen-
tów z kierunku projektowanie mebla.

Nie zapomnieliśmy też o sporcie. Dru-
żyny naszych pływaków i lekkoatletów 
reprezentowały nas w Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego, zdobywając 
pierwsze w historii szkoły medale. 

Natomiast z okazji Andrzejek odwie-
dził nas prawdziwy mag, który rozdawał 
wróżby, oczywiście szczęśliwe.

Minione miesiące roku szkolnego zo-
stały dobrze wykorzystane. Niebawem 
przed nami czas świątecznego wypo-
czynku, a od stycznia zabieramy się po-
nownie do pracy! ~ ZST TP
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Przyjechałam do was z Poznania z ciekawości i już wiem, 
że każdego roku Dzień Niepodległości będę świętować 
w Baranowie. Atmosfera, trasa i organizacja są na naj-

wyższym poziomie. Za rok zabiorę ze sobą rodzinę – podobne 
słowa padały często z ust zawodników 18 edycji Biegu i Mar-
szu Niepodległości. 

Na trudnej, ale pięknej trasie wiodącej w okolicach Jezio-
ra Kierskiego, rywalizowało blisko 300 zawodników. Biega-
cze wystartowali na dystansie 5 i 10 km, a konkurencja nordic 
walking liczyła 5 km. Dłuższy dystans był nowością zapro-
ponowaną przez organizatorów, podobnie jak opłata startowa 
w wysokości 10 zł. Jednak całkowity dochód ze sprzedaży 
pakietów startowych został przeznaczony na pomoc w lecze-
niu małych mieszkanek naszej Gminy. Zatem każdy zawodnik, 
który wykupił pakiet może z dumą powiedzieć – pomagam. 

Rywalizacja sportowa była bardzo zacięta, choć krótszy dy-
stans miał swojego zdecydowanego faworyta. Był nim wielo-
krotny Mistrz Polski i reprezentant kraju w biegach górskich 
Kamil Leśniak z Torunia, który tego dnia zrobił wyjątek i za-
łożył charakterystyczną, zieloną koszulkę Tarnowo Podgórne 
Biega.

Klasyfikacje:
Bieg 10 km K: 1. Beata Wilczyńska, 2. Anna Paluszak, 3. 

Katarzyna Paczkowska
Bieg 10 km M: 1. Wojciech Staniszewski, 2. Piotr Tomczyk, 

3. Adam El Bah
Bieg 5 km K: 1. Katarzyna Śpitaniak, 2. Katarzyna Popo-

wicz, 3. Danuta Łakoma
Bieg 5 km M: 1. Kamil Leśniak, 2. Jacek Szymańczuk, 3. 

Robert Walczak
NW K: 1. Alicja Mielecka, 2. Adriana Skweres, 3. Karolina 

Witucka
NW M: 1. Jacek Witucki, 2. Jan Parzybut, 3. Marcin Klaw-

czyński
 
Ciekawostką i wyjątkiem na mapie biegów jest fakt, że 

w imprezie wystartowało więcej pań niż panów. Co prawda 
dystans 10 km był reprezentowany w przewadze przez męż-
czyzn, jednak sumarycznie na wszystkich dystansach było 
inaczej. 

Bieg i Marsz Niepodległości to nie tylko wydarzenie spor-
towe. To też spotkanie ludzi aktywnych, którzy lubią przyjeż-
dżać do Baranowa ze względu na niezwykłą atmosferę wy-
darzenia. Jak zauważył jeden z uczestników: „tu wszyscy są 
zadowoleni i uśmiechnięci”. Rzeczywiście dało się wyczuć 
pozytywne emocje unoszące się w powietrzu. Mimo że sam 
bieg trwał, zależnie od umiejętności i dystansu najwyżej go-
dzinę, to zawodnicy, często z najbliższymi, spędzili w Bara-
nowie kilka słonecznych godzin. Przed startem, w niezwy-
kłej scenerii, trzymając 40-metrową flagę, z flarami i jeziorem 
w tle, wszyscy odśpiewali hymn Polski. Natomiast po biegu 
raczyli się smaczną grochówką i wypiekami serwowanymi na 
dworze, można było skorzystać z masaży oraz wziąć udział 
w ceremonii dekoracji. 

Od lat Bieg i Marsz Niepodległości jest oparty na wolonta-
riacie, więc warto tu podziękować wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji wydarzenia: sponsorom, wolontariuszom, ob-
słudze szkoły i wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do 
realizacji tegorocznej edycji. Ukłony dla pomysłodawców bie-
gu, którzy przez kilkanaście lat sami dźwigali ciężar organiza-
cji. Wszystkim należą się słowa podziękowania!

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Tarnowo 
Podgórne Biega oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne 
~ Piotr Modzelewski  

– Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega 

Bieg i Marsz Niepodległości  
– świętujemy pomagając

~ sport
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Kolejna za nami. W minioną sobotę zakończyły się 
zmagania ośmiu sobót w jesiennej edycji 2021. 
W roczniku 2011 nasz zespół nie miał sobie równych 

i już tydzień wcześniej zapewnił sobie pierwsze miejsce w li-
dze. Rocznik 2012 do końca walczył o miejsce na podium 
i w ostatnich meczach zapewnił sobie 3 miejsce. Natomiast 
najmłodsi występujący w lidze z rocznika 2013 wg unifika-
cji grali bez klasyfikacji. Brak punktów pozwolił na grę bez 
presji. Dla niektórych to pierwsze mecze z innymi drużynami 
i pierwsze bramki. Zespół występujący w roczniku 2013 przez 
osiem sobót zdobył aż 134 bramki i bardzo dużo wygranych 
spotkań, to dobry prognostyk na przyszłość dla tego zespołu.  
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, a przede wszystkim ro-
dzicom za wytrwałość i stawianie się w soboty od samego rana 
ze swoimi dziećmi.

Rocznik 2010, który przez ostatnie 3 rundy grał również 
w tejże lidze zdobywając trzykrotnie 1 miejsce, dzisiaj ogry-
wa się na boiskach  w lidze WZPN.

Za nami wyjątkowy, jubileuszowy, dziesiąty sezon Tar-
tan League. Tradycyjnie 11 listopada wybrzmiał ostatni 
gwizdek kolejnej kampanii ligowej. Nadszedł czas pod-

sumowań, przemyśleń i wniosków. Czy Wisława Szymborska 
miała rację? Czy nic dwa razy się nie zdarza? 

Przed ostatnią kolejką Tartan League 2021 pewne swych 
miejsc były tylko dwa zespoły. Drużyna 9Trefl pogrążona 
w ciemnościach, została daleko za resztą stawki. Jedyne świa-
tełko, jakie widziała w tunelu, było blaskiem czerwonej latarni. 

Innym zespołem, który już w nieco lepszych humorach 
mógł podejść do ostatniego meczu i nie przejmować się jego 
wynikiem, było Dynamo Wschód. Drużyna spod znaku czer-
wonej gwiazdy była już pewna brązowego medalu Tartan Le-
ague 2021.

Pozostałe zespoły wciąż nie były pewne końcowych lokat. 
Walka toczyła się o miejsce czwarte, ale przede wszystkim, 
o tytuł Mistrza. 

Pierwsze z zaplanowanych spotkań nie odbyło się. Mający 
problemy kadrowe, outsider ligi 9Trefl, oddał mecz walkowe-
rem, z walczącym o drugą obronę tytułu, zespołem Galacticos 
TP.

Liga Mistrzów Koziołka

Cały czas trwają nabory w rocznikach
2016/2015/2014/2013/2012/2011/2010/2009 ZAPRASZA-

MY!!!
 Vincit Gui Patitur!   ~ UKS 2007 Lusowo

Nic dwa razy? W drugim zaplanowanym spotkaniu, stanęły naprzeciwko 
siebie zespoły Sportingu i Dynama Wschód. Mecz od począt-
ku był pod kontrolą brązowych medalistów „ze Wschodu”. 
Sporting przegrał 2 do 8 i tym samym pozbawił się szans na 
czwarte miejsce, na rzecz Pavilonu.

Ostatni pojedynek decydował o tytule mistrzowskim. Głod-
ne pierwszego tytułu Mistrza Tartan League Zachodnie Lwy 
podejmowały Pavilon. Polowanie szybko się zaczęło i po 6 
minutach było już 1:0 dla lidera. Licznie zgromadzona pu-
bliczność, na najważniejszym meczu sezonu, była świadkiem 
zaciętej pierwszej połowy. Pavilon wyrównał i do przerwy oba 
zespoły miały po jednym trafieniu. Na początku drugiej odsło-
ny Lwy szybko straciły bramkę, a w tabeli na żywo, także fotel 
lidera. Na 5 minut przed końcowym gwizdkiem Pavilon pod-
wyższył prowadzenie. Lwy ruszyły w szaleńczą pogoń, ale do 
końca zdobyły jeszcze tylko jedną bramkę, tym samym prze-
grywając tytuł w ostatniej kolejce. 

Galacticos TP, jako pierwsza drużyna w historii Tartan Le-
ague, zdobyła trzy tytuły mistrzowskie w trzech kolejnych se-
zonach.

Pavilon natomiast przeszedł do historii jako zespół, który 
drugi sezon z kolei, w ostatnim meczu sezonu pokonując lide-
ra, z „drugiego rzędu” rozdawał karty w walce o Mistrzostwo.

~ tartan
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Zmagania na planszach szermierczych sezonu 2021/2022 
rozpoczęły się we wrześniu od udziału w Polsko-Nie-
mieckim Turnieju Szermierczym w Drzonkowie. Na 

tych zawodach Aleks Nawrocki-Nowak zajął trzecie miejsce 
w kategorii młodzików. 

Kolejne zawody to I Puchar Polski Juniorów Młodszych, 
turniej klasyfikacyjny do listy rankingowej kadetów Polskie-
go Związku Szermierczego w Częstochowie, gdzie nasi za-
wodnicy zdobyli pierwsze w tym sezonie punkty. Nasz klub 
reprezentowali: Oskar Fechner, Gabrysia Ciborowska i Hanna 
Depta. 

24 października bardzo dobry wynik uzyskał Oskar Fechner, 
zajmując trzecie miejsce w Otwartych Mistrzostwach Warsza-
wy w szpadzie kobiet i mężczyzn. Sofia Fechner w tych zawo-
dach w kategorii młodzików awansowała do finałowej ósemki 
i zakończyła zawody na ósmym miejscu. 

Równie dobre wyniki na swoim koncie zaliczyli nasi szpa-
dziści, startujący w pierwszym weekendzie listopada w Pu-
charze Ziem Północnych w Szczecinie. W sobotę walczyły 
dziewczęta, z których najlepsze miejsca zajęły Hanna Cibo-
rowska – trzecia w kategorii 2010-2011 i Hanna Depta, rów-
nież trzecia w rocznikach 2005-2007. Dobrze biły się Gabrysia 
i Oliwia, ale nie udało się im awansować do finałowej ósemki. 
W niedzielę wśród chłopców najlepiej spisywał się Paweł Ma-
tuszewski awansując do finałowej ósemki. 

W tym samym dniu Oskar Fechner startujący w Mistrzo-
stwach Berlina w kategorii U-15 zajął bardzo dobre trzecie 
miejsce. 

Kolejny listopadowy weekend był okazją do zdobycia 
punktów rankingowych w II Pucharze Polski Juniorów Młod-
szych w Gliwicach. Ponownie do walki stanęli Gabrysia, Ha-
nia i Oskar. Udane walki w eliminacjach grupowych i bezpo-
średnich dały wszystkim naszym zawodnikom punkty i awans 
w rankingu juniorów młodszych.

Na własnym terenie zawodnicy UKS ATLAS walczyli 26 
listopada w Śremie na Mistrzostwach Wielkopolski Szkół 

w Szermierce, uzyskując bardzo dobre wyniki. W swoich ka-
tegoriach na najwyższym stopniu podium stanęli: Hanna Dep-
ta, Oskar Fechner, Sofia Fechner i Filip Hałas. Na drugim 
miejscu uplasowali się: Aleks Nawrocki-Nowak, Hania Cibo-
rowska, Oliwia Bujalska i Leszek Sobierajski.

28 listopada Gabrysia, Hania i Oliwia wystartowały w Niem-
czech w 21. Braunschweiger Jugend-Degen-Turnier - Rangli-
stenturnier für Niedersachsen. Dziewczęta biły się w starszej 
kategorii U-17, ale mimo to nie ustępowały zawodniczkom 
z Niemiec. Gabrysia w całym turnieju przegrała tylko walkę 
finałową, zajmując drugie miejsce. Oliwia i Hania przegrały 
walki o wejście do półfinału i zajęły miejsca tuż za podium – 
piąte i szóste.

Ostatnie w omawianym okresie zawody to Turniej Gwiazd-
kowy – Puchar Burmistrza Pragi – Południe w szpadzie kobiet 
i mężczyzn. Nasz klub z powodzeniem reprezentowali Sofia 
Fechner i Aleks Nawrocki-Nowak, którzy zajęli trzecie miej-
sca w swoich kategoriach.

Przed nami, jeszcze w grudniu, kolejne zmagania: w Ryb-
niku – II Puchar Polski Juniorów i w Berlinie – Mistrzostwa 
Berlina U-17.

Wszystkie te udane starty nie byłyby możliwe bez pomo-
cy rodziców, którzy w ramach wolontariatu pomagają w or-
ganizacji treningów i wyjazdów na zawody. Równie ważnym 
elementem jest wsparcie Gminy Tarnowo Podgórne, która po-
przez realizację zadań publicznych wspiera działania naszej 
sekcji i całego klubu. 

Wszystkich zainteresowanych szermierką zapraszamy na 
zajęcia w poniedziałki o 17.00 w hali OSiR w Tarnowie Pod-
górnym ul. Nowa 15 lub do kontaktu telefonicznego pod nr 
602 637 951.

~ Paweł Kapłon

Wyniki zmagań szermierzy UKS ATLAS  
w sezonie jesiennym 2021 
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Koszykarskie rozgrywki na ligowych parkie-
tach są już w połowie sezonu zasadniczego. 
Drugoligowcy Tarnovii Basket Tarnowo Pod-

górne z bilansem ośmiu zwycięstw i czterech prze-
granych zajmują szóste miejsce w tabeli gr. A na 15 
drużyn. Z kolei koszykarze, grający w rozgrywkach 
wielkopolskiej trzeciej ligi gr. B, spośród siedmiu ro-
zegranych meczów zwyciężyli w trzech i plasują się na 
piątej z ośmiu pozycji w tabeli. W sezonie 2021/2022 
Tarnovia Basket do rozgrywek poza w/w zgłosiła rów-
nież drużyny grające w ligach: juniorów młodszych, 
młodzików starszych i młodszych oraz żaków. Grupy 
młodzieżowe po raz kolejny wspiera partner tytularny 
G.EN. Gaz Energia, Idealogistic Verhoeven i Novo-
ferm. Do grona firm wspierających rozwój młodych 
zawodników Tarnovii Basket dołączyły Zeelandia 
i Pozkrone, które ufundowały sprzęt sportowych. Dru-
ga z nich była również jednym z patronów pierwszej 
edycji mini campu Basket&Life z gościnnym udzia-
łem Przemysława Zamojskiego – reprezentanta Polski 
w koszykówce 3x3 i 5x5.  ~ Ania Lis

Sezon kolarski 2021 był dla KK Tarnovia Tarnowo Pod-
górne był jednym z najlepszych w blisko dziesięciolet-
niej samodzielnej historii działania. W ogólnopolskiej 

klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo 
Klub zajął szóste miejsce na 133 możliwych. W województwie 
wielkopolskim z sumą 285,92 punktów zajął drugie miejsce. 
W kategorii młodzieżowiec największymi sukcesami może 
pochwalić się kończący karierę w barwach Tarnovii Mateusz 
Kostański. 22-latek, który od sezonu 2022 będzie ścigał się 
w teamie Voster ATS, w 2021 roku wywalczył tytuły mistrza 
Polski orlików ze startu wspólnego oraz drugiego wicemistrza 
w jeździe indywidualnej na czas. Poza nim przygodę z Klu-
bem zakończyli: Aleksandra Tołomanow, Adam Kuś, Woj-
ciech Bystrzycki, Bartłomiej Kwiatkowski, Mateusz Kaput 
Szymon Potasznik, Miłosz Ośko, Jan Piechowiak i Jan Łama-
szewski. Najlepszym juniorem młodszym został Maciej Bana-
szak. Podopieczny Zbigniewa Szymańskiego z minionym se-
zonie został mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
ze startu wspólnego oraz brązowym medalistą w jeździe in-
dywidualnej na czas. Wśród młodziczek najlepszy sezon od-

Koszykarski przegląd gry

Sezon sukcesów

notowała Gabriela Nowakowska. Młoda kolarska pod wodzą 
trenera Konrada Olejniczaka wywalczyła m.in. srebrny medal 
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików na torze w Kali-
szu.

~ Ania Lis 

Do 10 stycznia 2022 r. można 
składać wnioski o przyznanie 
stypendiów sportowych Wójta 

Gminy Tarnowo Podgórne dla zawodni-
ków i zawodniczek za osiągnięte w 2021 

r. wyniki sportowe w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu. Wniosek, który stano-
wi załącznik nr 1 do Uchwały prosimy 
przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
info@osir.pl lub składać osobiście w 

sekretariacie OSiR – hala w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Nowej 15.

Prosimy pamiętać o wpisaniu we 
wniosku numeru telefonu.

~ osir

Czas na stypendia sportowe
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W sobotę, 4 grudnia, odbyły się Mikołajkowe zawody 
sekcji pływackiej. Pływacy trenujący na co dzień 
w Tarnowskich Termach, podopieczni trenera Ada-

ma Kościelaka i trenerki Dagmary Tworkowskiej, rywalizo-
wali na dystansach 25 m stylem klasycznym, 25 m stylem mo-
tylkowym oraz 50 m stylem motylkowym. W zawodach udział 
wzięło 40 zawodników sekcji, którzy startowali w zawodach 
na wyżej wymienionych dystansach po raz pierwszy ustana-
wiając swoje rekordy życiowe, a wielu ze starszych grup po-
prawiło swoje najlepsze czasy. Był to kolejny sprawdzian ich 
umiejętności, podsumowujący pracę, jaką wykonali w basenie 
od września i którą trenerzy ocenili bardzo pozytywnie.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Na początku listopada odbyło się 
inaugurujące posiedzenie IX 
kadencji Rady Sportu Gminy 

Tarnowo Podgórne. Otworzył je Wójt 
Tadeusz Czajka, który wręczył człon-
kom akty nominacyjne. W składzie 
Rady Sportu powołanej na lata 2021-
2023 znaleźli się: Agata Kaszuba (na-
uczycielka wychowania fizycznego), 
Ewa Noszczyńska-Szkurat (przedsta-
wicielka Urzędu Gminy, zajmująca się 
sprawami kultury fizycznej i sportu), 
Damian Skwierzyński (Radny Gminy 
Tarnowo Podgórne), Juliusz Gustow-
ski (reprezentant nieformalnie działają-
cej grupy w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu), Marzena Świerczyńska (repre-
zentantka organizacji pozarządowej), 
Michał Dolata (reprezentant organizacji 
pozarządowej), Piotr Nowak (reprezen-
tant organizacji pozarządowej) oraz Ra-
dosław Szukała (Dyrektor OSiR Tarno-
wo Podgórne). Zgodnie z regulaminem 
Rady Sportu na pierwszym posiedzeniu 

Świąteczne pływanie  
z GKS Tarnovia

9. Kadencja Rady Sportu

wybrano przewodniczącego, którym został Piotr Nowak, jego zastępcę – Juliusza 
Gustowskiego oraz sekretarza – Marzenę Świerczyńską.

Rada Sportu jest organem opiniodawczym i inicjującym dla samorządu 
terytorialnego w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

~ Ania Lis
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Zespół prowadzony przez trenera Artura Dornę prze-
rwę zimową spędzi na fotelu lidera rozgrywek A kla-
sy grupy 3 z dorobkiem 31 punktów. Jako jedyna dru-

żyna w lidze nie zaznała porażki, odnotowując 9 zwycięstw 
i 4 remisy. Drużyna świetnie czuje się na swoim boisku, co 
udowodniła odnosząc 6 zwycięstw i 1 remis. Rywale dwukrot-
nie prowadzili dwoma bramkami na boisku w Tarnowie, ale 
Tarnovia pokazała charakter odwracając wyniki meczów na 
swoją korzyść. Bilans bramkowy to 46 bramek strzelonych, 
a tylko 13 straconych. Ten wynik przekłada się na pierwsze 
miejsce w lidze. OBY TAK DALEJ!

Zawodnicy reprezentujący zespół: Hubert Błoński, Kacper 
Bogdański, Arian Darwish, Artur Dorna, Piotr Gąska, Michał 
Gławdecki, Dawid Herman, Piotr Jaraszkiewicz, Marcin Kar-
wowski, Krzysztof Karpik, Kamil Krzyżan, Konrad Kulczyń-
ski, Hubert Łuczak, Krystian Mańczak, Adrian Mikołajczak, 
Michał Mikołajczak, Dariusz Przybylski, Hubert Raczak, Ja-
kub Skotnicki, Maksymilian Sobkowiak, Kacper Socha, Łu-
kasz Stachowiak, Tomasz Tomelka, Wojciech Wachowski, 

Sezon 2021/2022 jest już trzecim, 
w którym przychodzi rywalizo-
wać dwudziestu zespołom w roz-

grywkach 4 ligi „Artbud”. W bieżącym 
sezonie Gieksa znów walczy o tytuł, 
mimo że kończy rundę na 11 miejscu ze 
stratą 10 punktów do III miejsca, które 
zajmuje obecnie Nielba Wągrowiec. 

Zespół reprezentujący Gieksę składa 
się praktycznie z nowych zawodników, 
którzy pierwszy wspólny trening odby-
li 2 tygodnie przed rozpoczęciem rundy 
21/22. W lidze nie ma drugiego tak od-
ważnego klubu, który wymieniłby cały 
skład pozostawiając bramkarza, jednego 
środkowego pomocnika i kilku junio-
rów chwilę przed startem sezonu. Trener 
Najtkowski podjął wyzwanie i można 

powiedzieć, że wynik nie jest zachwy-
cający, bo 11 miejsce na 20 zespołów 
w normalnych warunkach byłby nie do 
zaakceptowania, aczkolwiek zważając 
na przebudowę szatni można podejść 
optymistycznie na wiosnę. Przerwa zi-
mowa posłuży do poprawienia schema-
tów, przejścia z obrony do ataku i z ata-
ku do obrony. Z pewnością trener skupi 
się również na stałych fragmentach gry 
w obronie, bo przecież większość bra-
mek tak właśnie tracili.Z pewnością po-
jawią się też nowe twarze na wiosnę, by 
wzmocnić pierwszą jedenastkę i pobu-
dzić rywalizacje na każdej pozycji. 

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

11 grudnia odbył się kolejny 
turniej w BJJ Invictus Cup 
Mosina. Nasi zawodnicy 

zdobyli  na nim 6 złotych medali. Ja-
kub Trawka dwa złote (NoGi Adult – 
79,5 kg)  i Bartłomiej Stefaniak 4 złote 
(dwa złote Gi i dwa złote No Gi Adult – 
67,5kg, Junior – 71,5kg, Gi Junior – 69 
kg, Adult – 70 kg).

~ GKS Tarnovia

Bardzo dobra jesień drugiej drużyny GKS Tarnovia

Mikołaj Walkowiak, Filip Zbierski, Patryk Zieliński, Damian 
Żuchowski.

Jeżeli czujesz się na siłach i chcesz dołączyć do drużyny – 
serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na profilu gkstarno-
viaII/facebook.com

~ GKS Tarnovia 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

GKS Tarnovia – podsumowanie rundy jesiennej

Tarnovia Fight Club z kolejnymi medalami
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Sezon windsurfingowy 2021 dla Leona Jankowskiego był 
wyjątkowo długi, obfitujący w liczne starty oraz towa-
rzyszące im emocje i sukcesy. 20 listopada w Sopocie 

odbyło się jego zakończenie. Poza tym podsumowano wyni-
ki Pucharu Polski PSW. W ogólnej klasyfikacji klasy Tech-
no293 6.8 zawodnik sekcji żeglarskiej AZS Poznań zajął trze-
cie miejsce.    

Ania Lis: Masz trzynaście lat, a od ilu trenujesz wind-
surfing?

Leon Jankowski: Od sześciu. Zaczęło się od letnich pół-
kolonii żeglarskich, na które zapisali mnie rodzice. Odbywa-
ły się na Jeziorze Kierskim. Poszedłem na pierwsze i tak mi 
się spodobało, że spędziłem na nich praktycznie całe lato. Po 
ostatniej nie miałem dosyć pływania, w efekcie czego rodzice 
postanowili zapisać mnie do grupy. 

AL: Gdy już się połknie bakcyla, to trudno przestać.  
LJ: Tak. Po wakacjach w klubie trenowałem dwa miesiące na 

wodzie, a od listopada ogólnorozwojówke na basenie, hali i na 
dworze. Wtedy w ogóle nauczyłem się pływać, bo wcześniej 
potrafiłem tylko utrzymywać się na wodzie. Po roku trenowa-
nia wystartowałem w Kaliszu na swoich pierwszych zawodach. 
Zająłem odległe miejsce, ale zdobyłem za to bezcenne doświad-
czenie i wspomnienia. Miło wspominam tamte czasy. 

AL: W swojej dotychczasowej przygodzie z windsurfin-
giem startowałeś w wielu zawodach. Który wynik z dotych-
czas uzyskanych jest dla Ciebie najcenniejszy? 

LJ: Zdobycie dwa lata temu mistrzostwa Polski oraz w ubie-
głym roku wice mistrzostwa kraju. W niedawno zakończonym 
sezonie spróbowałem swoich sił w mistrzostwach świata gdzie 
zająłem siedemnaste miejsce.

AL: To powiedz jak ma się poziom polskiego windsufrin-
gu na arenach, albo bardziej wodach międzynarodowych?

LJ: Polscy surferzy reprezentują wysoki poziom sportowy. 
Dla przykładu na mistrzostwa świata osiągaliśmy podobne 
prędkości i ostrość jak Izraelczyk, który zwyciężył. Triumfo-
wał bo popełnił mniej błędów niż my. Poza tym reprezentowa-
liśmy bardzo zbliżony poziom. 

AL.: A jakie masz plany na kolejny sezon?

LJ: Ten sezon był ostatnim, podczas którego pływałem 
w klasie BicTechno293 na żaglu 6.8. Wynika to z mojego wie-
ku i tego, że kolejna klasa to 7.8, a ona jest martwa. Stało się 
tak od momentu jak pojawiła się nowa klasa olimpijska, którą 
jest iQ Foil. W przyszłym sezonie planuje startować w klasie 
iQFoil w wielu imprezach rangi krajowej i międzynarodowej 
tj. mistrzostwach świata i Europy. 

AL.: Przeczuwam, że to bardzo dobry wybór. Klasa 
z przyszłością, bo zadebiutuje podczas igrzysk olimpij-
skich w 2024 r. Pokrótce jakie są różnice między BicTech-
no, a Foil?

LJ: Na Foilu jest odwrotnie niż na BICu, na którym płynie 
się jak najbardziej pod wiatr. Na Foilu bardziej liczy się pręd-
kość, co zmienia ustawienie.

AL.: Bez ryzyka nie ma zabawy, a żeby wygrywać to 
trzeba je podejmować. Czy zdarzały się Tobie chwile zwąt-
pienia, chęć zrezygnowania z uprawiania tej dyscypliny?  

LJ: Oczywiście. Miałem takie chwile w czasie, kiedy nie 
odnotowywałem żadnych wyników. Ale wtedy mama mi mó-
wiła, że przyjdzie na nie czas. Korzystając z okazji dziękuję 
za wsparcie rodzicom, Gminie Tarnowo Podgórne oraz SIR.

Żegnaj Bic, witaj Foil

WZP.6721.12.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu: dla działek nr 81 i 82/2 przy 
ul. Krętej oraz dla terenów przy ul. Morwowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 z późn. zm.) 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 ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/778/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu: dla działek nr 81 i 82/2 przy ul. Krętej oraz dla terenów przy ul. 
Morwowej. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 611 023 045) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 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 stycznia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.8.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy Dopiewskiej 
i Szkolnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 z późn. zm.) 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 ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/777/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy Dopiewskiej i Szkolnej.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-305) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 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 18 stycznia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.9.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Lusowie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 741 z późn. zm.) 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 ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/781/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opraco-
wania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Lusowie.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-305) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 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 18 stycznia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.21.2018 (WZP.6721.8.2017)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie 
pomiędzy ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o ponownym wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Kościelną, 
Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 stycznia 2021 r. do 7 lutego 2022 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 r. w siedzibie 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 pomo-
cą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednocze-
sną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie moż-
liwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne 
w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczę-
ciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700  
z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.11.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla dzia-
łek nr 556/1, 556/2 i 555/8 przy ul. Rokietnickiej, dla działek nr 17/2 i 17/3 przy ul. Owocowej oraz dla działki nr 525/2 przy ul. 23 Paź-
dziernika 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 
poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/779/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla działek nr 556/1, 556/2 i 555/8 
przy ul. Rokietnickiej, dla działek nr 17/2 i 17/3 przy ul. Owocowej oraz dla działki nr 525/2 przy ul. 23 Października.  

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 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 31 stycznia 2022r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.10.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Olszynowej 
w Wysogotowie 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 
poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/780/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Olszynowej w Wysogotowie.  

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 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 31 stycznia 2022r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo 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/ochrona-danych-osobowych.html   oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

WZP.6721.1.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, dla działki nr 26/1 
przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkolnej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 
r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVI/782/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIV/574/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/654/2021 z dnia 27 kwietnia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, dla działki nr 
26/1 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkolnej

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-89-59-269) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 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 20 stycznia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI
Urszula Nowacka - Snela

Rzeczoznawca 
majatkowy

Tel. 507 607 888

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Kari-
na Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard..

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: 15.12.2021 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. J. Pluciński

Państwu Teresie,  
Ewie i Tomaszowi Kruk

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Męża, Ojca i Teścia

składają Gorońscy z Rumianka

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy gdy 
widzi, że zasłużył sobie na niebo 

   Jan Grzegorczyk

Katarzynie Preyer

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty

składają
Małgorzata, Magdalena, Katarzyna, 

Monika, Hania, Dorota

Można odejść na zawsze  
by stale być blisko

   (ks. Jan Twardowski)

Katarzynie Preyer

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Taty

składają

Dyrygentka Jagoda Jaskólska oraz 
koleżanki i koledzy z chóru Antonius

Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi, 
śmierć zawsze wydaje się 

niespodziewana

Pani  Katarzynie Preyer

Sołtys Przeźmierowa
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

 Ojca

składają 
Wójt Tadeusz Czajka  

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy  

Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi 

Naszej Koleżance 

Marzenie Najdora 
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Męża 
składają pracownicy  
Tarnowskich Term 

…myślami i sercem jesteśmy z Tobą!

Wszystkim, którzy wspierali nas  
w trudnych chwilach  

po śmierci mojego Taty

śp. Andrzeja Kutznera

składamy serdeczne podziękowania
Katarzyna Preyer z Rodziną

Serdeczne podziękowanie czcigodnym kapłanom: ks. Markowi Tarło-Jawtok 
i ks. Arturowi Kosior, a także rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 

mieszkańcom Rumianka, delegacjom zakładów pracy, Panu organiście,  
Panu Ignysiowi, członkom Kółka Rolniczego 

za pomoc i wsparcie w trudnych dla as chwilach, za udział  
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej, za złożone wieńce, kwiaty  

i za ofiarowane msze św. w intencji 

śp. Mariana Przybylskiego 
składa 

żona z rodziną

PRACOWNIA STOSCH TWORZY 
MEBLE NA WYMIAR Z MATERIAŁÓW:
  - DREWNO LITE
  - SKLEJKI
  - PŁYTY OSB, PŁYTY MEBLOWE

DODATKOWO ZAJMUJE SIĘ
RENOWACJĄ MEBLI

tel. 575 069 072, stosch@o2.pl
/pracownia-stosch

/pracownia_stosch

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

SPRZEDAM
opony 

zimowe
175/65/15

604 372 440
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Kupię działkę budowlaną 
do 1000 m2 dla siebie
Tel. 501 950 796

• DAM PRACĘ
• Producent odzieży damskiej zatrud-
ni krawcową. praca stała, jednozmia-
nowa. Przeźmierowo.  502 175 601 

• 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 Prze-
źmierowie. Mam doświadczenie 530 
109 670
• Szukam pracy, posiadam doświad-
czenie. Przeźmierowo i okolice 733 506 
342

Przyjmę do opieki przy mamie, 
najchętniej z Przeźmierowa  

lub bliskiej okolicy.
Tel.: 501 707 795

POSZUKUJĘ KIEROWCĘ 
na busa, mile widziany emeryt  

służb mundurowych.

tel. 608 450 296

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

SPRZEDAŻ
KARPIA

501 335 273

GOSPODARSTWO
RYBACKIE

Sierosław

I INNYCH RYB

Zatrudnimy
kulturalną, dyspozycyjną i energiczną osobę  

na stanowisko Portiera  
w firmie w Sadach k. Poznania.

Wymagana podstawowa umiejętność  
obsługi monitoringu.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 605-470-171

 

Specjalista ds. Administracji
Elektromechanik samochodowy
Doradca serwisowy
Pracownik myjni

Autoryzowany Dealer i Serwis Jaguar i Land Rover z siedzibą
w Baranowie, zatrudni na stanowisku:

Dowiedz się więcej na: www.karlik.poznan.pl/kariera 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Baranowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
WOŹNY/WOŹNA 

(w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat)
Szczegóły dotyczące wolnego miejsca pracy znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, w zakładce 

„Oferty Pracy” oraz na stronie internetowej szkoły.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA 
OPERATOR CNC maszyn stolarskich  

z doświadczeniem lub możliwością przyuczenia
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- praca na jedną zmianę
- wolne weekendy
- pełen etat
- możliwość awansu

Wymagania:
- znajomość programów CAM
-  preferujemy wykształcenie zawodowe/

techniczne
- znajomość rysunku technicznego
- wysoka motywacja i chęci do pracy
- prawo jazdy kat.B

Kontakt: ANGO SP. Z O.O. - KAŹMIERZ
TEL: +48 692 122 246
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USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

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

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

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
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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

 

 

 

 

 

 

 

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 

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hDREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

Sprzątanie: hal • magazynów 
• �rm • biur • domów 

www.mikomag.pl 603 203 079

oraz sprzątania poremontowe

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

WESOŁYCH ŚWIĄT
I DOBREGO

NOWEGO ROKU!

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

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

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem
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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

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256
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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

   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!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena 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

REMBRO ELEKTROMECHANIKA
POJAZDOWA●● ELEKTROMECHANIKA

●● DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA
●●  KODOWANIE, KALIBRACJA CZUJNIKÓW 

(SPECJALIZACJA BMW)
●● CHIPTUNING (ECO TUNING)
●● SERWIS MECHANICZNY
●● SERWIS OPON
●● SERWIS SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH

669 013 872 
530 395 407

ul. Poznańska 17 | Przeźmierowo

• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.
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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

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

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119
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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

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

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     architektpoznan-arx.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE - MODERNIZACJE

Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 57m2  

(Przeźmierowo - Pasaż) 
3pokoje, miejsce garażowe, 

klimatyzacja, balkon

604 323 820



grudzień  2021 | sąsiadka~czytaj |    59

~ reklamy

BAHMUSBAHMUS MEBLE



Tadeusz Czajka

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba

Przewodnicząca Rady Gminy
Tarnowo Podgórne

Spokojnych
Ambitnych
Magicznych

Olśniewających
Radosnych
Zdrowych
Ąbłędnych
Dobrych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego

Nowego Roku 2022
życzą

Radni Gminy Tarnowo Podgórne

Radni Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów

Radni Powiatu Poznańskiego

Sołtysi i Rady Sołeckie

TP-KOM, TPBUS, Tarnowskie Termy

OSiR Tarnowo Podgórne, GOK SEZAM,
Biblioteka Publiczna i jej Filia,

Pałac Jankowice, Muzeum
Powstania Wielkopolskiego

Uniwersytet III Wieku

Koło Platformy Obywatelskiej
w Tarnowie Podgórnym

Koło Terenowe PiS
w Tarnowie Podgórnym

Ruch Społeczno-Samorządowy
Bezpartyjni-Wielkopolska

Tarnowskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców 

Lusowiacy, Modraki, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

i pozostałe grupy artystyczne

Harcerze, Gminne koła Caritas, ROKTAR
 i TARSON, Gminne Koła i Kluby Seniora,
Koło Gminne Związku Kombatantów RP,

Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne 

GKS Tarnovia, KK Tarnovia, Tarnovia Basket,
Alfa Vector, Koła Wędkarskie oraz gminne 

zespoły i grupy sportowe

Stowarzyszenie Dar Serc, Stowarzyszenie 
Pojednanie, Towarzystwo Pamięci im. Gen.

J. Dowbora Muśnickiego, Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie, Stowarzyszenie Przyjaciół

Przeźmierowa i Baranowa

Fundacje: „Nigdy nie jest za późno”,
„Oczy szeroko otwarte”, Trifolium,
Free Time, „Otoczmy Troską Życie”

Sąsiadka~Czytaj


