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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!

Wakacje na półmetku! Mam nadzieję, że wypoczywa-
ją Państwo: na urlopach albo chociażby w wolnych 
chwilach. Jeżeli spędzają Państwo wakacje w naszej 
Gminie, to warto skorzystać z propozycji przygoto-
wanych przez nasze jednostki, spółki, instytucje, klu-
by sportowe i organizacje pozarządowe. Ofertę na 
sierpień prezentujemy na łamach gazety – jest na-
prawdę bardzo ciekawa i różnorodna. Zamieszczamy 
także relację z wyjazdów organizowanych przez so-
łectwa, koła seniorów i kluby – a może będą one in-
spiracją dla Państwa dalszych i bliższych podróży…
Już dziś zachęcamy do włączenia się w akcję two-
rzenia dożynkowych dekoracji w Państwa miejsco-
wościach – wierzymy w Państwa pomysłowość i kre-
atywność! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Planujesz załatwić swoją sprawę w Wydziale Spraw Oby-
watelskich w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne lub 
w Filii Urzędu w Przeźmierowie? Od teraz zarezerwu-

jesz swoją wizytę bez wychodzenia z domu i unikniesz czeka-
nia w kolejce. – Uruchomiliśmy elektroniczny kalendarz wi-
zyt w Wydziale Spraw Obywatelskich – mówi Wójt Tadeusz 
Czajka. – To rozwiązanie zapewni naszym Klientom lepszą, 
sprawniejszą obsługę.

Aby umówić się na wizytę w Wydziale Spraw Obywatel-
skich wystarczy wejść na stronę Gminy www.tarnowo-pod-
gorne.pl, wybrać przycisk umawiania wizyt online, a potem 
wskazać temat oraz dogodną datę i godzinę spotkania. Jakie 
sprawy można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich?

 • złożenie wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym 
w Ukrainie,

 • zameldowanie na pobyt stały/czasowy,
 • wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego,
 • zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy,
 • zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 mie-
sięcy oraz zgłoszenie powrotu,

 • zaświadczenia,
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • odbiór dowodu osobistego,
 • utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawiesze-
nie i odwieszenie e-dowodu,

 • Karta Dużej Rodziny,
 • udostępnienie danych z rejestrów.

~ UGTP

Umów wizytę  
w Urzędzie
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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

Proszę o informację w jaki sposób 
są przydzielane miejsca dla 
uczniów szkół podstawowych na 
kolonie współfinansowane przez 
Gminę?

Czy TPBUS rozważa zakup 
kolejnych autobusów 
przegubowych choćby z rynku 
wtórnego? W niektórych 
godzinach pojazdy są notorycznie 
przepełnione.

Kiedy będą budowane kolejne 
mieszkania z Programu Budowy 
Mieszkań z Dojściem do 
Własności?

W roku 2022 organizujemy 3 turnusy wyjazdowe, na które pojedzie łącznie 
135 uczniów z naszych siedmiu szkół podstawowych.

Limity miejsc zostały rozdzielone procentowo, w stosunku do liczeb-
ności klas I-IV w poszczególnych szkołach. W placówkach, gdzie zainteresowanie 
udziałem w koloniach jest duże, każdego roku utworzona zostaje lista rezerwowa. 
Następnego dnia po zakończeniu zapisów, sprawdzamy jak wygląda zainteresowa-
nie we wszystkich placówkach. Jeżeli w  szkole zostałyby wolne miejsca, to rozdzie-
limy je na szkoły z listami rezerwowymi.

Przykładowo: dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym w roku 2022 
przydzielono 38 miejsc: na turnus I pojedzie 16 uczniów, na turnus II pojedzie 6 
uczniów oraz na turnus III pojedzie 16 uczniów. Jest to taka sama liczba jak w roku 
minionym.

Co do systemu rezerwacji miejsc, to nie narzucamy placówkom żadnego sposobu 
jej dokonywania. Wskazujemy terminy zapisów i liczbę miejsc. Co roku analizuje-
my wspólnie z dyrektorami szkół podstawowych sugestie rodziców w tej kwestii.

Proszę pamiętać, że kwota, którą za kolonie wpłacają rodzice (w tym roku jest to 
600 zł), stanowi około 40 % całkowitych kosztów wyjazdu. Pozostałe środki pocho-
dzą z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Na terenie naszej Gminy w trakcie trwania wakacji odbywa się bardzo wiele form 
aktywności dla naszych najmłodszych mieszkańców – są tam także propozycje bez-
płatne. Oferta znajduje się na gminnej stronie internetowej, na plakatach, a także 
w „Sąsiadce-Czytaj”.

Czy istnieje możliwość poszerzenia plaży w Lusowie? W ciepłe dni liczba plażo-
wiczów jest ogromna, a znalezienie miejsca na koc w godzinach popołudniowych 
jest praktycznie niemożliwe.

Niestety nie mam dobrych wiadomości: mamy ograniczoną i już wykorzystaną 
przestrzeń terenów publicznych, zarówno na plażę jak i parking. Poszukujemy moż-
liwości zorganizowania dużej plaży na przeciwległym brzegu jeziora.

TPBUS na bieżąco analizuje potoki pasażerskie na poszczególnych liniach au-
tobusowych. Rzeczywiście obserwujemy, że w określonych godzinach zain-
teresowanie komunikacją autobusową znacząco wzrosło, dlatego Spółka już 

przygotowuje się do zakupu kolejnego autobusu przegubowego. 

W obecnej sytuacji gospodarczej (wysoka inflacja, rosnące ceny usług 
i materiałów budowlanych) nie ma możliwości oszacowania wartości 
m2 mieszkania po zakończeniu inwestycji. W związku z tym nie można 

określić wysokości rat. Dlatego proces związany z uruchomieniem budowy został 
wstrzymany.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Wstrzymano prace związane z budową ul. Letniskowej 
w związku z trwającymi uzgodnieniami z ZDM Poznań 
oraz UM Poznań w sprawie odstąpienia od budowy od-
cinka chodnika na wniosek mieszkańców.

Trwa przygotowanie przetargu na ponowny wybór 
wykonawcy budowy ul. Nad Miedzą (w granicach m. 
Poznania) – z uwagi na przedłużenie prac związanych 
z wymianą gazociągu przez PSG.   

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy przebudo-
wy ul. Platynowej oraz skrzyżowania Szamotulska / 
Kasztanowa / Platynowa. Posiadamy wstępną decyzję 
o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. 

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

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

Ceradz Kościelny
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę 
szkoły podstawowej. Trwa opracowanie zmiany miej-
scowego planu.

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej dla budowy oświetlenia przejścia dla 
pieszych na ul. Bukowskiej (przy ul. Za Ogrodami) 

Chyby
Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy przebu-
dowy ul. Kasztanowej. Posiadamy wstępną decyzję o 
dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Trwa opracowanie zmiany miejscowego planu. 
Trwa procedura przetargowa na przebudowę kolizji 
energetycznej. 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wy-
konania nawierzchni na ul. Pomarańczowej.

Góra
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę II 
etapu ścieżki rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa przygotowanie przetargu na wybór wykonawcy 
budowy części dróg oraz opracowanie dokumentacji 
dla budowy dalszej części dróg na osiedlu „Opałki” – 
etap I

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

Kokoszczyn 
Trwają prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Ko-
koszczyna do Góry

Lusowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
łącznika ul. Jutrzenki z ul. Prostą.

Bezpłatna mammografia!
Gmina Tarnowo Podgórne oraz NZOZ DIAGNOSTYK zapraszają na bezpłat-

ne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi, 
refundowanego przez NFZ. Badanie jest bezpłatne dla pań w wieku 50-69 

lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego bada-
nia mammograficzego na koszt NFZ. 

Badania odbędą się 22 lipca (piątek) w Przeźmierowie na terenie OSIR  przy ul. 
Kościelnej 46/48. Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: pon. Pt w godz. 
8.00 – 16.00 pod nr tel. 68 41 41 411 (do rejestracji zapraszamy również panie uro-
dzone w 1972 roku). 

~ wso

Wyjątkowa kolekcja prac poznańskich artystów, po patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Warta obejrzenia i zatrzymania się na 
chwilę w tych coraz trudniejszych dla nas czasach. 

Nieustające piękno, Dryfowanie – przestrzeń tęczy, Kompozycje, Obiekty malar-
skie, Portret-piękno ciała ludzkiego, Malowanie światłocieniem, Malowane granie-
-granie malowaniem - to tylko niektóre, wybrane tytuły wystaw, których przez 20 lat 
działania Galerii odbyło się tu bardzo dużo. 

Czas zapisany pięknem. Aktualna wystawa to poniekąd także historia działającej 
tu Spółki PBG, której właściciele o artystycznych zamiłowaniach, przez lata promo-
wali twórczość artystów sztuki współczesnej i dawnej.

Uroczysty wernisaż, na który przybyli artyści, autorzy obrazów oraz grono przyja-
ciół i wielu gości, był nie tylko otwarciem jubileuszowej wystawy, ale niezwykle mi-
łym spotkaniem po latach, pełnym serdeczności i wyjątkowych emocji. Różnorod-
ność zaprezentowanych dzieł przyciąga i zachwyca. Interesujące portrety, martwe 
natury, dowcipne kolaże, unikalne grafiki…także rzeźby i małe formy ceramiczne. 
To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo prace takich wybitnych artystów jak 
między innymi Jerzy Kopeć, Magdalena Hoffmann, Włodzimierz Mazanka, Mikołaj 
Obrycki, Agnieszka Balewska, Iwona Bis czy Piotr C. Kowalski. Zapraszamy do na-
szej Galerii Nowa, tu w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, wystawa potrwa 
do końca sierpnia.

Działająca od 2020 r. przy Fundacji Nowa, Nowa Gallery już teraz zaprasza na ko-
lejne spotkanie ze sztuką w październiku tym razem będzie to fotografia. 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia
~ Lidia Prętka i Iwona Bis 

Wysogotowo. ul. Skórzewska 35 (wjazd w ul. Serdeczną, bud. Z) Fundacja Nowa, 
Nowa Gallery otwarta od 9.00 do 15.00. tel. 534 020 840

20 artystów na 20-lecie Galerii
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~ aktualności

Pełnowymiarowe, bo 18-dołkowe pole golfowe Black 
Water Links Tarnowo Podgórne już zaprasza zarówno 
zaawansowanych graczy, jak i tych, którzy jak i tych, 

którzy tu chcą stawiać swoje pierwsze kroki w tej dyscyplinie. 
To kolejne ciekawe miejsce w naszej Gminie!

W Black Water Links Golf Club działa już akademia junior-
ska, a samo Stowarzyszenie BWL skupia niemal 500 człon-
ków, czyniąc je największym klubem w Polsce. Do dyspozycji 
graczy są trenerzy PGA Golf Professional, instruktorzy oraz 
najnowszy sprzęt do nauki i śledzenia postępów gry w golfa.

Prace nad stworzeniem pola trwały cztery lata. Jeszcze 
przed oddaniem 18-dołkowego pola, miejsce zaczęło tętnić 
życiem. – Umożliwiliśmy grę na 6-dołkowej Akademii, naj-
większej strefie do trenowania krótkiej gry w Polsce i na tzw. 
Driving Range, oferującym aż 40 stanowisk. – mówi Andrzej 
Wentland, Prezes Black Water Links Tarnowo Podgórne.

Od lipca w Rumianku golfiści rozgrywają aż 18 dołków du-
żego pola typu links. To pierwsza taka inwestycja w Wielko-
polsce, dzięki której miłośnicy golfa mogą uczestniczyć w tur-
niejach oraz trenować na pełnowymiarowym polu. Za projekt 
odpowiedzialny jest Caspar Grauballe (stworzył on również 
m.in. projekt  Trump Internationa Golf Links w Szkocji). 

Nie tylko atmosfera i malownicze położenie są w Black Wa-
ter Links godne uwagi. To jeden z najbardziej ekologicznych 
projektów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Do podle-
wania terenów zielonych używa się tak zwanej „szarej wody”, 
pochodzącej z tarnowskiej oczyszczalni ścieków, która nie jest 
zdatna do picia, ale może być wykorzystywana do nawadnia-
nia pola.

– Bardzo się cieszę, że w naszej Gminie mamy kolejne miej-
sce, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi.  Gratuluję odwa-
gi inwestycyjnej do zrealizowania marzenia o nowoczesnym 
polu golfowym – powiedział Wójt Tadeusz Czajka podczas 
konferencji otwierającej oficjalnie Black Water Links. Wójt 
przypomniał również, że za podjęcie tego inwestycyjnego wy-
zwania Andrzej Wentland został wyróżniony przez niego tytu-
łem Tarnowskiego Lwa. 

– Ta inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu, wysił-
ku i otwartości wielu osób, w tym włodarzy Tarnowa Podgór-
nego i jest dowodem na to, że golf potrafi łączyć ludzi. Black 
Water Links jest otwarte dla każdego, kto chce zacząć swoją 
przygodą z golfem, jak i dla tych, dla których golf stał się nie-
odłączną częścią życia – zaprasza Andrzej Wentland, Prezes 
Black Water.

W ramach weekendu otwarcia każdy mógł zobaczyć pole 
z bliska, poznać jego ukształtowanie i – co budziło wiele za-
chwytów – podziwiać pięknie utrzymaną, równiutko skoszoną 
trawę! Wiele osób skorzystać z bezpłatnych lekcji pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. Odbyły się również pierw-
sze profesjonalne turnieje golfowe: Turniej Texas Scramble 
oraz Turniej Otwarcia BWL. 

Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tej 
dyscyplinie sportu zachęcamy do wizyty w Black Water Links. 
Pierwszym krokiem jest zaliczenie kursu na Zieloną Kartę – 
oferta kursów grupowych i wszelkie informacje na temat pola 
dostępne są na stronie internetowej www.black-water.pl lub na 
stronie Facebookowej pola. 

~ ARz

18 dołków otwarte!
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~ aktualności

Uzyskano pozwolenie na budowę dla kolejnego od-
cinka ul. Polnej, którego budowa będzie realizowana 
razem z łącznikiem z ul. Jutrzenki.

Trwają prace przy budowie ul. Zielnej. 

Trwa wykonanie dwóch odcinków ścieżek rekreacyj-
nych przy jeziorze.

Trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sporto-
wej przy szkole podstawowej

Lusówko
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na kontynuację ścieżki/chodnika na ul. Ro-
zalińskiej i Sierosławskiej

Posiadamy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej (od 
ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wio-
ślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul 
Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Czekamy na odpowiedź 
w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie zada-
nia ze środków zewnętrznych.

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla i eta-
pu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiew-
skiej)

Trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sporto-
wej przy szkole podstawowej „Kuźnia Talentów”

Przeźmierowo
Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej). 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej.

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Sosnowej

Otrzymaliśmy dokumentację projektową doświetlenia 
przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

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

Uzyskano decyzję ze Starostwa Powiatowego na ter-
momodernizację szkoły podstawowej

Otrzymaliśmy na pozwolenie na termomodernizację 
starego budynku szkoły podstawowej.

Rozpoczęto prace przy rozbudowie parkingu przy ul. 
Orzechowej.

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Aka-
cjowej (od ul. Dębowej do ul. Wiosny Ludów)

Rumianek
Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu przy stawie

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Szkol-
nej (od ul. Nowej do PSZOK)

Sady
Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy budowy dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej.

Wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia na ul. Je-
żynowej.

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej dla budowy oświetlenia na odcinku 
ul. Jagodowej (ok. 90 m od ul. Porzeczkowej)  

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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 budowa alei z Parku 700-lecia do Termalnego 
Parku Zdrowia

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Ks. Bryzy

Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Romaszewskiego w zakresie uzupełnienia chodnika na 
brakujących odcinkach (od budynków komunalnych 
do ul. Pocztowej)

Trwa budowa sięgacza od ul. Sasankowej.

Trwa opracowanie planu zadrzewienia Parku Społecz-
nego 

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na moder-
nizację skateparku. Zawarto umowę z wykonawcą.

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy dokumen-
tacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Żura-
winowej, Aroniowej i Agrestowej

Dokonano wyboru wykonawcy nawierzchni na ul. 
Zbierskiego

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

Rozpoczęto budowę dalszego odcinka oświetlenia na 
ul. Skórzewskiej.

Nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Batorowskiej 
znalazł się na liście rezerwowej

25 czerwca na placu przy muszli w Podrzewiu odbył się Festyn Rodzin-
ny. Okazją do zorganizowania wydarzenia był Dzień Matki, Dzień Ojca 
oraz początek wakacji. Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka, OSP 

i KGW Podrzewie. Pomagały także organizacje pozarządowe, w tym Fundacja Na-
sza Arka, prowadzącą Dzienny Dom Pobytu Seniora – korzystają z niego również 
mieszkańcy naszej Gminy. Głównym sponsorem wydarzenia była firma Sano z Sę-
kowa. ~ J. Zimna

Na festynie u sąsiadów
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~ aktualności

Szanowni Państwo! Słowa te kie-
ruję do wolontariuszy – ludzi, 
o wielkim sercu i absolutnej bez-

interesowności oraz do naszych licz-
nych sponsorów. Zwracam się do Was 
ze szczególnym podziękowaniem za 
zaangażowanie i poświęcony czas 
oraz wszelką pomoc, jaką otrzymałam 

w trakcie przygotowań do parafialne-
go festynu. Wasze wszelkie sugestie, 
pomysły i krzepiące słowa okazały się 
bezcenne! Jestem zbudowana posta-
wą każdego z Was, szczerym odzewem 
na każdą moją prośbę czy to w formie 
elektronicznej, czy telefonicznej. Od lat 
mamy wypracowany wspólny schemat 

W wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła, 28 czerwca 
medalem OPTIME MERITO ARCHIDIOECESIS 
POSNANIENSIS (za znaczące zasługi dla Archi-

diecezji Poznańskiej) odznaczeni zostali mieszkańcy Barano-
wa: Krystyna i Aleksander Stachowiak, Barbara Wasyl oraz 
Mieczysław Paczkowski – sołtys Baranowa. 

Medale przyznano na wniosek księdza kanonika Krzyszto-
fa Frąszczaka, proboszcza parafii pw. Świętego Józefa Oblu-
bieńca NMP w Baranowie, w 25 rocznicę jej utworzenia, za 
działalność na terenie parafii i służbę na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

Uroczystość miała miejsce w poznańskiej katedrze, podczas 
uroczystych nieszporów odprawionych przez Księdza Arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego.

~ MP

Medale od Arcybiskupa

Festynowe podziękowanie

działania, z takim zespołem sponsorów 
i wolontariuszy i z taką życzliwością 
można zdziałać wiele dobrego. Dzię-
kuję również za każdą blachę pyszne-
go domowego ciasta. Kolejny parafialny 
Festyn Antoniański przeszedł do historii 
dzięki współpracy z Wami! 

Z całego serca wszystkim zaanga-
żowanym przy organizowaniu nasze-
go wspólnego dzieła bardzo, bardzo 
serdecznie dziękuję! Jesteście Wielcy! 
Przepraszam, jeżeli kogoś pominęłam 
lub o kimś zapomniałam. Wszystkich 
przytulam i serdecznie pozdrawiam! 

~ Małgorzata Raciborska 
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~ aktualności

Już w ostatni weekend sierpnia Pałac Jankowice będzie go-
ścił najlepszych z najlepszych wokalistów z całej Polski. 
Wszystko to w ramach drugiej edycji Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne. W tym roku festiwa-
lowe święto w pałacowych wnętrzach odbędzie się w dniach 
26-28 sierpnia. 

– Nasz festiwal wyróżnia przede wszystkim to, że śpiewający 
uczestnicy prezentują się przy akompaniamencie zespołu jaz-
zowego – komentuje Jakub Zachciał.

Wyłonieni uczestnicy wezmą udział w tegorocznej edycji 
festiwalu wykonując piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Jest 
o co walczyć! Najlepsi z najlepszych otrzymają nagrody pie-
niężne, unikatowe statuetki oraz dyplomy, a co najważniejsze 
wystąpią podczas Koncertu Galowego przed mieszkańcami 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Poznajcie uczestników
Znamy już osoby zakwalifikowane do udziału w drugiej edy-

cji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne.
– Komisja miała ciężkie zadanie podczas oceniania nagrań, 

ponieważ poziom był bardzo wyrównany. Po burzliwych obra-
dach i niekończących się rozmowach wyłoniono 25 finalistów. 
Ocenialiśmy dobór repertuaru, wokal, interpretację i ogólny 
wyraz artystyczny – komentuje Monika Rutkowska, Dyrektor 
Pałacu Jankowice.

Lista osób zakwalifikowanych:
Maja Sułtanowska – Zielona Góra
Kamila Kiecoń – Ustroń
Zuzanna Glądys – Grodziec
Aleksandra Jeznach – Kętrzyn

Jakub Herfort – Budzyń
Laura Mandelt – Budzyń
Julia Gąska – Rokietnica
Paulina Jeżewska – Wrocław
Daria Wojciechowska – Złotniki
Karolina Kram-Chojnacka – Poznań
Szymon Piątkowski – Świecie
Weronika Szczepaniak – Zbytków
Alicja Pieter – Ruda Śląska
Paweł Kozicz – Poznań
Paulina Kowalska – Gdynia
Aleksandra Pieczkowska – Gorzów Wielkopolski
Sebastian Dudzik – Warszawa
Gabriela Kurzac – Stefanowo
Karolina Ambroziak – Pułtusk
Justyna Rainko – Białystok
Paulina Mielniczek – Wąwolnica
Weronika Wiśniewska – Zgierz
Monika Trawicka – Kopanino
Olena Butkalyuk – Nowa Sól
Dawid Wojnarowicz – Jasło

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja im. Zbignie-
wa Wodeckiego. To właśnie twórcza i kreatywna opieka nad 
dorobkiem Zbigniewa Wodeckiego, a także działalność edu-
kacyjna oraz wspieranie talentów są głównymi celami sta-
tutowymi Fundacji, założonej przez spadkobierców artysty 
w sierpniu 2017 roku. 

Co w ramach programu festiwalu w Pałacu Jankowice? 
Więcej w kolejnym numerze „Sąsiadki-Czytaj”.

~ JZ

Zapowiedź Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
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Kilka tygodni temu żeglarze, wędkarze i rybacy 
zwrócili uwagę na możliwość zanieczyszczania Je-
ziora Kierskiego. Pojawiły się nawet głosy, że do-

szło do katastrofy ekologicznej, za którą odpowiedzialna 
jest Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM. Czy 
zgadza się Pan z tą opinią?

Absolutnie nie! Takiej tezy nie potwierdzają żadne wyniki 
badań, przeprowadzanych przez uprawnione do tego instytu-
cje. Przypomnę, że 20 kwietnia próbki wody z Jeziora Kier-
skiego pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Poznaniu. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
stwierdzono, że żadne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
nie są wyższe niż wartości analogicznych zanieczyszczeń ba-
danych w podobnych okresach w latach poprzednich (w marcu 
2017 r. i w marcu 2020 r.). Dodatkowo próbki wody z kwietnia 
2022 r. poddano analizie mikroskopowej – w żadnej nie wy-
kryto zakwitu glonów. 

Jakość wody badał także Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny, który stwierdził, że woda w Jeziorze Kierskim, na 
kąpieliskach w Krzyżownikach i Kiekrzu, jest przydatna do 
kąpieli i zezwolił na rozpoczęcie z dniem 11 czerwca sezonu 
kąpielowego.

Skąd zatem wzięły się ścieki z TP-KOM w Jeziorze Kier-
skim?

Po opuszczeniu obiektów TP-KOM oczyszczone ścieki pły-
ną podziemną rurą, która ma swoje ujście do Kanału Przy-
brodzkiego, i dalej w kierunku północnym, do Warty. Za 
utrzymanie Kanału Przybrodzkiego odpowiada Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (TP-KOM nie może sa-
modzielnie go wykaszać, ani pogłębiać, ponieważ nie wolno 
nam działać na cudzej własności). Ale TP-KOM płaci za ko-
rzystanie z Kanału i to niemało – w ciągu ostatnich 4 lat był 
to ponad milion zł. Środki te powinny być przeznaczone na 
konserwację Kanału – utrzymanie jego drożności, właściwego 
spadku i separacji wododziału, oddzielającego Kanał od rowu 
melioracyjnego. Niestety, w ostatnich latach Kanał nie był wy-
starczająco dobrze utrzymywany i część płynącej nim wody 

znalazła sobie inną drogę – właśnie rów melioracyjny, prowa-
dzący do Jeziora Kierskiego.  

Za jakość ścieków odpowiada Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM.

Tak, oczywiście. Dlatego w naszej oczyszczalni prowa-
dzimy stały monitoring procesu oczyszczania, a wychodzą-
ce ścieki spełniają wyznaczone normy. Niestety na przeło-
mie kwietnia i maja tego roku nastąpiło zatrucie oczyszczalni 
przez ścieki przemysłowe. Jednego dnia przyjęliśmy bardzo 
dużo bardzo mocno zanieczyszczonych ścieków, które po 
przejściu procesu oczyszczania nadal „na wyjściu” nie były 
całkowicie oczyszczone i takie musiały zostać odprowadzone 
do Kanału Przybrodzkiego. Niestety, kiedy dochodzi do awa-
rii, to oczyszczalni nie da się zatrzymać. Mamy możliwość po-
wstrzymania ścieków jedynie na ok. 6 godzin, a potem musi-
my je zrzucać, nawet nie w pełni oczyszczone. Taki stan trwał 
krótko, a przekroczenia niektórych parametrów oczyszczania 
nie były znaczące. Co ważne – ujście do rowu melioracyjne-
go było już wówczas zabezpieczone i zanieczyszczenia, o któ-
rych mowa, nie przedostały się do Jeziora Kierskiego. 

Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii nasze-
go przedsiębiorstwa, ale podjęliśmy już działania minimali-
zujące ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. 
Znacząco zwiększyliśmy częstotliwość kontroli parametrów 
przyjmowanych ścieków. Co tydzień badamy kolejną firmę, 
która do produkcji wykorzystuje wodę, pod kątem zrzucanych 
przez nią ścieków.  

Ponadto nawiązaliśmy stałą współpracę z Wydziałem Inży-
nierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, który prowadzi 
nadzór merytoryczny na prowadzonymi przez nas działaniami.

Jestem przekonany, że znaczącą poprawę przyniesie zakoń-
czenie rozbudowy tarnowskiej oczyszczalni – realizacja tej in-
westycji jest już na finiszu. Podwoi się wówczas przepustowość 
naszej oczyszczalni, zostaną uruchomione nowoczesne techno-
logie oczyszczania ścieków i mechanizmy lepszej kontroli całe-
go procesu. Jestem przekonany, że, że zastosowane rozwiązania 
pomogą nam jeszcze bardziej dbać o środowisko naturalne.~ARz

~ aktualności

„Katastrofa”, której nie było?
– rozmowa z Prezesem Zarządu Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Waldemarem Nowakiem

PRL 2023-2028  
– pierwszy etap za nami!

Zakończyła się możliwość zgłaszania przez mieszkań-
ców propozycji inwestycji, które powinny być zrealizo-
wane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028. 

Można je było przekazać sołtysom lub zgłosić przez formularz 
na gminnej stronie internetowej. W chwili zamykania numeru 
„Sąsiadki-Czytaj” sołtysi z radnymi sołeckimi jeszcze opraco-
wywali dla swoich miejscowości zbiorcze zestawienia – do 15 
lipca muszą je przekazać do Urzędu Gminy. 

Zebrane propozycje będą 
podstawą do opracowania pro-
jektu Planu Rozwoju Lokalne-
go 2023-2028. Ale o ostatecz-
nym kształcie tego dokumentu 
zadecydują mieszkańcy. – 18 
listopada w każdej z miejsco-
wości odbędzie się głosowanie – przypomina Wójt Tadeusz 
Czajka. – W ten sposób mieszkańcy pokażą w jakiej kolejności 
powinny być realizowane zaproponowane inwestycje. 

W oparciu o wyniki głosowania powstanie ostateczna wer-
sja Planu Rozwoju Lokalnego, która zostanie przekazana Ra-
dzie Gminy. ~ ARz  

Poznański Sanepid, po zbadaniu jakości wody w Jeziorze Kierskim, 
zezwolił uruchomienie kąpielisk w Kiekrzu i Krzyżownikach. 
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~ aktualności

Rozpoczynamy tegoroczny kon-
kurs na najpiękniejszą dekorację 
dożynkową! Może ją wykonać 

mieszkaniec lub grupa mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie 
za pomocą formularza dostępnego na 
gminnej stronie internetowej. Wypeł-
niony dokument prosimy dostarczyć 
do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór-
nym lub do Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie – do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 
11.00.

Potem zachęcamy do uruchomienia 
wyobraźni i… do dzieła! Dekoracje 
dożynkowe można wykonać na pose-
sji tak by były widoczne dla przechod-
niów. A jeżeli uczestnikiem konkursu 
będzie grupa mieszkańców, to dekora-
cje można ulokować w miejscu ogól-
nodostępnym, jak np. skwery, parki. 
Technika wykonania jest dowolna. Je-

den uczestnik (lub jedna grupa) może 
zgłosić tylko jedną dekorację.

Oceny prac dokona komisja konkur-
sowa. W ten sposób poznamy laureatów, 
którzy otrzymają nagrody: za I miejsce 
– voucher o wartości 500 zł, za II miej-
sce –  o wartości 300 zł, a za III miejsce 
– o wartości 100 zł.  

Dodatkowo zostanie przyznana na-
groda publiczności – będzie to zestaw 
gadżetów gminnych. Otrzyma ją autor/
autorzy dekoracji, która otrzyma naj-
większą liczbę „polubień” na Facebo-
oku Gminy Tarnowo Podgórne – te gło-
sy będzie można oddawać do 19 sierpnia 
2022 r. do godz. 13.00.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie 
nagród nastąpi podczas Dożynek Gmin-
nych 21 sierpnia w Lusowie. Zapra-
szamy do jak najliczniejszego udziału 
w konkursie  – niech w naszej Gminie 
zrobi się dożynkowo!  

21 czerwca delegacja z Gminy Tarnowo Podgórne po-
jechała na Cmentarz – Mauzoleum w Palmirach, 
by – jak co roku – przy grobie pochodzącej z Lu-

sowa Agnieszki Dowbor Muśnickiej oddać hołd wszystkim 
zamordowanym w obronie ojczyzny. Wyjazd zorganizowała 
Gmina Tarnowo Podgórne z Towarzystwem Pamięci Gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego. 

Niestety w tym roku ze względu na bardzo niekorzystne 
prognozy pogody na trasę nie wyruszyli motocykliści, a Wójt 
Tadeusz Czajka prowadzący zwykle motocyklową eskortę po-
jechał z delegacją autokarem. Obok członków Towarzystwa 
do Palmir pojechali przedstawiciele Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego, lusowskiego Muzeum, pracownicy poznańskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i członkowie Stowa-
rzyszenia Pancerni. Bardzo liczną grupę stanowiła młodzież 
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Lusowie, Liceum z Tar-
nowa Podgórnego i Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne oraz radni z Młodzieżowej Rady Gminy. W Palmi-
rach dołączyła do nas delegacja z 17. Wielkopolskiej Zmecha-
nizowanej Brygady Wojska Polskiego z Międzyrzecza, noszą-
cej imię generała Dowbora Muśnickiego. 

Uroczystości przy symbolicznym grobie Agnieszki Dowbor 
Muśnickiej poprowadziła prezes Towarzystwa Zofia Smolarz. 
Głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka: – Agnieszka, mimo tortur, 
zachowała patriotyczną postawę, nikogo nie zdradziła. Zosta-
ła zastrzelona w palmirskich lasach i pochowana w zbioro-
wej mogile – powiedział Wójt. – Pamiętamy i oddajemy po-
kłon mieszkance naszej Gminy, a także tym, którzy oddali życie 
w walce o wolność i pokój. 

Na grobie córki generała złożone zostały biało-czerwone 
wiązanki i zapłonęły znicze.

Nasza delegacja wzięła również udział w oficjalnych war-
szawskich obchodach 82. rocznicy egzekucji więźniów Pawia-
ka w Palmirach. To wydarzenie organizował Polski Związek 
b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych, a także warszawskie Muzeum Więzienia 
Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości i Muzeum – Miej-
sce Pamięci w Palmirach. W trakcie części oficjalnej o głos 
został poproszony Wójt Tadeusz Czajka, a potem prezes To-
warzystwa Zofia Smolarz. Na zakończenie tego wydarzenia 
nasza delegacja złożyła kwiaty przy pomniku ofiar. 

Po zakończonych uroczystościach był czas na zwiedzanie 
Muzeum w Palmirach i zapoznanie się z historią tego miejsca. 

~ ARz
W Palmirach przed autokarem niespodziewanie pojawiło się 

dwóch motocyklistów z naszej Gminy, którzy wbrew progno-
zom postanowili jednak przyjechać i towarzyszyć delegacji. 
W ten sposób tradycja motocyklowej eskorty została podtrzy-
mana. Panowie – dziękujemy!   

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Pod-
górne.

Wiemy do kogo przyjeżdżamy

Stroimy Gminę na Dożynki!

Organizatorem konkursu jest Gmina 
Tarnowo Podgórne. Regulamin dostęp-
ny jest na gminnej stronie internetowej 
www.tarnowo-podgorne.pl

~ ARz
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Wiemy do kogo przyjeżdżamy

Pani Elżbieto – życzymy 
wszystkiego co najlepsze!

W czerwcu mieszkanka Tarnowa Podgórnego, Pani 
Elżbieta Tatarska, obchodziła swoje 90 urodziny. 
Serdeczne życzenia złożył Wójt Tadeusz Czaj-

ka w towarzystwie I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej-
-Szkurat. 

Nie wszyscy wiedzą, że od dwóch 
miesięcy z powodzeniem działa 
druga na terenie naszej Gminy bi-

blioteka sąsiedzka.
Nazwa „Stara Szafa” nie jest przypad-

kowa i ma swoje wyjaśnienie. Historia 
powstania społecznej biblioteki jest raczej 
krótka, ale warta uwagi. Pomysł zainicjo-
wała jedna z mieszkanek Ceradza Kościel-
nego i dość szybko znalazła wokół siebie 
grono osób – również mieszkańców – za-
interesowanych przedsięwzięciem i oferu-
jących swą pomoc. I tak głośno wypowie-
dziane marzenie przybrało formę realnego 
działania. Od początku przyświecała myśl, 
aby biblioteka powstała zgodnie z ideą zero 
waste, najlepiej z uzbieranych darów. Rze-
czywiście tak się stało. Projekt udało się 
zrealizować bez inwestowania finansowe-
go, za to przy sporym poświęceniu czaso-
wym oraz wykorzystaniu daru przekony-
wania osób zaangażowanych. Pierwszym 
krokiem było zdobycie drewnianego me-
bla, który mógłby służyć jako bibliotecz-
ka. Na lokalnej, działającej w sieci grupie 
zero waste udało się „upolować” wysłużo-

ną szafę, która okazała się wprost idealna. 
Pierwsza właścicielka witryny na wieść 
o tym, jakie ma być jej przeznaczenie – do-
rzuciła jeszcze od siebie kilka tytułów „na 
dobry początek”. Znalazły się osoby, któ-
re bezinteresownie pomogły w transporcie 
całkiem sporego mebla. Kolejny mieszka-
niec zadeklarował odnowienie i zabezpie-
czenie szafy, aby ta mogła pełnić swą funk-
cję. Z kolei dzięki życzliwości pani Sołtys 
udało się wygospodarować wymarzone 
miejsce dla biblioteczki na zadaszonym 
tarasie, w samym centrum wsi. Równo-
cześnie książki intensywnie „się zbierały” 
– w rodzinie, wśród przyjaciół bliższych 
i dalszych a nawet wśród nieznajomych, 
którzy dowiedziawszy się o przedsięwzię-
ciu sami oferowali swój wkład w postaci 
literatury z domowych półek… 

W ten oto sposób niepotrzebna szafa, 
przeznaczona na niepewny los, zyskała 
„drugie życie”, nowy blask, a nawet swoją 
nazwę. Od końca maja biblioteczka służy 
mieszkańcom Ceradza Kościelnego (i nie 
tylko). Stoi dumnie na tarasie świetlicy 
wiejskiej i kusi swoją zawartością. Każ-

dy znajdzie tu coś dla siebie – od najmłod-
szych, przez młodzież, aż po dorosłych 
czytelników. Wybór tytułów jest imponu-
jący, a stan przynoszonych książek dosko-
nały. Cieszy to ogromnie!

„Stara Szafa” działa w formule ogólno-
dostępnej biblioteczki sąsiedzkiej czynnej 
24h. Książki są dosłownie „na wyciągnię-
cie ręki”. Obowiązuje zasada wypożycza-
nia wybranego tytułu i zwrotu lub wy-
miany na inną równie atrakcyjną pozycję 
literacką. Biblioteczka szybko wypełniła 
się przynoszonymi przez mieszkańców 
atrakcyjnymi tytułami, a książki krążą po 
okolicy i cieszą czytelników. I oby to trwa-
ło jak najdłużej!

Biblioteczka posiada swoją stronę na fb 
– Stara Szafa biblioteka sąsiedzka w Cera-
dzu Kościelnym ~ M.M.

„Stara Szafa” w Ceradzu Kościelnym

Internetowi oszuści próbują różnych sposobów, by przejąć 
nasze oszczędności. Najczęściej praktykowanym przez 
nich sposobem jest oszustwo podszywania się pod fir-

my kurierskie lub pocztę – oszuści wysyłają fałszywy SMS 
z prośbą o dopłatę do przesyłki. Często oszuści udają zakład 
energetyczny lub gazowy: wysyłają wiadomość z informa-
cją konieczności uiszczenia dopłaty w wysokości kilku zło-
tych, to furtka do wyłudzenia środków z konta bankowego. 
Kwota dopłaty zawarta w SMSie nie jest wysoka, oscyluje 
w granicach kilku złotych, dlatego możemy stracić czujność. 
Przesłana informacja zawiera również link, który po kliknię-
ciu przekierowuje na fałszywą stronę, ofiara oszustwa, poda-
jąc tam swoje dane, umożliwia się przechwycenie ich przez 
oszustów. 

Niebezpieczeństwo czyha również na osoby sprzedające 
w sieci, nawet sporadycznie. Oszuści podszywając się pod 
klientów, próbują wyłudzić dane kart kredytowych swoich 
ofiar, a do porozumiewania się poza siecią wykorzystują ko-
munikatory internetowe, np. Whatsapp. 

Policjanci po raz kolejny apelują, aby nie otwierać niezna-
nych nam linków i nie ufać wszystkim wysyłanym wiado-
mościom.

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik PP Przeźmierowo

Oszustwa 
internetowe i SMS 
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Wymienionymi w tytule szlakami było dane prze-
mieszczać się 47 uczestnikom wycieczki zorga-
nizowanej przez Sołtysa Piotra Owczarza i Radę 

Sołecką Tarnowa Podgórnego w dniach od 6 do 11 czerw-
ca. W drodze do najdalej wysuniętego na północny zachód 
Świnoujścia odbyło się kilkugodzinne zwiedzanie Szczecina. 
Towarzysząca wycieczkowiczom pani przewodnik rozpoczę-
ła oprowadzanie od reprezentacyjnych Wałów Chrobrego, by 
kolejno pokazać Zamek Książąt Pomorskich i Bazylikę Archi-
katedralną św. Jakuba. 

Czas wolny przypadł wśród alei platanów klonolistnych na 
Jasnych Błoniach. To obecnie największe w Polsce skupisko 
tego gatunku drzew. Zrelaksowana odpoczynkiem wśród ziele-
ni, w błogim nastroju grupa wyruszyła do położonego na 3 du-
żych wyspach (Uznam, Wolin i Karsibór) oraz kilkudziesięciu 

mniejszych wyspach i wysepkach Świnoujścia. Drugi dzień to 
zwiedzanie niemieckiego Stralsundu ze Starym Miastem, wpi-
sanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a następ-
nie dawnego ośrodka badań rakietowych w Peenemünde oraz 
Wolgastu, oddzielającego Wyspę Uznam od stałego lądu. Zgod-
nie z programem trzeciego dnia odbył się objazd po Wyspie 
Wolin. Podziwiano Wzgórze Gosań, Kamień Pomorski, Jezioro 
Turkusowe, Wzgórze Zielonka z pięknym widokiem na Zalew 
Szczeciński, Fort Gerharda i Latarnię Morską, najwyższy tego 
typu obiekt w Polsce. Następnego dnia członkowie sołeckiej 
wycieczki wybrali się w drogę po Wyspie Uznam, a konkretnie 

do Cesarskich Uzdrowisk: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin oraz 
Zamku na Wodzie w Mellenthin. Ten dzień był bardzo ekscytu-
jący i bogaty we wrażenia, gdyż wieczorem grupa udała się do 
portu i zaokrętowała na prom do Szwecji. 

Po całonocnej przeprawie, wczesnym świtem statek z tar-
nowskimi mieszkańcami dopłynął do Ystad. Po śniadaniu 
i opuszczeniu kabin nastąpił przejazd na trasę zwiedzania 
szwedzkiego regionu Skania. Pierwszym punktem było za-
bytkowe miasto portowe Helsingborg, zachwycające baroko-
wymi uliczkami z okazałym secesyjnym Ratuszem i Twierdzą 
Kärnan. Następnie przejazd do Lund, znanego z największe-
go ośrodka akademickiego oraz najstarszej Katedry, będącej 
jedynym kościołem w stylu romańskim w całej Szwecji. Ko-
lejnym celem zwiedzania było leżące na południu Malmö 
z zabytkową częścią miasta Gamla Staden. Nie obyło się bez 
spaceru nadmorskim deptakiem w nowej części miasta z wi-
dokiem na most Öresund oraz najwyższy budynek mieszkalny 
w Szwecji, Turning Torso. W tym niezwykle bogatym progra-
mie dnia znalazł się czas na wejście do górującego nad woda-
mi Bałtyku, zagadkowego, tajemniczego, kamiennego monu-
mentu w kształcie łodzi Wikingów, nazywanego Ales Stenar. 
Wieczór upłynął na spacerze po Ystad, a kolejno odprawie 
promowej do Świnoujścia. Po nocnej przeprawie, uczestnicy 
zmęczeni, lecz niezwykle zadowoleni wsiedli do autokaru, by 
udać się w drogę powrotną do Tarnowa Podgórnego. Wyjazd 
był współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają mieszkańców na drugie w tym 
sezonie Kino Plenerowe: 13 sierpnia o godz. 21.30 w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym. Tym razem wyświetlony zostanie film pt. „Wiek Adaline”, którego bo-

haterka urodzona na początku XX wieku, wskutek niezwykłego wypadku przestaje się 
starzeć. To, co wydaje się spełnieniem marzeń o nieśmiertelności, z czasem przynosi dra-
matyczne konsekwencje. Adaline (Blake Lively) musi się ukrywać przed władzami, które 
chcą poddać ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmieniając tożsamość, traci kontakt 
z najbliższymi, którzy starzeją się na jej oczach. Ta pełna przygód i dramatycznych wyda-
rzeń podróż przez życie Adaline trwa przez cały niemal XX wiek. Takie życie jest fanta-
styczne wręcz interesujące, kolorowe i niezwykłe, ale niestety bardzo samotne. Po wielu 
latach samotnego życia spotyka mężczyznę (Michiel Huisman), dla którego jest gotowa 
utracić swoją nieśmiertelność. Ale czy to możliwe? Koniecznie trzeba się o tym przeko-
nać! Film przeznaczony dla osób powyżej 12 lat. Dla pierwszych 90 osób zostaną zapew-
nione leżaki, kolejne miejsca siedzące prosimy zapewnić sobie we własnym zakresie. Za-
praszamy serdecznie! ~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Świnoujskie, niemieckie i szwedzkie atrakcje

Sołeckie Kino Plenerowe
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W burzowy poranek, 28 czerwca, udaliśmy się na 
wycieczkę do Poznania na Maltę. Niedaleko No-
wego ZOO, nad Doliną Szklarki spacerowaliśmy 

w „koronach drzew”. Było to możliwe, ponieważ jest tam zbu-
dowany pomost drewniany o długości ok. 250 m na wysokości 
13 m z ławeczkami – drugi taki pomost w Polsce. 

Deszcz wkrótce przestał padać, a my cieszyliśmy się bli-
skością wierzchołków drzew i ich różnorodnością, wypatrując 
ptaków tam mieszkających. Jadąc busem, podziwialiśmy teren 
wokół Jeziora Malta i częściowo Śródkę. 

Seniorzy w koronach drzew

W Galerii MALTA posililiśmy się dobrą kawą i pysznymi 
słodkościami. Następnie obejrzeliśmy film biograficzny po-
święcony Elvisowi Presleyowi i z przyjemnością wysłucha-
liśmy jego przebojów, wspominając przeżycia z naszych mło-
dych lat.

Po tej uczcie duchowej  wstąpiliśmy do Restauracji MAL-
TANKA na smaczny obiad. 

Wracaliśmy do Tarnowa w dobrych humorach, planując na-
stępne wyjazdy. Jesteśmy wdzięczni naszym koleżankom An-
nie i Hannie za zorganizowanie tej wycieczki. ~ KP

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

To już piąty rok… Co za emo-
cje panowały podczas V edycji 
Gali Młodych Lwów! Zachwyt 

i ekscytacja nikogo nie dopuszczały 
tego wieczoru. Wstępne przygotowania 
zaczęły się w lutym, był to odpowied-
ni czas na ustalenie miejsca, daty oraz 
tematyki – w tym roku padło na „Tro-
pikalny Las”. Kolejnym ważnym dzia-
łaniem było promowanie wydarzenia w  
mediach społecznościowych oraz opra-
cowanie graficzne. Wszystkie dyplo-
my, plakaty, posty, przypinki oraz wy-
strój sali było w tym samym motywie, 
imponujące, prawda? Kandydaci mogli 
zostać zgłoszeni w pięciu kategoriach: 
Młody Artysta, Młody Naukowiec, 
Młody Społecznik, Młody Sportowiec 
i Oddany dla Młodych. Każdy kandy-
dat był wart podziwu i na swoim kon-
cie miał bardzo dużo sukcesów, jednak 
zwyciężyli, w kolejności podanych ka-
tegorii: Zarina Zaradna, Katarzyna Pisz-
czek, Michał Woźny, Julianna Przybyła 
oraz pani Grażyna Smolibocka. 

11 czerwca radni wraz z opiekunem 
Aleksym Kowalczykiem oraz Aldoną 

Znamy Młode Lwy 2022

Czubińską pracowali nad wystrojem 
sali już od godziny 11.00, aby wszystko 
było skończone na 17.00. Po ostatnich 
próbach i rozgrzewkach nastała długo 
wyczekiwana godzina. Galę rozpoczął 
występ Zariny Zaradnej, która grała na 
harfie, następnie weszli prowadzący 
i przywitali przybyłych gości. Całej uro-
czystości towarzyszyły występy Kamili 
i Gabriela Marszał, Agaty Zygmańskiej, 
Zespołu Subito, Zariny Zaradnej oraz 

Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. 
Na sam koniec na scenę weszli wszyscy 
radni Młodzieżowej Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne i zastali gromkie bra-
wa. Prowadzący podziękowali gościom 
i gala została oficjalnie zakończona. Już 
teraz serdecznie zapraszamy Państwa na 
tę wspaniałą uroczystość, która odbę-
dzie się w przyszłym roku!

~ Olga Majorczyk, radna
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Zarządy Kół Seniorów Pałac Jankowice i Sierosław zor-
ganizowały kolejną jednodniową wycieczkę edukacyj-
no-kulturalną do jednego z najpiękniejszych polskich 

zamków Dolnego Śląska w Książu oraz zwiedzanie prote-
stanckiego Kościoła Pokoju. Pogoda była wprost wymarzona. 
Ciepło i słonecznie z uśmiechem i śpiewem na ustach wyru-
szyliśmy na spotkanie z przygodą.

Podróż minęła zadziwiająco szybko. Zatrzymaliśmy się 
w Świdnicy, aby zwiedzić Kościół Pokoju im. Trójcy Świętej, 
największej drewnianej barokowej świątyni w Europie, uni-
kalnego zabytku z listy UNESCO. Zabytkowy budynek sa-
kralny wybudowany został na mocy porozumień traktatu wer-
salskiego zawartego w 1648 r. i kończącego trzydziestoletnią 
wojnę. Nie mogliśmy uwierzyć, że wnętrze kościoła może po-
mieścić 7 tys. osób oraz posiada 4 piętra balkonów. Do najcen-
niejszych i najpiękniejszych elementów wyposażenia kościoła 
należą barokowa ambona i ołtarz główny stworzone w XVIII 
w. przez Gotfrieda Augusta Hoffmana. Mieliśmy okazję podzi-
wiać organy, lożę Hochbergów, a także mnóstwo wszechobec-
nych malowideł i rzeźb. Niepowtarzalna atmosfera Kościoła 

Pokoju, jego genius loci, na który składają się architektura, 
historia i piękna muzyka, która rozbrzmiewa w kościele od 
początku powstania t.j. od XVII w. Byliśmy pod wielkim wra-
żeniem tego miejsca. 

Kolejną perełką na naszej trasie był zamek Książ, położony 
na skalnym cyplu pośród morza lasów. Ze względu na swoją bo-
gatą historię oraz niezwykłą kubaturę, obiekt został wpisany na 
listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Łączy w so-
bie architekturę baroku, renesansu i gotyku. Wpływ na wygląd 
tej niezwykłej budowli miała słynna rodzina Hochbergów, która 
zarządzała zamkiem przez ponad 400 lat. Unikatowe okazałe 
komnaty pałacowe, przepiękne meble, obrazy, porcelana oraz 
reporterskie zdjęcia dokumentujące bujne życie dworskie Ksią-
ża w latach jego świetności na początku XX w. Autorem zdjęć 
był utalentowany zamkowy kucharz. Na każdym kroku czuli-
śmy powiew historii i mgiełkę tajemniczości. 

Zwiedziliśmy również tunel wydrążony na głębokości 50 m 
pod zamkiem i długości ok. 0,5 km. Podziemia powstały dla 
Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Prace rozpoczęły 
się w 1944 r. na potrzeby wojska. Minutą ciszy uczciliśmy pa-
mięć poległych więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Ro-
sen, zmuszonych do morderczej pracy przy drążeniu tunelu. 
Wokół zamku zauroczyły nas fantastyczne ogrody w angiel-
skim i francuskim stylu z równiutko przyciętymi bukszpana-
mi, pięknymi kwiatami, fontannami oraz ponad 100-letnimi 
rododendronami, które kazała posadzić sama księżna Daisy 
von Pless. Wizyta w zamku Książ pozostawiła w nas niezapo-
mniane wrażenia. Na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcie 
z pięknym zamkiem w tle. Ostatnią atrakcją naszej wycieczki 
była historyczna Palmiarnia w pobliskim Lubiechowie, która 
jest jednym z najstarszych obiektów tego typu w Polsce. Przez 
cały dzień towarzyszyła nam piękna pogoda i dobry humor. 
Zmęczeni, ale naładowani historią i pozytywną energią wra-
caliśmy do domu. 

~ Lucyna Stachurska

~ aktualności

Sołtys z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zaprasza-
ją zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału 
w wycieczce krajoznawczej w dniach od 13 do 17 wrze-

śnia na Górny Śląsk. W programie zwiedzanie m.in. Zam-
ku w Mosznej, Katowic ze Strefą Kultury (Spodek, Taras na 
MCK, Pomnik Powstań, Muzeum Śląskie), Kopalni Guido 
w Zabrzu, Gliwic, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich 
Górach, Piekar Śląskich, Chorzowa, Śląskich Malediw, Ja-
worzna i Opola. 

Wyjazd współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne, koszt uczestnictwa w wycieczce to 850 zł/osobę 
(podana kwota obejmuje przejazdy autokarem z klimatyzacją, 
4 noclegi wraz z 4 śniadaniami i 4 obiadokolacjami w Hotelu 
Katowice, usługi przewodników, ubezpieczenie, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie zestawów słuchaw-
kowych z odbiornikami Tour Guide). Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany programu w przypadku uzasadnionych 

Wycieczka na GÓRNY ŚLĄSK

okoliczności. Szczegółowy program oraz zapisy wraz z wpłatą 
u Sołtysa Piotra Owczarza po wcześniejszym uzgodnieniu te-
lefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Ach, cóż to była za eskapada
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KONKURS OFERT NA  
WYNAJEM SKLEPIKU SZKOLNEGO

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek 
oraz wprowadzenia „Regulaminu wynajmu pomieszczeń i urządzeń  
w obiektach jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarnowo jest 
organem prowadzącym ogłasza Konkurs ofert na wynajem skle-
piku szkolnego z pomieszczeniem magazynowym o łącznej po-
wierzchni 37 m² w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie 
przy ul. Wypoczynkowej 93. 

Warunki stawiane najemcy:
1.  Codzienne otwarcie sklepiku w godzinach minimum od 8.45 

do 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. 
2.  Utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego 

bezpośrednim otoczeniu.
3.  Wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia 

w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

4.  Przy prowadzeniu działalności - przestrzeganie obowiązują-
cych przepisów sanitarnych, pożarowych i  BHP.

5.  Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu uczniów 
i spełniać obowiązujące wymagania i normy Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stoso-
wane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154). 

6.  Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu 
podmiotowi 

W ofercie należy określić:
1.  Dane oferenta.
2.  Ofertę sprzedawanych produktów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 

w Baranowie do dnia 12 sierpnia 2022 roku do godz. 14.00.
Pomieszczenia sklepiku można obejrzeć od dnia 20 lipca 2022 r. 

w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00.
Zapewniamy minimalne koszty najmu oraz brak opłat za ener-

gię, gaz oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
Otwarcie ofert i wybór najemcy nastąpi  do dnia 17 sierpnia  2022 

roku o godz. 12.00.

 

 
UWAGA!! Pierwsza część 
hasła do VI edycji 
Tarnowskiej Gry Rowerowej: 
„KSIĄŻĘ”. 

Szczegóły wkrótce !!! 

MÓJ DOM - 
MOJA  
TWIERDZA.
Włamanie do domu pociąga  

za sobą nie tylko straty materialne. 

Bardzo często również wiąże się 

z utratą poczucia bezpieczeństwa. 

Zdaniem psychologów ofiary 

włamań doświadczają stanów 

lękowych, cierpią na bezsenność 

i bóle głowy. Skutki psychologiczne 

są niekiedy poważniejsze niż strata 

kosztowności.

O CZYM WARTO  
PAMIĘTAĆ, ŻEBY  
SPOKOJNIE ODPOCZYWAĆ.

1
 
Poproś sąsiada lub 
inną zaufaną osobę 

o to, żeby podczas twojej 
nieobecności zaopiekowała się 
domem/mieszkaniem, zebrała  
ze skrzynki pocztowej 
przychodzącą korespondencję 
i ulotki. Nigdy nie zostawiaj 
kluczy w umówionym miejscu 
np. pod wycieraczką czy 
doniczką.

2 Pamiętaj, żeby za każdym 
razem, kiedy wychodzisz 

z domu zamykać drzwi i okna 
(również te piwniczne i dachowe) 
oraz załączyć alarm. Przed 
dłuższym wyjazdem warto także 
zakręcić zawory doprowadzające 
wodę i gaz do domu  
oraz pomieszczeń 
gospodarczych.

3 Planując urlop rozważ 
zdeponowanie 

w banku posiadanej gotówki, 
kosztowności i innych 
przedmiotów wartościowych. 
Stamtąd na pewno je odbierzesz. 
Tam będą czekały na twój 
powrót. 

Na bezpieczeństwie 
nie warto oszczędzać. 

Zainwestuj w rolety 
antywłamaniowe, atestowane 
zamki renomowanych firm, alarm 
połączony z monitoringiem, 
czujniki ruchu i dobre 
oświetlenie terenu.

STWÓRZ SWOJĄ WŁASNĄ 
TWIERDZĘ!  
Nie ma zabezpieczeń nie do pokonania. 
Warto jednak zniechęcić przestępców  
do wyboru twojego domu. Zainwestuj  
we własne bezpieczeństwo.

NIE DAJ SZANS 
WŁAMYWACZOM!
Pamiętaj!

Złodziej typując dom 
do włamania wybierze 
ten z zabezpieczeniami 
łatwiejszymi do pokonania! 
Właściwie zabezpiecz swój 
dom! 

Ponadto,

media społecznościowe 
mogą być źródłem 
informacji dla złodzieja. 
Fotki z wakacji zamieszczaj 
dopiero po powrocie.

4
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 28 czerwca

Czerwiec to miesiąc, w któ-
rym odbyły się dwie sesje 
Rady Gminy. Informacja 

o 54. Sesji – absolutoryjnej – była 
zamieszczona w poprzednim nu-
merze „Sąsiadki-Czytaj”. Z kolei 
55. sesja (28 czerwca) zawierała 
w swym programie niewiele jak 
na nasze standardy, bo jedynie 12 
projektów uchwał. 

Po przyjęciu zmian w uchwale 
budżetowej na bieżący rok oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, wynikających z koniecz-
ności uaktualnienia planu środ-
ków do rzeczywistego przebiegu 
zjawisk finansowych, Rada Gmi-
ny przeszła do rozpatrywania pro-
jektów uchwał z zakresu przystą-
pienia do opracowania zmiany 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla te-
renów: w Chybach (w rejonie ul. 
Sekwojowej, dla części działki nr 
6/3 przy ul. Szamotulskiej i dział-
ki nr 21/53 przy ul. Pagórkowej), 
w Lusówku (w rejonie ul. Cieni-
stej, Sierosławskiej, Rozalińskiej, 
Wodnej i Przy Jeziorze), w Luso-
wie (przy ul. Poznańskiej część 
I). Do projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów przy ul Po-
znańskiej w ustalonym terminie 
wpłynął jeden wniosek od osoby 
prywatnej. Jednocześnie wpłynę-
ło 11 pism od instytucji, z czego 
10 zgłosiło swoje wnioski – po-
stulaty te zostały uwzględnione 
na etapie opracowania projektu 
miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego. W trakcie wyło-
żenia do publicznego wglądu nie 
wpłynęła żadna uwaga. Jestem 
przekonana, że oprócz funkcji 
mieszkaniowej przy ul. Poznań-
skiej znajdą się usługi z zakre-
su zdrowia i oświaty (dla miesz-
kańców Lusowa lekarz rodzinny 
i apteka jest bardzo oczekiwa-
na!). Wymienione trzy uchwały, 
mimo omówienia ich na Komi-
sji Budżetu i Rozwoju, wywoła-
ły jeszcze wiele pytań ze strony 
Radnych. 

Rada nadała nazwę ul. Jaku-
ba Spychały na Os. Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie. 

Pozostałe sześć uchwał doty-
czyło oświaty:

- utworzenia Szkoły Branżowej 
II stopnia i włączenia jej do Ze-

społu Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne, 

- utworzenia Centrum Kształ-
cenia w Tarnowie Podgórnym 
i włączenie go do Zespołu Szkół 
Technicznych. 

- określenia średniej ceny pali-
wa w Gminie Tarnowo Podgórne 
na rok szkolny 2022/2023 doty-
czy to zwrotu kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do 
szkół, przedszkoli, ośrodków re-
walidacyjno-wychowawczych je-
śli dowóz i opiekę realizują rodzi-
ce (zwrot kosztów następuje na 
podstawie umowy zawartej mię-
dzy wójtem a rodzicami). 

Rada udzieliła pomocy finanso-
wej dla Powiatu Poznańskiego 16 
tys. złotych na pokrycie kosztów 
1/2 etatu administracji filii Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Tarnowie Podgórnym. 

Sprawozdania, wolne głosy 
i wnioski zakończyły 55. sesję 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 

Następna odbędzie się 26 lipca 
2022 r.

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne

~ sprawozdanie

6 lipca Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa od-
była posiedzenie w związku z otrzymaną, napisaną przez 
radną Agnieszkę Adamską, petycją, dotyczącą problemu 

dronów latających nad prywatnymi posesjami w Górze. Autorka 
petycji podkreślała obawy mieszkańców związane z możliwo-
ścią wykorzystywania dronów w celu oględzin posesji przed po-
tencjalnymi włamaniami. 

Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostali Komendant Ko-
misariatu Policji w Tarnowie Podgórnym i Komendant Straży 
Gminnej. 

W wyniku obrad ustalono, że niestety aktualnie obowiązujące 
przepisy nie regulują w jednoznaczny sposób kwestii zakazu la-
tania statkiem bezzałogowym jakim jest dron w bardzo bliskiej 
odległości od nieruchomości prywatnych. Przepisy mówią o za-
kazie latania powyżej wysokości 120 m n.p.m., czy też strefach 
zakazu lotów (lotniska, tereny militarne czy areszty śledcze i za-
kłady karne). W samym Tarnowie Podgórnym ani w Górze takie 

tereny jednak nie występują (jedynym takim miejscem na terenie 
naszej Gminy są okolice lotniska Ławica).

Przedstawiciele służb zaapelowali, by zachować spokój i roz-
sądek w kwestii dronów. Do teraz nie odnotowano związków 
pomiędzy latającymi dronami a występowaniem przestępstw na 
danym terenie. Nie każdy latający dron obsługiwany jest przez 
potencjalnego złodzieja. Z drugiej strony  zwiększona czujność 
mieszkańców jak najbardziej jest właściwa. 

W przypadkach wyjątkowo uciążliwego oddziaływania dro-
na, poza zgłaszaniem takich przypadków telefonicznie na Policję 
czy do Straży Gminnej, zastosowanie mogą znaleźć także prze-
pisy z art. 51 Kodeksu Wykroczeń oraz rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury odnośnie lotnictwa. Przypadki takie zgłaszać 
można również jako zakłócenie w ruchu lotniczym do Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego czy też oznaczać je na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Nie zaleca się natomiast podejmowania prób neutralizacji bez-
załogowych statków lotniczych na własną rękę, gdyż może to 
nieść za sobą nawet odpowiedzialność karną. 
~ Rafał Pielucha, Przew. KomisjiPorządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Co z tymi dronami?
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Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy Szemud 
Aleksandry Perz i Wójta Gminy Ryszarda Kalkow-
skiego w dniach 24-26 czerwca przedstawiciele Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne udali się na spotkanie w ramach 
wizyty partnerskiej. 

Kaszuby są niesamowicie urokliwe i mają wiele walorów, 
które sprzyjają rozwojowi turystyki. Wśród nich są: bardzo 
urozmaicony krajobraz (nadmorski, pojezierny, pagórkowaty 
i leśny), gęsta sieć dróg dojazdowych i turystycznych, dobra 
baza turystyczna, liczne zabytki kultury materialnej (architek-
toniczne, sakralne, ludowe). Ludzie serdeczni, bardzo życzliwi 
i otwarci tego doświadczyliśmy od naszych przyjaciół. W cią-
gu jednego dnia zwiedziliśmy gminę Szemud, m.in. Centrum 
Sportowe w Kielnie, Bibliotekę w Łebnie, Ośrodek Rehabi-
litacji w Kielnie, Centrum Samorządowe (koszt 60 mln), po-
sterunek policji, pogotowia i Straży Pożarnej. Pokazano nam 
cenne, historycznie ważne zabytki regionu – Katedrę w Oli-
wie, w której wysłuchaliśmy koncertu, Kościół Mariacki, Fon-
tannę Neptuna, przejście cudną uliczką Mariacką do Długiego 
Pobrzeża, ciągnącego się nad Motławą, z charakterystycznym 
Żurawiem. Statkiem popłynęliśmy do Sopotu, a po drodze 
mijaliśmy Filharmonię Bałtycką, Muzeum II Wojny Świato-
wej, Westerplatte. Przeszliśmy się spacerkiem po najdłuższym 
drewnianym molo w Europie (515 m). W drodze powrotnej 
z okna zobaczenia Europejskiego Centrum Solidarności i Bra-
mę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Potem szybki obiad w Dworku 
„Oleńka”, w którym nocowaliśmy i udaliśmy się na Sobótki 
Gminne. Imprezę plenerową nad jeziorem Wycztok w Kamie-
niu otworzył Wójt Szemudu Ryszard Kalkowski, by już chwi-
lę później być strażakiem pianą z węża pomagając zamieniać 
się dzieciom w różne bajeczne postacie. Jako Przewodnicząca 
Rady zostałam przez Wójta zaproszona do wspólnego rozpa-
lenia sobótkowego ogniska, którego potem doglądali uczest-
nicy festynu. 

Później nasza delegacja została szybko zebrana przez Wójta 
i razem udaliśmy się na odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 
do jubilatów z 30-letnim stażem – taka tam tradycja. Zdzi-
wienie jubilatów i ich gości było wielkie: wszystkie miejsca 
zajęte, a tu niezła ferajna wchodzi! Były życzenia, prezenty 
również od naszej delegacji. Obtańczenie młodych i powrót 
na Sobótki. Przed występem Teatru Ognia z pochodniami bra-
liśmy udział „świetlanym pochodzie” . Po obejrzeniu Teatru 
Ognia, przed północą zasiedliśmy do kolacji, pełni wrażeń 
i pozytywnych emocji, zajadając się kuchnią kaszubską. Dla 
nas atrakcją jest również język kaszubski, którego nadal się 
tam używa. No i oczywiście przy rozmowach towarzyskich 
nie mogło zabraknąć TABAKI z bardzo ozdobnej tabakiery. 
To wszystko co opisałam odbyło się w jednym dniu! Bardzo 
intensywny był to czas! 

W niedzielę, po śniadaniu przyszło się nam pożegnać się 
z przemiłymi gospodarzami Gminy Szemud. Przed wyjaz-
dem odwiedził nas Jarosław „Timur” Gabryś z TV Szemud, 
który przeprowadził wywiady m.in. Marzeną Gryską, Elżbie-
tą Szymkowiak, Rafałem Pieluchą i Krystyną Sembą. Wszy-
scy podziwialiśmy entuzjazm Wójta i jego działania na rzecz 
rozwoju tej Gminy, a zwłaszcza zrealizowane i planowane in-
westycje, W wywiadach podkreślaliśmy też rolę radnych, bo 
bez ich wsparcia nie udałoby się przeprowadzić tylu przedsię-
wzięć. 

Życzymy Wójtowi Ryszardowi Kałkowskiemu i Radzie 
Gminy z Przewodniczącą Aleksandrą Perz dalszych sukcesów 
w realizacji nowych wyzwań, które wpłyną na dalszy rozwój 
ich małej ojczyzny, jaką jest gmina Szemud. Wizyta była oka-
zją m.in. do wymiany doświadczeń w pracy na rzecz naszych 
samorządów. 

~ Krystyna Semba, Przewodnicząca Rady Gminy

~ aktualności

Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi

Gmina Tarnowo Podgórne ma bardzo malowniczo położone gminy partnerskie w Polsce: opisany w artykule Szemud na 
Kaszubach, Czorsztyn w przepięknym zakątku Małopolski oraz położone w Górach Bardzkich – Bardo.  

Gmina Czorsztyn to miejsce bogate w walory krajobrazowo-przyrodnicze, wspaniały folklor podhalański i pieniński, nie-
powtarzalne atrakcje turystyczne z najważniejszą – Przełomem Dunajca. Gmina Bardo – pięknie położona w górach Bardz-
kich nad Nysą Kłodzką, po której organizuje się spływy pontonowe; dla aktywnych rowerowo są tam najdłuższe na Dolnym 
Śląsku trasy typu single track (pięć tras o różnym poziomie trudności, również dla dzieci). Zwolennicy pieszych wędrówek 
będą zadowoleni. 

Każdego, kto jeszcze nie zaplanował wypoczynku, zachęcam do skorzystania z atrakcji w naszych gminach partnerskich! 

W czasie Sobótki panie chodzą w pięknych wiankach.

Był również czas na zwiedzanie Gdańska.
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Budowa Tarnowskich Tężni to kolejny etap powstawania
Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą
Tarnowskie Termy i Park Tenisowy.
Z myślą o mieszkańcach powstanie nowoczesne miejsce
spotkań i relaksu, w którym będzie można korzystać
z leczniczych właściwości wód termalnych.

W Termalnym Parku Zdrowia będzie można korzystać
z tężni solankowych, inhalatorium, parku ze ścieżkami
i ławkami, pomostu i przyległego stawu, parkingu
dla samochodów przy termach i kortach tenisowych,
parkingu dla rowerów, placu zabaw oraz polany

Ruszyła budowa pierwszego etapu Tarnowskiego Parku Zdrowia

Kwota inwestycji budowy I etapu to: 12 052 526,17 zł brutto.
Kolejne etapy inwestycji to budowa parkingów przy termach i przy ul. Zachodniej.

piknikowej. I etap budowy ma trwać 12 miesięcy od podpisania umowy (czyli od 9 maja 2022r).

Letni
Aqua Fitness
środa: 19:00
lipiec/sierpień

zapisy online: www.rezerwacje.tarnowskie-termy.pl
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zajęcia indywidualne

zapisy: akademia@tarnowskie-termy.pl

Letnia
Akademia Pływania

od 20 czerwca do 31 sierpnia

www.tarnowskie-termy.pl

regulamin www.tarnowskie-termy.pl

zRABATEM

- 10%

WAKACYJNE
SOBOTY
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~ tcwp

1 lipca 2022 r. weszła w życie między innymi noweliza-
cja przepisów podatku dochodowego osób fizycznych 
(zwana Polskim Ładem 2.0). Jedną z najważniejszych 

zmian jest obniżenie stawki podatku z 17% na 12% oraz kwo-
ty zmniejszającej podatek z 5 100 zł na 3 600 zł w związku 
z uchyleniem tzw. ulgi dla klasy średniej. Niespotykanym do-
tychczas rozwiązaniem na gruncie podatkowym jest dla czę-
ści przedsiębiorców oraz części osób uzyskujących dochody 
z tzw. najmu prywatnego możliwość wstecznej zmiany formy 
opodatkowania za rok 2022 r. 

Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zmienia-
nych przepisów? Odpowiedź jest niestety negatywna. Możli-
wość zmiany wyboru formy opłacania podatków za 2022 r. 
dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy przed 1 lipca 2022 
r. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo 
podatek liniowy. W przypadku osób uzyskujących dochody 
z tzw. najmu prywatnego taka możliwość została wprowadzo-
na jedynie dla osób, które wybrały lub kontynuują opodatko-
wanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wpro-
wadzona jedynie za rok 2022 r. możliwość zmiany wyboru 
formy opodatkowania dla części podatników nie oznacza, że 
można zmienić opodatkowanie podatkiem liniowym czy ry-
czałtem od przychodów ewidencjonowanych na dowolną inną 
formę opłacania podatków. Co istotne, pierwsze złożone ze-
znanie, w którym zostały wykazane przez podatnika docho-
dy albo przychody z konkretnej działalności gospodarczej czy 
najmu prywatnego, wskazuje na wybraną przez podatnika for-
mę opodatkowania za 2022 r. z konkretnego źródła dochodów 
albo przychodów. Ponieważ nie ma możliwości kolejnej zmia-
ny formy opodatkowania wskazanej we wcześniej złożonym 
zeznaniu, to bardzo istotne jest podjęcie przemyślanej decyzji 
odnośnie skutków finansowych zmiany formy opodatkowania 
za rok 2022 przed pierwszym rozliczeniem się z fiskusem. No-
welizacja przepisów wprowadza ścisłe uregulowania w zakre-
sie zasad zmiany formy opodatkowania za rok 2022, które są 
opisane w dalszej części artykułu. 

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji prze-
pisów opłacali podatek liniowy, mogą za rok 2022 zmienić 
wyłącznie formę opodatkowania na opodatkowanie według 
skali podatkowej, dokonując tej zmiany w składanym, bardzo 
istotne terminowo, zeznaniu rocznym. Wybór ten obowiązu-
je wyłącznie na rok 2022 i odnosi się do całości dochodów 
z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podat-
ku liniowego. Nie ma możliwości opodatkowania takich do-
chodów przez pierwsze pół roku podatkiem liniowym, a przez 
drugie pół roku podatkiem wg skali podatkowej. Zmiana za-
sad opłacania podatku dochodowego, dokonana w zeznaniu 
rocznym, z liniowego na opodatkowanie wg skali, umożliwia 
rozliczenie dochodów ze współmałżonkiem oraz jako rodzic 
samotnie wychowujący dziecko. Należy jednak pamiętać, 
iż opodatkowanie według skali z działalności gospodarczej 
oznacza, iż w zeznaniu należy ująć wszystkie dochody przed-
siębiorcy podlegające temu podatkowi (np. przychody ze sto-
sunku pracy, z umów zleceń czy umów o dzieło). W przy-

padku podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o zmianie formy 
opodatkowania w zeznaniu rocznym wykazuje się należne 
i zapłacone zaliczki na podatek dochodowy ustalone jak dla 
podatku liniowego, a sam podatek wylicza się wg skali po-
datkowej obowiązującej od 01 lipca 2022 r. Termin na zwrot 
ewentualnej nadpłaty to 90 dni od daty złożenia zeznania bez 
względu na formę złożonego druku (czy w formie papierowej, 
czy w formie elektronicznej). Dodatkowo należy wziąć pod 
uwagę zasady opłacania składki zdrowotnej uregulowane od-
mienne dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem li-
niowym a podatkiem wg skali podatkowej. Ponieważ decyzja 
o zmianie formy opłacania podatku za 2022 r. jest wykazy-
wana w pierwszym zeznaniu rocznym składanym w urzędzie 
skarbowym w następnym roku podatkowym, to zasady opła-
cania składek zdrowotnych za przedsiębiorcę przez cały rok 
składkowy nie ulegają zmianie, tj. przedsiębiorca wykazuje 
w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych opodatkowa-
nie podatkiem liniowym i płaci składki w wysokości 4,9% od 
dochodu, ale nie mniej niż minimalna składka (za 2022 r. to 
kwota 270,90 zł). Dopiero w deklaracji składanej do ZUS za 
kwiecień 2023 r., w związku z nowym obowiązkiem wykaza-
nia rocznej podstawy opłacania składek, zostanie wykazana 
informacja o zmianie formy opodatkowania z podatku linio-
wego na podatek wg skali, a także roczna podstawa składki 
zdrowotnej jak dla skali podatkowej. 

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji prze-
pisów opłacali zryczałtowany podatek dochodowy, mogą 
zmienić formę opodatkowania za 2022 r. na dwa sposoby. 
Pierwsza możliwość to zmiana opodatkowania za cały rok 
podatkowy, a druga możliwość to model: pierwsze pół roku 
opodatkowanie uzyskanych w tym okresie przychodów zry-
czałtowanym podatkiem dochodowym, a dochody za drugie 
półrocze 2022 r. opodatkowane wg skali podatkowej. Poniżej 
omówienie zmiany formy opodatkowania za cały rok podat-
kowy. Podatnicy, którzy przed wejściem w życie noweliza-
cji przepisów opłacali zryczałtowany podatek dochodowy od 
niektórych przychodów, mogą za 2022 r. zmienić formę opo-
datkowania na opodatkowanie według skali podatkowej, do-
konując tej zmiany w składanym, bardzo istotne, terminowo 
zeznaniu rocznym. Wybór ten obowiązuje wyłącznie na rok 
2022 i wyłącznie z tej działalności, dla której podatnik pod-
jął taką decyzję. Zmiana zasad opłacania podatku dochodowe-
go, dokonana w zeznaniu rocznym, ze zryczałtowanego po-
datku dochodowego na opodatkowanie wg skali, umożliwia 
rozliczenie dochodów ze współmałżonkiem albo jako rodzic 
samotnie wychowujący dziecko, jeśli są spełnione ustawo-
we warunki dla takiego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, 
iż opodatkowanie według skali z działalności gospodarczej 
oznacza, iż w zeznaniu rocznym należy ująć wszystkie do-
chody przedsiębiorcy podlegające temu podatkowi (np. przy-
chody ze stosunku pracy, z umów zleceń czy umów o dzieło). 
W przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o zmia-
nie formy opodatkowania w zeznaniu rocznym wykazuje się 
należne i zapłacone zaliczki na podatek dochodowy ustalone 

Wsteczna zmiana formy 
opodatkowania za rok 2022 
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jak dla zryczałtowanego podatku dochodowego, a sam poda-
tek wylicza się wg skali podatkowej obowiązującej od 1 lip-
ca 2022 r. Termin na zwrot ewentualnej nadpłaty to 90 dni od 
daty złożenia zeznania bez względu na formę złożonego dru-
ku (czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej). 
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zasady opłacania skład-
ki zdrowotnej uregulowane odmienne dla przedsiębiorców 
opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem a podatkiem wg 
skali podatkowej. Ponieważ decyzja o zmianie formy opła-
cania podatku za 2022 r. jest wykazywana w pierwszym ze-
znaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym, to zasady 
opłacania składek zdrowotnych za przedsiębiorcę przez cały 
rok składkowy nie ulegają zmianie, tj. przedsiębiorca wyka-
zuje w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych opodatko-
wanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym i płaci skład-
ki w wysokości 9% od 60%/100%/180% średniej krajowej za 
IV kwartał poprzedniego roku w zależności od wybranej for-
my opłacania składek (uproszczonej albo na podstawie bie-
żących przychodów). Dopiero w deklaracji za kwiecień 2023 
r., w związku z nowymi obowiązkami, zostanie wykazana in-
formacja o zmianie formy opodatkowania ze zryczałtowane-
go podatku dochodowego na podatek wg skali, a także będzie 
obowiązek wykazania rocznej podstawy składki zdrowotnej 
jak dla skali podatkowej. 

Drugą możliwą formą zmiany opodatkowania jest model 
„hybrydowy” (pierwsze pół roku ryczałt od przychodów ewi-
dencjonowanych od niektórych przychodów, a drugie pół roku 
wg skali podatkowej). Taki model zmiany formy opodatko-
wania wymaga złożenia zawiadomienia, skierowanego do na-
czelnika urzędu skarbowego, o rezygnacji z ryczałtu w nie-
przekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2022 r. Przez pierwsze 
pół roku zaliczki na podatek dochodowy, a także składki zdro-
wotne, są naliczane wg zasad obowiązujących dla ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych od niektórych przychodów. 
Dochody za drugie półrocze, czyli zarówno zaliczki na poda-
tek dochodowy, jak i składki zdrowotne, są liczone wg zasad 
obowiązujących podatników opodatkowanych wg skali podat-
kowej. Pomimo uzyskiwania dochodów podlegających podat-
kowi dochodowemu wg skali podatkowej w drugim półroczu 
2022 r. do tych dochodów stosuje się i pełną kwotę wolną od 
podatku w wysokości 30 tys. zł i nalicza się 12% od dochodu 

uzyskanego do kwoty 120 tys. zł, a 32% powyżej kwoty 120 
tys. zł. Ponieważ za pierwsze półrocze przedsiębiorca opła-
ca zryczałtowany podatek dochodowy, to nie ma możliwości 
wspólnego rozliczenia się z małżonkiem czy jako samotny ro-
dzic z dochodów uzyskanych w drugim półroczu 2022 r. czy 
z innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. 
Za rok 2022 składa się dwa zeznania w urzędzie skarbowym 
w terminie do 2 maja 2023 r. oraz wykazuje się w kwietniu 
2023 r. w deklaracji rozliczeniowej składanej do ZUS dwie 
roczne podstawy opłacania składek – jedną jak dla ryczałtu, 
a drugą jak dla skali podatkowej. Odmiennie niż we wcześniej 
omówionych przypadkach przedsiębiorca składając rezygna-
cję z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych od 1 lipca 2022 r. kontynuuje tę formę opłacania 
podatku dochodowego (czyli opodatkowanie wg skali podat-
kowej) także w latach następnych. Jednak zgodnie z przepisa-
mi może zmienić formę opodatkowania zarówno w  2023 r., 
jak i w latach następnych. 

Zmiany wprowadzone w pakiecie ustaw PŁ 2.0 dotyczą tak-
że części osób wynajmujących prywatny majątek. Dotyczy to 
podatników, którzy wybrali w 2022 r. lub kontynuują opodat-
kowanie ryczałtem dla tzw. najmu prywatnego. Ustawodaw-
ca przewidział także dla tych podatników możliwość zmiany 
formy opodatkowania za cały rok podatkowy. Nie ma moż-
liwości opodatkowania takich dochodów przez pierwsze pół 
roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a przez drugie 
pół roku podatkiem wg skali podatkowej. Wyboru dokonuje 
się w składanym zeznaniu rocznym, przy czym odmiennie niż 
w opisanych powyżej przypadkach, ustawodawca nie wskazał, 
w jaki sposób wykazywać należne i zapłacone zaliczki z tytułu 
zryczałtowanego podatku dochodowego. 

Należy podkreślić, iż wprowadzone przez PŁ 2.0 przepisy, 
które umożliwiają zmianę formy opodatkowania dla części po-
datników za 2022 r., są wyjątkowym rozwiązaniem wprowa-
dzonym po raz pierwszy od czasu obowiązywania zarówno 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (1992 r.), 
jak i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (1998 r.). 

~ Izabela Leśniewska 
doradca podatkowy, specjalista TCWP

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interak-
tywna mapa, która pozwala przekazywać Policji infor-
macje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każda 

osoba może skorzystać z mapy wchodząc na stronę interneto-
wą www.policja.pl. Mapa jest bardzo prosta w obsłudze, wy-
starczy wybrać miejsce na mapie oraz rodzaj zagrożenia np. 
nieprawidłowe parkowanie itp. Wszystkie zgłoszenia są ano-
nimowe i nie trzeba podawać swoich danych osobowych. 

Każde zgłoszenie jest zawsze weryfikowane przez Policję. 
Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy że 
w przypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji 
Policji niezwłocznie powinniśmy dzwonić pod nr alarmowe tj. 
112 lub 997. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
 kierownik PP Przeźmierowo

W ostatnim czasie temperatura w wielu regionach 
kraju wzrosła powyżej 30°C. W związku z powyż-
szym policjanci przypominają, aby nie zostawiać 

dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie podczas upałów. 
Wysoka temperatura oraz słońce mogą sprawić, że zaparko-

wany w upalne dni samochód, stanie się pułapką dla przeby-
wających w nim osób i zwierząt. Zbudowany z metalu i szkła 
pojazd przypomina szklarnię, która generuje wysoką tempera-
turę. Wystarczy kilkanaście minut, aby w zamkniętym samo-
chodzie temperatura wzrosła do poziomu zagrażającego życiu 
i zdrowiu, a w tym przypadku już tylko mały krok dzieli nas 
od tragedii...

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik PP Przeźmierowo

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Policja apeluje: 
Nie zostawiaj dzieci i zwierząt  
w samochodzie podczas upałów!
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22 czerwca 2022 r. zmar-
ła Helena Łeszyk. Postać 
z panteonu wielkich Prze-

źmierowian. Wyróżniona wieloma no-
bilitującymi tytułami i honorami, dłu-
goletnia Radna Gromadzkiej Rady 
Narodowej, była Radna Gminy, przez 
33 lata sprawująca funkcję Sołtysa Prze-
źmierowa. Osoba wyjątkowa w każ-
dym calu. Ktoś, o kim nie sposób pisać 
bez onieśmielenia, przejęcia i patosu, 
a z drugiej strony ktoś, o kim nie mó-
wiło się w naszej miejscowości ina-
czej jak familiarnie i z sympatią: „nasza 
Pani Helenka”. Osoba, bez której trud-
no wyobrazić sobie tak współczesne 
Przeźmierowo jak i całą Gminę. Spo-
łeczniczka do cna zorientowana na dzia-
łanie na rzecz samorządowej wspólnoty 
i pomaganie innym. Dobry, przyzwoity 
człowiek, otwarty na potrzeby miesz-
kańców, powstające w każdej rzeczywi-
stości, w której przyszło Jej żyć. Szukam 
i nie znajduję odpowiednich wyrazów 
szacunku i podziwu, które choćby tro-
chę tylko oddawały ogrom Jej osiągnięć 
i przymioty charakteru. Okolicznościo-
we wspomnienie po śmierci tak zasłu-
żonej osoby winno zawierać katalog 
Jej dokonań. W życiu Pani Heleny tych 
ostatnich jednym tchem wymienić moż-
na jednak aż tyle, że nadmiernie zdo-
minowałyby tę reminiscencję. Ambicją 
piszącego te słowa jest przybliżenie syl-
wetki Heleny Łeszyk, może nawet bar-
dziej jako wrażliwego i przyzwoitego 
człowieka niż działacza społecznego, 
Nie sposób jednak nie wspomnieć o in-
nych niż wymienione na wstępie polach 
Jej aktywności oraz o istotnych frag-
mentach z życiorysu. 

Życie pani Heleny niestety nie było 
usłane różami. Urodziła się w 1925 r. 
na Kujawach. Jak większości Polaków 
żyjących w tamtych czasach także i Jej 
wojna zdemolowała beztroskie dzieciń-
stwo oraz okres wczesnej młodości. Nie 
lepiej działo się w trudnych i ponurych 
czasach powojennego dźwigania się kra-
ju ze zniszczeń. Liczyły się wtedy każde 
ręce do pracy, a o odebraniu starannego 
wykształcenia tamto pokolenie mogło 
tylko pomarzyć. Mąż pani Heleny był 
stolarzem, synem kołodzieja, który jako 
zapłatę za pracę uzyskał tytuł do dział-
ki w Przeźmierowie. Państwo Łeszyko-
wie zatem w 1958 r. zjechali  do naszej 
miejscowości, by tu zacząć nowy roz-

dział swego życia. Do dziś pamiętam 
warsztat zbudowany z desek z doklejo-
ną kuchnią i pokojem, który dopiero w II 
połowie lat 60-tych zastąpił murowany, 
wzniesiony własnym sumptem dom. 
Rodzina cieszyła się szczęściem posia-
dania czworga udanych dzieci. Szybko, 
bo już w 1970 r. pani Helena owdowia-
ła. Okrutny los nie szczędził Jej równie 
bolesnych ciosów i w późniejszym cza-
sie: nagła śmierć dopiero co wchodzące-
go w dorosłość syna, a w jesieni życia 
śmierć najstarszej córki. Mimo tych tra-
gicznych zdarzeń ani na chwilę nie przy-
hamowała swojej społecznej aktywno-
ści. Była zawsze i wszędzie tam, gdzie 

tylko działo się coś o wymiarze ważnym 
dla mieszkańców. Jako Sołtys prowadzi-
ła księgi meldunkowe, doręczała i pobie-
rała podatki, zorganizowała i prowadziła 
punkt dystrybucji opału, prowadziła re-
jestrację zezwoleń dotyczących żywca 
przeznaczonego na rzeź, rozprowadzała 
kartki żywnościowe, prowadziła rejestr 
czynów społecznych, sprzedaż cegiełek 
na obowiązkowy wtedy Narodowy Fun-
dusz Ochrony Zdrowia i Budowy Szkół. 
Jej aktywność uzupełniało uczestnictwo 
w Kole Gospodyń Wiejskich, przewod-
niczenie Radzie Rodziców Szkoły Pod-
stawowej czy praca w komitetach: elek-
tryfikacji, telefonizacji i gazyfikacji. Na 
budowie dawnego Gminnego Ośrodka 
Kultury i Ośrodka Zdrowia  też odcisnę-
ła swoje piętno. Trudniej pewnie zna-
leźć przedsięwzięcie w tamtych czasach 
w Jej ukochanym Przeźmierowie, które 
nie nosiłoby śladu Jej ręki. Miała jeszcze 
jedną  jakże bliską mi cechę: potrafiła 
pięknie pisać. I mam tu na myśli nie tyl-
ko charakter pisma, ale przede wszyst-

kim łatwość w przenoszeniu myśli na 
papier. Z tego powodu była etatową pro-
tokolantką wszędzie tam, gdzie wystę-
powała konieczność dopełnienia takiego 
obowiązku. Mam przed sobą protokół 
z zebrania wiejskiego z lat 60-tych pisa-
ny przez Nią. Nawet purysta językowy 
by się go dziś nie powstydził! Impono-
wała biegłością w liczeniu, zawsze wie-
działa jaki jest stan sołeckiej kasy i skru-
pulatnie, z pamięci, umiała podać co do 
grosza wydatki na poszczególne cele 
poniesione wiele lat wstecz. W latach 
1967-87 była kierownikiem Punktu Bi-
bliotecznego w Przeźmierowie. Pamię-
tam jak podsuwała mi smakowite kąski 
literatury światowej, a ja dziwiłem się, 
że wszystkie te opasłe tomiska już wcze-
śniej przeczytała. Kiedy znajdowała na 
to czas? Wizyta w bibliotece mieszczą-
cej się przy wejściu do budynku „Klubo-
kawiarni” była nieodłącznym rytuałem 
życia większości mieszkańców dawnego 
Przeźmierowa. 

Ogromna aktywność pani Heleny wy-
magała nadludzkiego wysiłku i zabie-
rała mnóstwo czasu. Podejrzewam, że 
cierpiało na tym również Jej życie ro-
dzinne. Dzieci musiały zapewne od-
czuć skutki permanentnej nieobecności 
mamy w domu i przyjmowania w nim 
licznych interesantów, zjawiających się 
w przeróżnych porach dnia i nocy. Choć 
pewnie i z tą sytuacją pani Helena sobie 
poradziła, o czym świadczyć może fakt, 
że zacięcie do pracy społecznej przeję-
ła po Niej jedna z córek. Helena Łeszyk 
– postać wielkiego formatu. Zamykam 
oczy i widzę Ją jak porusza się ener-
gicznie, już to per pedes, już to na rowe-
rze po ulicy Leśnej, z siwymi włosami, 
w ciemnych okularach, w nieodłącznych 
szarych spodniach, w obuwiu przypo-
minającym męskie buty, lub jak celnie 
komentuje swym łagodnym głosem ota-
czającą rzeczywistość. Widok ten uru-
chamia w mej pamięci i inny obraz. Ob-
raz moich nieżyjących rodziców, często 
biesiadujących z Nią przy okazji towa-
rzyskich spotkań Ach jaka szkoda, że ta 
sceneria pozostanie na zawsze już tylko 
w zakamarkach mej pamięci. Obywate-
le Przeźmierowa chylą czoła w podzię-
ce, że była Pani z nami. Helena Łeszyk 
spoczęła na cmentarzu w Przeźmiero-
wie, w którego powstaniu nota bene tak-
że miała swój udział. Cześć Jej pamięci! 

~ Grzegorz Leonhard

HELENA  ŁESZYK
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Za nami czerwiec. Zakończyły się wszystkie zajęcia, zre-
alizowane zostały zaplanowane wykłady, odbyły się wy-
cieczki i przewidziane imprezy kulturalne, sportowe i in-

tegracyjne. Rok akademicki 2021/2022 należy do przeszłości.
Zaczęły się wakacje. Pełnia lata. Bywało, że wczasowicze 

nad Bałtykiem wypatrywali słońca. W tym roku czerwiec nie 
szczędził słonecznych promieni naszym słuchaczom, którzy 
spędzili dziesięć dni w ośrodku wypoczynkowym „Familijni” 
w Pogorzelicy. Nawet ciepłolubni wychodzili na plażę, w bez-
piecznych do opalania się godzinach, na krótko. Radziliśmy 
sobie z tymi, tropikalnymi, jak na polskie morze upałami na 
różne sposoby. Jedni chowali się w wodzie, inni w cieniu. Da-
liśmy radę. 

W ośrodku przygotowano nam wiele rozrywek. Mieliśmy do 
dyspozycji basen na terenie, mogliśmy wziąć udział w (prawie 
prawdziwych) „Milionerach” i „Familiadzie”, tańczyć i śpie-
wać przy ognisku, poddawać się masażom i chodzić z kijami 
po plaży i nad przybrzeżne jezioro Zatoki Pomorskiej Liwia 

Łuża. Serwowano nam trzy obfite i smaczne posiłki, a ama-
torzy śledzi mieli dosłownie ucztę, kucharz się popisał, ryby 
były każdego dnia. 

Kolejką Retro zorganizowaliśmy przejazd przez Niechorze 
i Rewal do Trzęsacza, gdzie znajdują się ruiny kościoła zabra-
nego przez morze. W Rewalu był czas na drobne zakupy, kawę 
i tradycyjnego nad morzem gofra.  

W pobliskim Niechorzu zainteresowani mogli, między in-
nymi, zwiedzić Muzeum Figur Woskowych, Motylarnię, Mu-
zeum Rybołówstwa Morskiego, Oceanarium lub po pokonaniu 
ponad dwustu schodów, podziwiać okoliczne widoki. Był to 
czas wypoczynku, relaksu i integracji. 

Wszystko co dobre, niestety, szybko się kończy, trzeba wra-
cać do codzienności. Oto, co nas czeka w najbliższym czasie: 

Lipiec – Bal seniorów w Jankowicach – „Nakryj głowę byle 
czym”, ostatni tydzień miesiąca pierwszy turnus półkolonii. 

Sierpień (6, sobota) – spotkanie Jubilatów, słuchacze 
urodzeni w roku 1952, 1947, 1942, 1937 i wcześniej, bez 
względu na miesiąc urodzenia, proszeni są o kontakt z Marią: 
889 125 832. Na koniec miesiąca, ostatni, pełny tydzień drugi 
turnus półkolonii.

Wrzesień – na ten miesiąc zaplanowano dwie wycieczki 
(Czarnogóra i Albania) oraz pobyt nad Bałtykiem. W ponie-
działek 26.09 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo 
Wyborcze Członków UTW w Tarnowie Podgórnym, a jesz-
cze przed inauguracją nowego roku akademickiego, w piątek 
30 września wybierzemy się na grzyby do Puszczy Noteckiej 
w okolice Chorzępowa. 

Wszystkim wypoczywającym i nie tylko, życzymy ładnej 
pogody, dobrego relaksu w doborowym towarzystwie i nabie-
rania sił na czekające nas ciężkie czasy. Opalajmy się bez-
piecznie, pijmy dużo wody, dbajmy o swoje zdrowie.

~ Maria Zgoła   
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W ramach cyklu „Podróże” w projekcie „CUD”  
28 czerwca odwiedziliśmy Muzeum – Pracow-
nię Literacką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

W rodzinnym gnieździe Fiedlerów pasję Arkadego kontynuuje 
już trzecie pokolenie: dwóch synów i wnuki. Każdy znajdzie 
tu coś ciekawego dla siebie: podróże po różnych kontynen-
tach, historie dawnych cywilizacji, różnorodność kultur, fau-
ny i flory. Obok azteckich grobowców, piramida egipska, tote-
my, replika Statku Santa Maria i myśliwca Hurricane, biorący 
udział w Bitwie o Anglię oraz wiele innych, które warto zo-
baczyć. Mieliśmy okazję obejrzeć czasową wystawę starych 
fotografii poświęconą Dywizjonowi 303 oraz zdjęcia z nakrę-
conego filmu o polskich lotnikach przy wykorzystaniu książki 
Arkadego Fiedlera.

Pogoda była dla nas łaskawa, ominęły nas upały. Wprawę 
zakończyliśmy rozmowami przy kawie i pysznym drożdżo-
wym cieście. 

Życzymy wszystkim udanych wakacji.
~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W końcu mamy lato!

CUD w Puszczykowie 
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Każdy jubileusz w życiu zespołu jest czasem wyjątko-
wym, jednak tylko raz na 100 lat można świętować taką 
rocznicę. W czerwcu odbyły się uroczystości 100-lecia 

istnienia Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. Rozpoczęły się 
one już w piątek, 10 czerwca, uroczystą mszą św. o godz. 18.30. 
Oprawę muzyczną zapewnił chór – jubilat. Wcześniej delegacja 
chóru udała się na cmentarz, gdzie cichą modlitwą, złożeniem 
kwiatów i zapaleniem zniczy uczczono wszystkich zmarłych 
członków Koła Śpiewu. 

Koncert z okazji 100-lecia miał miejsce dwa dni później – 
w niedzielę, 12 czerwca, w Domu Kultury „Sezam”. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Gminy Tar-
nowo Podgórne z Wójtem Tadeuszem Czajką oraz I Zastępcą 
Wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat na czele, przedstawiciele Pol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddziału Wielkopolskiego 
„Macierz”, prezes Honorowego PZCHiO Piotr Szczechowiak, 
także naszej instytucji kultury, którą reprezentowała dyrektor 
GOK „SEZAM” Karina Biała. Nie mogło również zabraknąć 
byłego dyrektora GOK „SEZAM” Szymona Melosika, który 
zawsze towarzyszył nam podczas koncertów (nie tylko jubi-
leuszowych), akompaniując do śpiewanych utworów. Na kon-
cercie pojawiła się również wnuczka kompozytora Bogna No-
wowiejska-Bielawska, także delegacje zaproszonych chórów, 
zespołów działających na terenie Gminy, stowarzyszeń i wie-
lu sympatyków muzyki chóralnej. Goście na sali zapoznali się 
z krótką prezentacją multimedialną. Dzięki temu można było 
odbyć niezapomnianą podroż w czasie, przywołującą wspo-
mnienia o ludziach i zdarzeniach, bez których nie byłoby histo-
rii oraz wypracowanej tradycji chóru. 

Po wprowadzeniu sztandaru chór pod dyrekcją maestro 
Szczepana Tomczaka zaśpiewał utwór „Gaude Mater Polonia”, 
a następnie rozpoczął koncert. W pierwszej części usłyszeliśmy 
pieśni sakralne: „Canticorum jubilo” (z orat. Jozue) J. F. Ha-
endla, “Kyrie” (z Missa Dominicalis) Ks. A. Chlondowskiego, 
“Dona nobis pacem” Mary Lynn Lighfoot, „The Lord bless you 
and keep you” Johna Ruttera i “O miłosierdziu Bożym będę 
śpiewać” Z. Małkowicza (POP Oratorium). Następnie wykona-
no 4 utwory o tematyce patriotycznej, ludowej i artystycznej: 

“Modlitwa w kościółku” (z opery Halka) S. Moniuszko, „Va 
pensiero” (z op. „Nabucco”) G. Verdiego, „O, polski kraju świę-
ty” F. Nowowiejskiego oraz “Z tej tam strony wody” również 
w opracowaniu naszego patrona. Na tym zakończyła się pierw-
sza część koncertu. 

Chórzyści zeszli ze sceny dla chwili wytchnienia. W tym cza-
sie goście mogli posłuchać i przypomnieć sobie jak sześć lat 
temu, podczas obchodów 95-lecia chóru, wywiadu dla telewi-
zji udzielali niektórzy członkowie chóru, opowiadająć o histo-
rii i wielu ciekawych wydarzeniach na przestrzeni 95 lat. Po 
prezentacji przyszedł czas na drugą część koncertu, już bardziej 
rozrywkową. Koło Śpiewu zaprezentowało następujące utwory: 
“Down by the riverside” (negro spiritual), „Nie kochać w taką 
noc” (z filmu „Ada to nie wypada”), “Mam piękny sen” (z rep. 
ABBA), “Les Champs-Elysees” (z rep. Joe Dassin), „Canzone 
godoliera” Rusconi-Kubika, “Umówiłem się z nią na 9-tą” H. 
Warsa oraz “Zawsze gdzieś czeka ktoś” (z rep. A. Jantar).

Koncert zakończył się dużym aplauzem zgromadzonej pu-
bliczności. Ideą koncertu było zaprezentowanie utworów róż-
nych stylów muzycznych, a była to zaledwie niewielka cząstka, 
jakże bogatego repertuaru Koła zgromadzonego w ciągu 100 
lat.

W dalszej części jubileuszowych obchodów przyszedł czas 
na oficjalne przemówienia, życzenia i odznaczenia. Wójt Tade-
usz Czajka w swoim wystąpieniu przypomniał o bogatej historii 
chóru i złożył gratulacje na ręce prezes Romualdy Dudy i dy-
rygenta.

Następnie poproszono wiceprezesa PZCHiO Bartosza 
Szczeszka o wręczenie odznaczeń i dyplomów uznania dla 
członków chóru. Brązową odznaką honorową PZCHiO uhono-
rowano Stefanię Łysek i Bogumiła Chudzińskiego, srebrną – 
Elżbietę Kozłowską, Elżbietę Kubiak, Marię Zielińską i Danutę 
Krusińską, a złotą – Hankę Marek, Krystynę Kozioł, Dorotę Ża-
kowską, Ewę Bąkowską i Urszulę Kranc. Złotą odznaką z Lau-
rem trzymali Anna Szymkowiak i Dorota Zygmańska.

Dyplomy uznania za wybitne osiągnięcia i wieloletnią aktyw-
ną działalność otrzymali: Krystyna Szlagowska, Zofia Rajew-
ska, Halina Derda, Urszula Tujdowska, Mirosława Wiśniewska, 
Jolanta Paterek, Małgorzata Nowicka, Małgorzata Zygarłow-
ska, Romualda Duda i Szczepan Tomczak

Do grona śpiewaków dołączyły również dwie nowe osoby, 
którym wręczono legitymacje: Vanessa Ciesielska i Cezary Sze-
fler.

Podziękowania za dotychczasową i wieloletnią współpracę 
z chórem otrzymali: Jerzy Niedziałkowski, Henryk Malicki, 
Piotr Goroński, Mateusz Tomczyk i Beata Walkowiak.

Już na samo zakończenie nie mogło zabraknąć bisu. Zaśpie-
wano „Can’t help falling in love” z repertuaru E. Presley’a oraz 
„Tu jest moje miejsce” – utworu, który stał się swoistym hym-
nem Koła Śpiewu, a został napisany ponad 20 lat temu przez 
Marię Zgołę do melodii „W gorącym słońcu Casablanki”.

Jubileuszowe uroczystości zakończył bankiet w tarnowskiej 
strzelnicy, na którym spotkali się wszyscy zaproszeni goście, 
delegacje i chórzyści. W ramach przygotowanego poczęstunku 
nie zabrakło pysznego tortu i odśpiewania tradycyjnych życzeń 

Chóralne wieści

Jubileusz 100-lecia chóru



lipiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    25

~ stowarzyszenia

W dniu 12 czerwca nasze bractwo uczestniczyło 
w obchodach 30-lecia powstania Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Grzebienisku oraz 100-lecia 

powstania Koła Śpiewu w Tarnowie Podgórnym. 

Na strzelnicy w tym dniu odbyły się zawody strzeleckie klu-
bu KBS Tarnowo Podgórne – otwarte mistrzostwa klubu open. 
Strzelano w 11 konkurencjach, najlepszym strzelcem okazał 
się Marian Zieliński z klubu Gryf Grodzisk Wielkopolski, 
zwycięzca pięciu konkurencji.

Również 12 czerwca odbyło strzelanie o tytuł Króla Zie-
lonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego w Grzebienisku. 
Królem Zielonoświątkowym Okręgu Szamotulskiego został 
Rafał Neldner – KBS Grzebienisko, I rycerzem Tomasz Go-
towicki – KBS Grzebienisko, II rycerzem – Paweł Kahl BK 
Wronki. 

21 czerwca przedstawiciele naszego bractwa oddali pokłon 
w Palmirach Agnieszce Dowbor Muśnickiej, zamordowanej 
przez hitlerowców za działalność w Organizacji Wojskowej 
„Wilki”. Córka generała zginęła w wieku 21 lat.

25 czerwca w Sadach na zaproszenie Rady Sołeckiej uczest-
niczyliśmy w festynie, organizując zawody strzeleckie z wia-
trówki dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcy zostali uhonorowani 
pucharami.

26 czerwca uczestniczyliśmy w obchodach 30-lecie reakty-
wacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy. Tam-
tejsze bractwo powstało w 1878 r.

W maju miało miejsce podsumowanie rywalizacji strzelec-
kiej w Leszczyńskim Okręgowym Związku Strzelectwa Spor-
towego. Nasze bractwo należy do Polskiego Związku Strze-
lectwa Sportowego – liczba członków klubu wynosi 77 osób, 

które poznają zasady i umiejętności posługiwania się bronią 
palną. W 2021 r. najlepszym strzelcem w okręgu leszczyńskim 
repezentującym bractwo był Andrzej Pawlicki, który zajął su-
mując wszystkie zawody: karabin dowolny leżąc – II miejsce; 
pistolet sportowy – III miejsce; pistolet bocznego zapłonu – III 
miejsce; pistolet wojskowy – III miejsce. W rywalizacji dru-

żyn nasze bractwo zajęło III miejsce. Gratulujemy bratu An-
drzejowi osiągnięć sportowych.

Zapraszamy strzelców na następne zawody klubowe w dniu 
31 lipca. Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz. 16-20. Zapraszamy młodzież zainteresowaną 
sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

prezes KBS Tarnowo Podgórne. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie

„100 lat”, a raczej „200”. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia 
zasilą szeregi chóru, będą śpiewać i zapisywać kolejne karty hi-
storii Koła.

Składamy podziękowania tym wszystkim, którzy w sposób 
szczególny zaangażowali się w przygotowanie i organizację 
całej imprezy, zwłaszcza prezes Romualdzie Duda i wicepre-
zesowi Markowi Antkowiakowi, dyrygentowi Szczepanowi 
Tomczakowi, który jest duszą zespołu i niewątpliwym moto-
rem artystycznym. Odpowiada on za repertuar zespołu oraz 
pracuje nad jakościowym wykonaniem artystycznym. Jeste-
śmy wdzięczni również dyrektor GOK Karinie Białej, ponie-
waż chór funkcjonuje i rozwija się dzięki pomocy i wsparciu 

Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”. Podziękowania płyną do 
Szymona Melosika za profesjonalny akompaniament, Szymona 
Bojdo za prowadzenie koncertu, Mariusza Lewoczko za opra-
wę akustyczną i wizualno-dźwiękową oraz do Krzysztofa Mize-
ry za wspaniałe przyjęcie i miłą obsługę. Dziękujemy również 
wszystkim gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą 
uroczystość i byli z nami. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony na Facebo-
oku, gdzie na bieżąco będą zamieszczane wszelkie informacje 
i zdjęcia z działalności chóru.

Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska
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Wrastający paznokieć to bole-
sna i jednocześnie najczęst-
sza jednostka chorobowa 

dotykająca paznokcie u stóp. Ból towa-
rzyszący wrastaniu paznokcia może być 
tak silny, że osoby cierpiące z tego po-
wodu nie są w stanie ubrać skarpet, obu-
wia czy przykryć się kołdrą. W wyni-
ku wrastania paznokcia urażona tkanka 
miękka reaguje stanem zapalnym często 
z objawami infekcji bakteryjnej – za-
czerwieniem, opuchlizną oraz ucieple-
niem. W miejscu wrastania oprócz rany 
często powstaje również ziarnina, często 
nazywana potocznie „dzikim mięsem”. 
Jest to silnie ukrwiona tkanka łączna. 
Pojawia się zakażenie i cały palec staje 
się jedną wielką raną, a chodzenie jest 
jednym wielkim cierpieniem. Nieleczo-
ny wrastający paznokieć powoduje ol-
brzymi dyskomfort i znaczny ból oraz 
utrudnia codzienne funkcjonowanie. 

Dlaczego paznokieć wrasta? Etiologia 
zazwyczaj jest bardzo złożona. Zabu-
rzenia biomechaniczne w obrębie stóp, 
niewłaściwie dobrane obuwie, niepra-
widłowe skracanie paznokci, uraz, prze-
rost wałów paznokciowych lub czynnik 
genetyczny. Jak więc możemy zapobie-
gać powstaniu tej nieprzyjemnej dole-
gliwości? Przede wszystkim prawidło-
wo skracać paznokcie – w warunkach 
domowych należy obcinać je cęgami lub 
nożyczkami w linii prostej, a ostre na-
rożniki delikatnie zaokrąglać pilnikiem. 

W doborze obuwia należy kierować się 
nie tylko modnym fasonem lub zna-
ną marką, a przede wszystkim cecha-
mi własnych stóp – ich rozmiarem oraz 
szerokością. Usztywniany oraz zwężany 
czubek buta powoduje niefizjologicz-
ne ułożenie stopy, zaburza prawidłowe 
obciążanie poszczególnych jej części 
w fazach chodu. W efekcie palce są nad-
miernie uciskane lub zrotowane, przez 
co paznokieć zamiast rosnąć swoim fi-
zjologicznym torem zaczyna wrastać. 
Modne trampki z przodem pokrytym 
gumą lub balerinki z pięknym noskiem 
nie będą więc najlepszym wyborem dla 
naszych stóp oraz paznokci.

Co zrobić jeśli na profilaktykę jest 
już jednak za późno? Niezwłocznie 
zgłoś się do doświadczonego podolo-
ga! Im dłużej będziesz odwlekać wi-
zytę tym dłuższa i trudniejsza będzie 
terapia. W gabinecie podologicznym te-
rapia rozpoczyna się od podcięcia wbi-
tego w tkanki fragmentu paznokcia. Bez 
usunięcia kolca, nie ma szans na zago-
jenie rany i wyleczenie infekcji. Zabieg 
ten wykonuje wykwalifikowany podo-
log przy użyciu wyspecjalizowanego 
sprzętu. Wizyta przebiega w maksymal-
nie komfortowych warunkach i przyno-
si natychmiastową ulgę! Aby wesprzeć 
proces gojenia się rany i ziarniny stosuje 
się szereg specjalistycznych preparatów 
oraz opatrunków aktywnych. 

Na problem wrastającego pa-
znokcia należy spojrzeć holi-
stycznie i skupić się na tym by 
zapobiec kolejnemu epizodowi w przy-
szłości, dlatego zazwyczaj konieczne 
jest wdrożenie terapii podologicznej lub 
w niektórych przypadkach wykonuje 
się zabieg podochirurgiczny. Jeśli był to 
pierwszy epizod możliwe, że zalecenia 
podologiczne będą obejmowały jedy-
nie stosowanie tamponady – upychanie 
jałowego fragmentu gazika między pa-
znokciem, a wałem aby je separować do 
czasu odrostu pełnej długości podcięte-
go fragmentu. Często stosowaną metodą 
korekcji paznokcia jest terapia klamra-
mi ortonyksyjnymi, np. klamrą tytano-
wą, unibrace, Frasera itp. Zabieg aplika-
cji klamry jest całkowicie bezbolesny, 
jest ona mocowana do płytki paznokcio-
wej i stopniowo koryguje tor jej wzro-
stu. Można przyrównać jej działanie do 
aparatu ortodontycznego korygującego 
wady zgryzu. Terapia klamrami orto-
nyksyjnymi trwa zazwyczaj od kilku do 
nawet kilkunastu miesięcy. Zbyt szybkie 
prostowanie paznokcia mogłoby nieść 
za sobą nieprzyjemne konsekwencje ta-
kie jak powstanie krwiaka podpaznok-
ciowego lub onycholizy.

Czasami przyczyna nawracającego 
wrastania paznokci nie leży w płytce 
paznokciowej, a w zbyt obszernych wa-
łach paznokciowych. Wtedy najlepszym 
rozwiązaniem jest poddanie się zabie-
gowi podochirurgicznemu – PLASTY-
CE WAŁÓW PAZNOKCIOWYCH. 
Jest to zabieg wykonywany przez chi-
rurga w gabinecie podologicznym, od-
bywa się w znieczuleniu miejscowym. 
Procedura polega na usunięciu nadmia-
ru skóry otaczającej paznokieć, jest to 
rozwiązanie, które całkowicie wyklucza 
nawrót problemu. 

Jeśli pojawią się pierwsze objawy 
wrastania paznokci nie lekceważ tego, 
umów się do specjalisty. Wczesna reak-
cja to gwarancja mniejszego bólu a cała 
terapia trwa dużo krócej. Procedura po-
dologiczna przynosi natychmiastową 
ulgę bez konieczności zrywania paznok-
cia. Co ważne, po leczeniu podologicz-
nym, osoby, które wcześniej z trudem 
chodziły, wracają do normalnej aktyw-
ności fizycznej, sportowej.

~ Eliza Nowak,  
Podologia HELP Tarnowo Podgórne

Gdy wrastający paznokieć nie daje żyć
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Psychologia na co dzień 

Zadbaj o swoją wewnętrzną MOC!

Czym ona jest? Wewnętrzna moc oznacza w szczegól-
ności postrzeganie siebie jako osoby zdolnej do podej-
mowania decyzji i radzenia sobie z różnymi nadarzają-

cymi się sytuacjami. Osoby wartościowej.
W ten sposób możemy zmienić orientację dotyczącą wła-

snej siły i odzyskać równowagę. 

Tylko tyle i aż tyle. Bo nie możemy zapominać, że wiele 
rzeczy przekracza możliwości naszej woli. Jeżeli zechcemy 
kontrolować wszystko co się nam przydarza łatwo może-
my stracić całą energię. Jeżeli skoncentrujemy się na prze-
sadnym unikaniu jakiegokolwiek ryzyka, możemy stracić 
szanse rozwoju. Lęk przed ryzykiem, przed zmianą, nad-
mierne przywiązanie do osiągniętej stabilizacji może owo-
cować wewnętrzną martwotą. Świetnie ujął to J. Sztautyn-
ger: Stabilizacja motylka - to szpilka.

Jeszcze piękniej zobrazował ten stan znany psycholog, psy-
choterapeuta, jezuita hinduskiego pochodzenia Anthony de 
Mello: Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył 
do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się i wyrastał 
ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, 
myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szuka-
jąc robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami 
i fruwać kilka metrów w powietrzu... bo przecież tak właśnie 
fruwają koguty. Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko 
nad sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął ele-
gancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo po-
ruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszoło-
miony.

- Co to jest? – Zapytał kurę stojącą obok.
- To jest orzeł, król ptaków – odrzekła kura. – Ale nie myśl 

o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. 
Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał. I umarł, wierząc, 

że jest kogutem w zagrodzie. 
 Zatem, istotą wewnętrznej mocy jest zdolność do życia 

swoim własnym życiem, do bycia sobą. Potrzebna jest do tego 
zdrową samoocenę. Posiadając pozytywny obraz siebie 
będziemy zdolni darzyć się większym zaufaniem i wie-
rzyć we własne możliwości. Swoją moc wykorzystamy do 
zmiany wszystkiego, co nam się nie podoba. Jednocześnie 
nasza samoocena musi pozostawać w zgodzie z rzeczywi-
stością. Oddajemy sobie niedźwiedzią przysługę stawiając 
sobie zbyt wygórowane wymagania. W ten sposób możemy 
się wykończyć.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest abyśmy znali sa-
mych siebie i byli świadomi swoich mocnych i słabych 
stron. 

Jeżeli nie chcemy znaleźć się w sytuacji przyszpilonego, za-
suszonego motyla czy orła sprowadzonego do roli zagrodowe-
go koguta, powinniśmy przyjrzeć się cechom, które charakte-
ryzują osobę z rozwiniętą wewnętrzną mocą. Taka osoba:

Zasięga informacji i stara się uczyć tego, co ją interesuje. 

Stara się szkolić i zyskiwać nowe umiejętności.
Jest odpowiedzialna.
Zna i akceptuje siebie.
Ma zdrową samoocenę i pewność siebie.
Jest świadoma tego jak ważne jest dbanie o siebie.
Zna status swoich relacji międzyludzkich i potrafi zadbać 

o tych, którzy są tego warci. Nigdy nie narzuca swojej woli 
i poszukuje zrównoważonych relacji bez toksycznej emocjo-
nalnej zależności.

Zdaje sobie sprawę z istoty wyznaczania granic w swoich 
relacjach międzyludzkich.

Potrafi planować sobie czas, wyznaczać cele, potrzeby 
i priorytety.

Potrafi podejmować decyzje.
Stara się rozwiązywać konflikty na sposób dogodny dla 

wszystkich stron.
Komunikuje się korzystając ze swoich umiejętności spo-

łecznych i ćwiczy własną asertywność. Obok własnych, za-
wsze pamięta też o prawach innych ludzi.

A co ogranicza naszą moc? Plotkowanie, narzekanie, 
obmawianie, gniew i skandale – unikaj przebywania 
w towarzystwie toksycznych ludzi,

nastawienie na walkę – unikaj niezdrowej rywalizacji i za-
zdrości, choroba, ale też ciąża i poród oraz okres po porodzie 
aż dziecko nie skończy 9 miesięcy,

pośpiech i porzucanie niedokończonych spraw, uzależnie-
nia, samokrytyka i poczucie winy.

 Budowanie i wzmacnianie wewnętrznej mocy warto za-
cząć od prostego ćwiczenia, kontaktu z brzuchem:

Połóż jedną dłoń na brzuchu, a drugą na sercu.
Poczuj, czy to już ten czas, żeby posłuchać tego, co jest 

w tobie tu i teraz.
Pamiętaj, jeżeli nie będzie w tobie gotowości, żadna metoda 

nie pozwoli ci skontaktować się z prawdziwą mocą.
Jeśli naprawdę chcesz, brzuch cię poprowadzi; nie spiesz 

się, bądź uważna/uważny, delikatna/delikatny, rób to z miło-
ścią.

W staropolszczyźnie brzuch określano słowem „żywot”. Na 
Dalekim Wschodzie od tysiącleci uważano, że obszar brzucha 
jest tym miejscem, w którym skoncentrowana jest nasza ży-
ciowa energia. Współczesna nauka coraz chętniej określa ten 
obszar ciała mianem „drugiego mózgu”. 

Warto o niego zadbać po to, żeby pełniej korzystać z we-
wnętrznej mocy, która jest w każdym z nas.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

LAUREATKA plebiscytu 21 osób Flexi na XXI wiek
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Letnie wakacje to idealny czas 
by podróżować, a więc może 
warto sięgnąć po książki, któ-

re zainspirują do odkrywania wielu 
ciekawych miejsc na świecie. Tym ra-
zem polecamy serię – PODRÓŻ NIE-
OCZYWISTA. Są to pozycje zarówno 
dla osób, które planują podróż do opi-
sanych miejsc, jak i dla tych, które już 
je odwiedziły i pragną do nich wrócić, 
choćby myślami. Seria Podróż Nie-
oczywista to coś więcej niż zwykłe 
przewodniki, bo autorzy pełniący 
funkcję osobistych przewodników to 
znani dziennikarze, powieściopisarze 
i felietoniści m.in. Grażyna Plebanek, 
Manuela Gretkowska czy Weronika 
Wawrzkowicz-Nasternak. Zabierają nas 
na długi spacer po nieodkrytych jeszcze 
zakątkach.

BRUKSELA – Zwierzęcość w mie-
ście. Grażyna Plebanek 

To zbiór luźnych przemyśleń, wędró-
wek po ukochanym mieście pisarki. Au-
torka pokazuje nam Brukselę inną niż ta, 
którą można znaleźć w typowym prze-
wodniku, jak mówi seria, w sposób nie-

oczywisty. Czytelnik sam ma poczuć to 
miasto, a przez ukazane tu miejsca od-
kryć jego prawdziwy klimat. W książce 
zawarte są ciekawe wątki historyczne, 
zwłaszcza losy żony i córek Leopolda 
II, sprawa kolonizacji Konga czy histo-
ria rzeki Senne. Jest też ukazane życie 
w Brukseli w czasach pandemii i lock-
downu. Książka jest napisana w tak in-
teresujący sposób, że po jej lekturze ma 
się ochotę na zwiedzanie tego miasta.

GOZO – Radosna siostra Malty. 
Piotr Ibrahim Kalwas

To pozycja, która w bardzo dokład-
ny sposób ukazuje tę wspaniałą wyspę. 
Składa się z 7 rozdziałów przedstawia-
jących 7 pieszych wycieczek, na które 
zabiera nas sam autor. Kalwas odkrywa 
zupełnie nowe miejsca na tym małym 
skrawku lądu i proponuje świetny „spa-
cer” przeplatany historią, miejscowymi 
legendami, przepisami na gozytańskie 
potrawy oraz ciekawostkami o miesz-
kańcach wyspy, ich wierzeniach, zwy-
czajach i języku. Jest to idealna propo-
zycja czytelnicza na lato, gdyż ciepło, 
słońce i urok wyspy udało się utrwalić 

na jej kartach. Ten subiektywny obraz 
Gozo, wzbogacony został przepięknymi 
zdjęciami. 

SZTOKHOLM – Miasto, które tęt-
ni ciszą. Katarzyna Tubylewicz

Sztokholm to stolica Szwecji, a jedno-
cześnie największe i najpiękniejsze mia-
sto w tym kraju. Malownicze położenie 
i wszechobecne kanały same w sobie 
stanowią atrakcję turystyczną, dzięki 
której miasto nazwano „Wenecją Półno-
cy”. Książka Katarzyny Tubylewicz jest 
to opowieścią o duszy miasta, o jego 
mieszkańcach i problemach, które tak 
naprawdę są uniwersalne dla wielu kra-
jów i miast. Nie znajdziemy w niej in-
formacji o wszystkich najważniejszych 
zabytkach i muzeach, jak w typowym 
przewodniku. Są za to opisy miejsc, lu-
dzi i zdarzeń, których nie ma w innej po-
zycji o Sztokholmie. Autorka odsłania 
również odrobinę swojej prywatności 
związanej z życiem w Szwecji. Książ-
ka jest napisana lekko, a fotografie au-
torstwa syna pani Katarzyny – Daniela, 
uzupełniają tę opowieść o „mieście, któ-
re tętni ciszą”. 

Podróż nieoczywista

Z praktyki dietetyka

Rady innych o Twojej diecie?

Chcesz zacząć się odchudzać, mówisz o tym swoje-
mu otoczeniu i dostajesz od nich radę „Po prostu jedz 
mniej! I od razu schudniesz”. Czy taka sytuacja jest Ci 

znajoma? Czy komentarze, rady faktycznie pomagają zadbać 
o prawidłową masę ciała? I dlaczego właściwie tyjemy? 

Tego typu komentarze nie tylko nie pomagają, ale mogą za-
szkodzić! Przyczyną tycia jest jedzenie zbyt dużej liczby kalo-
rii. Natomiast przyczyn spożywania zbyt dużej ilości jedzenia 
może być bardzo dużo... 

Z nadmierną masą ciała jest trochę jak z górą lodową. To co 
widzi otoczenie to szczyt, czyli większa masa ciała, a to czego 
nie widać, to prawdziwe powody, dla których niektórym oso-
bom ciężko utrzymać prawidłowo masę ciała w jakimś kon-
kretnym okresie czasu.

Depresja, problemy hormonalne, stres, błędne nawyki ży-
wieniowe, śmierć bliskiej osoby, zaburzenia odżywiania – po-
wodów tycia może być naprawdę mnóstwo. 

Nigdy nie wiadomo, z jakimi problemami boryka się dana 
osoba. „Dobre rady” sugerujące mniejszą ilość jedzenia wcale 
nie rozwiązują problemu! Mogą go nawet pogłębić i wywołać 
jeszcze gorsze samopoczucie. które w konsekwencji doprowa-

dzi do zajadania stresu spowodowanego usłyszanymi słowa-
mi. 

Zamiast sugerować zbyt duże porcje, bądź wsparciem. 
Gwarantuję, że osoba, która zmaga się ze zbyt dużą masą 

ciała, jest tego świadoma i nie potrzebuje „złotych rad”, któ-
re nie rozwiążą przyczyny problemu. Bez jej wyeliminowa-
nia nie wpłyniemy na skutek, którym jest nieprawidłowa masa 
ciała. 

Działa to również w drugą stronę – „jedz więcej” nie sprawi, 
że osoba z niedowagą nagle przytyje uzyskując prawidłową 
masę ciała. 

Po prostu... ODPUŚĆ. Nigdy nie komentuj masy ciała dru-
giej osoby niezależnie od tego, czy waży więcej lub mniej niż 
wydaje Ci się, że powinna. Wzbudzanie poczucia winy i złego 
nastroju to pierwszy krok ku zaburzeniom odżywiania! 

Jeśli czujesz, że nie panujesz nad relacją z jedzeniem, nie 
czekaj aż problem rozwiąże się sam. Udaj się do specjalisty, 
aby zrozumieć przyczyny problemu i skutecznie je wyelimi-
nować! 

   dietetyk kliniczny i psychodietetyk 
~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak       

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl
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LIZBONA – Miasto, które przytula. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak, 
Marta Stacewicz-Paixao

Ta książka to opowieść o niekończą-
cym się stanie zakochania, o miłości 
do miasta, do jedzenia, do kultury i do 
siebie. Dużą część stanowią rozmowy 
między autorkami oraz rozmowy z in-
nymi mieszkańcami Lizbony i okolic, 
głównie Polakami. Emocje i wrażenia 
autorek są ogromną inspiracją do od-
wiedzenia ciekawych miejsc oraz do po-
znania bliżej osób związanych z Lizbo-
ną. Książka w wyjątkowy sposób oddaje 
klimat tego miejsca, przywołuje obrazy 
i kolory Lizbony, jednego z najbardziej 
charyzmatycznych i tętniących życiem 
miast Europy.

WENECJA – Miasto, któremu się 
powodzi. Manuela Gretkowska

Ta opowieść o Wenecji to gratka dla 
każdego, kto kocha Włochy, ale nie 
tylko. Otrzymujemy tutaj Wenecję wi-
dzianą oczami autorki, ale również 
bacznym okiem historii. Jest to cie-
kawy obraz miasta gondolierów, pe-
łen ciekawostek, informacji, wrażeń 
i uczuć. Autorka oprowadza czytelni-
ka przez miasto artystów i złoczyńców. 
Opowiada o weneckiej powodzi „acqua 
alta”, o XVI-wiecznym mieście lekkich 
obyczajów i XVIII-wiecznej erotycz-
nej stolicy Europy. Książka do polece-
nia tym wszystkim, którzy mają ochotę 

zobaczyć Wenecję w trochę innej od-
słonie

WIEDEŃ – Miasto najlepsze do ży-
cia. Marta Guzowska

W książce Guzowskiej znajdziemy 
kilkanaście rozdziałów ukazujących 
Wiedeń z różnych, czasami zaskakują-
cych punktów widzenia. Mamy tu Wie-
deń podziemny, z lotu ptaka, z dziec-
kiem na ręku, Wiedeń szpiegów, jak 
również Wiedeń dziwny i szalony. Pu-
blikacja pełna jest przydatnych wska-

zówek oraz różnych ciekawostek. Na 
uwagę zasługują też wywiady z miesz-
kańcami np. konserwatorem zabytków 
czy szefową kuchni eleganckiej restau-
racji. Oczywiście cała książka okraszo-
na jest wspaniałymi fotografiami, które 
sprawiają, że Wiedeń można zwiedzić 
„wirtualnie”. 

Życzymy miłych „nieoczywistych 
podróży”!

~ A.N.

Za nami pierwszy pokaz kino-
wy dziecięcych spektakli teatral-
nych projektu Teatr w Każdej 

Wiosce. 7 lipca w Kinie Sezamu można 
było obejrzeć spektakle grup z Lusowa 
(„Baśń o Rycerzu bez Konia”), Wysogo-
towa „Ludzkie zwyczaje” oraz Barano-
wa („Dżololina”). To jednak nie koniec. 
Przed nami kolejne występy nagrane 
podczas tegorocznych finałów projektu 
TwKW. Każdy spektakl został przetłu-
maczony na język ukraiński, żeby nasi 
przyjaciele z Ukrainy też mogli je obej-
rzeć. Dla jednych będzie to miłe wspo-
mnienie, dla innych szansa na nadro-
bienie zaległości. Spektakle wszystkich 
grup  pokazują ogrom całorocznej pracy 
włożony przez instruktorów i dzieci z 13 
gminnych miejscowości. Kolejne pre-
miery kinowe odbędą się kolejno:

14 lipca, godz. 18. Pokaz kinowy dzie-
cięcych spektakli teatralnych z projektu 
Teatr w Każdej Wiosce grupy z Sierosła-
wia („Unfollow, czyli zemsta Mikołaja 
Kopernika”) i Batorowa („Oranżada”); 

21 lipca, godz. 18. Pokaz kinowy dzie-
cięcych spektakli teatralnych z projektu 
Teatr w Każdej Wiosce, grupy z Tarnowa 
Podgórnego („Handlarz twarzy”) oraz 
Kokoszczyna („Jeden złożony z wielu”)

28 lipca, godzina 18. Pokaz kinowy 
dziecięcych spektakli teatralnych z pro-
jektu Teatr w Każdej Wiosce, grupy z Lu-
sówka („Potrzeba słów”) i Przeźmierowa 
(„Wielki mały świat”); 

4 sierpnia, godzina 18. Pokaz kinowy 
dziecięcych spektakli teatralnych z pro-
jektu Teatr w Każdej Wiosce, grupy 
z Rumianka („Na pełnym morzu”)  i Sa-
dów („Podmorze”); 

TwKW na dużym ekranie

11 sierpnia, godz. 18. Pokaz kinowy 
dziecięcych spektakli teatralnych z pro-
jektu Teatr w Każdej Wiosce, grupy 
z Jankowic („Naukowcy”) i Ceradza Ko-
ścielnego („Widziałem ostatnią pszczo-
łę”); ZAPRASZAMY!

~ GOKS



30    | sąsiadka~czytaj |  lipiec 2022

~ gok

15.07 godz. 19 „Sekret Madeleine 
Collins”

Judith prowadzi podwójne życie prze-
mieszczając się między Szwajcarią 
a Francją. W Szwajcarii mieszka z Ab-
delem, z którym wychowuje córkę; we 
Francji jest związana z Melvilem, z któ-
rym ma dwóch starszych synów. Stopnio-
wo krucha równowaga oparta na tajem-

nicach, kłamstwach i ciągłych podróżach 
zaczyna niebezpiecznie wymykać się 
spod kontroli. Judith postanawia mimo 
wszystko brnąć w to dalej, chociaż ozna-
cza to przyprawiającą o zawrót głowy 
eskalację zdarzeń.

5.08 godz. 19 „A oni dalej grze-
szą, dobry Boże!”

40 lat minęło jak jeden… grzech? Pań-
stwo Verneuil mają co świętować – taki 
staż małżeński to nie przelewki i, zda-
niem ich córek, świetna okazja, by zorga-
nizować huczną imprezę niespodziankę. 
Żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie 
z różnych zakątków świata przyjeżdżają 
rodzice Rachida, Davida, Chao i Char-
les’a. Jeśli państwo Verneuil myśleli, że 

czterech nietuzinkowych zięciów to już 
za dużo, to się dopiero zdziwią... Miej ich 
wszystkich w opiece, dobry Boże!

KINO DLA DZIECI:
31.07 godz.15 „Buzz Astral” 
„Buzz Astral” to nowy pełnometrażo-

wy film Disneya i Pixara. Naszpikowa-
na przygodami produkcja science-fiction 
opowiada o początkach Buzza Astrala 
- postaci, która była pierwowzorem za-
bawki - aby przybliżyć Strażnika Ko-
smosu rzeszy wiernych fanów. Na czele 

Kino Sezamu zaprasza
projektu stoi zdobywca nagrody Annie, 
doświadczony twórca animacji i współ-
reżyser „Gdzie jest Dory?” (2016), An-
gus MacLane. Za produkcję odpowie-
dzialna była Galyn Susman („Toy Story: 
Prehistoria, 2014”)

7.08 godz. 15 „Pamiętniki Tatusia 
Muminka”

W odległej krainie leży Dolina Mu-
minków, urzekające, przyprawiają-
ce o zdumienie miejsce pełne tajemnic. 
Spokojne wieczory sprzyjają snuciu nie-
bywałych opowieści z przeszłości, a Ta-
tuś Muminka ma ich całkiem sporo. On 
też był kiedyś małym Muminkiem i nie 
uwierzycie, co wtedy robił! Latający sta-
tek, bal u króla, morskie przeprawy… 

Czy Tatuś Muminka spełnił marzenia 
i został w młodości prawdziwym łowcą 
przygód? Samotne wędrówki, tajemni-
cza Buka i podwodny świat to dopiero 
początek historii! Młody Tatuś Muminka 
zabiera nas w swoje pełne przygód dzie-
ciństwo, odkrywa nowe, niezwykłe kra-
iny, a po drodze spotyka wspaniałych, 
dobrze nam znanych przyjaciół. Czy to 
na pewno ten sam spokojny i poważny 
Tatuś Muminka?

KINO DLA DZIECI w języku ukra-
ińskim:

31.07 godz.12 Велика пригода 
монстра Моллі „Wielka wyprawa 
Molly” 

Моллі вже невдовзі не буде єдиною 
дитиною в родині. Вона не буде аби-
якою старшою сестрою, вона буде 
найкращою сестрою у світі. Вона на-
віть звʼязала шапку для малюка, аби 
йому було тепло, коли він виведеть-
ся. Батьки Моллі вирушають у подо-
рож на віддалений острів, на якому 
народжуються всі члени клану мон-
стрів. Тата ще чекає місія висиджуван-
ня яйця. Але по дорозі виявиться… що 
вони (О, ні!) забули взяти шапку. Мол-
лі і її друг Едісон вирушають у велику 
подорож, де їх чекають великі пригоди 
й виклики. Український дубляж, Без-
коштовний вхід

Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki 
i para najlepszych przyjaciół, zamiesz-
kujących leśną polanę. Dzielna języczka 
i przebojowy wiewiór wyruszają w świat 
by uratować leśne stworzenia, którym na 

skutek suszy zabrakło wody. Choć będą 
musieli stawić czoła wielu trudnościom, 
udowodnią, że nawet będąc małym, moż-
na zostać wielkim bohaterem. 

Seans w języku ukraińskim. Wstęp 
wolny

7.08 godz.12  „Якуб, Мімі та собаки, 
якi вмiли говорити” „Jakub, Mimmi 
i gadające psy” Seans w języku ukraiń-
skim. Wstęp wolny

Якуб та Мімі це родичі, які недо-
люблюють один одного. Однак ско-
ро з›являється шанс, щоб це змінити. 
Діти починають дружити з бандою со-
бак, які вміють говорити. Перед ними 
є дуже важливий виклик...

10-річний Якуб приїжджає на тиж-
день у передмістя Риги, де зупиня-
ється у своєї двоюрідної сестри Мімі. 
Дівчинка неохоче вводить його у свій 
світ. Однак скоро хлопчик знайомить-
ся з... бандою собак, які говорять. Од-
ного дна хтось викрадає одну із собак, 
а ще інвестор забирає улюблений парк 
Мімі. Діти та собаки починають спіль-
но боротися, щоб врятувати друга та 
улюблений парк. 

Це оригінальний мультфільм, чарів-
ність  якого  підкреслює музика Кши-
штофа А. Янчака.

Jakub i Mimmi to para kuzynów, któ-
rzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak po-
jawia się szansa, by to zmienić. Dzieci 
zaprzyjaźniają się z gangiem gadających 
psów. Przed nimi bardzo ważne wyzwa-
nie…

10-letni Jakub przyjeżdża na tydzień 
na przedmieścia Rygi, gdzie zatrzymu-
je się u kuzynki Mimmi. Dziewczynka 
z niechęcią wprowadza go w swój świat. 
Wkrótce jednak chłopiec zawiera nie-
zwykłą znajomość z… gangiem gadają-
cych psów. Pewnego dnia jeden ze zwie-
rzaków zostaje porwany, a ukochany 
park Mimmi przejmuje inwestor. Dzieci 
i psy podejmują wspólną walkę, by oca-
lić ulubione miejsce i czworonoga.

Film jest oryginalną animacją, której 
urok podkreśla muzyka Krzysztofa A. 
Janczaka.
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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)
• Kino Sezamu: CK Przeźmierowo pół godziny 
przed seansem
• od 1.07 tylko w biurze GOK SEZAM w godz. 9-15  

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru 
kina lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

21/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych 
z projektu Teatr w Każdej Wiosce,
grupy z Tarnowa Podgórnego („Handlarz 
twarzy”) oraz Kokoszczyna („Jeden złożony z 
wielu”)
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

15/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Sekret Madeleine Collins”
Bilety: 18 zł

31/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci: „Велика пригода 
монстра Моллі”
 „Wielka wyprawa Molly”, Український 
дубляж, Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

31/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: „Buzz Astral”
Bilety: 14 zł; www.biletyna.pl

31/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 13:30-15:00

Gry i zabawy dla dzieci, 
Wstęp wolny

17/0716/07
DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 17:00

SOBOTA
GODZ. 17:00

Mała Scena Sezamu: „Bajki Malutkie 2” 
- Teatr Animacji - spektakl plenerowy 
Wstęp wolny

AF
ISZ

28/07
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych 
z projektu Teatr w Każdej Wiosce,
grupy z Lusówka („Potrzeba słów”) i Przeźmie-
rowa („Wielki mały świat”)
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

4/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatralnych 
z projektu Teatr w Każdej Wiosce,
grupy z Rumianka („Na pełnym morzu”)  
i Sadów („Podmorze”)
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

5/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „A oni dalej grzeszą, 
dobry Boże!”
Bilety: 18 zł

7/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Якуб, Мімі та собаки, якi вмiли говорити”, 
„Jakub, Mimmi i gadające psy”; Український 
дубляж, Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

7/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Pamiętniki Tatusia Muminka”
Bilety: 14 zł; www.biletyna.pl

7/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 13:30-15:00

Gry i zabawy dla dzieci, 
Wstęp wolny

7/08
KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 13:00

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Lux Antiqua - muzyka dawna
Wstęp wolny

8-12/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

GODZ.
 10:30-15:30

Warsztaty tańca nowoczesnego z instruktorami 
Teatru Tańca Sortownia dla dzieci i młodzieży 
od 10 lat
Koszt: 200zł; Obowiązują zapisy.
Karta zgłoszenia dostępna na www.goksezam.pl

11/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 18:00

Pokaz kinowy dziecięcych spektakli teatral-
nych z projektu Teatr w Każdej Wiosce,
grupy z Jankowic („Naukowcy”) i Ceradza 
Kościelnego („Widziałem ostatnią pszczołę”)
Wstęp wolny, napisy w języku ukraińskim

20/08
LUSOWO, UL. POZNAŃSKA 2

SOBOTA
GODZ. 15:00

Festiwal BLusowo
Wystąpią: Ania Rusowicz, 
Blue Wave Band, Nocna Zmiana Bluesa,  
Jagoda Kret

21/08
LUSOWO, UL. POZNAŃSKA 2

NIEDZIELA
GODZ. 10:30

Lusowo na Folkowo - XXII Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych oraz Dożynki Gminy 
Tarnowo Podgórne
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Na to wydarzenie czekamy od dwóch lat. Po przerwie, 
z wielki przytupem, powraca festiwal BLusowo. Cze-
ka nas podwójne świętowanie bowiem nie tylko z po-

wodu jego długiego oczekiwania, ale również ze względu na 
to, że będzie to jubileuszowa 10. edycja. 

Tradycyjnie już spotykamy się w Lusowie na placu „U Księ-
dza za płotem”.  W tym roku BLusowo odbędzie się 20 sierp-
nia. Festiwal uświetnią znakomici polscy artyści: Blue Wave 
Band, Nocna Zmiana Bluesa, Ania Rusowicz, Jagoda Kret. 

Na naszej scenie usłyszymy nie tylko czołowych blueso-
wych wykonawców, ale i zdolnych debiutantów. Na głównej 
scenie zaprezentuje się czwórka finalistów konkursu, którego 
przewodniczącym będzie, tradycyjnie już – Ryszard Gloger, 
znawca bluesa i dziennikarz muzyczny znany z anteny Radia 
Poznań. Dla laureata Grand Prix przewidziano nagrodę w wy-
sokości 3 500 zł oraz zaproszenie na kolejną edycję festiwalu.

Blue Wave Band 
Zespół powstał w drugiej połowie 2002 r. Jego założyciela-

mi są Yaca i Pancerz. Pierwszy okres działalności to poszuki-
wanie brzmienia, stylu i instrumentalistów. Wypracowany styl 
to mieszanka bluesa, R&B i rocka. Na repertuar składają się 
polskie i zagraniczne standardy bluesowe i rockowe wyrasta-
jące z korzeni tych gatunków.

Ich aranżacje na dwie gitary, bas i perkusję, świetnie wspo-
maga harmonijka ustna wokalisty. Wyróżniają się tutaj prze-
platane partie solowe gitarzystów, dzięki którym powstają cie-
kawe i często nietypowe brzmienia i frapujące harmonie.

Sławek Wierzcholski I Nocna Zmiana Bluesa 
Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek 

Wierzcholski i stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa 
w ciągu 40 lat nieprzerwanej działalności (jedyny taki zespół 
bluesowy w Polsce!) osiągnęli sukcesy, którymi można by ob-
dzielić znacznie większe grono artystów! Dwadzieścia osiem 
wydanych płyt, nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa 
jak m. in. Charlie Musselwhite czy Louisiana Red, koncerty 
supportujące gwiazdy bluesa światowego formatu: B. B. Kin-
ga czy Blues Brothers.  Kilka tysięcy koncertów w Polsce 
i praktycznie w całej Europie, w USA, a nawet w Zimbabwe!

Przez 40 lat Sławek Wierzcholski i jego zespół wykreowali 
własny, niepowtarzalny styl będący fuzją bluesa, folku, jazzu 

i piosenki autorskiej. Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i au-
tor dwóch popularnych podręczników gry na tym instrumen-
cie. Ciekawostką jest, że jako jedyny, zagrał na harmonijce 
hejnał z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, transmito-
wany przez radio!

Na koncert zespołu składają się najbardziej znane utwory 
oraz te z najnowszej płyty. Nigdy nie brakuje takich jak „Szó-
sta zero dwie”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker” 
czy śpiewany razem z publicznością „Chory na bluesa”, bę-
dący kulminacją każdego występu. Koncerty Nocnej Zmia-
ny Bluesa to wspaniałe przeżycie, duża dawka energii, ale też 
refleksji, to połączenie tych wieloletnich doświadczeń z mło-
dzieńczą energią, którą muzykom i słuchaczom daje blues!

Jagoda Kret
Jagoda Kret to charyzmatyczna wokalistka o charaktery-

stycznej „ciemnej” barwie głosu, to także autorka piosenek. 
Fani The Voice of Poland pamiętają ją z pewnością z finału 
III edycji. Jej muzyka to zbiór „brudnych”, gitarowych, blu-

esowo-rockowych brzmień inspirowanych amerykańskim fol-
kiem. W 2018 roku na witrynie YouTube artystka zaprezento-
wała trzy single w formie live sesji: „A Ty Bądź”, „5 kroków” 
i „Będziemy rozmawiać o miłości”. Wraz z zespołem wystą-
piła wówczas na wielu prestiżowych scenach festiwalowych 
w Polsce, m. in. Spring Break Festiwal, KFPP Opole 2019 
w konkursie Debiutów, Fest Festiwal w Chorzowie. Pojawi-
ła się również na głównej scenie kultowego festiwalu Jarocin.

W grudniu 2021 artystka zaprezentowała swój debiutancki 
album „O Samym Braku Stabilności”, którego zapowiedzią 
były single „Błogostan” i „Tu nie musisz nic”.

Ania Rusowicz
Najpierw cały kraj poznał ją jako wokalistkę zespołu Dezire, 

działającego na pograniczu R&B i soulu, a od 2011  możemy 
obserwować  jej występy  solowe.  To znakomita wokalistka, 
kompozytorka i autorka tekstów.  Znana przede wszystkim fa-
nom muzyki retro. Jej twórczość nawiązuje do kolorowych lat 
60- i 70-tych. Laureatka czterech Fryderyków. Jej twórczość 
charakteryzuje lekkość i pogoda ducha, a przede wszystkim – 
wysoki poziom artystyczny, który spełnia oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających słuchaczy.

~ gok

Przed nami X edycja Festiwalu BLusowo



lipiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    33

Wydała cztery albumy studyjne: Mój Big-Bit (2011), któ-
ry otrzymał miano Złotej Płyty,  Genesis (2013), Retronaro-
dzenie (2016) i ostatni Przebudzenie (2019), opowiadający 
o wycieczce do Nowego Orleanu, ezoterycznych zaintereso-
waniach i trosce o ekologię. W 2017 zadziwiła swoich fanów, 
wydając album studyjny, zatytułowany niXes, łączący muzykę 
elektroniczną z rockiem psychodelicznym.

Festiwal BLusowo to więcej niż blues, to dobra muzyka 
i wspólna zabawa, ale również integracja międzypokolenio-
wa. Do Lusowa zapraszamy wszystkich członków rodziny bo-
wiem w programie zaplanowane są również atrakcje dla dzieci. 
W przygotowanej specjalnie na tę okazję „Strefie Dziecięcej” 
będą gry i zabawy, a także koncert Wujka Ogórka. Wieczorem 
po koncercie Anny Rusowicz w Leśnym Zakątku rozpocznie 
się Jam Session z Joanną Pilarską, naszą rodzimą bluesmenką. 
Festiwal BLusowo organizowany jest przez Gminny Ośrodek 
Kultury SEZAM oraz Gminę Tarnowo Podgórne, a sponsorem 
wydarzenia jest firma Schattdecor. Zapraszamy!

PROGRAM 
Scena, ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00-17.00 KONKURS - 4 zespoły 
17.45 Blue Wave Band
18.45 Jagoda Kret
19.45 Ogłoszenie wyników konkursu
20.15  Sławek Wierzcholski 
  i Nocna Zmiana Bluesa 
21.30 Ania Rusowicz 

Leśny Zakątek, ul. Poznańska 10, Lusowo
22.45 Jam Session Joanna Pilarska 

BLusowa Strefa Dziecięca 
ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00 – 17.00 gry i zabawy, warsztaty
17.00 Koncert Wujka Ogórka

~ gok

Zeszłoroczny spektakl „Bajki Malutkie” zgromadził sze-
roką publiczność. Bajki o pchłach, muchach, włosach 
i innych drobinkach zyskały swoich fanów. Jeśli i wy 

polubiliście się z bajkowymi bohaterami w rozmiarze XS, na 
pewno spodoba wam się kolejna porcja miniprzygód. W dru-
giej części „Bajek Malutkich” aktorzy Teatru Animacji wezmą 
pod lupę losy pewnego przesympatycznego, nastoletniego 
Mola Zbyszka i jego trudnej dość relacji z pewną Starą Babcią. 
Wróci także dobrze wszystkim znana z pierwszej części Ba-
jek Mucha Marzena! Później wszyscy razem poszukamy ma-
leńkiej plastikowej Owieczki, która znowu się zgubiła i przy 
okazji kogoś znalazła. Kogo? A gdyby to on wiedział...? Czy 
ktoś z Was zastanawiał się, jakie rozterki i pragnienia może 
mieć włos na łysiejącej głowie? Bajka o Włosie Patryku lek-
ko i z domieszką poezji opowiada nam o tym, co nieuniknio-
ne, a przy okazji pozwala odkryć piękno w marzeniach.  Tyle 
przygód, tyle zdarzeń, tyle wzruszeń i radości, choć przecież 
podobno nasze bajeczki takie malutkie...! 

Nietuzinkowa scenografia, wygodne pufy i leżaki oraz zie-
lona trawa dookoła. Czego chcieć więcej w letnie popołudnie? 

~ MW

16 lipca, 17.00 Bajkowóz ze spektaklem plenerowym „Baj-
ki Malutkie 2”  Teatru Animacji, przy Centrum Kultury Prze-
źmierowo

17 lipca, 17.00 Bajkowóz ze spektaklem plenerowym „Bajki 
Malutkie 2”  Teatru Animacji, przy DK w Tarnowie Podgór-
nym

Spektakl plenerowy
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Dzień po Festiwalu BLusowo, czyli 21 sierpnia, na 
ul. Poznańskiej 2 w Lusowie, rozpoczną się Dożyn-
ki Gminy Tarnowo Podgórne i XXII Przegląd Zespo-

łów Folklorystycznych. Uroczyste świętowanie rozpocznie 
się mszą świętą o godz. 10.30, następnie tuż po niej ok. godz. 
11.30, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy rozpocznie obrzęd do-
żynkowy. Na placu przed kościołem, zespół przypomni na-
sze rodzime tradycje i m. in. wykona obrzędy dziękczynne za 
ukończenie żniw i plony.

Występy zespołów folklorystycznych będzie można oglądać 
od godziny 12.45. Jak co roku, będzie okazja do obejrzenia grup 
z Polski jak i – dzięki współpracy GOK SEZAM z Towarzy-
stwem Poligrodzianie – również  z zagranicy. Wybrzmi muzyka 
ludowa i biesiadna związana z różnymi regionami świata. Pol-
skę będą reprezentować: ZPiT „Chludowianie”, Zespół Folk-
lorystyczny „Złote Kłosy”, po raz pierwszy Zespół Ludowy 
„Gniewkowianie” z Torunia, a także ZPiT „Lusowiacy” oraz 
DZPiTL Modraki.

Oprócz występów na dużej scenie, będzie można skorzystać 
z folkowej strefy dziecięcej, gdzie odbędą się zabawy dla całej 
rodziny. W tym samym miejscu o godz. 18 Mozaika zaprezentu-
je spektakl muzyczny pt. „Księga muzyki i opowieści. Wędrów-
ki po bliskim Wschodzie”. 

W tym roku Przegląd „Lusowo na Folkowo” o godz. 19 za-
kończy występ Orkiestry Św. Mikołaja, która na scenie występu-
je od ponad trzydziestu lat. Przez ten czas zmieniał się zarówno 
skład grupy, instrumentarium, jak i styl muzyczny. Niezmienny 
pozostał jedynie ich wysoki poziom artystyczny. Przez kolejne 
trzy dekady swojego funkcjonowania orkiestra stworzyła ponad 
dziesięć albumów. Wszechstronność muzyki, którą zawarła na 
kolejnych swoich wydawnictwach, ukazuje niezwykle szerokie 
horyzonty artystyczne, kryjące się za projektem. Na jej twór-
czość składa się także przeróżny materiał źródłowy, z którego 
czerpią inspirację. Słychać to zarówno w samych piosenkach 
odwołujących się tak do szeroko rozumianej tradycji polskiej, 
obejmującej piosenki ludowe z okolic Lubelszczyzny, Podhala 
i Małopolski, jak i w kompozycjach nawiązujących do szersze-
go spektrum stylistycznego, w którym dominuje żywioł hucul-
ski i łemkowski. 

Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne to i tu czekają nas nie-
spodzianki. Goście przyjadą bowiem nie tylko z bliskiej nam 
Ukrainy, ale również z odległych Indii. Poniżej przedstawiamy 
wszystkie grupy spoza Polski. 

Szczegółowy program Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych już wkrótce na www.goksezam.pl. 

Soleil D’or D’algérie (Algieria)
Stowarzyszenie soleil d’or d’algerie powstało w 1995 r. Gru-

pę Solie d’Or d’algerie tworzą członkowie w wieku od 19 do 50 
lat, specjalizujący się w tańcu kabyle, pochodzący ze wszyst-
kich regionów Wielkiej Kabylii. Ta mieszanka sprawiła, że ich 
praca ilustruje i reprezentuje kulturę algierską oraz dziedzic-
two artystyczne i kulturowe prowincji Sidi Bel Abbes, ale nie 
przeszkadza im to w dotykaniu innych algierskich tańców ludo-
wych, takich jak taniec algierski, Tindi, Chaoui, Allaoui, Neha-
rie i wiele innych, aby przybliżyć bogactwo kulturowe Algierii. 

Choreografiom wykonywanym przez tancerzy towarzyszą 
pieśni i gesty, które reprezentują przeszłość, historię, kulturę fi-
lozoficzną inspirowaną przez ich przodków.

Sahasra Performing Arts Centre INDIE
Grupa powstała w 2005 roku jako promotorzy indyjskich ze-

społów folklorystycznych, zespołów tańca klasycznego i form 
teatralnych z Indii, które prezentują i reprezentują starożytną 
i etniczną wybitną twórczość wszechstronnej kultury indyjskiej. 
Grupa łączy barwne dziedzictwo etniczne z niesamowitymi 
tańcami, pieśniami, tradycyjnymi instrumentami muzycznymi, 
a także olśniewającymi kolorowymi kostiumami.

Zaspiv Narodowy Żeński Zespół Bandurowy oraz Naro-
dowy Zespół Tańca Virnist (Wierność)  – zespoły z Narodo-
wego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej UKRAINA

Zaspiv Narodowy Żeński Zespół Bandurowy  
Pierwszy zespół muzyczny Uniwersytetu został zorganizowa-

ny przez Olega Hasiuka w 1949 roku. Wielokrotnie zespół był 
zmuszany do zaprzestania swojej działalności z powodu wyraź-
nego ducha narodowego, a jego członkowie byli aresztowani 
i zesłani na Syberię. Liczne zakazy i ograniczenia nie zdołały 
jednak unicestwić ducha zespołu.

W 2000 roku otrzymał on honorowy tytuł „Narodowy” za 
wysoki poziom mistrzowski. Wkrótce uzyskał międzynarodo-
we uznanie zawodowe. 

Zespół stale odświeża swój repertuar i stara się zachować tra-
dycje ludowe oraz zaszczepić miłość do pieśni i kultury ludowej. 
W jego repertuarze znajdują się: muzyka sakralna, klasyka ukra-
ińska i zachodnioeuropejska, ukraińskie pieśni ludowe, pieśni au-
torskie – ogółem ponad pięćdziesiąt kompozycji różnego rodzaju.

Narodowy Zespół Tańca Virnist powstał w 1978 roku. 
W 1982 r. otrzymał tytuł „Narodowy” za mistrzowskie wyko-

nanie i profesjonalny poziom programów.
Zespół stale pracuje nad doskonaleniem swoich występów, re-

alizacją nowych utworów choreograficznych, dużo koncertuje. 
W programie zespołu znajduje się ponad 20 kompozycji chore-
ograficznych. Są to głównie tańce z różnych regionów Ukrainy.

Zespół z powodzeniem koncertował w Grecji, Polsce, Kana-
dzie, na Węgrzech, Słowacji, w Hiszpanii, Portugalii, na Litwie, 
dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Twórczy entuzjazm uczestników zespołu, ich owocna dzia-
łalność koncertowa stawiają go w rzędzie czołowych zespołów 
tanecznych Ukrainy.

Zespół Folklorystyczny „Doruletul” (Rumunia) 
Młodzieżowy zespół folklorystyczny „Doruletul” został zało-

żony w 1990 roku przez prof. Stefana Comana, głównego cho-
reografa. Grupa składa się z ponad 200 dzieci w wieku od 4 
do 18 lat. W swoim repertuarze posiada ponad 50 tańców ludo-
wych. Młodzi artyści prezentują swoje układy taneczne z Do-
brudży i rumuńskiego folkloru. 

„Doruletul” jest pomysłodawcą największego Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru dla dzieci w Rumunii „Złota Ryba”, 
który rozpoczął się w 1993 roku.

Zespół Ludowy „Alexander Turunzev” (Republika Pół-
nocnej Macedonii)

Zespół powstał w 1954 roku. Posiada dwie różne orkiestry 
(orkiestrę klasyczną i orkiestrę instrumentów ludowych) oraz 
dwie grupy tancerzy. Pielęgnuje kulturę rodzimego kraju po-
przez prezentację oryginalnych strojów ludowych, oryginal-
nych instrumentów ze skóry i drewna, tańców i pieśni ludo-
wych. Zespół brał udział w wielu festiwalach folklorystycznych 
w Macedonii Północnej i za granicą.

Lusowo na Folkowo po raz kolejny!
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WAKACJE W GMINIE
TARNOWO PODGÓRNE

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

1 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 świetlica w Rumianku OSiR

1 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 świetlica w Kokoszczynie OSiR

1 sierpnia Otwarte zajęcia sportowe – wprowadzenie 
do szermierki

17.00-18.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym UKS ATLAS 

1-5 sierpnia nienudno.pl półkolonie dla dzieci*/** 8.00-16.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

1 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

1 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

2 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

2 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

2 sierpnia Gry i zabawy rzutne 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

2 sierpnia Zabawa z klockami Lego 16.00-17.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

2 sierpnia Koszykówka 17.30-19.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

2 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

2 sierpnia Zabawy z klockami Lego 14.00-15.00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

3 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

3 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

3 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

3 sierpnia Otwarte zajęcia sportowe – wprowadzenie 
do szermierki

17.00-18.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym UKS ATLAS

3 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00.12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

3 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

3 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

4 sierpnia Badminton 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

4 sierpnia Joga 10.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

4 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

4 sierpnia Pokaz kinowy dziecięcych spektakli 
teatralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce 

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

5 sierpnia Kino SEZAMu*/** 19.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

5 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.0 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich
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data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

6 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

6 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

7 sierpnia Kino SEZAMu 19.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Gry i zabawy dla dzieci 13.30-15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Kino SEZAMu dla dzieci*/** 15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Lusowskie Spotkanie Muzyczne 13.00 Kosciół w Lusowie GOK SEZAM

7 sierpnia Wakacyjne warsztaty z majsterkowania dla 
dzieci

13.00-14.45 Taras w Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

7 sierpnia Koncert Tomasza Drabiny TANGREEN 17.00 Koncert tarasowy Pałac Jankowice

8-12 sierpnia Go4Robot półkolonie dla dzieci*/** 7.30-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

8-12 sierpnia Warsztaty tańca z Teatrem Tańca Sortownia 10.30-15.30 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

8 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR 

8 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

8 sierpnia Otwarte zajęcia sportowe – wprowadzenie 
do szermierki

17.00-18.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym UKS ATLAS

8 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR 

8 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

9 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

9 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

9 sierpnia Lekka atletyka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

9 sierpnia Koszykówka 17.30-19.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

9 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowo OSiR

9 sierpnia Lato w Bibliotece z Lassem i Mają 10.00-11.15 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

10 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

10 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

10 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR 

10 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR 

10 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

10 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

11 sierpnia Siatkówka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

11 sierpnia Joga 19.00-20.00 Hala OSiR w Baranowie Plaża w Lusowie

11 sierpnia Pokaz kinowy dziecięcych spektakli 
teatralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce 

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

11 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

12 sierpień Zgrana gmina Tarnowo – Fyrtel Gier 18.00-1.00 Baranowo, świetlica wiejska,
ul. Spokojna 2b

Fundacja Free Time

12 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

13 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

13 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

14  sierpnia Warsztaty plecionkarskie 13.00 Taras Pałac Jankowice

15-19 sierpnia Go4Robot półkolonie dla dzieci*/** 7.30-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

15 sierpnia Dożynki parafialne Tarnowa Podgórnego Kościół Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym

Kółko rolnicze 
Tarnowo Podgórne

16 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

16 sierpnia Koszykówka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

16 sierpnia Zabawa z klockami Lego 16.30-17.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

16 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowo OSiR

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

17 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

17 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15:30-16:30 Świetlica w Rumianku OSiR

17 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

17 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

17 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

17 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

18 sierpnia Gry i zabawy rzutne 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpnia Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

18 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

19 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

19 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

19 sierpnia Kino plenerowe 22:30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Podwieczorek artystyczny z Michałem 
Grudzińskim

17.00 Sala koncertowa Pałac Jankowice

20 sierpnia Prelekcja 11.00-13.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

20 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Festiwal BLusowo X edycja Festiwalu BLusowo GOK SEZAM

21 sierpnia Warsztaty plecionkarskie 13.00 Taras Pałac Jankowice

21 sierpień Follow Rivers 17.00 Pałacowa scena Pałac Jankowice

21 sierpnia Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne  i Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych “Lusowo na 
Folkowo”

10.30-20.00 Plac przy kościele w Lusowie GOK SEZAM

22 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

22 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

22 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

22 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

22 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

22 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

22 sierpnia Otwarte warsztaty z tańcem ludowym – 
sierpień w kolorze Modrakow

10.00-12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

23 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

23 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

23 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

23 sierpnia Badminton 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

23 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

23 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

24 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

24 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

24 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

24 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

24 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

24 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 świetlica w Wysogotowie OSiR

24 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

24 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR
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data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

6 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

6 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

7 sierpnia Kino SEZAMu 19.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Gry i zabawy dla dzieci 13.30-15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Kino SEZAMu dla dzieci*/** 15.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

7 sierpnia Lusowskie Spotkanie Muzyczne 13.00 Kosciół w Lusowie GOK SEZAM

7 sierpnia Wakacyjne warsztaty z majsterkowania dla 
dzieci

13.00-14.45 Taras w Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

7 sierpnia Koncert Tomasza Drabiny TANGREEN 17.00 Koncert tarasowy Pałac Jankowice

8-12 sierpnia Go4Robot półkolonie dla dzieci*/** 7.30-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

8-12 sierpnia Warsztaty tańca z Teatrem Tańca Sortownia 10.30-15.30 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

8 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR 

8 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

8 sierpnia Otwarte zajęcia sportowe – wprowadzenie 
do szermierki

17.00-18.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym UKS ATLAS

8 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR 

8 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

9 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

9 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

9 sierpnia Lekka atletyka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

9 sierpnia Koszykówka 17.30-19.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

9 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowo OSiR

9 sierpnia Lato w Bibliotece z Lassem i Mają 10.00-11.15 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

10 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

10 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

10 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR 

10 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR 

10 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

10 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

11 sierpnia Siatkówka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

11 sierpnia Joga 19.00-20.00 Hala OSiR w Baranowie Plaża w Lusowie

11 sierpnia Pokaz kinowy dziecięcych spektakli 
teatralnych z projektu Teatr w Każdej Wiosce 

18.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

11 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

12 sierpień Zgrana gmina Tarnowo – Fyrtel Gier 18.00-1.00 Baranowo, świetlica wiejska,
ul. Spokojna 2b

Fundacja Free Time

12 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

13 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

13 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

14  sierpnia Warsztaty plecionkarskie 13.00 Taras Pałac Jankowice

15-19 sierpnia Go4Robot półkolonie dla dzieci*/** 7.30-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

15 sierpnia Dożynki parafialne Tarnowa Podgórnego Kościół Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym

Kółko rolnicze 
Tarnowo Podgórne

16 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

16 sierpnia Koszykówka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

16 sierpnia Zabawa z klockami Lego 16.30-17.30 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

16 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowo OSiR

data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

17 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

17 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15:30-16:30 Świetlica w Rumianku OSiR

17 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

17 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

17 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

17 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

18 sierpnia Gry i zabawy rzutne 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

18 sierpnia Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

18 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

19 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

19 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

19 sierpnia Kino plenerowe 22:30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Podwieczorek artystyczny z Michałem 
Grudzińskim

17.00 Sala koncertowa Pałac Jankowice

20 sierpnia Prelekcja 11.00-13.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

20 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

20 sierpnia Festiwal BLusowo X edycja Festiwalu BLusowo GOK SEZAM

21 sierpnia Warsztaty plecionkarskie 13.00 Taras Pałac Jankowice

21 sierpień Follow Rivers 17.00 Pałacowa scena Pałac Jankowice

21 sierpnia Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne  i Przegląd 
Zespołów Folklorystycznych “Lusowo na 
Folkowo”

10.30-20.00 Plac przy kościele w Lusowie GOK SEZAM

22 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

22 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

22 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

22 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

22 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

22 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

22 sierpnia Otwarte warsztaty z tańcem ludowym – 
sierpień w kolorze Modrakow

10.00-12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

23 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

23 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

23 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

23 sierpnia Badminton 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

23 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

23 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

24 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

24 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

24 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

24 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

24 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

24 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 świetlica w Wysogotowie OSiR

24 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

24 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR
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data
wydarzenia nazwa wydarzenia godzina miejsce organizator

24 sierpnia Otwarte warsztaty z tańcem ludowym – 
sierpień w kolorze Modrakow

15.00-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

25 sierpnia Czytanie na trawie 10.00-10.45 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

25 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25 sierpnia Lekka atletyka 11.00-12.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

25 sierpnia Joga 19.00-20.00 Plaża w Lusowie OSiR

26 sierpnia Badminton 9.30-11.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

26 sierpnia Unihokej 11.00-13.00 Hala OSiR w Baranowie OSiR

26 sierpnia Czas na zwiedzanie Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie

8.00-18.00 Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie 

Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich

26 sierpnia Zgrana gmina Tarnowo – Fyrtel Gier 18.00-1.00 Baranowo, świetlica wiejska,
ul. Spokojna 2b

Fundacja Free Time

26 sierpnia Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pałac Jankowice OFP

27 sierpnia Joga na trawie 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

27 sierpnia Nordic walking 10.00-11.30 Park przy Pałacu Jankowice Pałac Jankowice

27 sierpnia Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pałac Jankowice OFP

28 sierpnia Ogólnopolski Festiwal Piosenki Pałac Jankowice OFP

29 sierpnia Otwarte warsztaty z tańcem ludowym –
sierpień w kolorze Modrakow

10.00-12.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

29 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

29 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

29 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

29 sierpnia Bilard 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

29 sierpnia Lato w Bibliotece z Lassem i Mają 10.00-11.15 Biblioteka Publiczna Tarnowo 
Podgórne 

Biblioteka Publiczna 
Tarnowo Podgórne

30 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

30 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 18.30-19.30 Świetlica w Wysogotowie OSiR

30 sierpnia Street workout 18.00-19.00 Park St. Kanikowskiego w Przeźmierowie OSiR

31 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe 9.00-12.00 Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym OSiR

31 sierpnia Badminton 12.00-13.30 Hala OSiR w Przeźmierowie OSiR

31 sierpnia Zdrowy kręgosłup 15.30-16.30 Świetlica w Rumianku OSiR

31 sierpnia Zdrowy kręgosłup 16.30-17.30 Świetlica w Kokoszczynie OSiR

31 sierpnia Zajęcia ogólnorozwojowe + zdrowy kręgosłup 20.15-21.15 Świetlica w Wysogotowie OSiR

31 sierpnia Tenis stołowy 13.00-14.30 Hala OSiR w Baranowie OSiR

31 sierpnia Otwarte warsztaty z tańcem ludowym – 
sierpień w kolorze Modrakow

15.00-17.00 Centrum Kultury Przeźmierowo GOK SEZAM

*wydarzenia płatne/**obowiązuje rezerwacja wejściówek lub wcześniejsze zapisy u organizatora
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, dni bądź godziny.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie www.tarnowo-podgorne.pl i na stronach organizatorów.
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~ gok

W sierpniu, w ramach Lusow-
skich Spotkań Muzycznych 
przeniesiemy się do czasów 

średniowiecza i renesansu. W tę mu-
zyczną podróż zabierze nas zespół Lux 
Antiqua, który tworzą absolwenci aka-

demii muzycznych – poznańskiej i wro-
cławskiej. Posiadane umiejętności po-
zwalają im wykonywać muzykę dawną 
w sposób profesjonalny, zgodnie z prze-
słankami historycznymi. Zespół posiada 
bogate instrumentarium, w skład które-

go wchodzą kopie instrumentów daw-
nych, tj. viola da gamba, lutnia renesan-
sowa, fidele ramieniowe, fidel kolanowa 
oraz harfa. Wszyscy członkowie zespo-
łu posiadają także umiejętności wokalne 
pozwalające na wykonywanie utworów 
a’capella lub utworów wokalnych z to-
warzyszeniem instrumentów. Lux Anti-
qua tworzy pięcioro muzyków: Patryk 
Powel, Zuzanna Paprzycka-Powel, Da-
mian Kacner, Joanna Bardzka i Marta 
Michalak. Ich wspólnego brzmienie bę-
dzie można posłuchać 7 sierpnia o godz. 
13 w kościele w Lusowie.

~ MW
7 sierpnia (niedziela), 13.00 Lusow-

skie Spotkania Muzyczne: Lux Antiqua, 
kościół w Lusowie, wstęp wolny

Wakacje w GOK SEZAM trwają w najlepsze, ale dla 
tych, którym nie udało się zapisać na tygodniowe 
warsztaty, mamy jeszcze inne propozycje. W każ-

dą niedzielę, w którą Kino Sezamu prezentuje filmy dla dzieci, 
zapraszamy na gry i zabawy. Między seansami, w godzinach 
13.30-15.00 odbywają się otwarte animacje dla dzieci od 4 lat. 
Najbliższe spotkania 31 lipca oraz 7 sierpnia. 

Komu nie pasuje niedzielny termin, może nas odwiedzić 
pod koniec sierpnia podczas otwartych warsztatów z tańcem 
ludowym - sierpień w kolorze Modraków. Zajęcia skierowane 
są dla wszystkich dzieci lubiących taniec i muzykę. Spotkania 
odbędą się w dwóch terminach dla różnych grup wiekowych 
(szczegóły na naszym plakacie). Warsztaty poprowadzi Anna 
Dolata, instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Mo-
draki.

Na wszystkie otwarte (bezpłatne) warsztaty nie obowiązują 
zapisy. 

~ GOKS

Zostały ostatnie wolne miejsca na warsztaty tańca no-
woczesnego z instruktorami Teatru Tańca Sortownia 
dla dzieci i młodzieży od 10 lat. W programie zajęcia 

taneczno-teatralne, zabawa ruchem scenicznym i poznawa-
nie teatru tańca od kulis. Grupa uczestników będzie liczyć do 
25 osób. Warsztaty będą odbywały się w dniach 8-12 sierpnia 
w godzinach 10.30-15.30. Koszt to 200 zł. Obowiązują zapisy. 
Karta zgłoszenia i regulamin warsztatów dostępny na www.
goksezam.pl w zakładce „regulaminy”. 

Spotkanie z muzyką dawną

Zabawa, a może taniec? Wakacje z tańcem
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WWW.PALACJANKOWICE.PL

Podwieczorek 
artystyczny  
z Michałem  
Grudzińskim

WWW.PALACJANKOWICE.PL

„Chwytaj dzień”
 Największe przeboje  

Zbigniewa Wodeckiego        

śpiewa
Robert Rozmus

61 10 10 400

Lipiec

Co w PałaCu?

PałaC JankowiCe zastrzega sobie Prawo zmian w harmonogramie wydarzeń.  
informaCJe dotyCząCe zmian będą Podawane na bieżąCo.

20
22

31.07. / ndz Brzmienie lata: Chwytaj dzień - koncert Roberta Rozmusa 
Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w plenerze18:00

16.07. / sob  

24.07. / ndz  13:00 
-14:30

OdkrywaMY: Jak być naukowcem: zagadki konstrukcyjno-logiczne
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy tel. od 18 VII

Pałacowe kino plenerowe „Na noże” 
Amerykańska komedia kryminalna z 2019r. reż. Rian Johnson

21:30

17.07. / nd Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie 
Dla dzieci (7+) | zapisy tel. od 11 VII 

13:00 
-14:45

23.07. / sob  17:00 Spotkanie autorskie z Kat Piwecką | *zapisy tel. od 18 VII 
Wernisaż wystawy fotograficznej: In love with Portugal

30.07. / sob  21:30 Pałacowe kino plenerowe „(NIE)ZNAJOMI” 
Polska komedia/dramat z 2019r. reż.T. Śliwa

sierPień20
22

Brzmienie lata: Koncert Tomasza Drabiny TANGREEN 
Tanga i szlagiery XX-lecia międzywojennego z Warszawy, Buenos Aires i Paryża

17:00

07.08. / ndz  

Warsztaty plecionkarskie - koszyczki z wikliny  
Dla dzieci (7+) | *zapisy tel. od 8 VIII14.08. / ndz 13:00

19.08. / pt 21:00 Pałacowe kino plenerowe „Pavarotti” 
Film o życiu wybitnego śpiewaka operowego, reż. Ron Howard

20.08. / sob 17:00 Podwieczorek artystyczny z Michałem Grudzińskim 
Wiersze Sławomiry Sobkowskiej-Marczyńskiej | *zapisy tel. od 15 VIII

21.08. / ndz 13:00 Warsztaty plecionkarskie - koszyczki z wikliny  
Dla dzieci (7+) | *zapisy tel. od 15 VIII

17:00 Brzmienie lata: Koncert Follow Rivers 
Wrażliwa muzyka indie - folk.

Joga  
i nordic walking
w każdą sobotę  
godz. 10:00

VII

nd

18:00

31

VIII

sob

17:00 

20

Wystawa  
fotograficzna  
Kat Piweckiej 

in Love with PortugaL

Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie 
Dla dzieci (7+) | zapisy tel. od 1 VIII 

13:00 
-14:45

Lipiec  
sierPień 
2022 Fot. EastNews
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Podwieczorek 
artystyczny  
z Michałem  
Grudzińskim

WWW.PALACJANKOWICE.PL

„Chwytaj dzień”
 Największe przeboje  

Zbigniewa Wodeckiego        

śpiewa
Robert Rozmus

61 10 10 400

Lipiec

Co w PałaCu?

PałaC JankowiCe zastrzega sobie Prawo zmian w harmonogramie wydarzeń.  
informaCJe dotyCząCe zmian będą Podawane na bieżąCo.

20
22

31.07. / ndz Brzmienie lata: Chwytaj dzień - koncert Roberta Rozmusa 
Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w plenerze18:00

16.07. / sob  

24.07. / ndz  13:00 
-14:30

OdkrywaMY: Jak być naukowcem: zagadki konstrukcyjno-logiczne
Spotkania dla młodych odkrywców (7+) | *zapisy tel. od 18 VII

Pałacowe kino plenerowe „Na noże” 
Amerykańska komedia kryminalna z 2019r. reż. Rian Johnson

21:30

17.07. / nd Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie 
Dla dzieci (7+) | zapisy tel. od 11 VII 

13:00 
-14:45

23.07. / sob  17:00 Spotkanie autorskie z Kat Piwecką | *zapisy tel. od 18 VII 
Wernisaż wystawy fotograficznej: In love with Portugal

30.07. / sob  21:30 Pałacowe kino plenerowe „(NIE)ZNAJOMI” 
Polska komedia/dramat z 2019r. reż.T. Śliwa

sierPień20
22

Brzmienie lata: Koncert Tomasza Drabiny TANGREEN 
Tanga i szlagiery XX-lecia międzywojennego z Warszawy, Buenos Aires i Paryża

17:00

07.08. / ndz  

Warsztaty plecionkarskie - koszyczki z wikliny  
Dla dzieci (7+) | *zapisy tel. od 8 VIII14.08. / ndz 13:00

19.08. / pt 21:00 Pałacowe kino plenerowe „Pavarotti” 
Film o życiu wybitnego śpiewaka operowego, reż. Ron Howard

20.08. / sob 17:00 Podwieczorek artystyczny z Michałem Grudzińskim 
Wiersze Sławomiry Sobkowskiej-Marczyńskiej | *zapisy tel. od 15 VIII

21.08. / ndz 13:00 Warsztaty plecionkarskie - koszyczki z wikliny  
Dla dzieci (7+) | *zapisy tel. od 15 VIII

17:00 Brzmienie lata: Koncert Follow Rivers 
Wrażliwa muzyka indie - folk.

Joga  
i nordic walking
w każdą sobotę  
godz. 10:00

VII

nd

18:00

31

VIII

sob

17:00 

20

Wystawa  
fotograficzna  
Kat Piweckiej 

in Love with PortugaL

Wakacyjne warsztaty majsterkowania w drewnie 
Dla dzieci (7+) | zapisy tel. od 1 VIII 

13:00 
-14:45

Lipiec  
sierPień 
2022 Fot. EastNews
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Kat Piwecka – polska fotograf-
ka zakochana w Portugalii wy-
dała album fotograficzny „In 

Love With Portugal”. Album ten to hi-
storia miłości opowiedziana pięknymi 
kolorowymi zdjęciami. Jak sama autor-
ka zdjęć mówi, powodów do zakocha-
nia się w tym kraju miała mnóstwo, bo 
przecież, jak można przejść obojętnie 
obok skalistych klifów, zacisznych zato-
czek i skał o najróżniejszych kształtach 
z tajemnymi tunelami prowadzącymi do 
dzikich plaż w Algarve, dziesiątek kilo-
metrów piaszczystych plaż i wydm na 
nieodkrytym jeszcze wybrzeżu Costa 
Vicentina ciągnącym się na południe od 
Lizbony aż do Przylądka Świętego Win-
centa, sentymentalnej Lizbony z zabyt-
kowymi żółtymi tramwajami, wijącymi 
się pod górę brukowanymi uliczkami 
i melancholijnymi pieśniami fado oraz 
urokliwych małych miasteczek z biały-
mi domami ozdobionymi  niebieskimi 
i żółtymi paskami w regionach Alentejo 
i Centro. Nie ma, chyba nikogo na kim 
nie zrobiłyby wrażenia gigantyczne oce-
aniczne fale i tym samym raj dla surfe-
rów, czy też najpiękniejsze na świecie 
słodkości oraz popijana przy tym aro-
matyczna kawa, tak często jak tylko się 
da. 

Klimatyczne Porto położone nad rze-
ką Duoro z licznymi piwnicami winny-
mi, tętniącą życiem nadrzeczną Ribeirą 
i pięknymi mostami oraz  wszechobecne 

ceramiczne płytki azulejos, które zdobią 
każdą niemal kamienicę i słynne kolo-
rowe parasolki zawieszone nad ulicami 
podziwiać można również w Pałacu Jan-
kowice. Od 1 lipca do 31 sierpnia 20221 
r. dostępna jest wystawa blisko 30 zdjęć 
wybranych spośród tysięcy fotografii 
pokazujących najpiękniejsze miejsca 
w Portugalii. 

Spotkanie z autorką wystawy oraz 
sprzedawanego na całym świecie albu-
mu fotograficznego IN LOVE WITH 
PORTUGAL odbędzie się 23 lipca 
o godz.17.00 w Pałacu Jankowice. 

Dowiemy się m in. czy da się dzie-
lić serce na dwa kraje? Dla Katarzyny 
Portugalia jest miłością, drugim domem 
obok Polski. Krajem, który wciąż od-
krywa i nie przestaje się dziwić, jaki jest 
piękny. Jest miejscem, do którego już 
zawsze będzie ona wracać.

„Nawet jeśli jestem akurat w Polsce, 
w moim sercu i duszy jestem tam – nad 
moim oceanem. Kiedy tylko zamknę 
oczy, pod nogami czuję piasek i sły-
szę nieustający szum fal i wiatru. Co-
dziennie słucham portugalskiego radia, 
oglądam portugalskie wiadomości i roz-
mawiam z portugalskimi przyjaciółmi, 
których nazbierała się już spora grupka 
po tylu latach”.

Jeśli chcecie osobiście poznać Kat Pi-
wecką, jak również usłyszeć wiele in-
nych interesujących sekretów i cieka-
wych historii oraz  anegdot związanych 

Zakochana w Portugalii

z prawie 10-letnim fotografowaniem 
Portugalii, ponadto zdobyć album fo-
tograficzny z autografem oraz drobnym 
portugalskim upominkiem od autorki, 
zapraszamy serdecznie 23 lipca 2022 r. 
o godz. 17.00 do Pałacu Jankowice.

~ A.S-F.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek na spotkanie autorskie z Kat 
Piwecką od 11 lipca pod numerem te-
lefonu: 61 10 10 400 (pon.-pt w godz. 
8.00-20.00, sob.-nd w godz.12.00-
20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informacje 
dostępne na stronie: www.palacjanko-
wice.pl

Każdy z nas ma pragnienie two-
rzenia, a patrząc na dzieci do-
strzegamy to w szczególny 

sposób. Dzieci mają w sobie naturalną 
wolność tworzenia tu i teraz. To fascy-
nujące.

Zmajstrujmy coś... w wakacje
Jak niewiele potrzeba, aby pobudzić tę 

dziecięcą wyobraźnię. Już od najmłod-
szych lat dziecko to często Mały Kon-
struktor z głową pełną pomysłów, dzięki 
którym tworzy niepowtarzalne pojazdy, 
budowle i konstrukcje. Ten potencjał 
trzeba rozwijać – dlatego w okresie wa-
kacyjnym w Pałacu Jankowice zaplano-
waliśmy dla małych majsterkowiczów 
warsztaty stolarskie. Zajęcia przezna-
czone są dla dzieci w wieku od 7 roku 
życia.

Dzieci wykorzystując listwy, deski, 
wkręty, gwoździki, na podstawie odpo-
wiednio przygotowanej instrukcji oraz 
przy użyciu skrzynek pełnych narzędzi 
stworzą ekscytujące i realne  konstruk-
cje. Nauczą się docinać elementy, czytać 

instrukcje oraz  poznają zastosowanie 
i sposób działania narzędzi, odkrywając 
w praktyce również zagadnienia mate-
matyczne. 

Młotki, wiertarki, piły nie będą dzie-
ciom straszne, a deski, listwy, śruby 
i gwoździe zamienią przy pomocy  in-
strukcji w zabawki, które zabiorą ze 
sobą do domu.

Zajęcia odbędą się w niedzielę 17 oraz 
31 lipca o godzinie 13.00 i potrwają ok. 
1,5 h. Dzieci wykonają na nich wiatraki 
oraz tratę. ~ A.S-F

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek na warsztaty od 11 lipca 
oraz od 25 lipca pod nr tel.: 61 10 10 
400 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00 /sob.-
-nd. w godz. 12.00-20.00). Procedu-
ra uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl
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Pierwszy seans filmowy wyemitujemy 16 lipca o 21.30. 
Zobaczymy wówczas pełną zwrotów akcji i zaskakują-
cych wydarzeń, zabawną komedię kryminalną, w gwiaz-

dorskiej obsadzie. „Na noże” to amerykański film kryminalny 
z 2019 r., napisany, wyprodukowany i wyreżyserowany przez 
Riana Johnsona. Film miał światową premierę na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Toronto 7 września 2019 r. „Na 
noże” to znakomita i wielokrotnie wyróżniana na światowych 
festiwalach filmowych komedia kryminalna, której inspiracją 
była twórczość ikony literatury detektywistycznej — brytyj-
skiej pisarki Agathy Christie. Produkcja nominowana do Oska-
ra i Złotych Globów. 

Zatem o czym jest ten film? Historia skupia się na kryminal-
nej intrydze, której bohaterami jest pewna bardzo bogata rodzi-
na. Otóż w dzień swoim 85 urodzin, znany pisarz i głowa ro-
dziny, Harlan Thrombey zostaje znaleziony martwy z nożem 
w plecach. Coś, co wydawałoby się wypadkiem, może okazać 
się morderstwem, gdyż do detektywa Blanca ktoś wysyła list 
z ofertą pieniężną, by ten zajął się zbadaniem śmierci seniora. 
Detektyw, mający bardzo specyficzne metody działania, w wiel-
kiej rodzinnej posiadłości prowadząc dochodzenie, wkrótce od-
krywa wiele sekretów i tajemnic rodzinnych. Okazuje się, że 
każdy z najbliższych mógł mieć powód do zabicia staruszka.

Kolejne seanse zaplanowaliśmy 30 lipca o godz. 21.30 oraz 
19 sierpnia o godz. 21.00.

W lipcowy wieczór 30 lipca poznamy grupę przyjaciół, któ-
rzy podczas wspólnej kolacji decydują się zagrać w niewinną 
grę. Do zakończenia spotkania, wszyscy muszą ujawniać wia-
domości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odby-

wać się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się spodzie-
wać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami. 

W sierpniu zmieniamy nieco klimat i zrobi się, troszkę po-
ważniej.  19 sierpnia (piątek) obejrzeć będzie można film doku-
mentalny z 2019 r.pt. „Pavarotti”. To dogłębny i szczery portret 
życia, kariery i dziedzictwa jednego z najwybitniejszych śpie-
waków operowych, który sławą przyćmił niejedną gwiazdę roc-
ka. Film to przede wszystkim hymn na cześć artysty, który wy-
prowadził muzykę operową z zatęchłych salonów na stadiony 
i szczyty list przebojów. To również poruszający portret filantro-
pa, wykorzystującego międzynarodową sławę do pomocy słab-
szym, spisanym na straty. Nawet jeśli w operze byliście ostatni 
raz na szkolnej wycieczce, a nazwisko Pavarottiego kojarzycie 
głównie z opowieści rodziców, obejrzycie ten film z zaintereso-
waniem. Zapraszamy na wakacyjne seanse filmowe do janko-
wickiego parku. Możecie zabrać ze sobą kocyki, maty pikni-
kowe lub ulubione wygodne krzesełka. ~ Pałac Jankowice

Pałacowe kino plenerowe poleca się  
na letnie wakacyjne wieczory

Giętka, elastyczna, sztywna, ży-
jąca własnym życiem, złośliwa, 
twarda, podatna, zdecydowana 

i obłędnie pachnąca – oto pierwsze sko-
jarzenia, jakie pojawiają się w kontakcie 
z wikliną…

Pałac Jankowice zaprasza 14 oraz 21 
sierpnia o godz. 13.00 na  Warsztaty ple-
cionkarskie i przygodę z jedną z najstar-
szych technik rzemiosła w jej tradycyjnym 
i współczesnym wydaniu. Na warsztatach 
pod okiem dyplomowanego mistrza tech-
niki wyplatania z wikliny Tadeusza Pię-
ty, krok po kroku uczestnicy warsztatów 
poznają  podstawowe sploty i zabiorą do 
domu własnoręcznie wykonane, piękne 
koszyczki. Warsztaty skierowane są dla 
dzieci w wieku  7+, zarówno zaczynają-
cych swoją przygodę z plecionkarstwem, 
jak i tych, którzy być może pragną pogłę-
biać swoje umiejętności ?! 

Tadeusz Pięta – z wykształcenia rol-
nik, z pasji koszykarz-plecionkarz. Brał 

udział w wielu przeglądach, festiwalach, 
w kraju i za granicą, gdzie prowadził 
warsztaty z plecionkarstwa m.in. w No-
wym Tomyślu, we Włoszech i w Kana-
dzie. Podczas tych konkursów otrzymał 
kilka wyróżnień. Brał też udział w Świa-
towym Festiwalu w Homer na Alasce, 
gdzie przeprowadził pokazy i warsztaty 
przy współpracy z lokalną organizacją 
plecionkarską. Jako jedyny z Wielkopol-
ski i zarazem całego kraju popularyzował 
sztukę plecionkarską w Salt w Hiszpanii. 
Brał również udział w targach i konkur-
sach podczas Forum Europejskiego, wy-
konując na swym stanowisku pokaz wy-
platania wikliny na żywo. Jego misją jest 
przyczynianie się do popularyzacji umie-
jętności plecionkarstwa, by ocalić ją od 
zapomnienia. W tym celu cały czas bie-
rze udział w publicznych pokazach przy 
szkołach podstawowych, domach kultu-
ry oraz warsztatach dla dorosłych i dzie-
ci w kraju i za granicą. Obecnie Tadeusz 

Wypleciona tradycja

Pięta prowadzi liczne warsztaty zarówno 
w kraju jak i za granicą.

Gwarantujemy przyjemna atmosfera, 
fachowe rzemiosło i relaks, gdyż podob-
no wyplatanie to odpoczynek, bo kiedy 
ręce pracują – głowa odpoczywa. ~ A.S-F

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wej-
ściówek na warsztaty od 1 sierpnia oraz 8 
sierpnia pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.-pt. 
w godz. 8.00-20.00, sob.-nd. w godz. 12.00-
20.00). Procedura uczestnictwa w wydarze-
niach oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl
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TANGREEN. Tanga i szlagie-
ry XX-lecia międzywojennego, 
z Warszawy, Buenos Aires i Pa-

ryża. Na letniej, tarasowej scenie Pałacu 
Jankowice 7 sierpnia o godz. 17.00, za-
gra Tomasz Drabina. Koncert budowany 
w oparciu o argentyńskie i polskie tan-
ga. Zaaranżowane autorsko. Repertuar 
dopełniają kompozycje i tanga Tomasza 
Drabiny. 

Tomasz Drabina
Akordeonista, kompozytor, pedagog. 

Absolwent klasy akordeonu Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, laureat licznych 
konkursów i festiwali oraz stypendysta 
Ministra Kultury i Sztuki. Od 2007 r. 
tworzy i pracuje w Krakowie. Zakres 
jego zainteresowań muzycznych obej-
muje argentyńskie i polskie tanga, pa-
ryską muzykę w stylu musette, folklor 
Bałkanów i Karpat, piosenkę francuską 
i polską, muzykę filmową oraz melodie 
klezmerskie.

Repertuar, budowany w oparciu o po-
wyższe gatunki i wzbogacany własny-
mi kompozycjami o filmowo-ilustracyj-
nym charakterze prezentuje w recitalach 
„TOMASZ DRABINA. INSPIRACJE-
”,„TOMASZ DRABINA. TANGRE-
EN” i „TOMASZ DRABINA. NA-
STROJENI DO ŻYCIA”. Miłośnikom 
współbrzmienia akordeonu z innymi in-
strumentami proponuje twórczość grupy 
„AVIACCORD”, której repertuar jest 
oparty na etnofolku Bałkanów i Polski 
oraz na kompozycjach własnych. Zało-
żona przez niego formacja „TANGRE-
EN”, inspirując się tangiem z Argenty-
ny i z Polski, wykonuje jego tradycyjne 
i autorskie aranżacje, natomiast kwartet 
„AVIACCORD – musette” prezentu-
je stylową piosenkę francuską i polską 
XX-lecia międzywojennego. Akorde-
onista współtworzy również kapelę gó-
ralską „SMEREK”, która bazuje na ory-
ginalnym folklorze kultur łuku Karpat 

(Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii) 
i czerpie z tradycji muzycznych 
przekazywanych w tamtych regionach 
od wielu pokoleń.

7 sierpnia, godz. 17.00 – zapraszamy 
zatem do tanga!

Pałac Jankowice (fot. Marian Krzy-
miński)

Śpiewający aktor, gwiazda topowych 
musicali, szerokiej publiczności 
znany z Biesiad Zbigniewa 

Górnego, Kabaretu Olgi Lipińskiej 
i grupy Tercet, czyli Kwartet, którą two-
rzy z Hanią Śleszyńską, Piotrem Gąsow-
skim i Wojtkiem Kaletą. 31 lipca o go-
dzinie 18.00 Robert Rozmus wystąpi 
na plenerowej scenie Pałacu Jankowi-
ce i odda hołd wielkiemu artyście, kole-
dze z estrady Zbigniewowi Wodeckiemu.

Rozmus i Wodecki spotykali się pod-
czas różnych występów estradowych. 
Spotkaniem, które najbardziej utkwiło, 
w pamięci Roberta jest Gala Zbignie-
wa Górnego i Krzysztofa Jaślara. Pro-
gram odniósł niebywały sukces, w kraju 
i zagranicą m.in. w Stanach Zjednoczo-
nych i Australii. Jeszcze dziś przyciągają 
ogromną rzeszę odbiorców, a archiwalne 
nagrania Gal Biesiadnych często emito-
wane są w telewizji. 

Zbigniewa Wodeckiego nie ma już 
wśród nas, ale jego twórczość jest stale 
obecna. Nie brakuje wielkich, spektaku-
larnych wydarzeń, które zapełniają wie-
lotysięczną widownię. Robert Rozmus 
pamięta jednak o tym, że Zbyszek Wo-

decki jak mało kto, „znał także skrom-
ność małych estrad”. Stąd pomysł, by 
wyprodukować taki program, który moż-
na z powodzeniem wystawić także w ma-
łych teatrach, hotelach i ośrodkach kultu-
ry. Muzyczny spektakl, który zobaczymy, 
wyprodukowany został w Teatrze Miej-
skim w Lesznie. Robert wykona piętna-
ście utworów z repertuaru Wodeckiego, 
które najbardziej zadomowiły się w sercu 
Rozmusa. W trakcie koncertu będzie czas 
na wspomnienia oraz anegdoty.

Siłą projektu, oprócz wokalu Rozmu-
sa, są aranże Tomasza Szymusia i Jakuba 
Lubowicza. 

Do udziału w koncercie Rozmus za-
prosił pianistę Piotra Kubiaka oraz uta-
lentowaną altowiolistkę i wokalistkę Oli-
wię Kędziorę Skrzypczyk, znaną przede 
wszystkim z Filharmonii Dowcipu, 
w której występuje u boku Waldemara 
Malickiego. 

Oliwia to multiinstrumentlistka, laure-
atka ważnych konkursów. Ma na swoim 
koncie wiele spektakularnych wydarzeń 
muzycznych, między innymi występ 
z Michałem Szpakiem podczas Eurowizji 
w 2016 r., współpracę z Rodem Stewar-

tem, Placido Domingo, Andrea Bocelim, 
Edytą Górniak, Marylą Rodowicz, Wal-
demarem Malickim i właśnie Zbignie-
wem Wodeckim.

Plenerowy koncert Roberta Rozmusa 
to zapowiedź zbliżającego się muzyczne-
go święta w Gminie Tarnowo Podgórne, 
czyli OFP Tarnowo Podgórne 2022, któ-
ry odbędzie się w dniach 26-28 sierpnia 
w Pałacu Jankowice. Tym razem pod-
czas festiwalu wokaliści zaśpiewają 
piosenki właśnie z repertuaru Zbignie-
wa Wodeckiego w zupełnie nowych 
aranżacjach, przygotowanych specjal-
nie na tę okazję. Patronat nad wydarze-
niem objęła Fundacja im. Zbigniewa Wo-
deckiego. ~ A.S-F.

Brzmienie Lata – TANGREEN

Chwytaj dzień – przeboje Zbigniewa Wodeckiego 
śpiewa Robert Rozmus
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W repertuarze naszych letnich 
koncertów tarasowych usły-
szymy tym razem muzykę 

indie folk. Jeśli ktoś myślał, że folklor 
już dawno przebrzmiał, niech spraw-
dzi, jak odradza się na nowo pod posta-
cią indie folku. Pod pewnymi względa-
mi można uznać indie folk za muzykę 
relaksacyjną. Jej siłą jest spokój i cie-
płe brzmienie. Jest to zwyczajnie mu-
zyka, której przyjemnie się słucha. 21 
sierpnia o godz. 17.00 na pałacowej 
scenie usłyszymy zatem zespół Follow 
Rivers, który za sprawą swojej muzy-
ki pozwoli nam dotknąć rzeczy, które 
w pędzie życia zostają niezauważone 
oraz wprowadzi nas w odprężający let-
ni, wakacyjny nastrój. 

Follow Rivers to indie folkowe mał-
żeństwo (Patrycja i Krzysztof Pa-
chólscy). Razem z nietuzinkowym 
i ciepłym wokalem oraz gitarami: aku-
styczną i elektryczną stworzą domo-

wy klimat, przy którym łatwo będzie 
też o wzruszenie. Usłyszymy w ich 
tekstach niezwykłą wrażliwość na 
otaczający świat, tęsknotę za zbiera-
niem kwiatów na łące oraz za pięknem 
gwiazd w letnią noc. 

Swoją wspólną przygodę rozpoczęli 
w 2016 r. jako zespół uliczny. Zbiera-
jąc spore tłumy na wrocławskim ryn-
ku zdecydowali się na stworzenie wła-
snych utworów, jednak część z nich 
trzymali w szufladzie przez kilka lat. 
W 2020 r. dojrzeli do tego, aby wziąć 
muzykę na poważnie. Poszerzyli skład 
o perkusistę i 29 stycznia 2021 r. wyda-
li swój pierwszy singiel „Enough” wraz 
z teledyskiem na dzikim polu. Wśród 
ich inspiracji znajdują się m.in. Angus 
and Julia Stone, The Lumineers, a tak-
że polski zespół avant-popowy Mikro-
music.

Na koncercie z pewnością usłyszymy 
ich najnowszą piosenkę pt. „Tak wiele”.

Wypełniając przerwę między obiadem a kolacją, zapraszamy serdecznie 
w sobotnie popołudnie, 20 sierpnia o godz. 17.00  do Pałacu Jankowi-
ce na Podwieczorek artystyczny.

Na osłodę dnia codziennego usłyszymy poezję Sławomiry Sobkowskiej-Marczyń-
skiej, czytaną przez znakomitego aktora Teatru Nowego Michała Grudzińskiego 
oraz przez samą autorkę osobiście, przy akompaniamencie wieloletniego pracowni-
ka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Krzysztofa Winiszewskiego. Co ciekawe Pod-
wieczorek Artystyczny odnosi się zarówno do przeszłości autorki, jak i  akompania-
tora, o czym z pewnością usłyszymy podczas tego spotkania.

Sławomira Sobkowska to poetka, dziennikarka i germanistka, która uprawiała 
przez 12 lat gimnastykę artystyczną; jest wielokrotną mistrzynią Polski, pierwszą 
polską gimnastyczką artystyczną, która nawiązała rywalizację na arenie międzyna-
rodowej i weszła do finałów mistrzostw świata i Europy. Za sukcesy Międzyna-
rodowa Federacja Gimnastyczna przyznała jej klasę mistrzowską międzynarodową 
i Złotą Odznakę FIG.

W latach 80-tych współpracowała z Ośrodkiem TV w Poznaniu, publikowała też 
teksty dziennikarskie w czasopismach „Nurt”, „Świat Młodych” i „Tempo”. Dorosłe 
życie poświęciła wielkopolskiej oświacie, za co w 2015 r. otrzymała Nagrodę Pre-
zydenta m. Poznania.

Debiut radiowy Sławomiry Sobkowskiej-Marczyńskiej miał miejsce  27 września 
2021 r. w audycji Piotra Spottka i Marii Duszki „Pod wielkim dachem nieba”, w cza-
sie której Maria Duszka przeczytała kilka jej wierszy, po czym przyjęła ją do Koła 
Literackiego „Anima”.

W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „CZTERY PIÓRA” (grudzień 2021) 
wyróżniony został jej wiersz pt. „Ale”.

Michał Grudziński, polski aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Laureat złotego me-
dalu Gloria Artis. Urodzony w 1944 r. w Warszawie, jednak całe zawodowe życie, 
związany jest z Poznaniem. Obecnie mieszka w Kiekrzu (gm. Rokietnica). Znany 
z Rodzinka.pl, Noce i dnie, Mowa ptaków. W 1983 r. został odznaczony Brązowym 
Krzyżem Zasługi. W 1978 r. został odznaczony odznaczeniem „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”, w 1984 r. został uhonorowany Odznaką za Zasługi dla Województwa 

Brzmienie Lata – Follow Rivers

Jesteśmy pewni, że znajdą się osoby, 
które po tym koncercie zostaną wielki-
mi fanami tego gatunku muzycznego 
i nie będą już chciały słuchać niczego 
innego. Ci, którzy jeszcze nie znają in-
die folku, powinni dać temu gatunkowi 
muzycznemu szansę. Warto!

Zapraszamy do Pałacu Jankowice, 21 
sierpnia o godz. 17.00.

~ A.S-F

Podwieczorek artystyczny

poznańskiego, w 1986 r. został uhono-
rowany Odznaką Honorową Miasta Po-
znania. 

20 sierpnia godz. 17.00 zapowiada się 
całkiem smakowity podwieczorek, a pu-
bliczność mamy nadzieję, że zaspokoi 
swój głód wrażeń artystycznych.

Rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek na podwieczorek ar-
tystyczny od 16 sierpnia pod nr tel. 61 
10 10 400 (pon.-pt. 8.00-20.00, sob.-nd 
12.00-20.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl 

 ~ A.S-F (fot. East News)
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Czerwiec był dla nas intensywnym czasem spotkań pod-
sumowujących pracę roczną – spotkań w poszerzonym 
gronie (rodzice), wyjazdów jednodniowych i dłuższe-

go wyjazdu starszej grupy. Za nami czas uścisków na poże-
gnanie, podziękowań, łez wzruszenia, ale także wielu wrażeń, 
związanych z poznawaniem nowych miejsc i snuciem planów 
na przyszłość.

I tak: Papugi świętowały zakończenie pracy grupy w prze-
pięknych okolicznościach przyrody, bo wyfruwając w pobliski 
plener, gdzie nie zabrakło atrakcji i przyjemności – nadmienię 
tu tylko, że czas był i na wspólne piknikowanie, i na berka na 
trawie, i na budowanie bazy.

Młodsze grupy, Wróble i Orły, odnalazły się doskonale 
w Krainie Rekina, a piórka miały zupełnie mokre ze zmęcze-
nia, tak poszalały w królestwie króla głębin.

Jastrzębie natomiast, w poznańskiej Stacji Grawitacji, po-
szybowały wysoko – i to w sensie dosłownym. Żaden Jastrząb 
nie odmówił sobie przyjemności latania, a loty były prawdzi-
wie podniebne i przyznać trzeba, że wychowawcy śledzili je 
z niejednym serca drżeniem.

Najdłuższy wyjazd w tym roku przypadł grupie najstarszej 
– toż wiadomo, że młodzież potrzebuje dużo czasu, by pod-
sumować i powspominać cały rok spotkań. W ciągu 48 go-
dzin, korzystając z trzech różnych środków lokomocji, pływa-
liśmy, graliśmy, jedliśmy, opalaliśmy się, słuchaliśmy historii 
– wszystko to pod czujnym spojrzeniem Neptuna, wdychając 
bardziej najodowane niż nad morzem powietrze nad jeziorem 
w Wągrowcu. To był wspaniały czas!

~ gniazdko

~ edukacja

W Szkole Podstawowej nr 1 przez cały miesiąc czer-
wiec odbywały się zajęcia z obszaru naszego ży-
cia, który jest niezwykle ważny dla każdego z nas. 

Bezpieczeństwo – bo o nim jest mowa – stanowi jedną z pod-
stawowych potrzeb człowieka (drugą w hierarchii według Pi-
ramidy Potrzeb Maslowa). We współczesnym świecie słowo 
bezpieczeństwo traktowane jest wielopłaszczyznowo, rozu-
miane jako:

- stan świadomości człowieka, w którym czuje się on wolny 
od jakichkolwiek zagrożeń, pociągający za sobą uczucie spo-
koju i komfortu,

- życie bez zagrożenia, niczym niezakłócone współistnienie 
człowieka z innymi ludźmi i środowiskiem przyrodniczym,

- stan bez lęku i niepokoju o siebie i innych,
- brak zagrożenia utraty zdrowia, mienia i życia; pełny kom-

fort psychiczny umożliwiający realizację życiowych marzeń 
i celów,

- sytuację, w której człowiekowi nic nie zagraża, a w na-
głych nieprzewidzianych sytuacjach może liczyć na pomoc 
i wsparcie innych,

- określone czynniki i działania powołanych do tego instytu-
cji, które gwarantują przeciętnemu obywatelowi dobre samo-
poczucie i pewność jutra (na podstawie artykułu „Bezpieczeń-
stwo wczoraj, dziś i jutro”).

St. asp. Maciej Małaszewski rozmawiał z młodzieżą o bez-
pieczeństwie podczas wakacji, odpowiedzialności karnej za 

Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko”

Czas posumowań

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Bezpieczeństwo – bardzo ważna sprawa
nękanie oraz o cyberbezpieczeństwie.  Z kolei Małgorzata Or-
lińska – naczelnik poznańskiego oddziału Krajowej Admini-
stracji Skarbowej przybliżyła uczniom klas 7 temat hazardu 
w ramach projektu „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”.

Dziękujmy za współpracę i przekazanie cennej wiedzy i in-
formacji.

~ sp1tp
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Przez cały maj uczniowie z klas 1-3 oraz oddziału przy-
gotowawczego dla uczniów klas młodszych brali udział 
w wyjazdowych zajęciach przyrodniczych. Uczniowie 

poznawali ciekawostki z życia zwierząt zamieszkujących lasy 
oraz łąki, uczestniczyli w warsztatach i zabawach. 

Wszystko dzięki Karolinie Prange z Nadleśnictwa Łopu-
chówko, która z ogromną pasją i niekończącą się cierpliwością 
przekazywała naszym najmłodszym uczniom ogrom wiedzy. 

Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za poświęcony czas i za-
angażowanie oraz wszystkim nauczycielom z naszej szkoły, 
którzy zorganizowali zbiórkę, dzięki której dzieci z oddziału 
przygotowawczego również miały okazję wziąć udział w wy-
cieczce. ~ sp1tp

27 czerwca półkolonie w „Jedynce” ruszyły pełną 
parą. Dla naszych uczniów przewidziano mnóstwo 
niesamowitych niespodzianek i atrakcji. Dzieci 

doskonale bawiły się podczas wyjścia do kręgielni Vector, ką-
pieli i zabawy w basenikach oraz warsztatach z robotyki. Ko-
loniści przygotowywali także przepyszne i zdrowe koktajle 
oraz wykonali lampiony z makaronu lasagne. Jednak najwięk-
szą frajdę sprawił wyjazd do parku linowego, gdzie dzieci do-
woli mogły spacerować kilka metrów nad ziemią.

~ sp1tp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

W lesie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Półkolonie są fajne!

W tym roku szkolnym grupa świetlicowa klasy 1b 
dołączyła do II edycji Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego KREATYWNE PRACE 

PLASTYCZNE, którego  głównym celem jest „wyzwalanie 
ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz 
kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne”. Podczas 
wykonywania dziewięciu zadań projektowych dzieci mia-
ły okazję do eksperymentowania z różnorodnymi  materia-
łami, technikami i narzędziami plastycznymi, stymulowania 
motoryki małej, rozwijania swojej wyobraźni i kreatywności. 
Udział w tym projekcie był dla nas piękną plastyczną przygo-
dą, która zakończyła się zdobyciem certyfikatów. 

~ Dorota Wojciechowska-Matelska , opiekun projektu 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Kreatywne prace plastyczne

Dyrektor Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu w Lusów-
ku zatrudni od września 2022 r. pracownika na stanowisku 
pomoc nauczyciela.

Więcej informacji pod nr tel. 618 147 956 lub 507 428 
664 oraz mailowo na sekretariat@przedszkole-lusowko.pl
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„Let’s sing and dance” – tak brzmi nazwa minione-
go spotkania angielsko-tanecznego dla klas I-III 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 

w Baranowie. Wydarzenie rozpoczęło się śpiewem uczennicy 
z klasy VIII utworu „When I’m Gone” zespołu The Carter Fa-
mily. Każdy poziom klasowy przygotował wybraną piosenkę 
w języku angielskim, którą zaprezentował przed pozostałymi 
kolegami i koleżankami. Podczas zabawy nie zabrakło tań-
ców integracyjnych, quizów z wiedzy o Anglii oraz znajo-
mości anielskich słówek, a także prezentacji autorskiej cho-
reografii dziewcząt z koła tanecznego. Na koniec uczniowie 
pożegnali się wspólnym śpiewem, tym razem w języku pol-
skim, piosenki Maryli Rodowicz „Wsiąść do pociągu byle ja-
kiego”. 

~ sp baranowo

Udało się! Po dwuletniej przerwie festyn rodzinny po-
wrócił do szkoły w Ceradzu Kościelnym. Wszystko 
przebiegło jak zawsze w miłej, rodzinnej, aktywnej 

atmosferze. Dopisała nam zarówno pogoda jak i tłumnie przy-
byli goście. Rodzice naszych uczniów przygotowali i obsłu-
giwali różnorodne stanowiska gastronomiczne, dzieci wraz 
z wychowawcami prezentowały talenty taneczne i wokalne. 
Można było także przejechać się na kucyku, zwiedzić wóz 
strażacki czy poszaleć na dmuchanym zamku, skorzystać 
z malowania twarzy, stanowiska z grami planszowymi i za-
bawami ruchowymi. Chętni mogli zakupić rękodzieło lub 
skorzystać z wyprzedaży garażowej. Nad wszystkim czuwała 
i koordynowała w pełni zaangażowana rada rodziców naszej 
szkoły. Dziękujemy za tegoroczną imprezę i mamy nadzieję 
na powtórkę już za rok!

~kka

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych, 6 maja, w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym uczniowie wzięli 
udział w ciekawym wyzwaniu. Na wszystkich czekały różne zadania do-

tyczące ciekawostek o językach obcych, które pochowały się w najbardziej tajemni-
czych zakamarkach szkoły. Jak przywitać się w Bawarii, a jak w Hamburgu? Który 
język z obecnie używanych jest najstarszy? Co zamówisz w Wiedniu na deser do 
popołudniowej kawy? Na te i wiele innych pytań poszukiwali odpowiedzi wszyscy 
uczniowie, eksplorując budynek szkoły. Pytania przygotowane w języku polskim 
i ukraińskim, pozwoliły na integrację naszych dzieciaków, ponieważ tylko znale-
zienie wszystkich pytań i odpowiedzenie na nie pozwalało na uzyskanie finałowego 
hasła. Ale to nie koniec wyzwania! Hasło, w języku angielskim, należało przetłuma-
czyć na język niemiecki oraz ukraiński, co wymagało współpracy między uczniami, 
ponieważ używanie smartfonów było absolutnie zakazane. Wszyscy ochoczo wyru-
szyli na poszukiwanie zadań, zdobywając przy tym umiejętność współpracy, dzieląc 
się wiedzą i świetnie się bawiąc. Dni, w których wiedzę zdobywamy nie tylko sie-
dząc w ławkach szkolnych, wszyscy z pewnością zapamiętują na długo! ~ B.K.

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Tanecznie i po angielsku

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Festyn rodzinny

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Językowo – Międzynarodowo!
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Koniec roku szkolnego to z jed-
nej strony, najbardziej wycze-
kiwany moment, ale z drugiej 

jeden z bardziej stresujących. Dziecia-
ki piszą ostatnie sprawdziany, egzami-
ny, zaliczenia. Dlatego w tym trudnym 
czasie w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Ceradzu Kościelnym 
klasa czwarta wraz z wychowawczynią 
postanowiła skorzystać z pomocy pro-
fesjonalnych terapeutów. W ostatnim 
tygodniu roku szkolnego naszą szkołę 
odwiedzili Hugo i Teddy, dzięki uprzej-
mości Joanny Sobierajskiej z Jo-Alpa 
w Lusowie. Pani Asia opowiedziała nam 
mnóstwo ciekawostek dotyczących ży-
cia i hodowli alpak. Wszyscy byli bar-
dzo ciekawi co jedzą ci egzotyczni przy-
jaciele, jakie mają zwyczaje, czy dużo 
śpią itp. Nasi ciekawscy czwartoklasiści 
zadawali mnóstwo pytań, choć najwięk-
szy entuzjazm budził oczywiście pierw-
szy kontakt bezpośredni z Hugo i Ted-
dym. Niektórzy po raz pierwszy w życiu 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Wyjątkowi goście
mieli okazję pogłaskać alpaki, inni, odważniejsi, obdarowywali zwierzątka czułymi 
buziakami! Warsztaty z alpakoterapii były bardzo radosne i ciekawe, pełne miłości, 
czułości, relaksu i niekończących się „przytulasków i miziania”. Po takiej terapii 
z pewnością wszyscy odreagowali stresy kończącego się roku szkolnego. 

~ B.K.

13 czerwca przedstawiciele 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie z Dyrek-

tor Kingą Grek-Kowalczyk oraz na-
uczycielami wychowania fizycznego 
Dianą Tomkowiak-Buda i Mateuszem 
Kwaśniewskim odebrali w Puszczyko-
wie dyplomy i puchary podsumowują-
ce współzawodnictwo w powiecie po-
znańskim w roku szkolnym 2021/22. 
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Lu-
sowo uzyskało I miejsce i tytuł najbar-
dziej usportowionej szkoły  w powiecie 
poznańskim, natomiast w Igrzyskach 
Dzieci uplasowało się na wysokim III 
miejscu. 

Gratulacje dla całej społeczności 
szkolnej, w szczególności dla wszyst-
kich uczniom biorącym udział w zawo-
dach sportowych przez cały rok szkolny 
oraz wszystkim nauczycielom wycho-
wania fizycznego i szachów za opiekę 
i cenne wskazówki podczas rozgrywek 
w wielu dyscyplinach sportowych.

~ Nauczyciele w-f, SP Lusowo

Szkoła Podstawowa w Lusowie

SP Lusowo najlepsze w powiecie!
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Trudno było wymarzyć sobie lepszą aurę dla plenero-
wego uroczystego zakończenia klas ósmych w Szko-
le Podstawowej w Lusowie. Doskonale wyćwiczone 

układy Poloneza zawstydziłyby niejednego maturzystę, a zor-
ganizowana na świeżym powietrzu uroczystość faktycznie 
tchnęła świeżością i niepowtarzalnością. Nie zabrakło wzru-
szeń, kiedy rodzice uświadomili sobie, podczas odbierania 
z rąk Dyrektor Kingi Grek Kowalczyk i wychowawców klas 
pamiątkowych dyplomów absolwenta, że faktycznie ten naj-
dłuższy etap w edukacji ich dzieci dobiegł końca. Znakomita 
większość absolwentów ukończyła szkołę z wyróżnieniem, co 
pokreśliła w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Krystyna Semba. Wójt wyróżnił w tym roku swoją nagrodą 
uczennicę klasy 8c Nadię Drożdż, Prymusem Szkoły została 
Aleksandra Zielińska z klasy 8b, a jako Wyjątkową Osobo-
wość Rada Pedagogiczna Szkoły w Lusowie wskazała Zofię 
Kubalę z klasy 8a. 

Po wzruszeniach związanych z odbiorem kolejnych wyróż-
nień dla sportowców (szkoła w Lusowie jest najbardziej uspor-
towioną szkołą w powiecie!), szkolnych samorządowców 
i podziękowaniach dla najbardziej aktywnych w życiu szkoły 

rodziców, nadszedł czas na część artystyczną. A ta w tym roku 
nie rozczarowała – przygotowana przez Aleksandrę Romczyk, 
do scenariusza Doroty Strasburger, przedstawienie kabareto-
we rozbawiło do łez wszystkich oglądających. Gdyby lanso-
wani w telewizji kabareciarze mieli okazję obejrzeć popisy 
naszych ósmoklasistów podczas znakomitych scenek, gagów 
i skeczy, to z pewnością rozważyliby zmianę profesji! Nam 
uświadomiło to raz jeszcze, że nie mamy już do czynienia 
z dziećmi, ale z młodymi ludźmi, których z oczywistym po 
tylu latach żalem, ale jednak musimy wypuścić w dalszą drogę 
w dorosłość. Zdaliśmy sobie również sprawę, że jako wycho-
wawcy i nauczyciele dobrze wykonaliśmy swoją pracę więc 
z pełnym optymizmem i nadzieją będziemy czekali odwiedzin 
naszych podopiecznych w ich rodzimej Szkole Podstawowej 
w Lusowie.

Bartosz Melosik, wychowawca klasy 8a
Anna Pawlik-Schypritt, wychowawca klasy 8b

Michal Stelmasiak, wychowawca klasy 8c
Halina Taciak, wychowawca klasy 8d

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Już ponad tysiąc absolwentów 
ukończyło naszą szkołę!

24 czerwca w Szkole Podsta-
wowej im. Gen. J. Dowbo-
ra Muśnickiego w Lusowie 

odbył się uroczysty bal ósmoklasistów. 
W przygotowania uroczystości włączyli 
się rodzice i uczniowie. Razem zadbali 
o dekoracje, poczęstunek i oprawę mu-
zyczną. Na balu nie mogło oczywiście 
zabraknąć Dyrektor Szkoły i nauczycie-
li uczących. 

Ten dzień należał jednak do młodzie-
ży. Pięknie ubrani, w dobrych humorach 
bawili się przy swojej ulubionej muzy-
ce. To był dzień pełen wzruszeń i wra-
żeń, na pewno długo zostanie w pamięci 
wszystkich. 

Mamy nadzieję, ze utrzymamy tę 
piękną tradycję organizacji balu w mu-
rach szkoły. Wszystkim życzymy uda-
nych wakacji i dobrego wypoczynku.

~ Rodzice

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Ósma klasa miała bal!
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Informujemy z radością, że uczennica klasy 8a naszej szkoły – Aleksandra Woj-
ciechowska – została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Tegoroczny temat: Targani sztormem, złapani przez burzę... okazał się cyta-
tem z przejmującej powieści K. B. Bradley „Wojna, która ocaliła mi życie” obo-
wiązującej w etapie finałowym. Niełatwe treści historyczne, motywy wojny świato-
wej, holokaustu, stanu wojennego w Polsce, dramatyczne losy dzieci zagubionych 
w wirach Wielkiej Historii przyszło nam odczytywać i opracowywać w czasie  
i kontekście rzeczywistego „sztormu” i „burzy” w Ukrainie.

Ola poradziła sobie świetnie. Zdobyła wiedzę z zakresu teorii literatury, gramatyki 
i retoryki, wykraczającą poza program szkoły podstawowej. Przeczytała wiele trud-
nych utworów literackich, obejrzała polecone, bardzo wymagające filmy, wykazała 
się umiejętnością analizy i dojrzałością refleksji. W finale napisała (w oparciu o po-
znane teksty) przemówienie na znamienny temat: „Trudne dzieciństwo i niełatwa 
młodość sprawiają, że zyskujemy siłę”.

Trud został nagrodzony. Laureatka mogła spokojnie oczekiwać końca roku szkol-
nego i wyniku naboru do szkół średnich. Warto marzyć, warto walczyć, warto sta-
wiać sobie wartościowe cele!

Jesteśmy również dumni z osiągnięć innych uczniów naszej szkoły. Felicja Sto-
larska z klasy 7a uzyskała bowiem tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Wy-
chowania Fizycznego oraz Honorowego Finalisty Wojewódzkiego Pilotażowego 
Konkursu Przedmiotowego z Muzyki, natomiast w VIII Międzyszkolnym Konkur-
sie Języka Angielskiego Grammar can be fun, organizowanym przez Szkołę Podsta-
wową nr 74 z Poznania, świetnie poradzili sobie: Emil Makieła z klasy 6b (I mie-
jsce), Maja Nieć z klasy 8b (II miejsce) oraz Mateusz Lis z klasy 5c (III miejsce).  

14 czerwca 2022 na Wydziale Matematyki i Infor-
matyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie 

XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycz-
nego „Matematyka bez Granic”. Organizatorem konkursu 
w Wielkopolsce jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Co-
vid-19 można było osobiście pogratulować młodym matema-
tykom. Nagrodzone zostały ósme klasy szkół podstawowych 
oraz pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych. Było to duże 
wyzwanie dla organizatorów. Dodać należy, iż są to również 
czołowe miejsca w rankingu krajowym. Świadczy to o ogrom-
nym potencjale matematycznym młodych Wielkopolan. 

Podziękowania należą się sponsorom, bez których nie uda-
łoby się nagrodzić 6 klas, w tym 160 uczniów. Konkurs wspar-
ły firmy: Democo Poland, Robo-Kop, Komplet Polska, Schat-
tdecor, Daffi oraz Millano Group. Honorowy patronat nad 
konkursem objął oraz nagrody ufundował Powiat Poznański, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kura-
torium Oświaty w Poznaniu oraz Gmina Tarnowo Podgórne. 
Dziękujemy.

Podczas uroczystości dr Bartłomiej Bzdęga wygłosił wy-
kład „ Na zewnątrz liczy się wnętrze”, który wprowadził mło-
dzież w świat zadań Olimpiady Matematycznej.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Sukcesy naszych uczniów

Cieszymy się, podziwiamy, dziękuje-
my, gratulujemy.

~ M. Cieślak i zespół polonistek

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Podsumowanie konkursu „Matematyka bez Granic”

Gratulacje należą się uczestnikom, a przede wszystkim zwy-
cięzcom XXXIII edycji konkursu „Matematyka bez Granic”. 
Puentą mogą być słowa Rogera Bacona „Matematyka jest 
drzwiami i kluczem do nauki”.

~ Anna Gorońska
Koordynator konkursu MBG w Wielkopolsce

Aleksandra Wojciechowska
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WZP.6721.9.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Chybach: dla 
części działki nr 6/3 przy ul. Szamotulskiej, działki nr 21/53 przy 
ul. Pagórkowej oraz dla dz. nr 371/2 w rejonie ul. Jesionowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
LV/934/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów w Chybach: dla części 

działki nr 6/3 przy ul. Szamotulskiej, działki nr 21/53 przy ul. 
Pagórkowej oraz dla dz. nr 371/2 w rejonie ul. Jesionowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, 
drogą telefoniczną (tel. 61 10 23 045) lub drogą elektroniczną wysy-
łając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o prze-
biegu postępowania można również zobaczyć na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.

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

WZP.6721.1.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych 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 – część I Na podstawie art. 17 
pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego w Rumianku, dla działki nr 26/1 przy ul. 
Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkol-
nej – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 25 lipca 2022 r. do 23 sierpnia 2022 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą telefoniczną (tel. 
61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: 
wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o przebiegu postępowania 
można również śledzić 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 08 sierpnia 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 

się za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwo-
ścią zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jedno-
czesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania 
uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy 
za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dyskusji 
zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce 
„Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejsco-
wych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem 
dyskusji. 

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 
września 2022 r.

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

WZP.6721.3.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Pod-
górnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92 - część I.

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 2022 r. poz. 503) 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 2022 r. 1029) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po 
południowej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko w dniach od 16 sierpnia 2022 r. do 6 września 
2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. 
o godz.15:00.

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 
września 2022 r. 

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



lipiec 2022 | sąsiadka~czytaj |    53

~ edukacja

W dniach od 20 do 22 czerwca obchodziliśmy w naszej 
szkole Dni Nauki. Uczniowie mogli sprawdzić swo-
ją wiedzę z nauk przyrodniczych i ekologii. Na przy-

gotowanych stanowiskach rozwiązywali zadania geograficzne, 
biologiczne, fizyczne i chemiczne. Mieli okazję sprawdzić mię-
dzy innymi, czy potrafią prawidłowo segregować śmieci i do-
wiedzieć się, jak długo się one rozkładają. W części doświad-
czalnej uczniowie wykonywali ciekawe eksperymenty: spalali 
magnez oraz samodzielnie wykonany czarny proch. Celem tych 

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, tradycyjnie odbył się 
w naszej szkole Dzień Sportu. Nauczyciele wychowania 
fizycznego przygotowali bardzo wiele różnorodnych i po-

mysłowych konkurencji, jak choćby: rzuty kaloszem na odle-
głość, chodzenie na szczudłach, wyścigi narciarzy czy strzały 
z łuku do tarczy. Udział w zawodach poprzedziła solidna roz-
grzewka, po której uczniowie ochoczo zabrali się do bicia 
rekordów i zdobywania punktów.

Po kilku godzinach zmagań na świeżym powietrzu, wszyscy 
mogli z całą pewnością stwierdzić, że sport to nie tylko zdro-
wie, ale i wyśmienita zabawa!

~ Sylwia Łabędzka-Słaboszewska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Dni Nauk Przyrodniczych

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzień Sportu

działań było zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi 
i pokazanie, że można uczyć się przez zabawę.
~ Joanna Morchało, Małgorzata Ruta-Burdajewicz, Ilona Woś, 

Zespół Przyrodniczy SP Przeźmierowo

WZP.6721.3.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

anulowanie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sa-
dach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 92

Informuję, że komunikat  opublikowany w lipcowym numerze gazety Sąsiadka-Czytaj zawiadamiający o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 
92 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 lipca 2022 r. do 27 lipca 2021r. z przyczyn technicznych zostaje anulowany. 
Nie odbędzie się również dyskusja publiczna zaplanowana na dzień 25 lipca 2022r. godz. 15:00. Nowy termin udostępnienia projektu mpzp do 
wglądu zostanie podany osobnym ogłoszeniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-

gorne.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/
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21 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w naszym li-
ceum Konsula Honorowego Republiki Austrii Iza-
belę Seidl-Kwiatkowską, powołaną na tę funkcję 

przez Prezydenta Republiki Austrii. 
Spotkanie całej społeczności szkolnej z panią Konsul mia-

ło na celu przedstawienie Austrii – kraju, który jest jednym 
z najbardziej rozwiniętych w Europie pod względem ekono-
micznym i biznesowym, z którego pochodzi wiele firm działa-
jących na polskim rynku, jak również kraju z bogatą tradycją 
kulturową oraz bazą turystyczną. 

Podczas wykładu uczestnicy mieli możliwość poznać bli-
żej kulturę i codzienne zwyczaje panujące w tym niezwykłym 
kraju, jak również zobaczyć w prezentacji multimedialnej uni-
kalne zabytki znajdujące się w Wiedniu. Pani Konsul przedsta-
wiła stolicę Austrii również jako centrum muzyki klasycznej, 
w którym corocznie odbywa się Koncert Noworoczny Filhar-
moników Wiedeńskich oraz słynne Bale w Operze Wiedeń-
skiej. Podczas spotkania Austria została zaprezentowana jako 
miejsce piękne również pod względem turystycznym, z boga-
tą infrastrukturą tras narciarskich oraz szlaków pieszo-rowero-
wych. Wspomniano także o zwyczajach kulinarnych Austria-
ków, charakterystycznych dla tego kraju potrawach, deserach 
oraz tradycji picia kawy. Pani Konsul zasugerowała co warto 
zobaczyć w pierwszej kolejności, wskazała najbardziej atrak-

cyjne rejony i skutecznie zachęciła do przyjazdu do Austrii. 
Na koniec nasz gość z otwartością odpowiadał na pytania 
uczniów dotyczące pełnionej funkcji i życia prywatnego. 

Wydarzenie to było niepowtarzalną okazją dla naszych 
uczniów, aby poznać bardzo ciekawą osobę, jaką niewątpliwie 
jest konsul Izabela Seidl-Kwiatkowska oraz zdobyć przekona-
nie, że Austria to nie tylko miejsce docelowe zimowych wy-
padów narciarskich.

~ LO TP

Koniec roku szkolnego to w każdej szkole czas refleksji 
i podsumowań. Miniony rok szkolny był drugim ro-
kiem pracy Zespołu Szkół Technicznych. Szczęśliwie, 

mimo pandemii, prawie cały rok szkolny mogliśmy korzystać 
z nauki stacjonarnej, cieszyć się swoją obecnością, budować 
relacje i tworzyć tradycję szkoły.

Ostatnie dziesięć miesięcy upłynęło nam nie tylko na za-
jęciach lekcyjnych. Uczniowie ZST uczestniczyli w wielu 
wycieczkach, warsztatach i kursach związanych z nauką za-
wodu, brali udział w licznych konkursach przedmiotowych 
oraz rywalizacji sportowej. Mimo że reprezentowali nas tylko 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Wizyta Konsula Honorowego Republiki Austrii

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Dobry rok Zawodowców
uczniowie klas pierwszych i drugich, drużyny naszych siat-
karzy, pingpongistów i biegaczy stawały na podium w zawo-
dach o zasięgu powiatowym, a drużyna koszykarzy uzyskała 
pierwszy w historii szkoły zaszczytny tytuł Mistrza Powiatu 
Poznańskiego w Piłce Koszykowej Chłopców. Wielu naszych 
uczniów rozwijało też swoje sportowe pasje w dyscyplinach 
indywidualnych, osiągając dzięki talentowi i wytrwałej pra-
cy niebagatelne sukcesy. Do największych indywidualnych 
osiągnięć uczniów należą uzyskanie przez Martynę Koniecz-
ną II miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo 
Olimpijskim oraz zdobycie przez Antoniego Biłyka III miej-
sca w Kolarskim Pucharze Polski.

Podsumowaniem całego roku pracy była Gala Talentów zor-
ganizowana w naszej szkole przez Tarnowskie Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców. Zaproszenie Prezesa TSP oraz Dyrektor 
Szkoły przyjęli przedstawiciele władz Gminy Tarnowo Pod-
górne, poznańskich wyższych uczelni oraz przedsiębiorcy. 
W czasie uroczystości podsumowano pracę w ramach warsz-
tatów z robotyki i meblarstwa, uhonorowano uczniów, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz wręczono pracow-
nikom szkoły i uczniom wyróżnienia  „Leon Zawodowiec” 
przyznawane przez Samorząd Uczniowski. Galę uświetni-
ły koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, występy wokalne 
uczniów oraz pokaz mody inspirowanej architekturą  w wyko-
naniu studentek Politechniki Poznańskiej. 

Uważamy, że dobrze wykorzystaliśmy miniony rok szkol-
ny. Za cenną współpracę i wszelkie wsparcie dziękujemy wła-
dzom gminy, przedsiębiorcom i przyjaciołom szkoły. Przed 
nami zasłużony odpoczynek, a po wakacjach z nowymi siłami 
wrócimy do pracy.

~ Uczniowie i nauczyciele ZST
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5-letni Piotruś choruje m.in. na dziecięce porażenie mózgo-
we, retinopatię wcześniaków I stopnia oraz epilepsję. Co-
dziennie wymaga intensywnej opieki rodziców. Ponadto 

zalecane jest, aby przynajmniej trzy razy w roku chłopczyk wy-
jechał na turnus rehabilitacyjny, który kosztuje 8 000 zł każdy. 
Piotruś jest pogodnym chłopcem, dzielnie znosi comiesięczne 
pobyty w szpitalach i trudy codziennych rehabilitacji.

Pragnąc wesprzeć jego rodziców Sołectwo Tarnowo Podgór-
ne, GKS Tarnovia, Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Pod-
górne oraz Gmina Tarnowo Podgórne zorganizowali Turniej 
Piłkarski, którego celem była zbiórka funduszy dla potrzebu-
jącego. Partia meczów rozegrana została 2 lipca na stadionie 
przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym. Naturalne, 
trawiaste boisko zostało podzielone na dwie części, na których 
rozgrywano mecze trwające 10 minut. Drużyny grały w syste-
mie 5 zawodników w polu + 1 bramkarz. Do rywalizacji spor-
towej stanęło w sumie 11 drużyn piłkarskich. Turniej rozegrano 
w dwóch etapach. W pierwszym na samym początku, drużyny 
podzielono na grupy A oraz B, z czego najlepsze grały następ-
nie w fazie „Ligi Mistrzów”, a pozostałe w rozgrywkach „Ligi 
Europy”. Zwycięzcą „Ligi Mistrzów” oraz całego turnieju oka-
zała się drużyna „IV L”, 2 miejsce zajęło „LPNW RELAX”, a 3 
miejsce na podium „Wtorek Czwartek 20”.

Pierwsze mecze rozpoczęły się już o godz. 9.00, a ostatnie za-
kończyły się o 15.00. Pomiędzy fazą grupową a fazą pucharową 
na zawodników czekały posiłki tj. kiełbasa, bułki oraz herbata 
i kawa. Atrakcją wspomnianej przerwy był wóz ratowniczo-ga-
śniczy naszych strażaków z OSP Tarnowo Podgórne. 

Wpisowe na Turniej wynosiło 200 zł, lecz dużo drużyn wpła-
cało większe sumy, aby wesprzeć rehabilitację chorego chłopca. 
Dzięki tym wpłatom oraz zbiórce do puszki podczas rozgrywek 
zebrano łącznie 5 310 zł! W tej sumie zawiera się również kwota 
300 zł, która została przeznaczona z licytacji koszulki meczowej 
zespołu GKS Tarnovia z nr 18. Na zakończenie Charytatywne-
go Turnieju odbyła się ceremonia dekoracyjna trzech najlepszych 
drużyn oraz podziękowań za udział dla pozostałych zespołów. 
Kapitan zwycięskiej drużyny Turnieju Michał Mikołajczak na 

zakończeniu ceremonii przekazał wywalczony Puchar na ręce 
Piotrusia, dla którego zostało zorganizowane to wydarzenie. Na-
stępnie ojciec Piotrusia – Michał Zwirblis podziękował za organi-
zację turnieju, a zawodnikom za uczestnictwo i wpłaty dla syna: 
– Na samym początku chciałbym wymienić Wojciecha Stachowia-
ka, który był głównym pomysłodawcą tego Turnieju i zajmował 
się przygotowaniem organizacji od strony sportowej; Łukaszowi 
Dornie oraz Łukaszowi Stachowiakowi za pomoc w tworzeniu re-
gulaminu i organizacji zawodów, I Zastępcy Wójta Ewie Nosz-
czyńskiej-Szkurat oraz Prezesowi Zbigniewowi Trawce za obec-
ność podczas ceremonii dekoracji drużyn; Prezesowi Andrzejowi 
Musiale oraz Sołtysowi Piotrowi Owczarzowi za udzieloną wszel-
ką pomoc organizacyjną; Dyrektorowi Radosławowi Szukale, Ani 
Lis oraz Konradowi Błaszczykowi za pomoc w przygotowaniach 
i wsparcie ze strony OSiR; Zofii Zander z tarnowskiej Piekarni za 
przekazanie 200 szt. bułek na posiłek dla zawodników; Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II dr Magdalenie Gaw-
rońskiej-Garstce za użyczenie szatni sportowych w budynku Szko-
ły;  Jakubie Braniewiczowi i Tadeuszowi Rzepczyńskiemu z Rady 
Sołeckiej za wsparcie techniczne; Longinie Mańczak oraz Krzysz-
tofowi Kind za pomoc przy organizacji posiłku dla zawodników; 
Weronice Kozłowskiej, Norbertowi Gillowi i Błażejowi Łodydze 
za sędziowanie zawodów; Krzysztofowi Sawickiemu, Adrianowi 
Sawickiemu i Rajmundowi Durskiemu odpowiedzialnym za stół 
sędziowski; Komendantowi Tomaszowi Kubackiemu i strażakom 
z OSP Tarnowo Podgórne za poświęcony czas na prezentację 
wozu ratowniczo-gaśniczego; Maciejowi Woźnemu, Mateuszo-
wi Bartkowiakowi oraz Filipowi Kubackiemu za pełnienie służby 
medycznej podczas całego Turnieju; podopiecznym trenera Oska-
ra Musiały- piłkarzom juniora młodszego za wsparcie fizyczne. 

Wspólnie, wszyscy razem zorganizowaliśmy wielkie dzieło 
wsparcia dla potrzebującego rehabilitacji, małego chłopczyka, 
mieszkańca Tarnowa Podgórnego. Już teraz serdecznie zapra-
szamy na kolejny Charytatywny Turniej, który chcemy zorga-
nizować w przyszłym roku. Z całego serca dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w to wydarzenie.

~ Łukasz Duda, Sołectwo Tarnowo Podgórne

II CharytatywnyTurniej dla Piotrusia Zwirblisa
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Zaliczył kraksę 30 km przed metą 
startu wspólnego orlików i zo-
stał drugim wicemistrzem Polski. 

Radosław Frątczak z Klubu Kolarskie-
go Tarnovia Tarnowo Podgórne wywal-
czył brązowy medal Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie szosowym. Upadek przed 
wjazdem na ostatnią rundę nie napawał 
optymizmem: – Myślałem, że to już ko-
niec wyścigu, ale jednak udało mi się do-
gonić grupę i zafiniszować najlepiej jak 
potrafię – powiedział po jego zakończe-
niu. Wyścig na łącznym dystansie 172 
km startował i kończył się 24 czerwca 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany  

przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Rekordowa frekwencja i temperatura towarzyszyły te-
gorocznej VIII serii Pucharu Polski w kolarstwie szo-
sowym – Memoriale Tomka Jakubowskiego. 18 i 19 

czerwca na szosach Gmin Tarnowo Podgórne i Chrzypsko 
Wielkie rywalizowało ponad 400 zawodniczek i zawodników, 
a temperatury w oba dni przekraczały 30 stopni. Sobotnia jaz-
da indywidualna na czas odbyła się na trasie Lusowo – Lusów-
ko – Jankowice – Tarnowo Podgórne. Młodzicy mieli do po-
konania dystans 5 km, juniorka młodsza i junior młodszy – 10 
km, a juniorki, juniorzy, młodzieżowcy i elita kobiet – 15 km. 
Z drużyny Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne 
w „czasówce” drugie miejsce wśród orlików wywalczył Ra-
dosław Frątczak, a w kategoriach juniorskich trzecie Otylia 
Zagórska i Maciej Banaszak.

Następnego dnia rywalizacja przeniosła się do Chrzypska 
Wielkiego, gdzie Puchar odbywa się nieprzerwanie od 2009 
r. Wyjątek stanowi 2020 r., w którym przez pandemiczne ob-
ostrzenia nie można było go zorganizować. 

W wyścigu ze startu wspólnego na najdłuższym dystansie 
108 km najlepiej poradził sobie Radek Frątczak, który zwycię-
żył i był jednym z czterech młodzieżowców, którzy go ukoń-
czyli. W kat. junior miejsce tuż za podium zajął Maciej Ba-
naszak, a w najliczniejszej kat. juniora młodszego ósmy na 

Do Torunia jechał z nastawieniem zdobycia jednego 
medalu. Sprawy ułożyły się ponad jego myśli i z lek-
koatletycznego stadionu przy ul. Bema zszedł z dwo-

ma.
Tym samym Zbigniew Kwita, chodziarz z Przeźmierowa, 

zdobył swój setny i sto pierwszy medal. Dwa złote krążki wy-
walczył w chodzie na 3000 i 5000 m podczas 32. Mistrzostw 
Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które odbyły się 18 i 19 
czerwca. ~ Ania Lis   

Kraksa na medal

Najgorętszy  
szosowy puchar

mecie zameldował się Antoni Biłyk. Wyścigowi juniorów 
młodszych towarzyszył Memoriałem Tomka Jakubowskiego, 
tragicznie zmarłego młodego kolarza poznańskiego Stomila. 
Dodatkowe nagrody dla zwycięzców ufundował Jędrzej Jago-
dziński, który jest byłym kolarzem KK Tarnovii.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Nie do zatrzymania
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Kolejne sukcesy w ujeżdżeniu odnotowuje Julianna 
Przybyła. W finale zawodów rangi CDICh startując 
na dziewięcioletnim wałachu Foton zajęła 3 miejsce. 

Para na międzynarodowych zawodach konnych, które odby-
ły się w ostatni weekend czerwca w Brnie otrzymała wynik 
71,2%. Poza tym kilka dni wcześniej młoda dresażystka otrzy-
mała powołanie do Kadry Narodowej w ujeżdżeniu.

~ Ania Lis

5 km nocnego pływania w Jeziorze Orawskim, 240 km jaz-
dy rowerem dookoła Tatr i 55 km biegiem główną ich 
grania. To dystans triathlonowej Hardej Suki, który po-

konała Marta Hala. Zawodniczka klubu Tarnowo Podgórne 
Biega z wynikiem 29 godz. 12 min. zajęła 3 miejsce w kat. ko-
biet. Ten ultra triathlon jest jednym z najtrudniejszych w Eu-
ropie i prawdopodobnie na świecie. Wyjątkowy jest również 
za sprawą swojej nazwy. Harda Suka, jak opowiadają mało-
polscy górale, była mityczną krwiożerczą bestią o trzech łbach 
i ostrych kłach, której dotąd nikt nie wie gdzie szukać, bo że-
ruje pod wodą, w przydrożnych lasach i ponoć widziano ją na-
wet na samej grani Tatr.

~ Ania Lis

Złoty medal w finale Czwartków Lekkoatletyczne zdobył 
Adam Mączkowski. Zawodnik UKS Sprint Przeźmie-
rowo triumfował w biegu na 60 m chłopców z roczni-

ka 2010. Niestety mimo świetnej dyspozycji walkę o trzecie 
miejsce przegrała Marta Łaś. W konkurencji skoku wzwyż 
dziewczyn z rocznika 2009 podopieczna trenera Michała Be-
bejewskiego pobiła swój rekord o 8 cm i pokonała poprzeczkę 
zawieszoną na wysokości 151 cm. Tę samą wysokość, przy 
tej samej liczbie skoków pokonała jeszcze jedna zawodniczka, 
a organizator przewidział przyznanie tylko jednej nagrody za 
zajęcie trzeciego miejsca. Pomimo przyjętej zasady, że to za-
wodniczki decydują czy chcą zająć miejsce ex aequo te same 
miejsce czy walczyć dalej, została podjęta decyzja o dogryw-
ce. Niestety lepsza w niej okazała się zawodniczka z Krakowa, 
a Marta zajęła czwarte miejsce.

Pokonała hardą sukę Para na medal

Sprintem po medal

Sekcja szermiercza UKS ATLAS zaprasza wszystkich chętnych w wieku od lat 9 oraz wszystkich starszych, na zajęcia 
otwarte zapoznające z tą dyscypliną sportu. Treningi odbędą się w dniach 1 sierpnia, 3 sierpnia i 8 sierpnia w godzinach 
17.00-18.30 w sali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15. 

Uwaga: uczestnicy zajęć będą ćwiczyli aktywnie, dlatego prosimy o zabranie stroju i obuwia sportowego na zmianę. 
Zapraszamy! ~ Paweł Kapłon, Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Szermierka – zrób pierwszy krok!

W ogólnopolskich zawodach nazywanych nieoficjalnie mi-
strzostwami Polski dzieci, które rozegrano 18 i 19 czerwca na 
Stadionie AZS Łódź, rywalizowało 80 ekip. ~ Ania Lis

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Końcówka tanecznego sezonu 2021/22 była bardzo pra-
cowita, ale i owocna dla wszystkich grup OSiR Dance 
Studio Tarnowo Podgórne. Flexi, Funny, Waves i One 

wystartowały w ogólnopolskich turniejach, na których zdoby-
ły łącznie aż 8 medali: 3 złote, 3 srebrne i 2 brązowe. Do wor-
ka medali srebro dorzucili również Besties, dla których dużym 
sukcesem było znalezienie się w gronie najlepszych dwudzie-
stu streetowych grup, biorących udział w Tancbuda Challenge 
2022. Najstarsza grupa Wonky Crew zajęła pierwsze miejsce 
na festiwalu w Wolsztynie, piąte ma Urban Style, na Tanc-
budzie znalazła się w TOP10, a na Rytmach ulicy w TOP8. 
W swoich kategoriach wiekowych pierwsze, złote medale na 
ogólnopolskim turnieju tańca wywalczyły debiutujące grupy 
Springs i Nova. Na podium wielokrotnie stawały również so-
listki: Lenka Kujawka, Anastazja Spinner, Ksenia Niedzielska, 
Aleksandra Kubacka, Polina Peretiachenko, Karolina Paw-
łowska i Amelia Księżopolska. Podsumowanie sezonu wszyst-
kich grup odbyło się 4 czerwca. Z tej okazji wszystkie grupy 
zaprezentowały przybyłym gościom ponad 30 układów chore-

10 drużyn zagrało w sołeckim turnieju piłki nożnej, 
który odbył się w ostatnią niedzielę czerwca w Ba-
ranowie. Mimo upału zacięta rywalizacja toczyła 

się do ostatniego meczu, w którym triumfowała drużyna z so-
łectwa Przeźmierowo. W finale pokonała 2:1 z drużynę so-
łectwa Lusówko. Trzecie miejsce zajęło Tarnowo Podgórne, 
a kolejne 4-10: Rumianek, Baranowo, Lusowo, Swadzim, Wy-
sogotowo, Sady i Sierosław. Po 9. konkurencjach rozgrywa-
nych w ramach 18. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo 
Podgórne prowadzenie umocniło Sołectwo Tarnowo Podgór-
ne, które ma na swoim koncie już 134,5 pkt. Wynikiem powy-
żej stu punktów mogą pochwalić się również sołectwa: Prze-
źmierowo – 112, Baranowo – 109,5 i Lusowo – 104, a poniżej 
kolejno: Lusówko – 95, Wysogotowo – 90, Sierosław – 83, 
Sady – 82, Rumianek – 72, Chyby – 58, Góra – 41, Jankowice 
– 29, Swadzim – 20, Ceradz Kościelny – 11 i Kokoszczyn – 7. 

~ Ania Lis

Pracowita końcówka sezonu

ograficznych w różnych stylach. Więcej o studiu tańca, w tym 
o możliwości wstąpienia w jego szeregi można znaleźć na fb 
OSiRDanceStudioTP.

~ Ania Lis

Po 9. konkurencjach

Od sezonu 2022/23 funkcję pierwszego trenera będzie 
pełnił Bartosz Majchrzak, który w swoim bogatym 
CV posiada doświadczenie w pracy jako trener takich 

zespołów czwartoligowych jak Nielba Wągrowiec, Warta Po-
znań II, Lubuszanin Drezdenko oraz Zieloni Lubosz. Więcej 
o doświadczeniu trenera przeczytacie na naszym FB. Trener 
Majchrzak uzyskał od zarządu klubu wolną rękę odnośnie ka-
dry pierwszego zespołu.

Zarząd oraz pracownicy klubu życzą nowemu trenerowi sa-
mych sukcesów oraz radości z pracy w naszym klubie.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Bartosz Majchrzak 
nowym trenerem  
GKS Tarnovia
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Sezon w pełni, a wakacyjny grafik UKS Lusowo wypeł-
niony jest po brzegi startami w zawodach triathlono-
wych. Intensywny okres rozpoczął się już w czerwcu. 

Na otwarcie miesiąca zawodnicy wzięli udział w Triathlonie 
Lwa, który zakończyli z workiem medali. Dobrze rozpoczę-
ty czerwiec zakończyli zdobyciem czterech medali na zawo-
dach Enea Junior Triathlon w Poznaniu. Złoty wywalczyła Li-
liana Gurdziołek, a dwa srebrne Maria Jerzak i Oskar Pertek, 
a brązowy Wiktor Smoczyk. O podium otarli się Zofia Orlicka, 
Stanisław Nowaczyk i Wojciech Jankowiak zajmując czwarte 
miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Młodzi triathloni-
ści w ten sam weekend rywalizowali również w 8. Triathlonie 
Pniewy – Pucharze Polski. Dobry start na tych zawodach za-
notował Bogumił Dybowski, który zajął trzecie miejsce, Ma-
tylda Jóźwiak, która była druga, oraz triumfujący w sprincie 
trener Robert Czysz. Kolejny wakacyjny miesiąc uczniow-
skiego klubu sportowego z Lusowa rozpoczął się od bardzo 
dobrej wiadomości: 7 lipca Zofia Rosin została powołana na 
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w triathlonie, które odbędą 
się w połowie sierpnia we francuskiej miejscowości La Baule. 
Młoda triathlonistka, pomimo tego, że debiutuje w zawodach 
juniorek młodszych, jest już liderką rankingu pucharu Polski 
tej kategorii wiekowej.

~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Sezon w pełni

Zespół GKS Tarnovia Oldboys zakończył sezon na 6 
miejscu zdobywając łącznie 26 punktów w 20 meczach 
z bilansem 8 zwycięstw, 2 remisów, 10 porażek. Sezon 

zakończył się pewnym zwycięstwem 7:0 z zespołem z Nie-
chanowa. Pierwsze miejsce w lidze zajął świetnie przygotowa-
ny zespół z Kamionek, a ostatnie nasz lokalny rywal Oldboys 
Sady z dorobkiem zaledwie 12 punktów. 

Do kolejnego sezonu zespół przystąpi z optymistycznym na-
stawieniem i wzbogaconą kadrą. Zbliżający się sezon z pew-
nością będzie pełen emocji.

Szczególne podziękowania należą się: MAKON Motors, 
Dromader, Berliner Kebab, Zakład Ogólnobudowlany Paweł 
Jakubowski, SG Autoserwis, Perfetto, N-Professional, Skład 
Opału Sławomir Knapski, a w szczególności Prof. Ewie Mału-

GKS Tarnovia Oldboys

Pewnym krokiem do ligi okręgowej weszli seniorzy na-
szego drugiego zespołu pod wodzą trenera Artura Do-
rny. Zajmując pierwsze miejsce w tabeli zakończyli se-

zon z bilansem 19 zwycięstw, 4 remisów i 3 porażek łącznie 
w 26 meczach, zdobywając 79 bramek, tracąc tylko 29. War-
to wspomnieć, że zespół Złoci Złotkowo, z którym Gieksa 
toczyła bój o fotel lidera, jest prowadzony przez byłego tre-
nera zarówno grup młodzieżowych jak i pierwszej drużyny 
GKS Tarnovia Pawła Rutkowskiego, który w wolnym czasie 
gra w zespole GKS Tarnovia OldBoys. 

Od sezonu 2022/23 nasze obie drużyny seniorskie będą gra-
ły w 4 lidze i lidze okręgowej, co na skalę województwa wiel-
kopolskiego jest ewenementem. 

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

szyńskiej, właścicielce firmy GALWANIT. Anodowanie Alu-
minum Poznań. ~ GKS Tarnovia

Awans seniorów drugiego 
zespołu GKS Tarnovia!
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na Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard..
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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 
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładki: fot. Tarnowskie Termy

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

Antoniego Andrzejczaka, 

przyjaciołom, mieszkańcom Lusówka,  
pocztom sztandarowym, delegacją organizacji rolniczych, 

delegacji Rady Sołeckiej,  
składamy serdecznie podziękowania 

Rodzina

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Pani Wandzie Koralewskiej,
Prezes Stowarzyszenia ROKTAR

najszczersze wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Matki

śp. Heleny Łeszyk

składają Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

oraz Uczestnicy i Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informacje o śmierci 

śp. Heleny Łeszyk
osoby wybitnie zasłużonej dla społeczności  
Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności  

dla Przeźmierowa, laureatki tytułów  
„Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne”  

i „Aktywny Lokalnie”.
Przez 24 lata była radną Gromadzkiej  

i Gminnej Rady Narodowej,  
a następnie Radną Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji. 

W 1965 r. została wybrana sołtysem Przeźmierowa  
i pełniła tę funkcję przez 33 lata. 

Rodzinie składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Wójt Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 

oraz Sołtysi

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze mojej Mamy 

śp. Heleny Łeszyk
za okazane wsparcie
serdecznie dziękuję
Wanda Koralewska

Wszystkim, którzy wspierali nas w trudnych chwilach 
w czasie choroby i po śmierci naszej Mamy 

śp. Heleny Łeszyk 

składamy najszczersze podziękowania 
córki z rodzinami 

RODZINOM
ANNY, MARIOLI I MACIEJA

wyrazy współczucia z powodu śmierci
Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

ŚP. MARIANA  MIELOCHA

składa sołtys Mieczysław Paczkowski, 
Rada Sołecka

oraz Radni z Baranowa.

Naszemu Pracownikowi

Przemysławowi Piotrowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.
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• DAM PRACĘ
• Zatrudnię pracownika ochrony 
w Tarnowie Podgórnym, tel. 798 
256 885

• Przyjmę do opieki przy mamie 
w Przeźmierowie, osobę dyspozy-
cyjną na godziny. tel 501 707 795 
 

SZUKAM PRACY
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we, potnę drzewo, tel: 667 069 745

• Stylizacja Paznokci z dojazdem do 
domu. Okolice Tarnowa Podgórne-
go i Lusówko, tel: 605 556 615

• Podejmę się prac ogrodniczych 
oraz cięcie drzew, rąbanie drewna 
na opał  575 518 345

• Podejmę się sprzątania biura 1,2 
razy w tyg. Oferty: 604 372 440

• Pani z doświadczeniem zaopiekuje 
się osobą starszą na terenie gminy. 
533 696 051

• Pani z umiarkowaną niepełno-
sprawnością w stopniu lekkim szu-
ka pracy  506 874 041

Oferty prosimy składać pod adresem:

POL-MAK sp.j.
ul. S. Batorego 93

62-080 BATOROWO

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:

• terminowe rozliczanie pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie

tel. 512 972 482
kierownik.magazynu@pol-mak.com.pl

PRACOWNIK OCHRONY
/ PORTIER 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKA

Zatrudnimy 
portiera-pracownika gospodarczego, 

dobre warunki pracy, praca również w godzinach nocnych.
Salon Mody Cybina Poznań ul. Dąbrowskiego 566

Oferty proszę przesyłać na adres:
Cybina

ul. Dąbrowskiego 566, 60-451 Poznań
Tel. 61 8403-043

e-mail: cybina@cybina.pl

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

tel. 510 925 011

SKUP SAMOCHODÓW!
– całe, powypadkowe, uszkodzone, złom
 – gotówka do ręki
  – również bez ważnych opłat
   – minimum formalności, krótki czas oczekiwania
    – wypowiedzenie OC w dniu sprzedaży (zwrot składki OC)
     –  zapłacimy najwięcej gdy jesteś pierwszym  

lub wieloletnim właścicielem

Zapraszamy

w w w . t e x t i l e s h o p . p l

ws z y s t ko  c z ego  po t r z ebu j e s z  do  s z y c i a

Na jw iększy  wybór  dz i an in  bawe łn ianych  w Wie l kopo lsce :  d resówka ,  s ing le  j e rsey ,  i n te r lock ,  punto ,  j e rsey  wafe lkowy ,  we lu r ,  muś l i n  doub le  gauze ,  d ruk i  cy f rowe .  Mater i a ł y  na jwyższe j  j akośc i    z  ce r ty f i katem Oeko-tex  i  GOTS

Rynkowa 73a, Przeźmierowo k
pn-pt 9:00 - 17:00
sob 9:00 - 13:00
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-18, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE kom. 602 659 208

SZAMOTUŁY, UL. WRONIECKA 26
TEL. 512 669 622
WWW.SISEL.PL

ZAPRASZAMY
PO-PT:  10 - 18
SOB:        9 - 13

SALON ODZIEŻY DAMSKIEJ
PREMIUM I WIZYTOWEJ
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Centrum Medycyny Pracy i Sportu Alba-
trosmed, z siedzibą w Wysogotowie jest 
nowo powstałym ośrodkiem skupiają-

cym się na profilaktyce i leczeniu osób pracują-
cych i aktywnie uprawiających sport.

Otwarte na początku marca b. r.  Centrum me-
dyczne Albatrosmed oferuje usługi z zakresu 
medycyny pracy i medycyny sportu oraz wspar-
cie najlepszych specjalistów w 14 różnych dzie-
dzinach. Pacjenci mogą także wykonać pełen za-
kres usług laboratoryjnych i diagnostycznych. 

- Nowoczesne gabinety lekarskie, doskonale 
wyposażony gabinet zabiegowy, pracownia USG, 
czy pracownia testów wysiłkowych, to dopiero 
początek - zapewnia dr n. med. Beata Ziemska 
– Prezes Zarządu i twórca Albatrosmed – mamy 
w planach budowę drugiego budynku z dodatko-
wymi gabinetami medycznymi oraz stworzenie 
strefy relaksacyjnej z cyklicznymi zajęciami jogi, 
tańca, pilatesu. Właściwie to sala gimnastyczna 
o powierzchni 50 m2 już jest, do tego komfortowe 
szatnie damska i męska wyposażone w nowocze-
sne natryski. 

Trwają również przygotowania do stworzenia 
Fundacji dla Niepełnosprawnych Sportowców. 
Projekt będzie dedykowany do osób, których do-
tychczasowa aktywność fizyczna została ograni-
czona nagłym wypadkiem i powstałą niepełno-
sprawnością. 

Marzenia mogą się spełnić, jeśli tylko mamy 
odwagę do nich dążyć. Powstanie Centrum 
Albatrosmed to potwierdza.

- Już dawno chciałam storzyć miejsce, nie-
sztampowe, tętniące życiem, w którym nie tylko 
pacjenci znajdą specjalistyczną pomoc medycz-
ną, ale będzie to również miejsce spotkań ludzi 
kochajacych kulturę, sztukę, muzykę, myślę, że 
znajdzie się wielu amatorów takiego rozwiązania 
– wyznaje z uśmiechem Pani doktor, do tej pory 
znana swoim pacjentom z prywatnego gabinetu 
przy ul. Guliwera w Poznaniu. 

- Otwarcie naszego Centrum medycznego 
uświetnił występ samego Wiesława Prządki wraz 

z Zespołem, który wprowadził gości w klimat 
francuskiej muzyki rozrywkowej. I to był strzał 
w 10, goście byli zachwyceni, chcielibyśmy po-
dążać w tym kierunku i co jakis czas organizo-
wać takie nietypowe, jak na przychodnię, spotka-
nia artystyczne – kontynuje dr Beata Ziemska.

Medycyna Pracy jako wiodąca dziedzi-
na Albatrosmed - kompleksowa realizacja 
wszystkich badań w jednym miejscu, w ciągu 
jednego dnia.

Przyjęcie do pracy oraz okresowe badania 
kontrolne to zawsze sresujący moment dla pra-
cownika. W Albatrosmed pacjenci mogą w cią-
gu jednej wizyty skorzystać z kilku konsultacji 
i przeprowadzić wszystkie niezbędne w medycy-
nie pracy badania diagnostyczne i laboratoryjne. 
Ze względu na dwa równolegle działające gabi-
nety lekarza medycyny pracy - dostęp do usług 
jest praktycznie z dnia na dzień.

W Centrum Medycyny Pracy i Sportu Al-
batrosmed oprócz podstawowych badań z za-
kresu medycyny pracy, wykonywane są również 
badania kierowców oraz osób posiadających lub 
ubiegających się o pozwolenie na broń.

W zdrowym ciele zdrowy duch.  Wszystko 
zaczyna się w głowie.

Trening sportowy, czy to na poziomie profe-
sjonalnym, czy też amatorskim podnosi naszą 
sprawność i wzmacnia ciało. Nieodzownym ele-
mentem treningu sporotwego jest odpowiednie 
przygotowanie i regeneracja.

Dlatego też Centrum Albatrosmed posiada 
kompleksową ofertę dla osób aktywnych, któ-
rzy mają dostęp do psychologa sportu i biznesu, 
Manueli Mrozowskiej. Specjalista pracuje nad 
rozwojem rezerw sportowca w celu podniesie-
nia jakości oraz efektywności działań w sytuacji 
zarówno treningowej jak i rywalizacji sportowej. 
Psycholog Sportu pomaga zawodnikom w utrzy-
mywaniu odpowiedniego poziomu motywacji, 
zwiększaniu pewności siebie, zarządzaniu sobą 
w czasie, czy przyjmowaniu odpowiedzialności 
za sukcesy jak i porażki.

Fizjoterapia wspiera przygotowania spor-
towców

Każdy sportowiec po intensywnych zawo-
dach, czy treningu powinien poddać się odpo-
wiedniemu procesowi fizjoterapii. W Centrum 
Albatrosmed można skorzystać z usług Barto-
sza Kubaszewskiego, który współpracował z ta-
kimi organizacjami jak Akademia Piłkarska Re-
issa, KKS Lech Poznań, Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej.

Jego wiedza w dziedzinie fizjoterapii i przygo-
towania motorycznego sportowców jest nieoce-
niona. Z takimi opiniami od swoich podopiecz-
nych Pan Bartek spotyka się na co dzień.

Albatrosmed stawia na fachowców.
Centrum Medycyny Pracy i Sportu stawia 

na najlepszych fachowców w branży, dlatego też 
współpracuje z chirurgiem naczyniowym, prof. 
dr hab. n. med. Marcinem Gabrielem, znanym 
i cenionym specjalistą w całym kraju, jak rów-

nież dietetykami, ortopedami i szeregiem spe-
cjalistów, którzy zadbają o zdrowie pacjentów, 
m.in. z kariologii, endokrynologii, neurologii, 
okulistyki, laryngologii, psychiatrii.

Nowoczesna i komfortowa przestrzeń
Albatrosmed charakteryzuje się nowoczesny-

mi i designerskimi wnętrzami o powierzchni po-
nad 500 m2 . Zadbano tutaj o najwyższe standar-
dy estetyki i higieny, które zapewniają atmosferę 
daleką od skojarzeń z typową placówką opieki 
medycznej. 

Komfortowa poczekalnia, recepcja przystoso-
wana dla niepełnosprawnych pacjentów, winda, 
czy też duży parking, to tylko niektóre udogod-
nia, z którymi spotykają się Pacjenci placówki. 

Nie zapomniano również o najmłodszych. 
W przyjaznym kąciku zabaw dzieciaki mogą dać 
upust swoim artystycznym fantazjom i zrelakso-
wać się przed wizytą lekarską.

Współpraca biznesowa z najlepszymi
Pomimo młodego wieku Centrum Medycz-

ne Albatrosmed już teraz może pochwalić się 
współpracą z największymi partnerami bizneso-
wymi na rynku, takimi jak: PZU Zdrowie, Lux 
Med, Medicover, Enel Med, Unimedi. 

Dzięki tej owocnej współpracy coraz więcej 
firm i przedsiębiorstw, realizuje kompleksowe 
świadczenia medyczne w Albatrosmed. Klienci 
biznesowi i indywidualni od tej pory mogą ko-
rzystać z usług, które dotychczas były zarezer-
wowane dla największych korporacji lub wy-
magały długiego okresu oczekiwania. Teraz to 
wszystko mamy na wyciągniecie ręki w Cen-
trum Medycyny Pracy i Sportu Albatrosmed 
w Wysogotowie.

www.albatrosmed.pl

Nowa placówka medyczna w naszej Gminie
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27
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

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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942

tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWE UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

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

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

BRUKARSTWO

518 337 456

GWARANCJA
JAKOÂCI

USŁUGI 
BRUKARSKIE
665 037 171

Układanie kostki  
brukowej, schody, tarasy 
drewniane, odwodnienia

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• porządki
tel. 509 847 494

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

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

tel. 508 610 256

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

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firmPrzeprowadzki prywatne 

i firmowe
Przewóz pianin, sejfów, itp.
Przenoszenie mebli
Usługi transportowe
Magazynowanie
Montaż mebli

Kontakt:
tel.: 61 843 91 61
      668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Profesjonalnie i Szybko
Poznań & Warszawa
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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

   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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281
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

SPRZEDAM 
MIESZKANIE

3 pokojowe, 
2 poziomowe 55m2 
na os. Zielony Gród 
w Tarnowie Podg.

Tel. 605 722 573
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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

Więcej informacji:  tel. 723 992 074

Wynajmę lub kupię garaż 
murowany lub blaszany w Tar-

nowie Podgórnym blisko 
ul.Księdza Niklewicza.

Tel: 605 101 700

POKÓJ Z KUCHNIĄ
wyposażone do wynajęcia

PRZEŹMIEROWO

Tel. 506 132 410

OGRODY od A do Z
wiosenna pielęgnacja ogrodów, 
trawników: wertykulacja, 
aeracja, piaskowanie...
projekt oraz kompleksowa 
realizacja ogrodów
budowa i serwis nawadniania
stała opieka abonamentowa
domki narzędziowe i altanki, 
prace brukarskie

Zapraszamy ☎ 797 042 660 

✓

✓

✓
✓
✓
✓

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

NAUKA GRY
NA

FORTEPIANIE
PIANINIE
PERKUSJI
Przeźmierowo i okolice

Tel. kontaktowy: 608 409 988
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EWA RZETELNA
TWÓJ OSOBISTY

AGENT NIERUCHOMOŚCI

Profesjonalnie 
przeprowadzę przez 

sprzedaż nieruchomości 
nie zapominając 

o Twoim komforcie. 
Zyskasz czas, prywatność 

i pieniądze!

#rzetelnaagentka

rzetelnaewa@gmail.com tel. 509 44 59 34

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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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 • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

SPRZEDAM 
dom w Baranowie
ul. Wiosenna, pow. 160m2  

+ budynek gospodarczy 45m2, 
działka 912 m2

603 354 959
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kom. 663 316 539
ul. Akacjowa 41, Przeźmierowo
madexvogt@gmail.com
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

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

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Tysiące najnowszych modeli okularów

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Godziny otwarcia:
PN - PT: 10.00 - 18.00  SB: 10.00-13.00

� 696 696 332

NA OPRAWKI

Umów się na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja
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LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko, ul. Jankowicka 7a

tel. 61 8147 419, 508 229 552
www.lokgaz.pl, biuro@lokgaz.pl

Oferujemy projektowanie
- projekty wewnętrznej instalacji gazowej 
- projekty organizacji ruchu
- projekty sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane
- sieci wodociągowe
- przyłącza wody 
- przyłącza kanalizacyjne 
- instalacje gazowe

www.lokgaz.pl

Masaże Tajskie

Zarezerwuj online na  www.thaiworld.pl  lub telefonicznie  690 126 236

ul. Rynkowa 146, Przeźmierowo

• Wykwalifikowane Masażystki z Tajlandii

• Promocyjne ceny

• Masaże dla par

•  Zabiegi SPA tylko oryginalnymi 

produktami z Tajlandii
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ŠKODA FABIA 37 900 zł



Weekend OtwarciaWeekend Otwarcia

1-3 lipca 2022 r.1-3 lipca 2022 r.


