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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!
Jedną z oznak kończących się wakacji są dożynki. I cho-
ciaż nasza Gmina dawno już nie ma charakteru rolni-
czego, to jednak nadal pamiętamy o ciężkiej pracy rolni-
ków i za nią chcemy podziękować. Dlatego zapraszamy 
na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne, które odbędą się 
21 sierpnia w Lusowie. Na scenie zagości Festiwal Folk-
lorystyczny „Lusowo na Folkowo” – zobaczymy koloro-
wy folklor i w naszym lokalnym, ale także w bardzo egzo-
tycznym wydaniu. Dzień wcześniej (20 sierpnia), również 
w Lusowie, odbędzie się kolejna edycja Festiwalu BLuso-
wo – to też bardzo ciekawe wydarzenie! 
A wakacje zakończymy II Ogólnopolskim Festiwalem Pio-
senki w Pałacu Jankowice – tym razem usłyszymy piosen-
ki Zbigniewa Wodeckiego. Szczegóły wewnątrz numeru!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Pracujemy nad  
PRL 2023-2028!

Sołtysi złożyli już zestawienia propozycji inwestycji, któ-
re zgłaszali mieszkańcy – zarówno poprzez formularz na 
gminnej stronie internetowej, jak i poprzez formularze 

papierowe. Są one podstawą do opracowania projektu Planu 
Rozwoju Lokalnego 2023-2028. 

Ale to mieszkańcy zadecydują o ostatecznych zapisach 
w PRL. 

– 20 listopada w naszej Gminie odbędzie się głosowanie – 
przypomina Wójt Tadeusz Czajka. – W każdej miejscowości, 
oddając głos na najważniejsze ich zdaniem zadanie, ustalą ko-
lejność realizacji zaproponowanych inwestycji. 

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

Pani Beniu,  
wszystkiego najlepszego!

Pani Benigna Zygarłowska, mieszkanka Sadów, obcho-
dziła 92. urodziny. W imieniu mieszkańców naszej 
Gminy najserdeczniejsze życzenia złożył Wójt Tadeusz 

Czajka.  ~ ARz



sierpień 2022 | sąsiadka~czytaj |    3

~ 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

Wójt Tadeusz Czajka i Ks. Proboszcz dr Dariusz Madejczyk
oraz Sołtysi

mają zaszczyt zaprosić

na Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne
21 sierpnia 2022 r. (niedziela), godz. 10.30

Msza św. w Kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. w Lusowie

Po mszy zapraszamy na Plac „U Księdza za płotem” na Orszak z Wieńcem  

i Obrzęd Dożynkowy. Potem zachęcamy do odwiedzenia stoisk sołeckich i strefy 

dziecięcej. Równolegle na scenie wystąpią artyści w ramach Przeglądu  

Zespołów Folklorystycznych „Lusowo na Folkowo” (program na str. 28).

Wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego włączy się poprzez rondo 
z ulicą Szkolną w okolicach przedszkola. Wkrótce zakończymy pra-
ce nad projektem jej przebiegu. Projekt ten będzie udostępniony dla 

mieszkańców.

Koszenia na terenie naszej Gminy odbywają się wg ustalonego harmonogra-
mu. Tereny przy drogach gminnych kosimy tak, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo użytkownikom ruchu drogowego. Jednocześnie pozostawiamy zieleń 

tam, gdzie to możliwe.

Czy jest już dostępny plan 
przebiegu dalszej części 
obwodnicy wschodniej tj. odcinka 
od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej, 
a konkretnie na jakiej wysokości 
ul. Szkolnej będzie wjazd do 
obwodnicy? 

Czy będą jakieś koszenia na 
ulicy Sasankowej w Tarnowie 
Podgórnym?
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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 na wniosek 
mieszkańców od budowy odcinka chodnika

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

Trwa przygotowanie ponownego przetargu na wybór 
wykonawcy przebudowy ul. Platynowej oraz skrzy-
żowania Szamotulska / Kasztanowa / Platynowa – 
w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Po-
siadamy 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 przygotowanie ponownej procedury na wyłonie-
nie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy 
oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bukowskiej 
(przy ul. Za Ogrodami) 

Chyby
Trwa przygotowanie ponownego przetargu na wybór 
wykonawcy przebudowy ul. Kasztanowej – w pierw-
szym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Posiadamy 
wstępną decyzję o dofinansowaniu zadania ze środ-
ków zewnętrznych

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Opracowano zmianę miejscowego planu. Trwa 
procedura przetargowa na przebudowę kolizji energe-
tycznej

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

Góra
Uzyskaliśmy zezwolenia na budowę II etapu ścieżki ro-
werowej 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

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, w Godzinę 
W, przy pomniku w Parku im. J. Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym, 
uczciliśmy pamięć tych, którzy zginęli w walce o wolną Ojczyznę. Uro-

czystość prowadziło Kurkowe Bractwo Strzeleckie, obecni byli włodarze Gminy, 
Radni, harcerze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy.

– Dziękuję Państwu za udział w tym wydarzeniu – powiedział Wójt Tadeusz Czaj-
ka. I podkreślił: – Jak pokazuje nam smutny przykład wojny w Ukrainie wolność 
i pokój są niezwykle kruchymi wartościami, które cały czas musimy odpowiedzialnie 
chronić. ~ ARz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym przypomina, że wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 należy skła-
dać od 1 do 15 września.  

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:  
Kwota, której nie może przekraczać dochód miesięczny netto na członka rodziny 

ucznia ubiegającego się o stypendium, to 600 zł
Wnioski do pobrania w OPS i na stronie internetowej. Wnioski należy składać 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94 (bud. C).

Bliższych informacji udzielają: Natalia Kuchcik tel. 61 8959 339 (pon. 9.00-13.30, 
wt., śr., pt. 8.00-10.00, czw. 8.00-15.30) oraz Katarzyna Krupka tel. 61 8959 332 
(pon. 8.30-13.30, wt. 7.30-15.30, śr., czw. i pt 7.30-10.00). ~ ops

Chwała bohaterskim Powstańcom!

Wnioski o stypendia szkolne 

Uczcijmy 1 września!
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcijmy tych, którzy w obro-

nie naszej Ojczyzny oddali swoje życie. Spotkajmy się 1 września, o 4.50, 
przy pomniku w Parku Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym i oddajmy 

hołd bohaterom. ~ ARz

Zakończ wakacje z sercem!
Zapraszamy na 93. akcję honorowego krwiodawstwa organizowaną przez Sto-

warzyszenie Dar Serc.
– Liczę na to, że nasi krwiodawcy zechcą zakończyć wakacje poprzez udział 

w naszej akcji – mówi Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzysze-
nia Wojciech Janczewski. – Zapraszam także osoby, które chcą oddać krew po raz 
pierwszy, oraz tych, którzy chcieliby zapisać się do banku dawców szpiku. 

Akcja odbędzie się w sobotę, 27 sierpnia, w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Szkolnej 5, w godz. 8.00 – 16.00.  ~ ARz
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~ aktualności

Aż wierzyć się nie chce, że to już 20 lat! Pierwszy 
dzwonek w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 
Podgórnym zadzwonił 2 września 2002 r., ogłaszając 

rozpoczęcie funkcjonowania szkoły, która mimo że z początku 
niewielka, na przestrzeni lat intensywnie się rozwijała. Mury 
naszej szkoły opuściło 883 absolwentów, a większość z nich 
kontynuowała swoją przygodę z nauką na studiach wyższych. 
Obecnie w naszym Liceum uczy się 278 uczniów na trzech 
profilach przygotowujących do bardzo wielu kierunków stu-
diów. Szkoła cieszy się dużą popularnością wśród młodzie-
ży w naszej Gminie i nie tylko, co potwierdza ogromna licz-
ba kandydatów – w tym roku do naszego Liceum wpłynęło 
660 wniosków o przyjęcie. Zainteresowanie ofertą szkoły jest 
wynikiem wielu czynników: młodych ludzi zachęca przede 
wszystkim ciekawa oferta edukacyjna (zwłaszcza otwarty 
w zeszłym roku profil językowo-prawniczy) i pozalekcyjna 
(liczne prężnie działające koła zainteresowań, prowadzone 
projekty i współpraca z instytucjami), wysoki poziom naucza-
nia (zdawalność matur w 2022 r. wyniosła 98% przed popraw-
kami), mimo wszystko utrzymana kameralność szkoły, a co 
się z tym wiąże indywidualne podejście do ucznia, oraz dobry 
dojazd i lokalizacja.

W związku z 20-leciem pracy szkoły zaplanowaliśmy uro-
czystość, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich absol-

wentów oraz inne zainteresowane osoby. Pragniemy tę roczni-
cę celebrować w gronie społeczności naszego Liceum, byłych, 
obecnych i przyszłych uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 
zaproszonych gości. Jubileusz szkoły to bez wątpienia czas 
wspomnień i refleksji. Do wspólnego świętowania zaprasza-
my 17 września o godzinie 11.00. 

Po oficjalnych uroczystościach w szkole możliwe jest spo-
tkanie w Hotelu 500. Termin jest już zarezerwowany. Zachę-
camy naszych absolwentów do dalszej organizacji takiego 
spotkania. Osobę chętną do podjęcia się tego zadania prosimy 
o kontakt pod numerem +48 508 293 419.

Obchody Jubileuszu 20-lecia naszej szkoły odbędą się w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118.

Program uroczystości:
11.00 – uroczystości na sali gimnastycznej OSiR (wystąpie-

nia dyrekcji Liceum i gości, występ artystyczny)
13.30 – zwiedzanie szkoły oraz poczęstunek
Wszystkie aktualne informacje zawsze znajdują się na na-

szej stronie i profilu facebookowym. 

Serdecznie zapraszamy!
~ LO TP

20 lat minęło... jak jeden dzień 

 

25-lecie parafii  
w Baranowie 

• zabawy  
dla dzieci 

• słodki 
poczęstunek 

• loteria 
fantowa* 

• kiermasz 
książek* 

• strzelnica 
przygotowana 
przez 
Kurkowe 
Bractwo 
Strzeleckie 

• wiele 
niespodzianek 

* pieniądze zebrane 
podczas festynu 
przeznaczone będą  
na projekt remontu 
kościoła w Chybach 

 
 

 

ZAPRASZAMY 
11.09.2022 

 
Plan festynu: 

12.00 Msza Święta 
13.00 rozpoczęcie 

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

Posiadamy pozwolenie na budowę dla kolejnego od-
cinka ul. Polnej, który będzie realizowany razem z łącz-
nikiem z ul. Jutrzenki

Zakończono prace budowlane na ul. Zielnej 

Zakończono prace budowę dwóch odcinków ścieżek 
rekreacyjnych 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. 
Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od 
ul Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Nie otrzymaliśmy dofi-
nansowanie zadania ze środków zewnętrznych

Trwa opracowanie projektu budowy szkoły podstawowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla I eta-
pu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiewskiej)

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

Przeźmierowo
Zakończono prace budowlane związane z wykona-
niem nawierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do ist-
niejącej nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Zawarliśmy umowę z wykonawcą na przebudowę ul. 
Sosnowej oraz przekazaliśmy plac budowy 

Otrzymaliśmy dokumentację projektową doświetlenia 
przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
ul. Orzechowej

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

Trwają prace przy rozbudowie parkingu przy ul. Orze-
chowej

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej 
dla budowy oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Dębo-
wej do ul. Wiosny Ludów)

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na zago-
spodarowanie zielenią płyty Rynku

Rumianek
Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu przy stawie

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia na ul. Szkolnej (od ul. Nowej do PSZOK)

Sady
Wybraliśmy wykonawcę budowy dodatkowego pasa 
ruchu w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej

Zawarliśmy umowę z wykonawcą i przekazaliśmy plac 
budowy oświetlenia na ul. Jeżynowej

Trwa przygotowanie ponownej procedury na wyłonie-
nie wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy 
oświetlenia na odcinku ul. Jagodowej (ok. 90 m od ul. 
Porzeczkowej) 

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
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)

Zakończono prace budowlane przy budowie sięgacza 
od ul. Sasankowej

Trwa opracowanie planu zadrzewienia Parku Społecz-
nego 

Zakończono modernizację skateparku

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej 
dla budowy oświetlenia na ul. Żurawinowej, Aroniowej 
i Agrestowej

Zawarliśmy umowę z wykonawcą nawierzchni na ul. 
Zbierskiego

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej 
dla budowy oświetlenia na odcinku ul. Sowiej (od ul. 
Szumin do końca działki firmy Schattdecor)

Wysogotowo
Zakończono prace budowlane przy przebudowie ul. 
Pszennej

Trwa budowa dalszego odcinka oświetlenia na ul. Skó-
rzewskiej.

Trwa przygotowanie ponownego wniosku o dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebu-
dowy ul. Batorowskiej

Zwrot podatku akcyzowego  
– II półrocze

Wydział Podatków Lokalnych przypomina o możliwości uzyskania zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. W tym celu producent rolny powinien w ter-

minie do 31 sierpnia złożyć stosowny wniosek. 
W drugim terminie rozliczenia przyjmowane są faktury VAT (lub ich kopie), 

potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. 

Przypominamy, że od 2022 r. zmianie uległy limity zwrotu (informacja ważna, 
zwłaszcza dla producentów, którym limit nie został jeszcze w tym roku ustalony).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać osobiście w Wydziale Ob-
sługi Klienta i Informacji Publicznej naszego Urzędu. Zachęcamy do pobrania go 
z naszej strony internetowej.

Informujemy o możliwości rezerwacji wizyty w celu złożenia wniosku pod nastę-
pującymi numerami telefonów:

• 61 89 59 267 (Baranowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Lusówko, Wysogotowo),
• 61 89 59 213 (Batorowo, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Przeźmiero-

wo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tarnowo Podgórne).
Więcej informacji nt. zwrotu podatku akcyzowego znajduje się na stronie Mini-

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
~ Jarosław Kabaciński - Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Przyjmij drugą dawkę przypominającą

22 lipca rozpoczął się proces szczepień drugą dawką przypominającą prze-
ciwko COVID-19  osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukoń-
czyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami 

odporności.
Skierowanie na szczepienie będą wystawione automatycznie przez system.
Gdzie mogą się zaszczepić mieszkańcy?
• Med-Lux Przeźmierowo, wtorek w godz. 16.00 – 18.00, tel. 61 8163 914,
• Medikor Braniewska, poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 19.00, tel. 512 987 874,
• Bomedica Przeźmierowo: rejestracja telefoniczna pod nr 607 068 888. ~ ARz
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W ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” nasza 
Gmina bierze udział od samego początku, a od kil-
ku lat wydarzenie odbywa się w dwóch miejscach: 

przy Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym oraz w Pa-
łacu Jankowice. 

W tym roku obchodzimy dwusetną rocznicę wydania „Bal-
lad i romansów” Adama Mickiewicza, które zapoczątkowały 
w Polsce romantyzm, dlatego tym razem wybrzmią te utwory. 

Już 2 września, w samo południe, rozpocznie się czytanie 
w przypałacowym parku w Jankowicach. A skoro sięgamy 
w tym roku po utwory romantyzmu, to najlepszym miejscem 
jest… Wyspa Miłości. Tam fragmenty „Ballad i romansów” 
przeczytają specjalnie zaproszeni goście. W przypadku złej 
pogody czytanie zostanie przeniesione do sali koncertowej 
w Pałacu. Dla osób, które nie mogą być razem z nami, będzie 
poprowadzona transmisja na żywo w mediach społecznościo-
wych.

Z okazji Święta Policji Wójt Tadeusz Czajka spotkał się 
z tarnowskimi policjantami w komisariacie w Tarnowie 
Policji. Złożył im podziękowania za działania na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców i przedsiębiorców oraz życzył 
zdrowia, energii do działania oraz spokojnej służby. Ponadto 
na ręce Komendanta Janusza Borowiaka Wójt przekazał do-
datkowe wyposażenie dla Komisariatu w Tarnowie Podgór-
nym i dla Posterunku w Przeźmierowie. 

~ ARz

Narodzie! Czytajmy!

Natomiast 3 września w godz. 11.00-13.00 zapraszamy na 
skwer przed Biblioteką Publiczną  w Tarnowie Podgórnym 
(na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Ogrodowej). Tu również do 
wspólnego czytania zaproszeni są wszyscy chętni mieszkańcy. 

~ ARz

Życzenia dla policjantów

Posterunek Policji w Przeźmierowie wraz ze Strażą 
Gminną Tarnowo Podgórne w ramach

działań priorytetowych w związku z infor-
macjami od sołtysów oraz mieszkańców Gminy Tar-
nowo Podgórne podczas konsultacji społecznych 
w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r. dokony-
wać będą kontroli zdiagnozowanego zagrożenia w na-
stępujących rejonach służbowych. 

Wysogotowo: ul. Wierzbowa, ul. Owsiana – teren przy 
świetlicy wiejskiej

• zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 
dzielnicowy asp. Daniel Kamiński tel. 786 936 081 

Baranowo: ul. Słoneczna a ul. Przemysława
• zagrożenie: kradzieże pojazdów
dzielnicowy asp. sztab. Daniel Ryczek tel. 786 936 076

Tarnowo Podgórne: ul. Wenecka a Mediolańska  
– Os. Nowe Tarnowo

• zagrożenie: uszkodzenia i dewastacje mienia
dzielnicowy sierż. Krzysztof Byczek tel. 786 936 075

Lusowo: ul. Poznańska, Lipowa i Ogrodowa – pętla  
autobusowa

• zagrożenie: zaśmiecanie i spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym 

dzielnicowy asp. Damian Michniewski tel. 786 936 
077 

Jankowice ul. Nowa – boisko ORLIK i sklep Lewia-
tan przy ul. Nowej

• zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
dzielnicowy asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455 

Celem działań jest ograniczenie występowania wykroczeń 
w miejscach publicznych, tj. spożywania alkoholu, dewastacji 
mienia, wybryków chuligańskich, a tym samym, poprawa poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. 

Prosimy o wskazywanie kolejnych rejonów, w których nie-
zbędna jest interwencja Policji lub Straży Gminnej. Informa-
cje i sugestie mieszkańców zostaną przeanalizowane i zlecane 
do realizacji dzielnicowym Posterunku Policji w Przeźmiero-
wie oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik PP Przeźmierowo

Plany działań priorytetowych na II półrocze 2022
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 lipca

Lato w pełni. Pogoda mino 
swej zmienności zachęca 
do wyjazdów, wędrówek, 

do wypoczynku na łonie natury. 
Jednak w pracach Rady Gminy 
nie ma przerwy wakacyjnej – 
odbywają się sesje, komisje, któ-
re oprócz planowanych tematów, 
opiniują przedłożone projekty 
uchwał. 

26 lipca odbyła się sesja Rady 
Gminy – była to już 56. z kolei 
w obecnej kadencji samorządu. 
Na radnych czekało do rozpa-
trzenia 25 projektów uchwał – 
to już standard. Sesja rozpoczęła 
się od przyjęcia zmian w uchwa-
le budżetowej i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 

Szeroką reprezentację w pro-
gramie sesji miały projekty z za-
kresu gospodarki przestrzennej. 
W obrębie tej tematyki Rada 
przyjęła przystąpienie do opra-
cowania zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego w Tarnowie Podgór-
nym dla działki nr 1683 przy ul. 
Wierzbowej i działki nr 744/2 
przy ul. Poznańskiej oraz al. So-
lidarności, a także w Batorowie, 
przy ul. St. Batorego i ul. Widok. 

Dokonano zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego w Rumianku nr 
działki 8/2, w Górze dla działki 
nr 77 i w Przeźmierowie pomię-
dzy ulicami: Kościelną, Modrze-
wiową, Kwiatową i Akacjową. 
W tym temacie Rada pochyliła 

się nad uwagami wniesionymi 
do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wyłożonego do publiczne-
go wglądu. Wszystkie zostały 
nieuwzględnione jednogłośnie. 
Następne zmiany dotyczyły Lu-
sówka przy ul. Dopiewskiej 
i Szkolnej oraz Tarnowa Pod-
górnego etap II, a także terenów 
przy ul. Skórzewskiej w Wyso-
gotowie. W tym projekcie złożo-
no wniosek formalny o wyłącze-
nie z projektu nr 10 w sprawie 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów przy ul. Skó-
rzewskiej w Wysogotowie, tere-
nu 2UP po wschodniej stronie ul. 
Skórzewskiej. Wniosek formal-
ny został odrzucony większością 
głosów, a uchwałę podjęto więk-
szością głosów. 

Wyrażono również zgodę na 
przystąpienie do opracowania 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszary w Lusów-
ku w rejonie ul. Cienistej i Siero-
sławskiej. 

Podjęto decyzję w spra-
wie zezwolenia na obciąże-
nie służebnością gruntową 
i służebnością przesyłu. Rada 
wyraziła zgodę na kupno działki 
1243 i 1244, położonej w Tarno-
wie Podgórnym – tereny te prze-
widziane są pod budowę zbior-
nika retencyjnego. Odstąpiono 
od trybu przetargowego sprze-
daży nieruchomości położonej 
w Tarnowie Podgórnym działki 
nr 963/5. Kolejne pięć uchwał, 
które podjęła Rada, dotyczyło 
zezwolenia na zawarcie umowy 
dzierżawy, w tym działki zabu-
dowanej w Tarnowie Podgór-
nym nr 1378/15 o powierzchni 
3520 m2, zabudowanej budyn-
kiem warsztatów terapii zaję-
ciowej na okres 10 lat. Pozostałe 
dotyczyły pomieszczeń gospo-

darczych i przeznaczenia pod 
zieleń. 

Jedna z uchwał dotyczyła wy-
znaczenia miejsca do prowa-
dzenia handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowni-
ków oraz wprowadzenia regula-
minu określającego zasady pro-
wadzenia handlu. Wyznaczono 
dwa stanowiska na targowisku 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Wąskiej na działce 336/1. 

Bardzo ważną, jednogłośnie 
brzmiącą decyzję podjęła Rada 
w sprawie ustalenia regulami-
nu wynagrodzenia nauczycie-
li szkół i przedszkoli, dla któ-
rych organem prowadzącym 
jest Gmina Tarnowo Podgórne. 
Celem uchwały jest wzmocnie-
nie systemu motywacyjnego na-
uczycieli, w tym kadry kierow-
niczej. Uchwała ta wprowadza 
zapisy, zwiększające podstawę 
naliczania dodatków nauczy-
cielskich, jak również dodatków 
funkcyjnych dla wszystkich grup 
nauczycieli. Dodatkowo dokona-
no aktualizacji w dotychczaso-
wych zapisach regulaminu, któ-
re wynikają ze zmian przepisów 
oświatowych. W skali kraju ob-
serwujemy odpływ dobrej kadry 
z zawodu nauczycielskiego, co 
jest tragiczne dla edukacji mło-
dego pokolenia Polaków, dlatego 
tak ważne dla Rady było podję-
cie tej uchwały. 

Zatwierdzony został Gminny 
Program Wspierania Rodziny na 
lata 2022-2025. Ustawa o wspie-
raniu rodziny i pieczy zastępczej 
nakłada na Gminę obowiązek 
opracowania i realizacji 3-letnie-
go gminnego programu wspiera-
nia rodziny. 

Wolne glosy i wnioski doty-
czące spraw gminy jak zwykle 
kończą każdą sesję. Następna 
odbędzie się 23 sierpnia. 

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne

Przystępujemy do 

opracowania planu  

w rejonie ul. Cienistej 

i Sierosławskiej  

w Lusówku

~ sprawozdanie
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Ten i wiele innych utworów z repertuaru Zbigniewa Wo-
deckiego wybrzmi niebawem w przestrzeniach Pałacu 
Jankowice podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-

senki Tarnowo Podgórne 2022 pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. 

To festiwalowe święto na stałe wpisało się w kalendarz wy-
darzeń kulturalnych Gminy Tarnowo Podgórne, by wspólnie 
z mieszkańcami tworzyć tradycję spotkań z najpiękniejszymi 
utworami polskiej piosenki. Ogromnie cieszy nas fakt, że pa-
tronat nad tegoroczną edycją festiwalu objęła również  Funda-
cja im. Zbigniewa Wodeckiego, która opiekuje się dorobkiem 
tego wybitnego wokalisty i multiinstrumentalisty oraz wspiera 
młode talenty. W tym roku wydarzenie wspiera także Lidl Sp. 
z o.o. – Partner Festiwalu.

Co czeka na Was podczas festiwalu?
Na widzów II edycji festiwalu OFP Tarnowo Podgórne 2022 

czeka aż dwudziestu pięciu młodych artystów, którzy sprawdzą 
swoje umiejętności wokalne w przesłuchaniach konkursowych. 
Przyjadą do Pałacu Jankowice z całej Polski, by zaprezentować 
wybrane utwory Zbigniewa Wodeckiego w zupełnie nowych 
aranżacjach, przy akompaniamencie zespołu jazzowego. Nie 
tylko zmierzą się ze stresem, sprawdzając na scenie swój talent, 
ale zdobędą nowe doświadczenia i wrażenia artystyczne.  

Muzyczne zmagania konkursowe rozpoczną się na plenero-
wej scenie w parku przy Pałacu Jankowice w sobotę, 27 sierp-
nia, o godz. 16.00.  Finałowa dziesiątka zaprezentuje się pu-
bliczności w koncercie galowym laureatów w niedzielę, 28 
sierpnia, o godz. 17.00. Podczas gali nie zabraknie ogłoszenia 
zwycięzców i uroczystego wręczania nagród. Festiwalowych 
entuzjastów, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do oglądania 
internetowych transmisji na naszych social mediach.

Jury 
Podczas przesłuchań konkursowych uczestników oceniać 

będzie profesjonalne jury w składzie: prof. dr hab. Katarzyna 
Stroińska-Sierant – kierownik katedry instrumentalistyki i wo-
kalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu, Ewa Gajewska-Kiepura – pedagog, 
a przede wszystkim specjalista w zakresie prowadzenia zespo-
łów wokalnych oraz Janusz Szrom – muzyk, wybitny wokali-
sta jazzowy, pedagog, wielokrotny Jazzowy Wokalista Roku 
według plebiscytu miesięcznika JAZZ FORUM, kompozytor, 
aranżer. Jury dysponuje w tym roku pulą nagród o łącznej war-
tości 5 tys. złotych. Jest o co walczyć!

Gwiazdy festiwalu 
Warto wspomnieć o gościach specjalnych festiwalu. Na 

zaproszenie organizatorów w Pałacu Jankowice pojawi się 
Katarzyna Wodecka-Stubbs – córka artysty i prezes Fun-
dacji im. Zbigniewa Wodeckiego. Nie zabraknie również pe-
rełek muzycznych. W pierwszym dniu festiwalowego święta 
o godz. 18.30 na scenie pojawi się Julia Mróz – zwyciężczyni 
I edycji OFP Tarnowo Podgórne 2021. W koncercie pt. „Aleją 
gwiazd” usłyszymy piosenki z repertuaru największych pol-
skich gwiazd m.in. Anny Jantar, Ireny Santor, Zdzisławy So-
śnickiej, Zbigniewa Wodeckiego czy Krzysztofa Krawczyka. 

Drugiego dnia festiwalu, zaraz po koncercie laureatów na 
scenie wystąpi ulubiony duet polskiej sceny muzycznej – Ali-

cja Majewska & Włodzimierz Korcz. 45 lat wspólnej pracy 
tej wybitnej pary na scenie to niezliczona liczba kompozycji 
napisanych przez Włodzimierza Korcza, a zaśpiewanych przez 
Alicję Majewską. Podczas plenerowego koncertu będzie moż-
na usłyszeć największe przeboje artystki „Żagiel”, „Być ko-
bietą”, „Żyć się chce” czy „07 zgłoś się”. Publiczność usłyszy 
też wiele ciekawych historyjek, związanych ze wspólną pracą 
artystów. Duetowi akompaniować będzie kwartet smyczkowy 
Warsaw String Quartet. 

Warsztaty dla dzieci 
Tegoroczne konkursowe zmagania wokalne dopełnią pla-

styczno-muzyczne warsztaty dla dzieci, które poprowadzi 
Fundacja Mój Mount Everest. Uczestnicy będą samodzielnie 
tworzyć własne instrumenty, które później będą mieli okazję 
wykorzystać do wspólnego muzykowania. Przestrzeń parku 
przy Pałacu Jankowice zagospodarowana zostanie kreatyw-
nymi kącikami zabawowymi, które przeniosą najmłodszych 
(i nie tylko) do świata dźwięków i muzyki. To wszystko w fe-
stiwalową sobotę od godz.15.00 do 18.00!

Liczymy na waszą obecność i życzymy, by ten festiwalowy 
czas spędzony w Pałacu Jankowice był wypełniony przyjem-
nością, uśmiechem i dobrą zabawą. Wstęp na obydwa dni 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo Podgórne 
2022 jest wolny. Zapraszamy!

~ Monika Rutkowska - Dyrektor Festiwalu

28 SIERPNIA 2022 | GODZ. 17:00
KONCERT PLENEROWY PRZY PAŁACU JANKOWICE

PATRONAT

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Tarnowo Podgórne 2022

„Lubię wracać tam gdzie byłem już”...



10    | sąsiadka~czytaj |  sierpień 2022



sierpień 2022 | sąsiadka~czytaj |    11
www.tarnowskie-termy.pl

Letni
Aqua Fitness

środa: 19:00
lipiec/sierpień

zapisy online: www.rezerwacje.tarnowskie-termy.pl
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~ tcwp

RUBRYKA KSIĘGOWA TCWP 

Rozliczenie wydatków na firmę 
prowadzoną w miejscu zamieszkania

Studium przypadku: 
Pan Roman S. prowadzi jednoosobową działalność gospodar-

czą, jest informatykiem, swoje usługi świadczy zdalnie dla od-
biorców w różnych miejscach w kraju, a nawet świata. Zadecy-
dował się na prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu, 
co daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-
dów część wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem 
mieszkania. 

Pytanie: W jaki sposób pan Roman S. powinien rozliczyć 
koszty dotyczące prowadzenia firmy w mieszkaniu, związane 
z jego utrzymanemu i bieżącą eksploatacją?

Odpowiedź: Jeżeli osoba fizyczna jednoczesne mieszka 
i prowadzi działalność w jednym miejscu, wiąże się to przede 
wszystkim z oszczędnością i wygodą. W takim przypadku do-
chodzi do styku interesów prywatnych i firmowych dlatego 
bardzo istotne jest precyzyjne wyodrębnienie i rzetelne udoku-
mentowanie kosztów zaliczonych do działalności. Przepisy nie 
precyzują dokładnie, jak należy rozliczyć takie koszty.

Ważne jest przygotowanie oświadczenia, w którym przedsię-
biorca wykaże jaką cześć mieszkania przeznaczy na potrzeby 
działalności i obliczy procentowy udział tej części do całości 
mieszkania (obliczenie wskaźnika metrażowego),

• wydatki na czynsz – co do zasady zastosowanie będzie miał 
współczynnik metrażowy i na jego podstawie należy dokonać 
przemnożenia przez wartość z faktury w celu ustalenia wysoko-
ści kosztu uzyskania przychodu podlegającego ewidencji,

• wydatki na media (wodę, ścieki, wywóz nieczystości, 
ogrzewanie, energię elektryczną) – do kosztów można za-
liczyć jedynie te wydatki, które związane są rzeczywiście 
z prowadzoną działalnością. Jednym z rozwiązań jest założe-
nie osobnych liczników. W odniesieniu do tego typu wydat-
ków stosowanie współczynnika może budzić wątpliwości fi-
skusa, ponieważ przedsiębiorca może korzystać w mediów 
w mniejszym stopniu w działalności niż w mieszkaniu.  
Jeżeli Pan Roman S. nie chce instalować liczników, może spo-
rządzić dodatkowe notatki, z których wynika jaka część tych 
opłat przypada na działalność, aby w razie kontroli z urzędu 
skarbowego wydatki jakie zostały zaliczone do kosztów uzy-
skania przychodów z działalności, nie zostały zakwestionowa-
ne. Jednak wielu przedsiębiorców, również przy rozliczaniu me-
diów, wykorzystuje współczynnik powierzchniowy 

• wydatki na telefon i Internet – najlepszym rozwiązaniem 
jest podzielenie kosztów na podstawie billingu. W takiej sytu-
acji możliwe jest ustalenie kosztów faktycznie poniesionych 
na rozmowy służbowe. Na takim potwierdzeniu pan Roman S. 
powinien zaznaczyć, które z rozmów były wykonane w celach 
związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku telefonu 
abonament nie będzie kosztem, tylko rozmowy wykonywane 
służbowo, analogicznie do sytuacji z opłacanym abonamentem 
prywatnego telefonu wygląda sytuacja z Internetem. Jeżeli na-
tomiast pan Roman osobno założy telefon lub Internet w domu, 

do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej w mieszkaniu, Ma prawo zaliczyć wydatek na abonament 
do kosztów uzyskania przychodu w całości.

Pytanie: Czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki 
na wyposażenie i remont mieszkania?

Odpowiedź: Prowadzenie działalności we własnym 
mieszkaniu może spowodować zakup różnych sprzętów jak 
np. wyposażenie biura: meble biurowe, komputery, drukarki, 
krzesła itp. 

Wydatki tego typu mogą stanowić koszty podatkowe, pod 
warunkiem, że będą służyć wyłącznie celom związanym z dzia-
łalnością. Kosztem podatkowym mogą być również wydatki 
związane z remontem mieszkania, w części jaka jest wykorzy-
stywana do prowadzonej działalności. 

W razie kontroli z urzędu skarbowego – w przypadku stwier-
dzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowa-
dzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym 
podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnie-
nia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa, to takie wydat-
ki nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy podkreślić, że zaliczanie do kosztów uzyskania przy-
chodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na 
przedmioty, które służą celom prywatnym podatnika, byłoby 
sprzeczne z zasadą równości wobec prawa, gdyż stawiałoby 
w uprzywilejowanej sytuacji podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą wobec podatników, którzy takiej działalności nie 
prowadzą, a którzy również ponoszą wydatki na cele osobiste 
(np. mieszkaniowe) i nie mogą ich zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów.

Pytanie:  Jakie ma obowiązki w związku z prowadzeniem fir-
my w mieszkaniu? 

Odpowiedź: Prowadzenie działalności we własnym miesz-
kaniu, wiąże się z obowiązkami jakie musi spełnić, m.in.:

• zgłoszenie lokalu (do odpowiedniego urzędu gminy), co 
może się wiązać z koniecznością zapłaty większego podatku od 
nieruchomości, gdyż za lokal, w którym prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza występują wyższe stawki tego podatku; 

• w przypadku mieszkania spółdzielczo-własnościowego 
zgłoszenie do spółdzielni mieszkaniowej (za część przeznaczo-
ną na firmę podwyższony zostanie czynsz);

• jeżeli w posiadanym lokalu rozpoczyna się działalność 
o bardziej absorbującym charakterze niż praca biurowa lub wy-
magającą adaptacji lokalu do nowych potrzeb, należy wystąpić 
do starosty o zgodę na zmianę sposobu użytkowania nierucho-
mości;

• gdy przedsiębiorca zatrudnia pracownika we własnym 
mieszkaniu czy domu, należy ten fakt zgłosić w starostwie.

~ Alicja Stawowa – księgowa, specjalista TCWP
(materiał przygotowany w oparciu o najczęściej pojawiające 

się pytania podczas konsultacji TCWP) 
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~ tcwp

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości za-
prasza przedsiębiorców oraz mieszkańców naszej gmi-
ny, którzy planują otwarcie firmy, do wzięcia udzia-

łu w praktycznym, bezpłatnym szkoleniu „Skuteczna marka 
w Internecie”. Będzie pierwsze, po długiej przerwie, szkolenie 
realizowane w formule stacjonarnej. 

„Skuteczna marka w Internecie”
28 września 2022, w godz. 9.00 – 15.00

Sala konferencyjna (nr 21), Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 94 (bud. C)

Rejestracja do 26.09.2022 na: kontakt@tarnowo-podgorne.pl 

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 uczestników.  
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zapoznaje z możliwościami zwiększenia rozpo-
znawalności marki, sprzedaży i jej rentowności, dzięki wypra-
cowaniu odpowiedniej propozycji wartości dla Klienta. Opi-
suje sposób w jaki firma powinna wykorzystać swoje zasoby 
organizacyjne w czasach kryzysu, aby móc tę wartość na ryn-
ku zaproponować. Propozycją wartości będą produkty/usłu-
gi, które firma dostarcza określonej grupie klientów. Wartość 
dla Klientów stanowi poszukiwany przez nich zbiór korzyści. 
Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, gdzie stawia-
my nacisk nie tylko na wykorzystanie i poznanie samych na-
rzędzi, ale w szczególności prezentujemy możliwości wyko-
rzystania ich w praktyce.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na 
stronie internetowej TCWP, w zakładce SZKOLENIA (www.
tcwp.pl).  ~ TCWP

Po wakacjach wracają szkolenia 
stacjonarne!

Jednak wcześniej, zanim cyganka prawdę powiedziała, od-
był się III Bal Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne. 9 lip-
ca park przy pałacu zapełnił się tłumem seniorów, któ-

rzy z dumą prezentowali swoje nakrycia głowy, a należało je 
nakryć „byle czym”. Bal tradycyjnie rozpoczęto polonezem, 
a dostojna melodia niosła się echem nad Jankowicami. Póź-
niej również się działo. Układy taneczne zaprezentowały gru-
py z UTW i Pałacu Jankowice, gorąco oklaskiwano sceniczny 
debiut grupy teatralno-kabaretowej z UTW i występujących 
w ramach integracji międzypokoleniowej młodych artystów 
ze Szkoły Muzycznej.

Nasi słuchacze zdobyli miejsca na podium w konkursie tań-
ca towarzyskiego, sięgnęli również po laury za oryginalne na-
krycie głowy. Zabawa była przednia, organizatorzy stanęli na 
wysokości zadania, pogoda dopisała, a ucztę dla ducha do-
pełniła (w postaci smacznej garmażerki i różnych słodkości) 
uczta dla ciała. Do zobaczenia za rok.

Lato w pełni, wakacje, urlopy, wypoczynek? Skądże! Nie 
w naszym UTW. W lipcu odbył się pierwszy turnus półkolonii 
dla seniorów Gminy – relacja obok.

Po raz siódmy Zarząd spotkał się z Jubilatami, którzy w bie-
żącym roku obchodzą 70, 75, 80 i 85 urodziny. Zaprosiliśmy 
również starszych studentów. Jubilaci zjawili się, jak zwykle, 
w licznym gronie (przybyło 31 osób), do tego osoby towa-
rzyszące i mamy 60-osobowe towarzystwo. Cyganki i cyganie 
z cygańskiego taboru złożyli Jubilatom życzenia, obdarowali 

symbolicznymi upominkami i przy akompaniamencie gitary, 
odśpiewali cygańskie piosenki.

Po długiej sesji fotograficznej można było od cyganki, która 
prawdę ci powie, dowiedzieć się czegoś o sobie i za odpowied-
nią opłatą poznać przyszłość. Nie zabrakło smacznego poczę-
stunku oraz dobrej muzyki. Uczestnicy spotkania udowodnili 
(nie po raz pierwszy), że wiek nie odgrywa roli i bawili się 
przez kilka godzin – nikt się nie skarżył na ból nóg czy krę-
gosłupa. Życzymy Jubilatom, żeby za rok mogli spotkać się 
w tak samo licznym gronie. STO LAT!

W okresie od 22 do 26 sierpnia ponad 30-osobowa grupa se-
niorów naszej Gminy weźmie udział w drugim turnusie półko-
lonii. Zaplanowana trasa przewiduje atrakcje takie same, jak 
w turnusie lipcowym.

30 sierpnia grupa naszych słuchaczy udaje się do Czarnogó-
ry, by przez dziesięć dni poznawać to piękne państwo i odpo-
czywać na słonecznych plażach Morza Adriatyckiego.

W środę, 28 września odbędzie się Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze. Prosimy o rezerwację tego terminu i liczny 
udział w zebraniu, na którym zostaną wybrane władze UTW 
na kolejną kadencję. Szczegóły w późniejszym terminie.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Cyganka prawdę ci powie
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Powietrze lekko drgało tak, jak w dzień gorącego lata… 
A tłum seniorów ruszył do Tarnowa Podgórnego, by 
wziąć udział w półkoloniach! Tak, tak, to już piąta edy-

cja organizowanych z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym zajęć letnich w lipcu (następ-
ne w sierpniu) w ramach tzw. półkolonii. Od 25 do 29 lipca 
w wakacyjnych zajęciach udział wzięło 32 seniorów Gminy, 
nie tylko słuchaczy UTW. Program tych półkolonii opracowa-
ły Ewa Furmaniak-Ferstch i Irena Ciesielska-Balcer. One rów-
nież przez cały tydzień opiekowały się grupą i dbały o to, by 
wszystko odbyło się zgodnie z planem. Każdy dzień to nowe 
wyzwanie, ale każdy dostarczał wiele wrażeń i co jest cenne, 
wiele nowych wiadomości.

W pierwszy dzień pojechaliśmy do Mniszek (gm. Między-
chód) do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Tam 
zapoznaliśmy się z takimi ginącymi zawodami jak kowal, 
bednarz, szewc, rybak, zegarmistrz, chociaż większość z nas 
pamiętała te zawody. Można tam też obejrzeć dawne kino, 
pracownię krawiecką, dawną klasę szkolną czy nawet skład 
kolonialny. A potem wzięliśmy udział w warsztatach wikliniar-
skich. Najpierw wysłuchaliśmy opowieści przewodnika o wi-
klinie i technice wyplatania, następnie każdy mógł wypleść 
sobie miniaturę wozu z dzikiego zachodu. Pobyt w Mniszkach 
zakończył się ogniskiem i konsumpcją darów z ogniska.

Dzień drugi to wycieczka do Poznania do Biblioteki Ra-
czyńskich. Spotkaliśmy się tu z rewelacyjną Hanią Ratajczak, 
która oprowadziła nas po obiekcie. Wysłuchaliśmy opowieści 
o Edwardzie Raczyńskim, zwiedziliśmy bibliotekę: czytelnie, 
czytelnie druków rzadkich, podziwialiśmy Poznań ze słynne-
go balkonu biblioteki. Małgorzata Śmigielska zapoznała nas 
z regułami postępowania z osobami niewidzącymi, ponadto 
każdy mógł się zapisać do biblioteki. Dzień zakończyliśmy 
dzień wspólną konsumpcją obiadu w Santosie na Winiarach.

Dzień trzeci to wyprawa do Nojewa, wsi położonej w gmi-
nie Szamotuły. Jest to ewenement w skali krajowej. Dr Tomasz 
Węsierski zainwestował własne środki i wykupił nieczynną 
stację kolejową na trasie Szamotuły-Międzychód (linia 368). 
W miarę swoich możliwości gromadzi tam eksponaty świad-
czące o dawnej świetności kolei. Atrakcją był przejazd drezy-
ną spalinową do sąsiedniej stacji Kikowo, niestety zdewasto-
wanej. Pan Tomasz to również pasjonat i człowiek pozytywnie 
nakręcony. Miło jest spotykać takie osoby na swojej drodze.

A dzień czwarty to była perełka! Naszym przewodnikiem 
na Ostrowie Tumskim był Robert Kiszkurno, znany nam już 

z poprzednich lat. Najpierw opowiedział nam jak w X w. wy-
glądały tereny Ostrowa Tumskiego, wyspy, na której narodzi-
ło się państwo polskie. Następnie barwnie opisał prowadzone 
prace archeologiczne, potwierdzające to, że właśnie tu znajdo-
wał się kiedyś piastowski gród, Palatium, siedziba Mieszka I. 
Dzisiaj zarys palatium jest zaznaczony szklaną instalacją do-
okoła Kościoła Najświętszej Marii Panny. W palatium znaj-
dowała się też kaplica, prawdopodobnie zbudowana dla żony 
Mieszka I, Dobrawy.

Co ciekawe pierwsza siedziba powstała po połowie X w., 
była piętrowa, odtworzono jej pomieszczenia, salę audiencyj-
ną – aula regia, kancelarię, skarbczyk i pracownię złotniczą. 
Prawdopodobnie była to pierwsza monumentalna budowla 
państwa Piastów.

W ścianę Kościoła NMP wbudowany jest ogromny kamień, 
dawny tron (stolec) piastowski.

A w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci obejrzeli-
śmy film, wywiady poznańskich naukowców którzy potwier-
dzali że „tu się wszystko zaczęło”. W pobliżu Rezerwatu 
podziwiać można metalową instalację, artystyczne przedsta-
wienie przekroju wału grodowego, w który wkomponowano 
drewno ze średniowiecznych wałów. Na koniec zwiedziliśmy 
Katedrę ze słynną Złotą Kaplicą, Kaplicę Górków i podziemia 
z fragmentami katedry preromańskiej i romańskiej. Przewod-
nik przybliżył nam historię powstania i zmian budowli aż do 
czasów obecnych.

Ostatni dzień to spotkanie integracyjne pod tytułem „Opo-
wiedz nam swoją historię”, odbyło się na miejscu piknikowym 
przy Stawach w Baranowie. Przy dobrym posiłku, dostarczo-
nym przez Bistro „Dromader” z Przeźmierowa, wspomina-
liśmy to co przeżyliśmy w minionym tygodniu. Kilka osób 
podzieliło się z nami ciekawymi opowieściami o swoich ro-
dzinach. Na koniec nasze wspaniałe organizatorki wręczyły 
nam podziękowania za wspólnie spędzony czas, z grupowym 
zdjęciem i spisem wszystkich uczestników półkolonii.

To był dobry czas, poznaliśmy wspaniałych ludzi, pasjona-
tów z ogromną wiedzą, którą chętnie się dzielili, ale okazało 
się, że również nasze koleżanki i koledzy mogą przekazać nam 
opowieści, które nie powinny zaginąć.

Półkolonie były współfinansowane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne – dziękujemy.

~ Hanka Maciuszczak-Kotlarek

~ stowarzyszenia

Czas wakacyjny trwa
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~ stowarzyszenia

29 czerwca odbyły się ostatnie warsztaty, które 
były realizowane w ramach zadania publiczne-
go „Warsztaty integracyjne – rękodzieła dla osób 

z niepełnosprawnościami”. Podczas zajęć powstały piękne 
szkatułki ozdobione techniką decoupage, ręczniki z ozdob-
nym haftem, świeczki z wosku pszczelego, torby z nadru-
kiem, podstawki, magnesy i figurki ceramiczne, biżuteria, 
kartki okolicznościowe oraz mydełka z naturalnych składni-
ków. Każdy uczestnik zadania mógł zabrać do domu własno-
ręcznie wykonaną pracę podczas zajęć. Warsztaty rękodzie-
ła dla osób z niepełnosprawnościami pozwoliły uczestnikom 

na rozwój zainteresowań, zdolności manualnych, rozwój kre-
atywnego myślenie oraz na konstruktywne spędzenie wolne-
go czasu. Warsztaty były prowadzone przez wykwalifikowa-
nych terapeutów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie 
w pracy z osobami z niepełnoprawnościami. Odbywały się 
dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, po 3 go-
dziny, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie 
Podgórnym.

~ wtz
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Warsztaty rękodzieła dla osób z niepełnosprawnościami

9 lipca w kościele w Tarnowie Podgórnym odbyła się in-
tronizacja Króla Zielonoświątkowego AD 2022 . Doroż-
ka przywiozła ze strzelnicy ubiegłorocznego króla, brata 

Krzysztofa, i rycerzy do kościoła na mszę święta koronacyj-
ną. Mszę w intencji bractwa odprawił proboszcz Marek Tarło-
-Jawtok. Prezes Stanisław Bączyk u stóp ołtarza mianował na 
drugiego rycerza brata Zbigniewa Szabelskiego, a brata Wal-
demara Kubiaka mianował Królem Zielonoświątkowym AD 
2022. Na ceremonii nieobecny był pierwszy rycerz brat Wie-
sław Cichy. Koronowany król wraz z rycerzami i małżonką 
Małgorzatą wracał na strzelnicę dorożką, gdzie odbyła się bie-
siada królewska. 

Brat Waldemar Kubiak, Wiceprezes Zarządu Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, współzałożyciel naszego bractwa. Za-
angażowany w sprawy brackie, organizator wielu imprez brac-
kich. Bardzo dobry strzelec. Tytuł króla zielonoświątkowego 
wystrzelał po raz trzeci. Życzymy panującemu królowi oraz 
rycerzom trafnych decyzji, tworzenia miłej atmosfery i celne-
go oka, a w życiu osobistym – miłości, zdrowia i wszelkiej po-
myślności. WIWAT KRÓL! WIWAT RYCERZE! 

31 lipca na strzelnicy odbyły się trzecie (z planowanych sze-
ściu w tym roku) zawody strzeleckie klubu KBS o Puchar Pre-
zesa KBS Tarnowo Podgórne. Strzelano w 11 konkurencjach, 
najlepszym strzelcem i zdobywcą pucharu Prezesa KBS oka-
zał się Marian Zieliński z klubu Gryf Grodzisk Wielkopolski, 
który uzyskał 391 punktów na 400 możliwych (do punktacji 
brano 4 konkurencje).

1 sierpnia, w Godzinę „W”, w 78. rocznicę wybuchu Po-
wstania, pod obeliskiem w Parku Wojkiewicza w Tarnowie 
Podgórnym odbyły się gminne uroczystości, których organi-
zacje koordynowało nasze bractwo. Odśpiewaniem hymnu, 
złożonymi kwiatami i zapalonymi zniczami oraz salwą człon-

kowie bractwa, władze gminy, duchowieństwo oraz przedsta-
wiciele stowarzyszeń i mieszkańcy oddali hołd powstańcom 
i mieszkańcom Warszawy.

Zapraszamy strzelców na czwarte zawody klubowe w dniu 
18 września tzw „Zawody Memoriałowe”.

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 
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 
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Mamy przyjemność zaprosić na szóstą edycję Tar-
nowskiej Gry Rowerowej, planowaną na 17 wrze-
śnia. 

Gra adresowana jest do drużyn, składających się z 3-5 
osób (najlepiej drużyn rodzinnych, dopuszczamy drużyny 
2-osobowe), zdolnych do przejechania na własnych rowe-
rach trasy ponad 30 km w umiarkowanym tempie i z dowol-
ną liczbą przerw, zależną od uczestników. Trasa przebie-
gać będzie głównie ścieżkami rowerowymi, a w mniejszym 
stopniu drogami gruntowymi i ulicami z nawierzchnią as-
faltową. Gra Rowerowa będzie miała charakter wycieczki 
na rowerach do punktów wyznaczonych przez organizatora. 
Podczas jazdy uczestnicy będą zbierać informacje związane 
z fabułą gry i odwiedzą ciekawe wybrane miejsca w Gminie 
Tarnowo Podgórne. Dla najlepszych uczestników przewi-
dujemy ciekawe upominki.

W tym roku szykujemy dla Was odwiedziny w Szkole Ma-
gii. Tak, tak! W Gminie Tarnowo Podgórne tym razem za-
wita tajemniczy świat czarodziejów, sprawdzicie wasze 
umiejętności w ważeniu eliksirów, wróżeniu z piany, roz-
poznawaniu gwiezdnych konstelacji, a być może uda Wam 
się polecieć na miotle i złapać Złoty Znicz. Oprócz tego 
zaprosimy na ten dzień kilku magów z prawdziwego zda-
rzenia, 17 września przeżyjecie prawdziwy egzamin z czar-
noksięstwa!

Serdecznie zapraszamy do zapisów mailowych na funda-
cjafreetime@gmail.com, gdzie uzyskacie dalsze informa-
cje. W Grze może wziąć udział dwadzieścia drużyn. Jak co 
roku przygotowujemy dla Was coś nowego! 

Zapraszamy i do zobaczenia!
~ Zespół Fundacji Free Time

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Zapraszamy  
do Szkoły Magii 

W upalny poranek 19 lipca wyruszyliśmy wygod-
nym, klimatyzowanym autokarem na Kujawy-
.W Kruszwicy nad jeziorem Gopło, zwiedziliśmy 

ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, a wejście na szczyt baszty 
zwanej „Mysią Wieżą” (wys. 32 m) było nie lada wyzwaniem.

Wielkie wrażenie zrobiła na uczestnikach romańska Kole-
giata z XII w., zbudowana z kamienia, po której oprowadzała 
nas przemiła pani przewodniczka.

Rejs po Gople, dziewiątym co do wielkości polskim jezio-
rze, to oglądanie świata ptaków, jachtów i żeglarzy. Po smacz-
nym obiedzie udaliśmy się do Inowrocławia, gdzie naszym ce-
lem był pobyt w największym w Polsce Parku Zdrojowym. 
Oddychaliśmy solanką w imponujących tężniach i patrzyli-
śmy na cudne dywany kwiatowe.

Dziękujemy organizatorom wycieczki z Baranowa, na czele 
z Ryszardem Janowiczem oraz wszystkim uczestnikom wy-
cieczki za mile spędzony dzień.

~ Klub Seniora w Sierosławiu

Seniorzy z Baranowa i Sierosławia na wycieczce

Kolegiata w Kruszwicy
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Psychologia na co dzień 

Zadbaj o swoje  
ZDROWIE PSYCHICZNE!
Tradycyjne medyczne pojęcie zdrowia psychicznego 

przeciwstawia je chorobie. Jest określane jako brak 
objawów i procesu chorobowego. Pojęcie to jest na-

zywane definiowaniem „negatywnym”. A człowiek zdrowy 
psychicznie to ten, u którego nie rozpoznaje się choroby, tak-
że wtedy, gdyby nie był zadowolony ze swojego życia i zdro-
wia. Granica między zdrowiem i chorobą czasem nie jest ostra. 
Istnieje, nawet dość szeroka, „strefa pogranicza”. Obecnie 
kładzie się coraz większy nacisk na pozytywne definiowa-
nie zdrowia psychicznego. Bliska temu nurtowi jest defini-
cja WHO, która określiła zdrowie psychiczne jako „fizyczne 
i uczuciowe prosperowanie jednostki” (wellbeing). Wellbe-
ing, czyli dosłownie dobrostan.

Według psycholog M. Jahody osoba zdrowa psychicznie 
to:

osoba aktywnie przystosowująca się do otoczenia, usiłują-
ca spełniać wymagania otoczenia bez utraty indywidualności

osoba charakteryzująca się spójną oraz zintegrowaną oso-
bowością

osoba postrzegająca siebie i świat adekwatnie do sytuacji 
i własnych możliwości, czasami niezależnie od własnych po-
trzeb (brak egoizmu, egocentryzmu).

Zdaniem psychiatry K. Dąbrowskiego zdrowie psychiczne 
to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumie-
nia, przeżywania, odkrywania i włączenia się w coraz wyższą 
hierarchię rzeczywistości i wartości, aż do ideału indywidual-
nego i społecznego.

Przewaga definicji pozytywnej nad negatywną polega na 
tym, że uczula na objawy, które mogą wywołać chorobę psy-
chiczną lub psychosomatyczną. To, co możemy zrobić sami, 
tu i teraz, to zadbać o to, żeby nie tylko „strefa pogranicza” 
nie przerodziła się w zaburzenie a nawet chorobę psychiczną, 
ale żeby wzmocnił się nasz dobrostan.

Jak dbać o zdrowie psychiczne? 
Zadbaj o sen i wypoczynek 
Dorosły człowiek potrzebuje od 7 do 8 godzin nieprzerwa-

nego snu dziennie. Taka ilość jest optymalna dla jego zdrowa. 
Niedobór snu jest przyczyną wielu chorób odnoszących się do 
fizyczności i sfery psychicznej człowieka. Niewysypianie się 
sprawia, że stajemy się drażliwi i gorzej radzimy sobie z sytu-
acjami stresowymi. 

Drugim istotnym elementem jest wypoczynek. Odpoczynek 
polegający na aktywowaniu obszarów mózgu, które są niewy-
korzystywane w czasie pracy zawodowej, ma istotne znacznie 
dla zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Zdrowo się odżywiaj 
Racjonalna, zbilansowana dieta o odpowiednim zapo-

trzebowaniu kalorycznym zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia wielu chorób, na przykład cukrzycy czy nowotworów. 
Dodatkowo obecność w diecie niektórych produktów (m.in. 
węglowodanów złożonych) podnosi poziom serotoniny, a nie-
dobory minerałów i witamin powodują złe samopoczucie. 

Zbyt mała ilość żelaza jest przyczyną problemów z koncentra-
cją i zmęczenia. Podobne skutki wywołuje niedobór witamin 
z grupy B, których odpowiednia ilość pomaga łagodzić stany 
lękowe i utrzymać równowagę psychiczną. 

Unikaj alkoholu i używek 
Picie alkoholu oraz stosowanie substancji psychoaktywnych 

daje złudny chwilowy efekt odstresowania, który może pro-
wadzić do uzależnienia stanowiącego poważną chorobę psy-
chiczną. W sytuacjach stresowych należy unikać alkoholu i in-
nych używek. Zamiast tego warto zredukować napięcie przez 
sport, hobby, relacje z innymi ludźmi. 

Naucz się radzić sobie ze stresem 
Istnieje wiele technik, których wykorzystanie ułatwia radze-

nie sobie w sytuacjach trudnych. Jedną z nich jest koncentra-
cja na celu. Traktowanie trudności jako wyzwań, których osią-
gnięcie przynosi satysfakcję, podnosi poziom zadowolenia. 
Jedną z technik redukcji stresu są ćwiczenia oddechowe, któ-
re działają wyciszająco na organizm. Głęboki oddech dotlenia 
mózg, przez co podnosi poziom energii. Relaksacja w połą-
czeniu z wizualizacją nie tylko wyciszają organizm, ale także 
obniżają poziom hormonów stresowych. 

Myśl pozytywnie 
Pozytywne myślenie opiera się na założeniu, że jeżeli zmia-

na sytuacja nie jest możliwa, należy zmienić nastawienie do 
niej. Uświadomienie sobie subiektywności postrzegania rze-
czywistości pomaga radzić sobie z sytuacjami stresowymi. 
Zmiana myślenia na bardziej zdrowe i racjonalne pomaga 
w samokontroli emocji i utrzymaniu zdrowia psychicznego. 

Bądź uważna/uważny 
Trening uważności jest odpowiedzią na szybkie tempo 

współczesnego życia i polega na koncentracji uwagi tylko na 
jednej rzeczy. Prowadzi do wykształcenia nawyku dostrzega-
nia i skupiania się na elementach pozytywnie wpływających 
na samopoczucie. 

Śmiej się 
Zadbaj, aby w Twoim życiu pojawił się śmiech, który obniża 

poziom hormonów stresu i pobudza system sercowo-naczy-
niowy w stopniu porównywalnym do aktywności fizycznej. 

Zdrowie psychiczne wpływa w takim samym stopniu na 
poczucie dobrostanu jak zdrowie fizyczne, dlatego należy 
otoczyć je szczególną uwagą i podejmować działania, któ-
re sprzyjają jego dobrej kondycji. Czasami jednak nie ma 
możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemami 
zdrowia psychicznego, na przykład długotrwałym stresem, 
lękiem czy złym samopoczuciem psychicznym. Wówczas 
należy skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty lub 
psychiatry.  

~  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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Z praktyki dietetyka

Kilka słów  
o kompulsywnym jedzeniu
Bardzo silna potrzeba zjedzenia czegoś, mimo braku gło-

du? Jak to powstrzymać i skąd się bierze? 
Jeśli potrzeba jest bardzo silna, trudna do opanowania, 

a po uleganiu jej czujesz poczucie winy, sięgasz zwykle po wyso-
koprzetworzone produkty i w krótkim czasie dostarczasz bardzo 
dużo kilokalorii to może być kompulsywne objadanie się! 

Kompulsywne objadanie się to reakcja o charakterze popędo-
wym. Dochodzi do niej zazwyczaj z powodu braku zasobów psy-
choenergetycznych, czyli kiedy cała nasza uwaga jest na czymś 
skupiona i nie potrafimy kontrolować zachowań automatycznych. 
Możemy to zobrazować na szali. Przy bardzo niskich zasobach 
energetycznych i jednocześnie wysokich wymaganiach i ograni-
czeniach, szukamy sposobu, by doprowadzić do równowagi. 

Inaczej mówiąc, jeśli nasza uwaga skupiona jest na sytuacji, 
przez którą czujesz się niekomfortowo i towarzyszą temu nerwy 
i stres, nasz mózg będzie szukał drogi ucieczki, by pozbyć się na-
pięcia i podejmie decyzje, które nie będą wymagać dodatkowej 
kontroli. Jedzenie zawsze łagodziło Twoje emocje? Bardzo praw-
dopodobne, że zaczniesz po pewnym czasie jeść kompulsywnie! 

Wszystko dlatego, że możemy określić je mianem złego nawy-
ku, który wyrobiliśmy nieświadomie! Choć przyczyn może być 

mnóstwo, każda z nich ściśle związana jest ze stresem i innymi 
negatywnymi emocjami. 

Jeśli zaczynamy zachowywać się w określony sposób pod 
wpływem jakiejś sytuacji, a później powtarzamy tę czynność, 
nasz mózg wytwarza nowe drogi neuronalne, które zapamiętują 
taki ciąg zdarzeń. Dzięki temu oszczędzamy energię na naukę re-
akcje, ale jednocześnie tracimy kontrolę nad nawykiem poddając 
się mu bez namysłu. 

Czy trzeba się tym przejmować, skoro pojawia się tylko w mo-
mencie silnego stresu, który nie towarzyszy nam cały czas? 

Oczywiście, że jest! Kompulsywne objadanie się zaliczamy 
do zaburzeń odżywiania. Mimo że może wydawać się niezbyt 
groźne to wciąż zła relacja z jedzeniem i... samym sobą! Jedzenie 
nigdy nie powinno sprawiać, że czujemy się gorzej, pojawia się 
poczucie winy lub beznadziejności! 

Jeśli czujesz, że Twoje relacje z jedzeniem mogą nie być prawi-
dłowe, nie czekaj, by zgłosić się po pomoc! Odezwij się do psy-
chologa lub psychodietetyka i zacznij pracować nad problemem. 

~ dietetyk kliniczny i pychodietetyk 
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Czytelnicy piszą

Nie takie słodkie te czasy
Unieść 10 kilogramów cukru, przenieść je do wózka, za-

płacić, zabrać do domu, odłożyć w kąt i czekać. Czekać 
aż go myszy zjedzą, bo większość osób przestawia się 

z tej tzw. „białej śmierci” na inne zamienniki takie jak miód czy 
ksylitol. Niektórzy odważą się na oswojenie kubków smakowych 
z prawdziwym smakiem gorzkiej kawy. Nie osładzają sobie życia 
tym napojem… ale ciastem. Kolejny powód, aby kupić nadzwy-
czajne ilości spożywczej sacharozy. Lecz nie w każdym domu 
codziennie piecze się ciasta lub wytwarza dżemy.

Za potrzebą gromadzenia cukru w spiżarniach stoi obawa 
i chęć zapobiegnięcia jej. Inflacja wzrosła, a cena cukru z pew-
nością będzie dużo wyższa – przecież to inwestycja. Sąsiad kupił 
zapas, więc chyba ja też powinienem. W najbliższym sklepiku nie 
ma już cukru, co jeżeli jego zabraknie na półkach w każdym skle-
pie? Może jest niedobór produkcji związany z wojną? Co wtedy? 

Najrozsądniej jest się zastanowić kilka razy nad ostatnim py-
taniem: co wtedy? Jeżeli chcemy w coś inwestować w związ-
ku ze wzrostem cen, czy naprawdę cukier jest produktem, który 
przyniesie korzyści? Nie jestem ekonomistą, ale podejrzewam, 
że znacznie pewniejszą inwestycją byłoby coś, co nie rozsypie 
się przy szarpnięciu opakowania lub nie rozpuści się tak szyb-
ko w wodzie. Skoro sąsiad wykupił cukier z najbliższego sklepu, 
może ma na co dzień duże zapotrzebowanie, wówczas w razie 
potrzeby powinien pożyczyć szklankę słodyczy. A jeżeli faktycz-
nie cukru będzie brakowało w sklepach, 10 kilo zakupione w lip-
cu nie wystarczy na całe życie; lepiej byłoby nauczyć się jakie za-
mienniki stosować lub przyzwyczaić się do mniejszego spożycia 
białej śmierci.

Chcąc zaopatrzyć się w cukier patrzymy w przyszłość, która 
nie jest pewna i nigdy nie była. Warto spojrzeć też na wydarzenia 
z przeszłości. Na początku pandemii covid-19 świat większości 
ludzi stanął do góry nogami: zamknięcie w domach, ogranicze-
nie liczby osób w miejscach publicznych (w tym w sklepach). 
W pewnym sensie można stwierdzić, że nic nie wyglądało tak 
samo. Nie było też wiadome, kiedy to wszystko się skończy. Po 
pewnym czasie zaobserwowano, że jest mało papieru toaletowe-
go. Ludzie, jak stado baranów, obawiając się, że zabraknie im „ta-
śmy życia” zaczęli kupować papier „tak na wszelki wypadek”. 
Jako że opakowania są dosyć spore, w sklepach nie jest wykła-
dana większość towaru (tylko trochę aby nie zajmowały za dużo 
miejsca). Gdy opakowania zaczęły znikać, zaczęła się panika, że 
brakuje papieru toaletowego, co sprawiło, że więcej osób go ku-
powało „jakby miało go zabraknąć”. „Taśmy życia” na szczęście 
nie zabrakło, a jeżeli nie było jej w sklepie oznaczało to, że był 
nagły, nieuzasadniony popyt na nią.

To samo zjawisko obserwujemy teraz z cukrem. Obawy zwią-
zane z wojną mogą być w pewien sposób uzasadnione, ale czy 
w takim przypadku nie lepiej byłoby kupować mąkę? W gruncie 
rzeczy zarówno cukier jak i papier toaletowy nie są produktami 
pierwszej potrzeby. Sądzę, że bez tych produktów nasze życie nie 
zmieniłoby się drastycznie. Mąkę trudno zamienić na coś innego, 
ale absolutnie nie sugeruje, iż należy teraz pędzić do sklepu kupić 
składowe ilości białego proszku. Wręcz przeciwnie. W każdym 
wymienionym przypadku produktów spożywczych (i papieru 
toaletowego) nie zabraknie do zera, ponieważ obecnie na rynku 
jest wiele firm, które produkują te same rzeczy. Chcąc zaopatrzyć 
swoją rodzinę w cukier na 5 lat, możemy tymczasowo uniemożli-
wić staruszce kupienia kilograma cukru na niedzielę do upiecze-
nia placka drożdżowego dla wnuczka. 

 ~ Anna Biegalska
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~ festiwal ~ biblioteka

Od 29 lipca na Czytelników cze-
ka darmowa aplikacja SOWA 
MOBI, czyli Nasza Biblioteka 

w Twoim telefonie. SOWA MOBI jest 
gotowa do pobrania w sklepie Google 
Play mobi.sowa.pl. W praktyce oznacza 
to, że pobierając aplikację i logując się 
na swoim Koncie Czytelnika każdy bę-
dzie mógł:

przeglądać zbiory Biblioteki, a wy-
szukiwarka i filtry w aplikacji pomogą 
dokonać szybkiego wyboru,

śledzić dostępne w Bibliotece nowo-
ści,

samodzielnie przedłużać termin zwro-
tu książek,

rezerwować interesujące tytuły,
przeglądać historię wypożyczeni,
otrzymywać przypomnienie o termi-

nie zwrotu wypożyczonych książek.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania 

się z tą aplikacją, dzięki niej nasza Bi-
blioteka i wszystkie jej zasoby zmateria-
lizują się w Państwa telefonie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom naszych Czytelników od 
1 sierpnia kody do platformy Legimi 

BIBLIOTECZNE NOWINKI

obejmują, oprócz ebooków, również dostęp do audiobooków i synchrobooków. 
W tej chwili do dyspozycji naszych Czytelników dostępnych jest już 135 000 tytu-
łów ebooków oraz 50 000 audiobooków i synchrobooków bez limitu stron. Nowo-
ścią jest również to, że korzystanie z zasobów Legimi jest teraz możliwe na czyt-
nikach marki Kindle. Prosimy tylko pamiętać, że ilość kodów jest ograniczona. 
Generowane są one zawsze na początku każdego miesiąca, wtedy też najlepiej zgło-
sić chęć posiadania kodu. 

Zapraszamy! Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę ~ A.N.

Przed nami Miedzianka Po Drodze, 
czyli wędrowny festiwal literac-
ki, który swój przystanek będzie 

mieć również w Gminie Tarnowo Pod-
górne. Festiwalowe miasteczko stanie 
przy Dworku w Sierosławiu już 3 wrze-
śnia.

Gospodarzem finałowego przystanku 
festiwalowej trasy jest Gmina Tarnowo 
Podgórne, a partnerem Poznańska Lo-
kalna Organizacja Turystyczna. 

Co w programie?

Miedzianka Po Drodze

12.00 – 13.15 z Marcinem Mellerem rozmawia Weronika Wawrzkowicz
13.15 – 14.30   Audioteka zaprasza: „Tak wiele zależy od czerwonej taczki” Dyba Lach, Julia Fiedorczuk, Filip Springer 

w rozmowie z Marią Krześlak-Kandziorą
14.30 – 15.45  #solidarnizUkrainą – z Poliną Kuczynskają rozmawia Witold Szabłowski
15.45 – 17.00  Greenpeace Polska zaprasza: z Martą Gregorczyk rozmawia Maria Krześlak-Kandziora
15.45 – 17.45  Lekcja poezji z Julią Fiedorczuk
17.00 – 18.15  z Jakubem Sieczką prowadzi Filip Springer
18.15 – 19.30  z Małgorzatą Rejmer rozmawia Maria Krześlak-Kandziora
19.30 – 20.30  Teatr Improwizowany Klancyk! gra Szczygła
20.30 – 21.30  koncert Michała Zygmunta
21.00 – 22.00   Wydarzenie plenerowe: Latarnicy i Latarniczki – goście festiwalu czytają publiczności, publiczność czyta 

gościom.
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Gdy wieczór spowije mrok, a najmłodsze dzieci pój-
dą spać, młodzież i dorośli zasiądą między drzewa-
mi i oddadzą się magii teatru po zachodzie słońca. 10 

września o godz. 21 przy Centrum Kultury Przeźmierowo od-
będzie się spektakl „Fin amor”, czyli „miłość dworna”. Tytuł 
nawiązuje do wzorca miłości, jaki został stworzony przez li-
teraturę XII w., później, w dobie romantyzmu został utrwalo-
ny, a dziś, jak nam się wydaje, może nie w pełni uświadomio-
ny, żyje w każdym z nas. Nawiązując do tego wzorca, a także 
czerpiąc inspiracje z dziejów Tristana i Izoldy Teatr Ewolucji 
Cienia, który będziemy gościć stworzył pełną baśniowego kli-
matu opowieść o miłości. Jej fabuła wiedzie nas od irracjo-
nalnego, pierwszego impulsu zakochania, przez trudną drogę 
sprostania kodeksowi rycerskiemu, walkę z pokusami, aż do 
zwieńczenia trudów i wyrzeczeń. Chociaż jednak akcja jest 
bezpośrednio zanurzona w średniowieczu, to dzięki alegorii 
i symbolice ukrytej w spektaklu sprawili, że historia naszej 
pary bohaterów stała się opowieścią o miłości w ogóle, poza 
granicami Czasu i zmieniających się epok. Bo któż będąc za-
kochanym uświadamia sobie siły sprawcze, bądź przewiduje 
drogi rozwoju prawdziwego uczucia? Czyż Miłość nie zaska-
kuje nas znienacka? Czy mamy na nią jakikolwiek wpływ? 
I czym w ogóle jest miłość: ubóstwieniem kochanej osoby, 
pożądaniem, ofiarą z samego siebie, a może wzrostem ducho-
wym pozwalającym stać się godnym tego wielkiego uczucia? 
Ukazując bohaterów na osi odwiecznej opozycji: eros - aga-

pe stawiamy fundamentalne pytanie czy prawdziwa miłość to 
DĄŻENIE czy SPEŁNIENIE? Czy po spektaklu będziemy 
znali odpowiedź? Żeby się o tym przekonać, koniecznie trze-
ba obejrzeć to widowisko. 

Spektakl prezentowany jest w ramach projektu Teatr w Ma-
łym Mieście i Gminie, który jest dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Fundacji PZU.

10.09, godz. 21: „Fin Amor” Teatr Ewolucji Cienia – spek-
takl plenerowy dla młodzieży i dorosłych, Podwórko Sezamu 
przy Centrum Kultury Przeźmierowo, wstęp wolny

~ MW

Teatr Ewolucji Cienia i GOK SEZAM zapraszają

W lipcu Koło PZW 132 Tarnowo Podgórne zorgani-
zowało dwie imprezy wędkarskie. 

3 lipca, w Baranowie, miały miejsce Zawody 
spławikowe o tytuł Mistrza Koła (II tura). Zawody były or-
ganizowane w trzech kategoriach: Senior, Weterani 55+ oraz 
Weterani 65+ (Old Boy). Odpowiednio w swoich kategoriach 
I miejsca należały do Tomasza Braniewicza (kategoria: Se-
niorzy), Piotra Michalskiego (kategoria: Weterani 55 +), nato-
miast w kategorii Weterani 65+ I miejsce zajął Zbigniew Go-
lon. 

Na dzień 24 lipca przypadały z kolei Feederowe (tzw. „kla-
syczny koszyk”) Mistrzostwa Koła – Jezioro Niepruszewo/m. 
Cieśle. Tytuł Mistrza Koła na rok 2022 trafił niezaprzeczal-
nie do Mateusza Kaczmarka, II miejsce należało do Piotra Mi-
chalskiego, a III miejsce do Marka Sikorskiego. 

Zapraszamy serdecznie na nadchodzące Zawody spławi-
kowe o tytuł Mistrza Gminy Tarnowo Podgórne (otwarte dla 
wszystkich mieszkańców Gminy, którzy posiadają kartę węd-
karską) – miejsce: Stawy Baranowo (14 sierpnia) oraz na za-
wody spławikowe dla dzieci i młodzieży z okazji zakończenia 
wakacji, które zaplanowane zostały na dzień (28 sierpnia) – 
plakat obok.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 505 060 394. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami 
~ Tomasz Braniewicz - Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wieści wędkarskie



sierpień 2022 | sąsiadka~czytaj |    21

~ gok

Dotarły do nas wspaniałe wieści. Otóż Grupa z Tarnowa 
Podgórnego z projektu Teatr w Każdej Wiosce zdo-
była Grand Prix – WOJCIECHA w kategorii II szkół 

podstawowych podczas tegorocznego XVII Festiwalu Mło-
dego Teatru Wielkopolski. Swoją ocenę jury uzasadniło na-
stępująco: za dojrzałość teatralną i poetykę przedstawienia, 
ukazującą moc indywidualności w konfrontacji z obowiązu-
jącymi społecznie zasadami w spektaklu „Handlarz twarzy”. 
To jednak nie wszystko! WYRÓŻNIENIA w kategorii szkół 
podstawowych zdobyli: Grupa z Batorowa z projektu Teatr 
w Każdej Wiosce „za stworzenie bezpretensjonalnego i bąbel-
kowego świata z pozytywną lekkością w spektaklu „Oranża-
da” oraz Grupa z Sadów z projektu Teatr w Każdej Wiosce „za 
poruszenie ważnego tematu i plastyczność formy w spektaklu 
„Podmorze”.

Przypominamy, że wszystkie nasze spektakle możecie obej-
rzeć na naszym kanale YouTube.com/goksezam ~ MW

„Sierpień w kolorze modraków” – tak zatytułowane są bezpłatne, otwarte warsz-
taty dla wszystkich dzieci, lubiących taniec i muzykę. Warsztaty poprowadzi Anna 
Dolata, instruktorka Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki. Zaję-
cia skierowane do dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat w dniach 22 sierp-
nia w godz. 10-12 oraz 24 sierpnia w godz. 15-17, a dla młodzieży w wieku 11-16 
lat w dniach 29 sierpnia w godz. 10-12 i 31 sierpnia, w godz. 15-17. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do Centrum Kultury Przeźmierowo. 

~ MW

W ramach Małej Sceny Sezamu, miejmy nadzieję 
jeszcze w letniej aurze, na Podwórku Sezamu przy 
Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się spek-

takl utrzymany w konwencji teatru ruchu, rzadko spotykanej 
wśród propozycji dla dzieci. Dzięki lekkiej formie z wyraź-
nymi odniesieniami do slapstiku rodem z niemego kina jest 
wspaniałą atrakcją dla całych rodzin. 

Spektakl opowiada historię pary bohaterów, którzy nie mo-
gąc zaciągnąć się na żaden okręt postanawiają wziąć los we 
własne ręce i zbudować statek, na którym wyruszą w rejs. Jak 
to bywa na morskich szlakach – czekać ich tam będzie mnó-
stwo przygód.  Nasi bohaterowie stoczą bitwę morską, będą 
musieli walczyć z żywiołem podczas burzy, stanąć oko w oko 
z groźną ośmiornicą aż wylądują na pozornie bezludnej wy-
spie… Choć początkowe relacje między głównymi bohatera-
mi nie należą do najbardziej udanych, to wspólne przygody 
zacieśniają ich więzi, co w finale kiełkuje prawdziwym  uczu-
ciem. Jest to więc spektakl nie tylko o odwiecznym pragnie-
niu i poszukiwaniu  przygód ale i o znalezieniu prawdziwego 
skarbu jakim jest przyjaźń.

Spektakl prezentowany jest w ramach projektu Teatr w Ma-
łym Mieście i Gminie, który jest dofinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego i  Fundacji PZU.

10.09, godz.16.00: Mała Scena Sezamu: „Morskie Opo-
wieści” Teatr Łata – spektakl plenerowy, Podwórko Seza-
mu przy Centrum Kultury Przeźmierowo, wstęp wolny

~ MW

Aktorzy z trofeami 

Bezpłatne warsztaty  
z tańcem ludowym 

„Morskie opowieści” dla dzieci
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та екранізація популярної книги із се-
рії Детективний кабінет 

Tiril i Olivier to para młodych detek-
tywów, którzy wraz z wiernym psim 
przyjacielem, Ocho, rozwiążą każdą za-
gadkę. Pewnego dnia przyjaciele natra-
fiają na tajemnicze dziury w ziemi. Coś, 
co wydaje się zagrożeniem dla rowe-
rzystów, w rzeczywistości jest począt-
kiem bardziej skomplikowanej sprawy. 
Po okolicy grasuje tajemniczy Czło-
wiek w Czerni, który poszukuje skar-
bu. Młodzi detektywi zaczynają śledz-
two, które sięga do historii miasteczka 
i jego mieszkańców. Czego szuka za-
maskowany złoczyńca? Czy znalezienie 
mapy z przeszłości pozwoli na przełom 
w sprawie? Czy prawda ujrzy światło 
dzienne?

~ gok

2.09 godz. 19 „Elvis”
Historia Elvisa Presleya (Butler) zgłę-

bia złożoną, ponad dwudziestoletnią re-
lację Presleya z Parkerem (Hanks), któ-
ra rozpoczęła się wraz z początkiem 
bezprecedensowej kariery piosenkarza, 
na tle ewoluującego krajobrazu kulturo-
wego i końca amerykańskiej niewinno-

ści. Kluczowym elementem opowieści 
jest jedna z najważniejszych i najbar-
dziej wpływowych osób w życiu Elvisa, 
Priscilla Presley.

9.09 godz. 19 „Każdy wie lepiej”
Zakochani Ania i Grzesiek próbu-

ją stworzyć nową rodzinę z połączenia 
dwóch odmiennych światów. Dla wie-
lu par byłby to wspaniały początek eta-
pu „żyli długo i szczęśliwie”... ale nie 
dla tej dwójki. Ich związek zostaje wy-
stawiony na próbę, gdy zaczynają się 
do niego wtrącać ich rodzice oraz byli 
partnerzy. Dwie rodziny wiele rożni, 
ale mają jeden cel – rozbić związek Ani 

i Grześka. Czy nowa relacja ma szansę 
przetrwać najazd swoich rodzin?

16.09 godz. 19 „Stracone złudzenia”
Pochodzący ze zdeklasowanej i zubo-

żałej rodziny poeta Lucien (Benjamin 
Voisin) nawiązuje romantyczną rela-
cję z lokalną arystokratką i mecenaską 
Madame de Bargeton (Cécile de Fran-
ce). Ów mezalians wiedzie chłopca aż 
na ubłocone paryskie ulice, gdzie roi się 
od takich jak on: utalentowanych, am-
bitnych, niemających nic do stracenia 
idealistów. Czeka ich w stolicy dobrze 
opłacany cynizm albo poetyczne klepa-
nie biedy. Pióro w służbie sowicie opła-
canych kalumnii lub pochlebstw, bądź 

wierność sprzedającej się kiepsko sztu-
ce. Którą ze ścieżek wybierze bohater, 
by wedrzeć się na salony?

KINO DLA DZIECI:
4.09 godz.15 „DC Liga Super-pets”
Superpies Krypto i Superman są nie-

rozłącznymi przyjaciółmi o tych sa-
mych supermocach. Ramię w ramię 
zwalczają przestępczość w Metropolis. 
Superman, razem z resztą Ligi Sprawie-
dliwości, zostaje jednak uprowadzony. 
Krypto musi przekonać naprędce zebra-
ną grupę zwierzaków ze schroniska – 
Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, 
żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do 
zapanowania nad własnymi, dopiero co 
odkrytymi mocami i pomocy w urato-
waniu superbohaterów.

KINO DLA DZIECI w języku ukra-
ińskim:

4.09 godz.12 Операцiя Чоловік 
в Чорному / Operacja Człowiek 
w Czerni

Тіріл і Олівер - пара молодих детек-
тивів, які разом зі своїм вірним соба-
чим другом Очо, розгадають кожну 
таємницю.Одного разу друзі натра-
пляють на таємничі ями в землі. Те, 
що здається загрозою для велосипе-
дистів, насправді є початком більш 
складної справи. Таємничий Чоловік 
в Чорному блукає по околиці, шука-
ючи скарбу. Молоді детективи почи-
нають розслідування, яке сягає іс-
торії міста та його мешканців. Чого 
шукає негідник у масці? Чи знайдена 
карта допоможе у вирішенні склад-
ної справи? Чи всі дізнаються прав-
ду?Першокласний сімейний детектив 

~ gok

Kino Sezamu zaprasza!

Gminny Ośrodek Kultury  
SEZAM poszukuje 

Instruktora – dyrygenta 
Koła Śpiewu  

im. Feliksa Nowowiejskiego

Zakres zadań: 
•	 	przygotowanie i realizacja planu kon-

certowego i koncepcji artystycznej 
działań chóru, dobór repertuaru,

•	 	prowadzenie prób chóru, przesłuchań 
i warsztatów chóru,

•	 	dyrygowanie chórem podczas kon-
certów i występów,

•	 	organizacja rekrutacji i przesłuchań 
kandydatów na chórzystów.

Wykształcenie konieczne: wykształce-
nie wyższe muzyczne, preferowane spe-
cjalności: dyrygentura chóralna
Doświadczenie: minimum rok w pracy 
na stanowisku dyrygenta chóru
Rodzaj umowy: zlecenie

Termin składania dokumentów: 
30 sierpnia 2022 r. 

Więcej informacji na www.goksezam.pl
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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
• do 31.08 tylko w biurze GOK SEZAM w godz. 9-15
• od 1.09 w biurze GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, 
Tarnowo Podgórne) od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; w CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 
16-20

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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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

2/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Elvis”
Bilety: 18 zł

4/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci: „Операцiя 
Чоловік в Чорному” (Operacja Czło-
wiek w Czerni), Український дубляж, 
Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

4/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„DC Liga Super-pets”
Bilety: 14 zł

22/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 10:00-12:00

„Sierpień w kolorze modraków” 
-  otwarte warsztaty z tańcem ludowym 
dla dzieci w wieku 6-10 lat

10/09
PRZY CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 16:00

Mała Scena Sezamu: 
„Morskie Opowieści” - Teatr Łata 
- spektakl plenerowy 
Wstęp wolny
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU oraz 
Samorządu  Województwa Wielkopolskiego.

20/08
LUSOWO, UL. POZNAŃSKA 2

SOBOTA
GODZ. 15:00

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

21/08
PLAC „U KSIĘDZA ZA PŁOTEM”
LUSOWO, UL. POZNAŃSKA 2

NIEDZIELA
GODZ. 10:30

Lusowo na Folkowo - XXII Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych oraz Dożynki Gminy 
Tarnowo Podgórne

AF
ISZ

24/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

ŚRODA
GODZ. 15:00-17:00

„Sierpień w kolorze modraków” - otwarte 
warsztaty z tańcem ludowym dla dzieci 
w wieku 6-10 lat

29/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 10:00-12:00

„Sierpień w kolorze modraków” - otwarte 
warsztaty z tańcem ludowym dla dzieci 
w wieku 11-16 lat

31/08
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

ŚRODA
GODZ. 15:00-17:00

„Sierpień w kolorze modraków” - otwarte 
warsztaty z tańcem ludowym dla dzieci 
w wieku 11-16 lat

4/09
KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 13:00

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
Tomasz Drabina. TANGREEN
Tanga i szlagiery. Z Warszawy, Buenos Aires 
i Paryża.
Wstęp wolny

9/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Każdy wie lepiej”
Bilety: 18 zł

10/09
PRZY CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 21:00

„Fin Amor” - Teatr Ewolucji Cienia 
- spektakl plenerowy 
Wstęp wolny
Projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU oraz 
Samorządu  Województwa Wielkopolskiego.

16/09
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Stracone złudzenia”
Bilety: 18 zł
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Na to wydarzenie zjeżdżają się fani z całej Polski. Sierp-
niowy Festiwal BLusowo to nie tylko wielkie święto 
muzyki, ale również czas wspólnej zabawy i wielopo-

koleniowej integracji. 
Tegoroczna, już X edycja BLusowa odbędzie się 20 sierpnia 

w Lusowie na placu przy kościele. Festiwal uświetnią znako-
mici polscy artyści: Ania Rusowicz, Nocna Zmiana Bluesa, 
Jagoda Kret, Blue Wave Band, Joanna Pilarska.

Na naszej scenie usłyszymy nie tylko czołowych blueso-
wych wykonawców, ale i zdolnych debiutantów. Tego dnia za-
prezentuje się również 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 3500 zł oraz zaproszenie na kolejną edycję festiwa-
lu. Wśród licznych zgłoszeń wyłoniono cztery zespoły, któ-
re będą rywalizować o wspomnianą nagrodę. Będą to: Blues 
Drawers, Folk Wagon, Górecki & Kogut, oraz Vibe Brothers. 

Bluesową ucztę dla uszu zapewnią nam:

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.

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.

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” 

~ gok

Więcej niż blues!
20/08
LUSOWO

ED
YC

JA

15:00-17:00 KONKURS KAPEL BLUESOWYCH:  
Blues Drawers, Folk Wagon, Górecki & Kogut, Vibe Brothers 

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 
15:00-18:00 
Bluesowa Strefa Dziecięca
15:00-17:00 Gry i zabawy, warsztaty
17:00 Koncert Wujka Ogórka

22:45 Jam Session - Joanna Pilarska z zespołem

MIEJSCE: 
ul. Poznańska 2, 
Lusowo

MIEJSCE: Leśny Zakątek
ul. Poznańska 10, 
Lusowo

ORGANIZATORZY: SPONSORZY: PATRONI MEDIALNI:



sierpień 2022 | sąsiadka~czytaj |    25

~ gok

Tanga i szlagiery XX-lecia mię-
dzywojennego, z Warszawy, Bu-
enos Aires i Paryża będzie można 

usłyszeć podczas wrześniowego koncer-
tu w ramach cyklu Lusowskie Spotkania 
Muzyczne. Kościół w Lusowie wypełni 
brzmienie akordeonu, na którym zagra 
Tomasz Drabina. Wykona utwory za-
aranżowane autorsko oraz własne kom-
pozycje. Cały koncert zatytułowany jest 
Tomasz Drabina. TANGREEN.

Tomasz Drabina – to akordeonista, 
kompozytor, pedagog. Absolwent klasy 
akordeonu Akademii Muzycznej w Po-
znaniu, laureat licznych konkursów i fe-
stiwali oraz stypendysta Ministra Kultu-
ry i Sztuki. Od 2007 r. tworzy i pracuje 
w Krakowie. Zakres jego zainteresowań 
muzycznych obejmuje argentyńskie 
i polskie tanga, paryską muzykę w sty-

Tanga i szlagiery dwudziestolecia 

lu musette, folklor Bałkanów i Karpat, 
piosenkę francuską i polską, muzykę fil-
mową oraz melodie klezmerskie. Swój 
repertuar, buduje w oparciu o powyższe 
gatunki i wzbogaca własnymi kompozy-
cjami filmowo-ilustracyjnym charakte-
rze prezentuje w recitalach „TOMASZ 
DRABINA. INSPIRACJE”, „TOMASZ 
DRABINA. TANGREEN” i „TOMASZ 
DRABINA. NASTROJENI DO ŻY-
CIA”. 

4.09, godz. 13: Lusowskie Spotkania 
Muzyczne, Tomasz Drabina – akordeon, 
Kościół z Lusowie, wstęp wolny ~ MW

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”.

Blue Wave Band 
Zespół powstał w drugiej połowie 2002 roku. Jego zało-

życielami są Yaca i Pancerz. Pierwszy okres działalności to 
poszukiwanie brzmienia, stylu i instrumentalistów. Wypra-
cowany styl to mieszanka bluesa, R&B i rocka. Na repertuar 
składają się polskie i zagraniczne standardy bluesowe i rocko-
we wyrastające 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

Festiwal BLusowo to więcej niż blues, to dobra muzy-
ka i wspólna zabawa, ale również czas dla rodziny i przyja-
ciół. Do Lusowa zapraszamy również dzieci, dla których będą 
przygotowane dodatkowe atrakcje. W specjalnej 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 z ze-
społem, naszą rodzimą bluesmenką. Festiwal BLusowo orga-
nizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury SEZAM oraz 
Gminę Tarnowo Podgórne.

SPONSORZY FESTIWALU BLUSOWO: Tarnowskie Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców, Schattdecor

PATRONAT MEDIALNY: Radio Afera, Freshmag, TarNo-
wa Kultura, Sąsiadka Czytaj

~ MW

PROGRAM 
Scena, ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00-17.00 KONKURS KAPEL BLUESOWYCH: 
Blues Drawers, Folk Wagon, Górecki & Kogut, Vibe Brothers
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 z zespołem

Bluesowa Strefa dziecięca ul. Poznańska 2, Lusowo
15.00-17.00 gry i zabawy, warsztaty
17.00 Koncert Wujka Ogórka



26    | sąsiadka~czytaj |  sierpień 2022

VIII

nd

17:00

28

IX

sob

03



sierpień 2022 | sąsiadka~czytaj |    27

VIII

nd

17:00

28

IX

sob

03



28    | sąsiadka~czytaj |  sierpień 2022

~ gok

Ludowe święto i folkowa muzy-
ka – to mieszkańcom może ko-
jarzyć się tylko z jednym! 21 

sierpnia „U księdza za płotem” na ul. 
Poznańskiej 2 w Lusowie, rozpoczną 
się Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz XXII Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych. Świętowanie rozpocznie 
się mszą świętą o godz. 10.30, następ-
nie tuż po niej ok. godz. 11.30, Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego Lusowiacy 
rozpocznie obrzęd dożynkowy. Na pla-
cu przed kościołem zespół przypomni 
nasze rodzime tradycje i m. in. wyko-
na obrzędy dziękczynne za ukończenie 
żniw i plony. 

Występy zespołów folklorystycznych 
będzie można oglądać od godziny 12.45. 
Jak co roku, będzie okazja do obejrze-
nia grup z Polski jak i – dzięki współ-
pracy GOK SEZAM z Towarzystwem 
Poligrodzianie – również  z zagranicy. 
Wybrzmi muzyka ludowa i biesiadna, 
związana z różnymi regionami świa-
ta. Polskę będą reprezentować: ZPiT 
„Chludowianie”, po raz pierwszy Ze-
spół Ludowy „Gniewkowianie” z Toru-
nia, a także nasze zespoły, ZPiT „Luso-
wiacy” oraz DZPiTL “Modraki”. 

Zespół Pieśni i Tańca „Chludowia-
nie” powstał w 2000 r. Skupia około 
120 tancerzy i chórzystów. Jest to ze-
spół wielopokoleniowy, a w swoim re-
pertuarze ma tańce narodowe i regio-
nalne. Koncertuje zarówno w kraju, jak 
i reprezentuje Polskę poza jej granicami. 
Zdobywa nagrody na festiwalach i prze-
glądach folklorystycznych, zyskując 
doskonałe recenzje znawców folkloru, 
między innymi wygrana na Internatio-
nal Folk Fest in Montenegro oraz Grand 

Prix na Ogólnopolskim Festiwalu o Pu-
char Czarnych Diamentów w Katowi-
cach.

Zespół Ludowy Gniewkowianie, 
z 25-letnią tradycją, skupia w swym 

kręgu wspaniałych i wyjątkowych lu-
dzi, którym przyświeca wspólny cel: 
troska o pielęgnowanie i kultywowanie 
kujawskiej tradycji i kultury oraz re-
prezentowanie swojej małej ojczyzny 
– Gniewkowa. Jest wysoko oceniany za 
autentyczność wykonania, opracowanie 
artystyczne oraz oryginalne stroje styli-
zowane na kujawskie, które są jednym 
z najpiękniejszych polskich strojów lu-
dowych. 

Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy po-
wstał w 1996 r. jako inicjatywa miesz-
kańców Lusowa oraz zaprzyjaźnionych 
osób związanych z tą miejscowością. 
Od 2002 r. jest grupą GOK SEZAM 
w Tarnowie Podgórnym. Zespół po-

szczycić się może tym, że ludowe tań-
ce, pieśni, tradycje i obrzędy przekazy-
wane są z pokolenia na pokolenie, a te 
pokolenia spotykają się również na sce-
nie: obok młodych występują ich ro-
dzice, a czasami i dziadkowie. Reper-
tuar „Lusowiaków” jest bardzo bogaty. 
Obejmuje zarówno tańce narodowe, 
a także suity i tańce z różnych regio-
nów. W swoim programie artystycznym 
zespół ma także przepiękne scenki ro-
dzajowe i widowiska. Choreografem ze-
społu jest Dariusz Jezierski, asystentką 
choreografa natomiast Zofia Sokołow-
ska. Za stronę muzyczną i przygotowa-
nie wokalne odpowiada: Patryk Powel. 
Funkcję kierownika zespołu pełni Elż-
bieta Kucharska.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Lu-
dowego Modraki to grupa składająca 
się z 60 dzieci w wieku od 6–15 lat za-
fascynowanych ludowym tańcem i pio-
senką. Od 2001 r. grupa działa w ramach 
GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym. 
Ogromną wartością wykształconą w ze-

spole jest zaangażowanie dzieci i ich ro-
dziców. Dzieci cechuje wysoki poziom 
kultury, co sprawia, iż wszędzie są mile 
widziane. Wieloletnia praca pozwoliła 
stworzyć atrakcyjny program koncerto-
wy. Zespół reprezentował Polskę oraz 
Gminę Tarnowo Podgórne podczas mię-
dzynarodowych festiwali folklorystycz-
nych oraz wymiany gmin partnerskich, 
a także na Międzynarodowym Festiwa-
lu Folklorystycznym na Węgrzech. Na-
grał płyty CD z kolędami, pieśniami 
patriotycznymi oraz piosenkami z lat 
sześćdziesiątych. We wrześniu 2011 
r. tańczące dotąd dzieci, postanowiły 
spróbować swoich sił w grze na instru-
mentach. Przy wsparciu nieocenionego 
Jacka Hałasa powstała grupa, w skład 
której wchodzą: I skrzypce, II skrzyp-
ce, klarnet i bas. Choreografem zespo-
łu jest Agnieszka Dolata, jej asystentką 
i Instruktorem kapeli jest Anna Dolata. 
Opiekę techniczno-organizacyjną spra-
wuje Piotr Dolata.

Folklor z różnych stron świata będzie-
my mogli podziwiać dzięki zagranicz-
nym zespołom. A gościć w tym roku bę-
dziemy:

Dr. Braxx – Bogota (Kolumbia). 
Grupa powstała w 2016 r., od początku 
poszukuje brzmień łączących tradycje 
i nowe trendy muzyczne. Swoją drogę 

Biesiada i folk – wszystko w Lusowie!
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odnaleźli w tradycjach kolumbijskich 
szkół tańca, a do muzyków dołączyli 
tancerze. 

Sanskruti Performing Art – Po-
rbandar (Indie). Tańczyli m. in. dla 
Prezydenta Ram Nath Kovinda oraz Pre-
miera Shri Narendra Modiego. Sanskru-
ti prezentuje folklor i taniec plemienny 
z różnych obszarów Indii, dbając o za-
chowanie jego autentyczności. Podczas 
Festiwalu zaprezentują m.in. Rathwa – 
taniec plemienny regionu Chhota Uda-
ipur i Garbo – taniec kobiet z lampą na 
głowie.

Lviv Polytechnic National Universi-
ty: Заспів Народний Ансамбль Zaspiv 
National Female Bandore Band – Lwów 
(Ukraina). Początki grupy sięgają 1949 
r. Wielokrotnie orkiestra, powołana 
przez Olega Hasiuka, zmuszona była 
przerywać swoją działalność. W związ-
ku z prezentowaniem kultury narodo-
wej, uznawana była za niebezpieczną, 
a wielu członków zostało aresztowa-
nych i zesłanych na Syberię. W 1997 r. 
dyrektorem artystycznym została Khry-
styna Zalutska, a w 2000 r. grupa otrzy-
mała honorowy tytuł „Narodowy” za 
swoje ponad półwieczne dokonania. 

Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Rudomianka” – Rudomina (Litwa). 
Został założony w 1989 r. i działa przy 
Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury 
w Rudominie. Jest  zespołem wielopo-
koleniowym. Zalążek repertuaru sta-
nowią piosenki zbierane po domach, 
śpiewane przez dziadków i rodziców. 
Z biegiem lat repertuar znacznie się 
wzbogacił. 

FA Aleksandar Turundzev – Bitola 
(Macedonia). Grupa powstała w 1952 r. 
Posiada dwie różne orkiestry (klasycz-
ną i ludową) oraz dwie grupy tancerzy, 
a także grupę weteranów. To rzadkość 
widzieć najmłodszego członka zespołu, 
który ma 6 lat i najstarszego weterana, 
który ma 89 lat, razem na scenie tańczą-
cych i dzielących się miłością do rodzi-
mej tradycji. 

Troupe Akayazwe - Bujumbura 
(Burundia). Zespół istnieje od 2002 
r. Składa się z artystów w wieku od 8 
do 50 lat. Część tancerzy wywodzi się 
z największych organizacji kulturalnych 
w Burundi i posiadają ponad 20-letnie 
doświadczenie. Celem grupy jest popu-
laryzacja burundyjskiej kultury na świe-
cie. Podczas Festiwalu zaprezentują Bu-
rundi Ngoma, taniec wykonywany dla 
królów, wpisany na listę niematerialne-
go dziedzictwa UNESCO. Podczas tań-

ca, najsprawniejsi soliści wybijają się na 
3 m w górę.

Oprócz występów na dużej scenie, 
w niedzielę będzie można skorzystać 
z folkowej strefy dziecięcej. W tym 
roku pragniemy zaprosić najmłodszych 
do zabawy w wiosce indiańskiej.  Nie 
zabraknie zabaw ruchowych, m.in. toru 
przeszkód, strzelania z łuku i procy, ale 
także kreatywnych i manualnych, jak 
choćby budowania totemów czy two-
rzenia własnych pióropuszy. Miłośni-
kom rywalizacji zaproponujemy skoki 
w workach oraz wyścigi mustangów. 
Aby jeszcze lepiej poznać kulturę Indian 
zachęcamy do przebrania się w stroje in-
diańskie.

Warto zaznaczyć, że w strefie zabaw 
będzie można wyróżnić atrakcje dosto-
sowane do wieku dziecka, tak aby każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak dla 
dzieci powyżej 3 lat, o godz. 18 Mozaika 
zaprezentuje spektakl pt. „Księga muzy-
ki i opowieści. Wędrówki po bliskim 
Wschodzie”. Opowieściom towarzyszyć 
będą muzycy, dzięki którym widzowie 
poznają tak mało znane w Polsce instru-
menty, jak między innymi santur, sazczy 
daf. Przed nami uczta dalekich brzmień 
i wędrówek wyobraźni.

W ramach „Folkowej strefy dziecię-
cej” Fundacja Mój Mount Everest za-
prasza dzieci i dorosłych, młodszych 
i starszych, wnuków oraz babcie i dziad-
ków na ekowarsztaty, na których wspól-
nie będą tworzyć kolorowe zabawki 
oraz barwne ozdoby do domu z natu-
ralnych materiałów. Uczestnicy zajęć  

wykonają drewniane wianki na drzwi, 
łapacze snów, kolorowe świeczniki, za-
wieszki oraz lalki i zwierzątka z siana. 
Przeniosą się do barwnego świata kul-
tury ludowej i wykonają folkowe dzieła 
z darów natury.

W tym roku Przegląd „Lusowo na 
Folkowo” o godz. 19.15 zakończy wy-
stęp Orkiestry Św. Mikołaja, która na 
scenie występuje od ponad trzydziestu 
lat. Przez ten czas zmieniał się zarów-
no skład grupy, instrumentarium, jak 
i styl muzyczny. Niezmienny pozostał 
jedynie ich wysoki poziom artystyczny. 
Wszechstronność muzyki, którą zawar-
ła na kolejnych swoich wydawnictwach, 
ukazuje niezwykle szerokie horyzon-
ty artystyczne. Na jej twórczość składa 
się także przeróżny materiał źródłowy, 
z którego czerpią inspirację. Słychać to 
zarówno w samych piosenkach odwo-
łujących się tak do szeroko rozumianej 
tradycji polskiej, obejmującej piosenki 
ludowe z okolic Lubelszczyzny, Podha-
la i Małopolski, jak i w kompozycjach 
nawiązujących do szerszego spektrum 
stylistycznego, w którym dominuje ży-
wioł huculski i łemkowski. 

Szczegółowy, godzinowy program 
wydarzenia już wkrótce na goksezam.pl 
oraz gminnej stronie internetowej tarno-
wo-podgorne.pl i w mediach społeczno-
ściowych. 

~ MW
Przegląd Zespołów Folklorystycz-

nych jest projektem współfinansowany 
przez Gminę Tarnowo Podgórne i Po-
wiat Poznański. 

 

 
UWAGA!! Druga część hasła 
do VI edycji Tarnowskiej Gry 
Rowerowej: „BŁĘKITU”. 

Szczegóły wkrótce !!! 
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~ pałac jankowice

Pozostając w letnim klimacie za-
praszamy do Pałacu Jankowi-
ce na kolejny tarasowy koncert 

w ramach cyklu „Brzmienie Lata”. Na 
scenie wystąpi zespół Sunday Morning, 
który w 2021 wydał swoją debiutanc-
ką płytę blusowo/jazzową zatytułowaną 
„Sunday Morning”. Fascynacje i inspi-
racje muzyczne poszczególnych muzy-
ków mocno od siebie odbiegają, a mimo 
to razem tworzą harmonijny kolekty 
czego owocem jest dziewięć autorskich 
utworów. Koncert odbędzie się 4 wrze-
śnia o godz. 17.00. Do zobaczenia! 

~ PJ 

Wrzesień w Pałacu Jankowice, powitamy tanecznym 
krokiem wraz z Anną Głogowską. Anny z pewno-
ścią nie trzeba nikomu przedstawiać. Tancerka za-

wodowa oraz jedna z najpopularniejszych i najzdolniejszych 
polskich tancerek klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich 
i tańcach standardowych, prezenterka telewizyjna, konferan-
sjerka. Trenerka, choreografka i popularyzatorka tańca towa-
rzyskiego. Ania zajmuje się tańcem w wymiarze sportowym 
i artystycznym. Stawała wielokrotnie na podium w rozgryw-
kach taneczno-sportowych w kraju i na świecie. Od kilkuna-
stu lat prowadzi własną szkołę tańca. Wieloletnia uczestnicz-
ka „Tańca z Gwiazdami” najpierw jako tancerka, później jako 
prowadząca. Wystąpiła w dziewięciu sezonach, a jej partnera-
mi byli kolejno: Witold Paszt (2005), Piotr Gąsowski (2005), 
Robert Rozmus (2006), Łukasz Zagrobelny (2008), Steve Al-
len (2008), Piotr Zelt (2009), Piotr Szwedes (2010), Robert 
Korzeniowski (2010) i Kacper Kuszewski (2011), z którym 
wygrała w finale trzynastej edycji. Ania była też tancerką 
w programie „Jaka to melodia”, współprowadziła programy 
telewizji Polsat „Got to Dance. Tylko taniec” oraz „Dancing 
with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Obecnie prowadzi warsz-
taty tańca i pracuje jako choreograf w warszawskich Teatrach. 
W Pałacu Janowice 3 września 2022 r. Anna Głogowska pode-
rwie do tańca mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne. Warsz-
taty odbędą się w trzech grupach. Dla każdej z grup przewi-
dywany czas trwania warsztatów to dwie godziny intensywnej 
nauki, ale też absolutnie wyjątkowej zabawy i relaksu. Na za-
jęciach „odnajdą się” zarówno miłośniczki tańca, jak i panie, 
które chcą spróbować stawiać pierwsze kroki na parkiecie. 

Pierwszą grupę kobiet (18+) zapraszamy od godz.12.00 - 
14.00, druga grupa kobiet (seniorki 60+) godz. 15.00 – 17.00, 
trzecia grupa kobiet (18+) rozpocznie warsztaty o godz. 17.30-
19.30. Dobry humor i wesoła zabawa-gwarantowane! Zapra-
szamy serdecznie.

~ A.S-F
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na warsz-

taty od 29 sierpnia.

Blusowo-jazzowe popołudnieBlusowo-jazzowe popołudnie

Taniec z gwiazdami
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~ pałac jankowice

Rezerwacji bezpłatnych wejściówek można dokonać 
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 wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

19.08.2022 godz. 21.00

   

Pałacowe kino plenerowe

Seniorze, jeśli już uczęszczałeś na zajęcia w Pałacu Jan-
kowice, albo od dawna marzysz o tym, by zacząć przy-
godę z gimnastyką, informatyką, tańcem, językiem 

angielskim czy ceramiką, to zapisz się na zajęcia aktywizują-
ce, przygotowane przez Tarnowskie Centrum Senioralne. 

Harmonogram zajęć i zapisy do grup ruszają 5 września. 
Planowane rozpoczęcie zajęć 19 września. Oferta skierowa-
nych jest do Seniorów powyżej 60. roku życia, zamieszkują-
cych Gminę Tarnowo Podgórne. Szczegółowych informacji 
szukaj na stronie www.palacjankowice.pl w zakładce Senio-
rzy oraz pod nr tel. 61 10 10 402. ~ PJ 

Szukasz niebanalnego sposobu na spędzenie czasu dla swo-
jego dziecka? Zapraszamy zatem na warsztaty tworzenia 
biżuterii. Na warsztatach, powstaną oryginalne branso-

letki lub naszyjniki. Zajęcia, podczas których dzieci nauczą się 
wykonywania biżuterii, z pewnością rozwiną ich kreatywność 
i nauczą cierpliwości. Zajęcia rękodzielnicze pozwolą wyrazić 
siebie i własne emocje, ukształtują charakter dziecka oraz na-
uczą go łączenia i dobierania różnych elementów pozornie do 
siebie niepasujących, a w efekcie dających niesamowite wraże-
nie. Warsztaty tworzenia biżuterii dla dzieci to zajęcia, w któ-
rych mogą uczestniczyć dzieci od siódmego roku życia. Po-
prowadzi je Jasamira, czyli Izabela Sławińska, która od ponad 
15 lat, jest twórczynią ręcznie wykonywanej biżuterii. Posiada 
ona doświadczenie w wykonywaniu dzieł użytkowych i spró-
buje pokazać dzieciom, jak w łatwy sposób stworzyć piękną 
biżuterię, którą dostrzegą nie tylko rodzice. Podczas zajęć dzie-
ci nauczą się jak uszyć prosty wisior lub bransoletkę i otrzyma-
ją wydrukowaną instrukcje oraz wszystkie materiały potrzebne 
do jego stworzenia. Dowiedzą się jak dobrać materiały i zrobią 
cały wisior lub bransoletkę od początku do końca same !

Godzinne warsztaty dla dzieci odbędą się 11 września 
o godz. 13.00, powstaną wówczas bransoletki. Natomiast 18 
września o godz. 13.00 uczestnicy wykonają naszyjnik z wi-
siorkiem.  ~ A.S-F

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na warsz-
taty: od 5 września – bransoletki, od 12 września – naszyjniki. 

Zapisz się na zajęcia!

Warsztaty tworzenia 
biżuterii dla dzieci
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W lipcu w naszej świetlicy odbyły się trzy turnusy 
półkolonijne. Była to dla nas okazja do tego, by 
odwiedzić nasze ulubione miejsca, ale też zebrać 

zupełnie nowe wrażenia w związku z tym, że spotykały nas 
rzeczy, których doświadczaliśmy po raz pierwszy. Wakacje 
okazały się doskonałym czasem na spotkanie z panią Justyną 
i jej wspaniałymi zajęciami jogi. Czarowała dzieci tak bardzo, 
że niektóre po 1,5 h praktyki nie miały wcale dosyć! Zachęce-
ni entuzjazmem dzieci zapraszamy w tym wakacyjnym czasie, 
w wybrane czwartki, na spotkania z jogą również dorosłych. 

Wszystkie lipcowe, kinowe premiery odbyły się z naszym 
udziałem, a każdą z nich uczciliśmy zacną porcją lodów. Naj-
więcej dziwów i niespodzianek czekało na nas w Centrum 

Wakacje nie muszą być nudne, a dowodem na to były 
– zorganizowane w Szkole Podstawowej w Cera-
dzu Kościelnym – dwa turnusy półkolonii. Uczest-

nicy każdego dnia podejmowali się różnego rodzaju zadania 
i działania, a wszystko pod hasłem miłego a zarazem aktyw-
nego wypoczynku. Pierwszego dnia turnusu odbyły się zajęcia 
plastyczne oraz rozwijające kreatywność i wyobraźnię. Póź-
niej nadszedł czas na wspólne rozgrywki drużynowe zarówno 
w grach planszowych, jak i w grach ruchowych. Spośród gier 
planszowych i karcianych uczestnicy najczęściej wybierali: 
Uno, Zingo i Gorącego ziemniaka. Te znane i przez wielu bar-
dzo lubiane gry umilały nam popołudnia w upalne dni. Pod-
czas odwiedzin w Kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym 
mogliśmy w kilku rundach zmierzyć się z kręglami klasycz-
nymi.  Podczas półkolonii był także dzień kulinarny, podczas 

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko”

Półkolonijne przygody

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie 
mieliśmy szczęście spotkać prawdziwych pasjonatów swojej 
pracy i opowiadanych historii. W Mniszkach wzięliśmy udział 
w ciekawych warsztatach, a dzieciaki wróciły do domów z sa-
modzielnie pozbijanym i pomalowanym taborecikiem tzw. po-
znańską „ryczką”. To był naprawdę dobry czas! ~ gniazdko

Szkołą Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Półkolonie w Szkole

którego uczestnicy w kilkuosobowych zespołach otrzymali 
przepis i niczym w spiżarni „Masterchefa” wybierali niezbęd-
ne produkty do wykonania tego wyzwania. Następnie wszyscy 
mogli skosztować przygotowanych pyszności, których głów-
nymi składnikami były owoce i warzywa. Podsumowaniem 
każdego turnusu był wyjazd na basen oraz pamiątkowy dy-
plom. Wspólnie spędzony czas upłynął w życzliwej i pełnej 
radości  atmosferze.  ~ Wychowawca półkolonii 

Wysokie są wyniki tegorocznego egzaminu dojrza-
łości w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 
Podgórnym. 98% naszych abiturientów zdało ma-

turę! To najwyższy z dotychczasowych wyników. Jest on wyż-
szy od średniej dla kraju (78,2%), w tym w liceach (84%), 
w Wielkopolsce (77,8%), w wielkopolskich liceach (82,9%) 
czy w mieście Poznaniu (84%). Porównanie wyników egza-
minów pisemnych - POZIOM PODSTAWOWY – MAJ 2022

W przypadku przedmiotów obowiązkowych nasi maturzy-
ści osiągnęli bardzo dobre rezultaty. Procentowe wyniki z ję-
zyka polskiego, języka angielskiego czy matematyki kształtują 
się powyżej średnich wyników w kraju, województwie wiel-
kopolskim, powiecie poznańskim i w Poznaniu. 

Również wyniki z przedmiotów nadobowiązkowych są za-
dowalające. W dziewięciostopniowej skali staninowej kształ-
tują się na poziomie średnim lub powyżej średniego (5, 6) i są 
wyższe niż w roku ubiegłym. 

Uczniowie i nauczyciele spisali się na medal na egzaminie ma-
turalnym, co dla tego rocznika zdecydowanie nie było łatwe. Pan-
demia, lockdown, zawieszanie zajęć w klasach, nawet gdy tylko 
jeden z uczniów był chory – wszystko to stanowiło nie lada wy-
zwanie organizacyjne i wymagało dostosowania się uczniów oraz 
nauczycieli do nowej, wirtualnej rzeczywistości szkolnej. Sądząc 
po wynikach, udało się znakomicie. Pożegnaliśmy ostatni rocz-
nik po szkole gimnazjalnej z bardzo dobrymi wynikami i wszy-
scy zdaliśmy egzamin dojrzałości z wyróżnieniem! ~ LO TP

Przedmiot Liczba   
zdających

średni wynik  
w LO TP

średni wynik
w powiecie po-

znańskim

średni wynik 
w mieście Poznań

średni wynik
w okręgu Wielko-

polska

średni wynik 
w kraju

J. POLSKI 60 61% 53% 57% 55% 54%
MATEMATYKA 60 66% 54% 62% 56% 58%
J. ANGIELSKI 60 87% 77% 83% 75% 76%

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Matura w tarnowskim Liceum
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Zespół seniorski z Tarnowa Podgórnego przygotowując 
się do rozgrywek IV ligi w nowym sezonie, robił to pod 
wodzą nowego trenera Bartosza Majchrzaka i asysten-

tów: Oskar Musiała i Łukasza Stachowiaka. Efekty jego pracy 
z drużyną można poznać po wynikach sparingów. Pierwszy 
mecz kontrolny rozegraliśmy z Wartą Międzychód – czyli li-
gowym rywalem, który zakończył się naszym pewnym zwy-
cięstwem 4:2 po bramkach: Ruman, Makno, Chmal, Tayachi. 
Trener miał podczas tego spotkania do dyspozycji zawodni-
ków z poprzedniego sezonu oraz testowanych. 

Drugim spotkaniem rozegranym podczas okresu przygoto-
wawczego był mecz z V ligowym Piastem Kobylnica, zakoń-
czony wynikiem 3:0 dla naszej drużyny. Tym razem na listę 
strzelców wpisali się Paluszkiewicz i dwóch zawodników te-
stowanych. 

Kolejny meczem kontrolnym było spotkanie z IV ligowym 
zespołem – Obrą Kościan. Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 2:2, po bramkach Paluszkiewicza oraz Różewicza. Warto 
wspomnieć, że strzelec drugiej bramki, Kuba, grał u nas w ju-
niorach, lecz w momencie wejścia w wiek seniorski zmienił 
barwy klubowe, by nabrać doświadczenia w niższych ligach 
jako senior i wrócić, by powalczyć o miejsce w pierwszej je-
denastce. 

W nowym sezonie szeregi GKS Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne zasiliło kilkunastu nowych zawodników, którzy z pewno-
ścią będą się wyróżniać i wniosą świeżość oraz jakość do ze-
społu z Tarnowa Podgórnego, GKS Tarnovii. 

Pierwszy mecz ligowy rozegraliśmy 6 sierpnia z Koroną 
Piaski na stadionie w Tarnowie Podgórnym. Od początku spo-
tkania zawodnicy trenera Majchrzaka kontrolowali przebieg 
meczu, stosując wysoki pressing co zdecydowanie utrudniało 

wyjście przeciwnikom ze swojej połowy. Zwycięską bramkę 
na 1:0 zdobył Marcin Łażewski przy asyście Jakuba Różewi-
cza. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 1:0. Gra za-
wodników GKS Tarnovia może napawać optymizmem na ko-
lejne spotkania.

Najbliższe mecze domowe IV liga:
27 sierpnia, godz. 17.00 GKS Tarnovia vs Kotwica Kórnik
8 września, godz. 17.00 GKS Tarnovia vs Iskra Szydłowo
17 września, godz. 16.00 GKS Tarnovia vs Obra Kościan   
Zapraszamy do śledzenia wyników oraz wszelkich informa-

cji o GKS Tarnovii na FB: @gkstarnovia.oficjalna
~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Zwycięstwo GKS Tarnovii na inaugurację 
sezonu 2022/23
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Tytuł, nawiązujący do popularnej kreskówki „Fineasz 
i Ferb”, jak co roku śmiało można odnieść do poczynań 
lokalnych drużyn na tartanowych boiskach. To właśnie 

w porze letniej Tartan League nabiera rozpędu, a każda kolej-
na runda gier, nieuchronnie przybliża do końca sezonu i osta-
tecznych rozstrzygnięć. 

Co wydarzyło się już tego lata? Zacznijmy od końcówki 
maja, a zatem od… późnej wiosny. Z zaplanowanych trzech 
spotkań odbyły się niestety tylko dwa. W pierwszym z nich 
Sporting podejmował Dynamo Wschód. Mecz otworzyli ci 
pierwsi, dopiero na 4 minuty przed przerwą. Przysłowiowy 
worek z bramki został jednak rozwiązany i przed gwizdkiem 
sędziego zdołali trafić jeszcze dwa razy. Do przerwy Sporting 
prowadził 3:0. Druga połowa to po jednym trafieniu obu dru-
żyn. Ostatecznie Sporting ogrywa Dynamo 4:1.

W drugim spotkaniu Galacticos podejmowali 9trefl. Mecz 
był dość wyrównany co pokazywał wynik do przerwy, 1:1. 
Druga połowa to również zacięta walka, ale w doliczonym 
czasie gry szalę zwycięstwa przechyliła na swoją stronę popu-
larna „Dziewiątka”. Trefl wygrywa z Galacticos 3:1.

Trzecie spotkanie z powodu problemów kadrowych Pavilo-
nu nie odbyło się. Trzy punkty dla Zachodnich Lwów. 

Kolejne spotkania odbyły się pod koniec czerwca, można 
było je nazwać oficjalnie letnimi. W pierwszym z nich Dyna-
mo, szukające wciąż pierwszych punktów, mierzyło się z rów-
nie mocno potrzebującym „oczek” Galacticos. Mecz obfitował 
w wiele sytuacji i bramek, głównie tych dla Galacticos, a nie-
sprzyjające warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do 
przedwczesnego zakończenia zawodów. „Galaktyczni” wy-
grywają 8:2.

W drugim spotkaniu Pavilon mierzył się ze Sportingiem. 
Mecz zupełnie odmienny od tego pierwszego. Przez więk-
szość czasu wynik bezbramkowy. Dopiero w końcówce spo-

Po rocznej przerwie do stolicy Wielkopolski powrócił 
JBL Triathlon Poznań. W jego dziewiątej edycji wy-
startowali również zawodnicy z UKS Lusowo, któ-

rzy z Poznania wrócili z siedmioma medalami. W kat. dzieci 
z rocznika 2014 pierwsze miejsce zajął Staś Nowaczyk, a dru-
gie Liliana Gurdziołek. W starcie rocznika 2013 złoty medal 
w wywalczył Wiktor Smoczyk, a srebrne Zofia Orlicka i Oscar 
Pertek. W najstarszej kat. 2012 pierwsze miejsce zajęła Olga 
Hała, trzecie Anna Hała oraz szóste Jan Nowaczyk.

~ Ania Lis, fot. Joanna Nowaczyk

Z wynikiem końcowym 218,174 – Julianna Przybyła 
i Foton zdobywają srebrny medal w kat. dużych koni 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz srebro 

i Wicemistrzostwo Polski Juniorów młodszych w ujeżdżeniu. 
Finał OOM, który był jednocześnie MPJM odbył się w dniach 
17 i 18 lipca w KJ Facimiech.

~ Ania Lis

Lato to wrażeń moc

tkania zawodnicy znaleźli „drogę do bramki”. Sporting wy-
grywa 2:1.

Ostatnie spotkanie, mecz na szczycie, 9trefl grała z Zachod-
nimi Lwami. Stawka spotkania była odczuwalna na boisku, 
oba zespoły nie zdecydowały się na wymianę ciosów, a raczej 
ostrożnie badały rywala. Do przerwy padła tylko jedna bram-
ka, dla Zachodnich Lwów. Po przerwie „Dziewiątka” wyrów-
nała, ale ostatecznie Lwy upolowały zdobycz wygrywając 3:1. 

Mecze lipcowe rozpoczęły Zachodnie Lwy, spotykając na 
swojej drodze, chcący wciąż pozostać w grze o „Majstra” 
Sporting. Mecz ciekawy, zacięty, w którym drapieżne Lwy za-
brały się do ucieczki, a Sporting próbował gonić. Ostatecznie 
skończyło się na dwóch próbach złapania kontaktu. Zachodnie 
Lwy dowiozły wynik 3:2.

W drugim meczu Dynamo Wschód, chcące w końcu prze-
kroczyć linię startu i zdobyć pierwsze punkty w sezonie, po-
dejmowały 9trefl. O ile do przerwy gracze „ze wschodu” 
mogli mieć jakiekolwiek nadzieje na korzystny rezultat, tak 
w drugiej odsłonie „ Dziewiątka” pogrzebała ich szanse, de-
klasując rywala 9:1.

Ostatnie lipcowe spotkanie odbyło się między Pavilonem, 
a Galacticos. Mecz był otwarty i obfitował w wiele dobrych 
sytuacji dla obu drużyn. Ostatecznie żaden z zespołów nie 
rozstrzygnął tego widowiska na swoją korzyść. Pavilon kontra 
Galacticos 4:4

Zapraszamy do śledzenia Tartan League na stronie www.tar-
tanleague.ligspace.pl

7 Medali JBL Triathlonu Srebro na olimpiadzie
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Własny jubileusz, towarzyszący jubileuszowi 10. edycji Dolnośląskiego 
Festiwalu Biegów Górskich, świętowała Jolanta Witczak. Dla długody-
stansowej biegaczki z Lusowa był to piąty start w Lądku-Zdroju i czwar-

ty w Biegu Siedmiu Szczytów, którego dystans wynosił 240 km.
Łącznie w jednej z największych imprez biegowych w Polsce pani Jola przebiegła 

1090 km. 
14 lipca na starcie najdłuższego dystansu DFBG stanęło 343 zawodników, a do 

mety dobiegło 117. Uczestnicy na przebiegnięcie trasy prowadzącej m.in. przez Ko-
wadło, Śnieżnik, Jagodną, Orlicę, Szczeliniec Wielki, Kłodzką Górę i Ptasznik mieli 
52 godziny. Poza dystansem biegacze mieli do pokonania ekstremalną różnice wy-
sokości sięgającą 1164 m oraz całkowite wzniesienie i spadek terenu wynoszący ok. 
7670 m. Jolanta Witczak w klasyfikacji kobiet zajęła 12. miejsce i znalazła się w gro-
nie 18. zawodniczek, które pokonały wielką pętle, obejmujące wszystkie pasma gór-
skie okalające Kotlinę Kłodzką.

~ Ania Lis

Załoga A1 Sorter Sailing Team – Regalux ze sterni-
kiem Piotrem Mańczakiem – mieszkańcem Barano-
wa, zdobyła w lipcu dwa mistrzowskie tytuły w że-

glarskiej klasie Micro i jeden w Delphia 24 OD. Pierwszym 
tytułem było mistrzostwo Polski zdobyte w regatach LOTOS 
Nord CUP Gdańsk, które odbyły się na wodach Zatoki Gdań-
skiej. W zwycięskiej załodze płynęli również Filadelfia Ba-
chorz i Bartosz Jędrychowicz. W ten sam weekend i w tych 
samych zawodach, ale w klasie Delphia 24 OD, druga załoga 
A1 w składzie Piotr Mańczak, Łukasz Sokołowski, Krzysztof 
Sutowski i Artur Domański wywalczyła tytuł pierwszego wi-
cemistrza Polski. Za osiągniecie takich wyników i wygranie 
w obu startach prawie wszystkich wyścigów Piotr został wy-
różniony przez organizatorów sponsorowaną przez Helly Han-
sen nagrodą „Boat of the regatta”. Trzydniowe zawody, które 
zakończyły się 10 lipca, były wliczane do klasyfikacji Pucharu 
Europy Micro. Dwa tygodnie później załoga A1 Sorter została 
wicemistrzem świata. Dwudziesta trzecia edycja żeglarskich 
mistrzostw świata w klasie Micro odbyła się w terminie 25-29 
lipca na jeziorze Trasimeno we włoskim miasteczku Castisti-
glione del Lago. W stawce 35. załóg Polskę reprezentowało 8.

~ Ania Lis 

W ślady trenera, którym jest Piotr Mańczak z A1 Sor-
ter Sailing Team – Regalux, idzie jego podopiecz-
ny Jan Sibilski z Żeglarskiego Ludowego Klu-

bu Sportowego Poznań – Kiekrz. Mieszkający w Chybach, 
były stypendysta oraz ubiegłoroczny laureat sportowych na-
gród Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w duecie z Andrzejem 
Borowiakiem (ŻMKS Poznań) zajął trzecie miejsce w wyści-
gu klasy 505. W dwudniowych regatach rozegranych 9 i 10 
lipca w ramach 17. edycji LOTOS Nord CUP Gdańsk 2022 
o zwycięstwo rywalizowało 17 załóg. 

Tydzień później załoga ŻLKS w składzie Jan Sibilski i Bar-
tosz Napierała zajęła drugie w żeglarskim Pucharze Europy 
Wschodniej w klasie Słonka (SNIPE). W dwudniowych rega-
tach składających się z sześciu wyścigów, które odbyły się na 
Jeziorze Kierskim wystartowało 12 załóg. 

~ Ania Lis

Niesamowita biegaczka

Potrójne mistrzostwo W ślady trenera
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W dniu 19 czerwca, w niesamowicie upalną nie-
dzielę, spotkaliśmy się w Wielkim Finale, na pla-
ży w Lusowie, aby zwieńczyć cykl V Grand Prix 

Gminy Tarnowo Podgórne w siatkówce plażowej o Puchar 
Wójta Gminy Tadeusza Czajki. Granie na najwyższym ogól-
nopolskim poziomie dostarczyło wszystkim kibicom nie 
lada emocji i wrażeń. Spośród najlepszych par wyłonionych 
w dwóch poprzednich turniejach eliminacyjnych (na terenie 
Tarnowskich Term pod patronatem Prezes Anity Sellmaszyk 
oraz na boisku i pod patronatem Sołtysa Tarnowa Podgórnego 
Piotra Owczarza) do Wielkiego Finału awansowało 16 najlep-
szych drużyn. 

Po niesamowitym pod względem sportowym, okropnie mę-
czącym z uwagi na warunki atmosferyczne turnieju, po tytuł 
Mistrza Gminy Tarnowo Podgórne sięgnęła doświadczona 
para z Wilczyna Michał Muszyński/Tomasz Robak, pokonując 
w finale, po niezwykle ciężkim boju parę z Bydgoszczy Ma-
ciej Karolczyk/Adrian Ścigocki. Na III miejscu znalazła się 
para ukraińsko-polska Denis Marchenko/Mateusz Wołowicz, 
którzy pokonali Adama Józefczaka i Przemysława Lisieckie-
go z Wrześni. 

Oprócz tego, jak co roku, udało się dodatkowo wynagrodzić 
trud boiskowy i wręczyć nagrody dla najlepszego zawodnika 

turnieju tzw. MVP, którym został Tomasz Robak, a także dla 
najmłodszego zawodnika, którym został Mikołaj Pyda (12 lat) 
oraz dla najstarszego zawodnika – Piotra Wojciechowskiego. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wielkie podziękowa-
nia dla sponsorów, wolontariuszy, Gminy Tarnowo Podgórne 
i wielu, wielu ludzi o dobrym sercu, bez których turniej nie 
odbyłby się w takiej wspaniałej odsłonie. 

A oto najlepsze cztery pary naszego Finału:
I miejsce –  Michał Muszyński i Tomasz Robak (MVP Tur-

nieju)
II miejsce – Maciej Karolczyk i Adrian Ścigocki
III miejsce – Denys Marchenko i Mateusz Wołowicz
IV miejsce – Adam Józefczak i Przemysław Lisiecki

~ Tarnovia Volleyball

Mistrzostwa Polski w Mini-Siatkówce trójek chłop-
ców w kategorii U12, odbywające się w Gliwicach 
w dniach 1-3 lipca, okazały się być szczęśliwe dla 

naszych chłopaków, którzy w pięknym stylu zdobyli wyso-
kie 5 miejsce. Po przebrnięciu przez Mistrzostwa Wielko-
polski, w których obroniliśmy tytuł wicemistrzowski sprzed 
roku, uprawniający, tak jak i Mistrza Województwa, do wzię-
cia udziału w Finałach Mistrzostwa Polski w Mini-Siatków-

ce Kinder You of Movement, przyszedł czas na najważniejszy 
sprawdzian dla naszych młodych siatkarzy, który zdali na 5. 
Spośród 32 najlepszych drużyn z całej Polski, Tarnovia Vol-
leyball Tarnowo Podgórne zajmując 5 miejsce, minimalnie 
przegrywając walkę o pierwszą czwórkę, znacznie poprawiła 
swój wynik z zeszłego roku, gdzie wówczas zajęli 17 miej-
sce w niższej kategorii. Wyciągnięte wnioski i zdobyte do-
świadczenie sprzed roku pozwoliło mocno wyśrubować wy-
nik, który był lepszy nawet od Mistrza Wielkopolski – UKS 
5 Turek, którzy zajęli ostatecznie dopiero 8. lokatę. Autorami 
sukcesu byli nasi młodzi reprezentanci klubu Tarnovia Volley-
ball: Paweł Latawiec, Wiktor Wiśniewski, Dawid Machownia, 
Mikołaj Pyda oraz kapitan Wojciech Witkowski. Po zwycię-
stwach nad takimi potęgami siatkarskimi jak między innymi 
Trefl Gdańsk, BBTS Włókniarz Bielsko-Biała, AZS UWM 
OLSZTYN od teraz już wszyscy w środowisku siatkarskim 
będą wiedzieli, gdzie znajduje się Tarnowo Podgórne! Oczy-
wiście ojców sukcesu było wielu, ale największe podzięko-
wania należą się trenerom oraz rodzicom za ich po święcony 
czas i energię, a także za tchnienie ducha wiary w swoje pocie-
chy, które odwdzięczyły się w możliwie najlepszy sposób. Po-
dziękowania również dla Gminy Tarnowo Podgórne, Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, sponsorów, kibiców 
i wszystkich, których nieoceniona rola dorzuciła niemałą ce-
giełkę w tym wspaniałym wyniku. 

~ Tarnovia Volleyball

Finał V Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne  
w Siatkówce Plażowej

Tarnovia MINI-Volleyball U12  
na V miejscu w Polsce
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Turniej siatkówki plażowej w kategorii par mieszanych 
– mikst, odbywający się 18 czerwca na plaży w Luso-
wie w ramach V Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne, 

okazał się nie lada jatką. W szranki o najwyższe stopnia po-
dium stanęły najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całej Pol-
ski, w tym między innymi była reprezentantka Polski Monika 

4 miejsce w Polsce w siatkówce plażowej dla Tarnovii 
w kategorii U12! Nasi chłopcy po zajęciu 5. miejsca 
w Polsce na hali podczas Mistrzostw Polski odbywają-

cych się w Gliwicach, postanowili nie spoczywać na laurach 
i poprawili wynik o 1 oczko, ale tym razem w minisiatkówce 
plażowej. Finał Mistrzostw Polski w kategorii U12 odbył się 
na słonecznych i nieco wietrznych chwilami plażach morskich 
w Kołobrzegu w dniach 8-10 lipca. Wojtek Witkowski, Paweł 
Latawiec oraz Mikołaj Pyda to nasi młodzi bohaterowie, któ-
rzy jak widać nie odpuszczą, dopóki nie osiągną najwyższego 
z możliwych poziomów. Mimo nieróżniącej się za wiele na 
pierwszy rzut oka od swojej odmiany halowej dyscypliny, siat-
kówka plażowa to tak naprawdę zupełnie inna bajka. Różni-
ce zaczynają się od samych przepisów regulujących poprawne 
odbicie, poprzez inną piłkę, wielkość boiska, wysokość siatki, 
aż po zmiany w punktacji, nie wspominając już o zupełnie in-
nym podłożu oraz warunkach atmosferycznych, które potrafi-
ły płatać figle sportowcom. A nasi zawodnicy stanęli na wy-
sokości zadania, zajmując wysokie 4 miejsce tuż za podium, 
ocierając się dosłownie o strefę medalową. Wielkie brawa za 

Mistrzowski poziom mikstów 

Młodzi Siatkarze Plażowi Tarnovia Volleyball IV w Polsce

walkę i determinację dla reprezentantów naszej Gminy Tarno-
wo Podgórne, bez której wsparcia sukces nie byłby możliwy. 
Podziękowania również dla Tarnowskich Term oraz Ośrodka 
Sportu i Rekreacji za udostępnienie doskonale przygotowa-
nych obiektów do siatkówki plażowej, dzięki którym nasza 
młodzież może doskonalić swoje umiejętności siatkarskie. 

~ Tarnovia Volleyball

Jagła, zawodnicza Tauron Ligi Paulin Bałdyga i wiele innych 
znakomitych siatkarek i siatkarzy. 

Po całodziennych zmaganiach w bezlitosnym upale, po 
świetnej grze i chwilach dramaturgii w końcówkach meczów, 
spośród 24 drużyn na szczycie znalazła się para z Bydgosz-
czy Monika Jagła wraz z Mateuszem Wołowiczem, którzy po-
konali w finale Paulinę Bałdygę i Michała Nowakowskiego. 
Na najniższym stopniu podium uplasowała się para wicemi-
strzów z ubiegłego roku Michał Muszyński/Kamila Płaczek, 
która pokonała w walce o brąz Nikolę Olchowik i Gracjana 
Nawrot. Patronat nad turniejem objął Ośrodek Sportu i Rekre-
acji Gminy Tarnowo Podgórne w osobie Dyrektora Radosła-
wa Szukały, któremu należą się serdeczne podziękowania, tak 
jak i wszystkim sponsorom, wolontariuszom i wszystkim tym, 
którzy pomagali w zorganizowaniu turnieju na najwyższym 
poziomie zarówno sportowym, jak i organizacyjnym.

A oto pierwsza „czwórka”:
I miejsce – Monika Jagła i Mateusz Wołowicz
II miejsce – Paulina Bałdyga i Michał Nowakowski
III miejsce – Kamila Płaczek i Michał Muszyński
IV miejsce – Nikola Olchowik i Gracjan Nawrot

Po długiej i wyboistej drodze do 
Finału Mistrzostw Polski w Siat-
kówce Plażowej Młodzików 

U15, poprzez zdobycie Wicemistrzo-
stwa Wielkopolski oraz zajęcie 3 miej-
sca podczas Półfinału Mistrzostw Polski 
w Kołobrzegu, nasza para siatkarzy pla-
żowych – Witold Witkowski i Piotr Ko-
natkowski – stanęła do walki o Mistrzo-
stwo Polski podczas turnieju finałowego 
odbywających się Sulejowie w dniach 
29-31 lipca, gdzie zmierzyło się 16 naj-
lepszych par z całej Polski. 

Po chwilach wzlotów i upadków, 
a w szczególności młodzieżowej siat-
kówki plażowej stojącej na najwyż-
szym poziomie, nasze chłopaki uplaso-
wały się ostatecznie na miejscach 9-12, 
co z pewnością można uznać za bardzo 
dobry wynik. Jednak znając waleczne 
serducha naszych reprezentantów i ich 
niebywałe umiejętności siatkarskie, 
nie był to do końca satysfakcjonują-
cy ich wynik, ale oczywiście należą się 
im ogromne brawa i wyrazu uznania za 
walkę do samego końca. Mimo młodego 

wieku tak cenne doświadczenie z pew-
nością zaowocuje już niedługo w kolej-
nych turniejach rangi Mistrzostw Polski, 
w dążeniu do których będziemy trzymać 
kciuki z całych sił. Podziękowania rów-
nież dla całego sztabu trenerskiego, ro-
dziców, opiekunów, przyjaciół i ludzi 
dobrego serca, którzy pomogli w osią-
gnięciu sukcesu oraz Gminie Tarnowo 
Podgórne za wsparcie.

~ Tarnovia Volleyball

Dobry wynik młodzików na Mistrzostwach Polski
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WZP.6721.11.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla działek nr 556/1, 556/2 i 555/8 przy 
ul. Rokietnickiej, dla działek nr 17/2 i 17/3 przy ul. Owocowej oraz dla działki nr 525/2 
przy ul. 23 Października.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowanie i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021r. poz. 2373) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla działek nr 
556/1, 556/2 i 555/8 przy ul. Rokietnickiej, dla działek nr 17/2 i 17/3 przy ul. Owocowej oraz 
dla działki nr 525/2 przy ul. 23 Października wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 29 sierpnia 2022r. do 23 września 2022r.

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/

Zainteresowani mogą zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu lub drogą elektroniczną, po uprzed-
nim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarno-
wo-podgorne.pl oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: 
http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go, odbędzie się w dniu 19 września 2022r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za 
pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jed-
noczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz 
zadawania pytań i składania uwag w formie 
zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie 
możliwy za pomocą przeglądarki interneto-
wej – szczegółowy link do dyskusji zostanie 
zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Pod-
górne w zakładce „Planowanie przestrzenne 
/ Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych 
oraz studium”, co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Wój-
ta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się rów-
nież wnioski wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 1005) opatrzone kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać 
uwagi do wyżej wymienionej prognozy i po-
stępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14 października 2022r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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WZP.6721.13.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w centrum Batorowa, przy ul. Stefana 
Batorego i ul. Widok

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Pod-
górne Uchwały Nr LVI/948/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w centrum Batorowa, przy ul. Stefana Batorego i ul. 
Widok.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, 
drogą telefoniczną (tel. 61-89-59-305) lub drogą elektroniczną wysy-
łając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o prze-
biegu postępowania można również śledzić 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 16 września 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.6721.10.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Lu-
sówku w rejonie ulic: Cienistej, Sierosławskiej, Rozalińskiej, 
Wodnej i Przy Jeziorze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr LVI/968/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniającej 
uchwałę Nr LV/935/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 
28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmia-
ny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jących obszary w Lusówku w rejonie ulic: Cienistej, Sierosławskiej, 
Rozalińskiej, Wodnej i Przy Jeziorze.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, 
drogą telefoniczną (tel. 61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysy-
łając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o prze-
biegu postępowania można również śledzić 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 16 września 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.6721.12.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla 
działki nr 1683 przy ul. Wierzbowej oraz dla działki nr 744/2 przy 
ul. Poznańskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr LVI/946/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla działki nr 1683 przy 
ul. Wierzbowej oraz dla działki nr 744/2 przy ul. Poznańskiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, 
drogą telefoniczną (tel. 61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysy-
łając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o prze-
biegu postępowania można również śledzić 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 16 września 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.6721.11.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, przy 
al. Solidarności

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr LVI/947/2022 z dnia 26 lipca 2022r. w spra-
wie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, przy al. So-
lidarności.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą 
telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po uprzed-
nim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.
pl oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 30 września 2022r.

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

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 09.08.2022 r.

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

kowa 148, tel. 601 70 55 41, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
  Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A 

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładki: fot. J. Zachciał.

Tarnowo Podgórne, dnia  5 sierpnia 2022r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021.1899) 

oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U.2021.2213) 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE  OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego położonego w budynku w Sierosławiu przy ulicy Dworskiej 3, Gmina Tarnowo Podgórne

KSIĘGA WIECZYSTA PO1P/00203741/3
OBRĘB Sierosław
NR EWID. DZIAŁKI 67/22
POWIERZCHNIA NAJMU Lokal  47 m2. Z powierzchni całego budynku 511 m2
OKRES NAJMU 3 lata 
OPIS/ ZAGOSPODAROWANIE 
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym  Uchwałą nr III/26/2002 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 17 grudnia 2002 r., nieruchomość znajduje się na terenie zieleni parkowej.

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB 
UŻYTKOWANIA

- lokal użytkowy przeznaczony na gabinety lekarskie świadczące przynajmniej jedną usługę w ramach NFZ 
przez cały okres umowy
- w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy Dzierżawy Najemca zobowiązany jest zawrzeć umowę 
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ 

INFORMACJE DODATKOWE

Lokal znajduje się na piętrze budynku do którego prowadzą schody i winda przystosowana do transportu 
osób niepełnosprawnych. W lokalu wydzielono dwa niezależne gabinety połączone poczekalnią. W loka-
lu wydzielono dodatkowo toaletę wraz z pomieszczeniem gospodarczym dla personelu. Klatka schodowa, 
winda toalety i toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się w przestrzeni ogólnodostępnej. 

STAWKA WYWOŁAWCZA 
CZYNSZU NAJMU 1000 zł  Czynsz brutto, płatny  z góry, w stosunku miesięcznym

DODATKOWE OPŁATY

- niezależnie od czynszu z tytułu najmu istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości
- opłaty za media w lokalu rozliczane będą poprzez refakturowanie na podstawie otrzymanych faktur dla 
budynku (9,2 % wartości faktur dla budynku). Wyjątek stanowi rozliczenie energii elektrycznej które bę-
dzie następowało po otrzymaniu faktury przez wynajmującego poprzez refakturowanie na podstawie fak-
tycznego zużycia najemcy wskazanego na podliczniku.

ZASADY AKTUALIZACJI 
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, to-
warów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia 
czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 8 WRZEŚNIA 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali nr 10 Budynek C Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 94. 

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej 
dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu  

Wadium w pieniądzu w kwocie 100 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 5 WRZEŚNIA 2022r. (poniedziałek ) na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. 

Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Tytuł wpłaty wadium 
winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie 
zaliczone na poczet pierwszego czynszu lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. 
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania 
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Srebro dla golfistek BWL
Udany debiut w III Klubowych Mistrzostwach Polski Kobiet zanotowały gol-

fistki Black Water Links. Drużyna w składzie Antonina Łęcka, Zosia Rzeź-
nik, Natasza Klimko i Helena Rzeźnik zdobyła srebrny medal. W finale ro-

zegranych na polu Lisia Polana w Pomocni, Klub z Tarnowa Podgórnego przegrał 
jedynie z broniąc tytułu bytomską Armadą GC. Zawody odbyły się w terminie 15-17 
lipca i wystartowało w nich 12 drużyn. 

~ Ania Lis
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Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich

Naszej Koleżance 

Marcie Bednarz
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
    Mt 5:4

Księdzu Krzysztofowi Borowiczowi
Proboszczowi Parafii w Ceradzu Kościelnym 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Matki 
składają 

Wójt Tadeusz Czajka z pracownikami Urzędu, 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi oraz Sołtysi

Sprzedam działkę 
Ceradz Kościelny – 5000 m2 – zabudowania

Nieruchomości Hanna Dutkiewicz  |  tel. 501 289 512

• DAM PRACĘ
• Instalatora wod-kan-co-gaz zatrudnię. Tel.: 601 78 
26 89

 

SZUKAM PRACY
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe, potnę drzewo, 
tel: 667 069 745

• Usługi Elektryczne, tel: 603 461 696

• Podejmęsię prac ogrodowych, 503 008 671

• ODBIORĘ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA I ZA-
OPIEKUJE SIĘ  Z NIM DO PRZYJAZDU RODZICÓW, lub 
od czasu do czasu zaopiekuje się dzieckiem.tel: 605 
556 615 Okolice Tarnowa Podgórnego

• Pani z doświadczeniem zaopiekuje się osobą starszą 
na terenie gminy. 533 696 051

• Podejmę się prac ogrodniczych oraz cięcie drzew, rą-
banie drewna na opał  575 518 345

Zatrudnimy cukiernika – deseranta 
i sprzątaczki

Miejsce pracy Wysogotowo
Telefon: 695 890 302

KUPIĘ KAŻDĄ
działkę (AG również)!!!

tel. 578 902 335

KUPIĘ DZIAŁKĘ  
BUDOWLANĄ

Tarnowo Podgórne i okolica

692 696 477
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

MEDYCYNY  PRACY
Kompleksowe badania z:  

 MEDYCYNY SPORTOWEJ

Kontakt dla Firm:   +48 726 866 033  •  biuro@albatrosmed.pl

Rejestracja:   +48 665 711 111  •  rejestracja@albatrosmed.pl

www.albatrosmed.pl

OKULISTYKA

DIETETYKA 

CHIRURGIA 
NACZYNIOWA

ORTOPEDIA

GABINETY SPECJALISTYCZNE:

NEUROLOGIA LARYNGOLOGIA

FIZJOTERAPIA PSYCHOLOGIA

PRACOWNIA USG PSYCHIATRIA

ENDOKRYNOLOGIA KARDIOLOGIA

CENTRUM MEDYCYNY PRACY I SPORTU

ul. Batorowska 11  •  62-081 Wysogotowo 

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942
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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

Zatrudnimy Panią 
do sprzątania pomieszczeń 
biurowych w Baranowie.

Umowa o pracę  
na 1/2 etatu 

pon-pt 11-15 oraz 12-16.
Praca w miłej atmosferze 

500 120 803 tel. 517 553 033

ZBIÓR  ŚLIWEK

Kontakt

POTRZEBNE OSOBY 
DO ZBIORU ŚLIWEK.
OKOLICE TARNOWA 
PODGÓRNEGO. ZBIÓR OD 
POŁOWY SIERPNIA DO PAŹDZIERNIKA.

KONTAKT: 607 355 035
ZAPRASZAMY!!!

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

PORTIERA 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKO

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie



44    | sąsiadka~czytaj |  sierpień 2022

~ reklamy

KUPIĘ DZIAŁKĘ  
BUDOWLANĄ

Tarnowo Podgórne i okolica

692 696 477

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

Śliwki Węgierki
na powidła

TEL: 574 430 637

Z sadu
pod Tarnowem Podg.
Informacje i sprzedaż

od 10 września
USŁUGI 

REMONTOWE
MALOWANIE

UKŁADANIE PŁYTEK 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

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

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

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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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

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318
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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 

✓

✓

✓
✓
✓
✓

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

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

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749 

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

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

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
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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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE
UWAGA!

ZAPRASZAMY!

NOWA LOKALIZACJA!
CZYNNE OD WRZEŚNIA!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 144A
Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 9.00 - 19.00

NISKIE CENY!   DOBRA JAKOŚĆ!   DUŻY WYBÓR!
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kom. 663 316 539
ul. Akacjowa 41, Przeźmierowo
madexvogt@gmail.com
www.ogrodzenie-poznan.pl

NAUKA GRY
NA

FORTEPIANIE
PIANINIE
PERKUSJI
Przeźmierowo i okolice

Tel. kontaktowy: 608 409 988

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

andrzej.zielinski@hymon.pl tel. 695 313 992

Pompy ciepła

Fotowoltaika

Ładowarki
samochodowe

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
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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
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ŠKODA FABIA 37 900 zł



28 SIERPNIA 2022 | GODZ. 17:00
KONCERT PLENEROWY PRZY PAŁACU JANKOWICE

*WSTĘP WOLNY

PATRONAT


