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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. Orzechowa 1 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Przed wakacjami zachęcaliśmy Państwa do składania 
wniosków i propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego 2023 
– 2028. Wszystkie wnioski zostały zebrane i przeanalizo-
wane, a teraz przed nami najważniejszy moment procedu-
ry – głosowanie! 20 listopada postawmy na swoim – każ-
dy głos się liczy! Będzie można głosować elektronicznie 
i tradycyjnie – w każdej miejscowości. Szczegóły przeka-
żemy w przyszłym numerze gazety, ale już dziś zachęcamy 
do zapisania tej daty w kalendarzu.
Zapraszam na gminne obchody Święta Niepodległości – 
będzie można świętować i patriotycznie, i na sportowo, 
i koncertowo. Pamiętajmy o wywieszeniu tego dnia biało-
-czerwonych flag!

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała dofinansowanie 
na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
im. Gen Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Wielko-
polskiego w dn. 23 września 2022 r. 

Koszt całkowity prac wynosi 7 219 997,33 zł, a dofinanso-
wanie to 4 293 579,28 zł – pochodzi ze środków w ramach 
Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań napraw-
czych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym (REACT-EU)”.

Mamy dofinansowanie 
na termomodernizację 
szkoły w Lusowie

Znajdujący się po sąsiedzku Ośrodek Rehabilitacji Neu-
rologicznej i Senioralnej przy ul. Bojerowej 28 w Po-
znaniu w ramach akcji „Senioralni Poznań” zaprasza na 

BEZPŁATNY wykład połączony z warsztatami nt. opieki nad 
osobą po udarze mózgu. Wydarzenie odbędzie się 18 paździer-
nika – początek o 12.00 (czas trwania 1,5 – 2 godz.). 

Przedstawione zostaną sposoby opieki nad osobą po udarze 
mózgu lub innej chorobie neurologicznej w kontekście samo-
dzielnego radzenia sobie z chorym w trakcie zmian pozycji 
w łóżku, przechodzenia z łóżka na wózek, krzesło, toaletę. 
Będą omówione zasady bezpieczeństwa w trakcie zmian pozy-
cji, chodzenia oraz możliwości pomocy choremu po upadku.

Zapisy pod nr tel. 500 490 590 (uwaga: na każde wydarzenie 
może zapisać się 30 osób). Wstęp bezpłatny

~ Neuroport

Jak opiekować się osobą 
po udarze?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
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~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym...  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Porozmawiajmy 
o samorządzie

Kolejne spotkanie z Wójtem Ta-
deuszem Czajką w ramach cy-
klu „Porozmawiajmy o samo-

rządzie” odbędzie się 7 listopada, online, 
na Facebooku, na stronie Tadeusz Czaj-
ka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. 
Początek o 18.00. W trakcie spotkania 
Wójt omawia aktualne gminne inicja-
tywy i odpowiada na pytania mieszkań-
ców, zgłaszane na bieżąco w komenta-
rzach. ~ ARz 

Ulica Łąkowa w Tarnowie Podgórnym jest drogą wewnętrzną, jakich wiele 
w naszej Gminie. Uważam, że w przypadku takich dróg dopuszczenie moż-
liwości parkowania aut po obu stronach ulicy wymusza jazdę z niższą pręd-

kością, a tym samym uspokaja ruch samochodowy na tym obszarze. Jednocześnie 
nie ma pilnej potrzeby budowania progów spowalniających ani innych szykan. To 
rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego – 
pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów.

Proszę pamiętać, że kierowcy samochodów nie są jedynymi uczestnikami ru-
chu drogowego. Wskazane w pytaniu skrzyżowanie jest w centrum miejsco-
wości i jest bardzo intensywnie wykorzystywane przez pieszych, idących na 

przystanek autobusowy, do sklepów, do parku, do szkoły, na pocztę itp. Jestem prze-
konany, że uruchomienie sygnalizacji świetlnej poprawiło ich bezpieczeństwo i dla-
tego nie planujemy zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.

Auta parkowane po prawej i lewej 
stronie ul. Łąkowej utrudniają 
dwukierunkowy ruchu na tej ulicy. 
Czy można tego zabronić?

Kiedy przez ostatnie kilka dni 
sygnalizacja świetlna przy ulicy 
Pocztowej przechodziła w tryb 
„pomarańczowego światła”, to 
natychmiast udrożniło to ruch 
i rozładowało korki w centrum. 
Można to rozwiązanie wprowadzić 
na stałe?
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

Przekazano plac budowy ul. Nad Miedzą (w granicach 
m. Poznania). 

Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy prze-
budowy ul. Platynowej oraz skrzyżowania Szamotul-
ska / Kasztanowa / Platynowa.

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej.

Batorowo
Posiadamy pozwolenie na budowę chodnika w ul. Ba-
torowskiej. 

Ceradz Kościelny
Ogłoszono przetarg na rozbudowę szkoły podstawo-
wej.

Chyby
Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy prze-
budowy ul. Kasztanowej – w pierwszym przetargu nie 
wpłynęła żadna oferta. Posiadamy wstępną decyzję o 
dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prze-
budowy kolizji energetycznej z projektowanym budyn-
kiem świetlicy.

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.

Otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy bu-
dowy 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 
Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączą-
cej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Kokosz-
czyna do Góry.

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

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

Trwa opracowanie projektu tymczasowej hali sporto-
wej przy szkole podstawowej.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie 
termomodernizacji starego budynku szkoły wraz  z 
salą gimnastyczną.

W ostatnią (i niezwykle pogodną!) 
niedzielę września spotkaliśmy 
się w Lusowie na Pożegnaniu 

Lata – wydarzeniu zorganizowanym przez 
Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. 
Nie zabrakło rozmaitych atrakcji, z których 
licznie skorzystali mieszkańcy. 

Przez całe popołudnie mogliśmy po-
dziwiać i zakupić wyroby lusowskich 
rękodzielników i rzemieślników. Warto 
wspomnieć, że asortyment był niesłychanie 
bogaty, a inicjatywa pokazała, jaki poten-
cjał drzemie w naszej lokalnej społeczno-
ści. Ponadto gospodynie z KGW Lusowo 
przygotowały pyszne, regionalne potrawy, 
a OSP Lusowo otworzyło drzwi swojej re-
mizy, na której zwiedzanie kolejka nie mia-
ła końca! 

Punktualnie o 14.00 rozpoczęła się część 
artystyczna, a na scenie swój program za-
prezentowały Szkoła Tańca „Woman’s 

W Lusowie pożegnaliśmy lato!
Art”, Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Lu-
sowiacy” oraz Wujek Ogórek z autorskimi 
piosenkami dla dzieci. Odbył się także Fi-
nał Loterii Fantowej Caritas. Do wspólnej 
zabawy naszych najmłodszych zaprosiły 
panie animatorki. Zwieńczeniem dnia było 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Cieszymy się, że mogliśmy się z Wami 
spotkać. Mamy nadzieję, że inicjatywa 
na stałe zapisze się w sołeckim kalenda-
rzu i kolejne lato także pożegnamy razem. 
Dziękujemy wszystkim, bez których to wy-
darzenie nie mogłoby się odbyć – firmom: 
Pałac Jaśminowy, Jolrom, Badeja Den-
tal Clinic, M&K INSTAL, Textileshop.pl, 
ATM, Folkowa Akademia Pianina, ABC 
Mini Market Lusowo, Warzywniak „Wa-
rzywko” oraz Monice Cafarze i Pawłowi 
Drzewieckiemu. 

~ Kamila Brańka,  
Koło Gospodyń Wiejskich, Lusowo

„Należę do tych ludzi, którzy raz przyjąwszy na siebie obo-
wiązek, starają się i potrafią sumiennie go spełnić” 
 gen. J. Dowbor Muśnicki

Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie,  
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie  

oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie przy współudziale 17 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza

mają zaszczyt zaprosić
na obchody 155 rocznicy urodzin oraz 85 rocznicy śmierci  

gen. Józefa Dowbora Muśnickiego
Lusowo, 26 października 2022 r., początek o 10.00

Program: 
10.00  Msza święta w intencji Generała i jego rodziny  

– Kościół pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie
10.50 Przemarsz na teren Szkoły Podstawowej w Lusowie 
11.10 Uroczystości rocznicowe przy pomniku Patrona Szkoły
12:00  Prezentacja strategicznej gry planszowej „Powstanie Wielkopolskie” przez 

autora gry Piotra Orzechowskiego,  
pracownika IPN O/Poznań

Zapraszamy również do odwiedzenia Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
przy ul. Ogrodowej 3a w Lusowie – wstęp wolny.
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~ aktualności

Od 2 do 30 listopada można bę-
dzie składać propozycje projek-
tów do Budżetu Inicjatyw Spo-

łecznych – I edycja 2023. To propozycja 
dla tych mieszkańców, którzy mają po-
mysł na lokalne działanie w I półroczu 
przyszłego roku i chcą go zrealizować 
dzięki wsparciu Gminy. 

Formularz zgłoszenia projektu wraz 
z formularzem – lista poparcia można 
pobrać na stronie www. tarnowopodgor-
ne.konsultacjejst.pl w zakładce Budżet 

obywatelski – Do pobrania. W formie 
papierowej dokumenty będą dostępne 
w Wydziale Obsługi Klienta w urzędzie 
Gminy oraz w Filii Urzędu w Przeźmie-
rowie. 

Zgłoszone projekty zostaną przeanali-
zowane pod względem merytorycznym 
(zgodnie z regulaminem w BIS można 
zgłaszać inicjatywy „miękkie”, społecz-
ne, a nie można zgłaszać zadań inwesty-
cyjnych). Głosowanie nad propozycjami 
I edycji 2023 zaplanowane jest w termi-

nie 16 – 30 stycznia 2023. Na pewno bę-
dziemy o tym przypominać i zachęcać 
do udziału. Pomysłodawcom zwracamy 
uwagę, że na I edycję BIS 2023 zarezer-
wowano w gminnym budżecie 24 tys. 
zł, a maksymalna wysokość wsparcia 
jednego projektu to 8 tys. zł.  

Informacji na ten temat udziela Mo-
nika Mroczkiewicz, Główny Specjalista 
ds. współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, ngo@tarnowo-podgorne.pl 

~ ARz

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie można składać 
wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używają-

cych do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, 
które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw do-
mowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1967).

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:
• 3 tys. zł – będzie można dostać w przypadku, gdy głów-

nym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pele-
tem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem 
drewna kawałkowego,

• 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pali-
wo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany 
drewnem kawałkowym,

• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

• 2 tys. zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł olejowy.

Dodatki przysługują gospodarstwu domowemu, w przypad-
ku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest jedno z wyżej wymienionych źródeł ciepła i zostało 
wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w Gminie właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten 
wniosek:

• elektronicznie – za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego,

• tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Urzędu Gminy Tar-
nowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada 
2022 r.

Masz pomysł – zgłoś go!

Dodatek inny niż węglowy

GMINNE OBCHODY 104. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada
11.00   msza św. w intencji Ojczyzny – Kościół pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym, po mszy prze-

marsz do Parku im. J. Wojkiewicza i uroczystości przy pomniku 
14.00   XIX Bieg i Marsz Niepodległości, start: Szkoła Podstawowa, ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo - str.42
15.00    Strzelanie niepodległościowe, Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, ul. Zachodnia, Tarnowo 

Podgórne
17.00   „W hołdzie Niepodległej” – koncert z okazji Święta Niepodległości, CK Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13a, 

obowiązują bezpłatne wejściówki - str. 29
13 listopada 
13.00  Koncert Polska Niepodległa, Pałac Jankowice (w ramach projektu Kultura 3.0), wstęp wolny

14 listopada
17.00   Koncert Chóru Uniwersytetu III Wieku w TP i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, Pałac Jankowice, 

wstęp wolny   Pamiętajmy o biało-czerwonych flagach!
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~ aktualności

Lusówko
Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na kon-
tynuację ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i Siero-
sławskiej.

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 na budowę szkoły podsta-
wowej.

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

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

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

Przekazaliśmy plac budowy na przebudowę ul. Sosno-
wej.

Trwa przygotowanie do przetargu na doświetlenie 
przejść dla pieszych na ul. Rynkowej.

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
ul. Orzechowej.

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

Opracowano dokumentacji projektowej dla budowy 
oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Dębowej do ul. 
Wiosny Ludów).

Podpisano umowę z wykonawcą na zagospodarowa-
nie zielenią płyty Rynku.

Rumianek
Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu przy stawie.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Szkolnej (od ul. Nowej do 
PSZOK).

Sady
Rozpoczęto budowę dodatkowego pasa ruchu w ul. Za 
Motelem.

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

Trwa budowa oświetlenia na ul. Jeżynowej.

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej.

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

Otrzymaliśmy dokumentację projektową oświetlenia 
ul. Karolewskiej.

Zakończono budowę alei z Parku 700-lecia do Termal-
nego Parku Zdrowia.

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

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

Trwa opracowanie planu zadrzewienia Parku Społecz-
nego.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Żurawinowej, Aroniowej i 
Agrestowej.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia na odcinku ul. Sowiej (od ul. Szumin 
do końca działki firmy Schattdecor).

Wysogotowo
Zakończono budowę dalszego odcinka oświetlenia na 
ul. Skórzewskiej.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy ul. Batorow-
skiej.

Tabletki z jodem
Informujemy, że do naszej Gminy dotarły tabletki ze stabilnym jodem. 

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r. oraz pi-
smem z MSWiA z 29 kwietnia 2022 r.) tabletki przeznaczone są dla dzieci i doro-

słych do 60. roku życia. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując 
wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu zapobiegając jego gromadzeniu. 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka zatwierdził gminną procedurę 
dystrybucji tabletek, w tym ustalił listę punktów wydawania preparatu. 

Przekazywanie mieszkańcom tabletek zostanie rozpoczęte dopiero po wyda-
niu odpowiedniego rozporządzenia przez władze centralne. Z informacji, które 
otrzymujemy od administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zda-
rzenia radiacyjnego jest minimalne. 

W przypadku uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest poda-
nie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie 
stężenie stabilnego jodu. Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek 
jodku potasu o mocy 65 mg), na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 mar-
ca 2022 r. (tabletki będą wydawane w całości):

- noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki),
- dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki),
- dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka),
- dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki),
-  kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 

tabletki).
 
Lista punktów dystrybucji tabletek: 
Baranowo:  - Świetlica wiejska, ul. Spokojna 2b
Batorowo:  - Świetlica wiejska, ul. Stefana Batorego 67
Ceradz Kościelny:  - Świetlica wiejska, Plac Harcerski 4
Chyby:  - Świetlica wiejska, ul. Szamotulska 22
Góra:  - Świetlica wiejska, ul. Szkolna 3A
Jankowice:  - Świetlica wiejska, ul. Wiśniowa 2a
Kokoszczyn:  - Świetlica wiejska, ul. Dworcowa 6
Lusowo:  - Świetlica wiejska, ul. Ogrodowa 3b
Lusówko:  - Świetlica wiejska, ul. Zespołowa 1
Przeźmierowo:   - Filia Urzędu Gminy, ul. Orzechowa 1  

 - Centrum Kultury Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13a
Rumianek:  - Świetlica wiejska, ul. Parkowa 6a
Sady:  - Świetlica wiejska, ul. Poprzeczna 3
Sierosław:  - Świetlica wiejska, ul. Dworska 3
Swadzim:  - Świetlica wiejska, ul. Lipowa 11a
Tarnowo Podgórne:   - Urząd Gminy budynek A, ul. Poznańska 115 

- Urząd Gminy budynek B, ul. Poznańska 96 
- Urząd Gminy budynek C, ul. Poznańska 94 
- „Sołtysówka”, ul. Sportowa 1

Wysogotowo:  - Świetlica wiejska, ul. Wierzbowa 127
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W dniach 13-17 września Sołtys wraz z Radą Sołec-
ką Tarnowa Podgórnego zorganizowali wycieczkę 
do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W dro-

dze do stolicy najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski 
46 uczestników sołeckiego wyjazdu odwiedziło bajeczną i fan-
tazyjną rezydencję śląskiego rodu Tiele-Wincklerów – Zamek 
w Mosznej z charakterystycznymi 99 wieżami. Po zwiedzaniu 
tego arystokratycznego obiektu zwiedzający udali się z kolei 
do zupełnie odmiennego od poprzedniego, unikatowego osie-
dla robotniczego stworzonego dla górników i ich rodzin – Ni-
kiszowca. Spacer po stuletniej, zabytkowej dzielnicy Katowic 
z charakterystyczną zabudową z czerwonej cegły, przypomi-
nającą nieco urocze angielskie miasteczka, okazał się niezwy-
kłym zaskoczeniem architektonicznym dla tarnowian. Popołu-
dnie grupa spędziła w katowickiej strefie kultury składającej się 
z Muzeum Śląskiego położonego na zrewitalizowanym terenie 
dawnej kopalni, tarasu MCK, Spodka i Pomnika Powstań. 

Drugi dzień rozpoczął się od zjazdu autentyczną szolą czyli 
windą górniczą 320 metrów pod ziemię do zabytkowej kopalni 
węgla kamiennego Guido w Zabrzu. Podczas spaceru najgłę-
biej położoną trasą turystyczną górnictwa węglowego uczest-
nicy wysłuchali interesujących informacji oraz mieli okazję 
zobaczyć, jak działają kombajny i maszyny górnicze. Trud 
tego 2-godzinnego przejścia został nagrodzony wizytą w pod-
ziemnym pubie, stanowiącym część tego obiektu. Popołudnie 
upłynęło na zwiedzaniu Strefy Carnall Sztolni Królowa Luiza 
w Zabrzu, z pokazem maszyny parowej oraz na przyjrzeniu się 
z bliska polskiej wieży Eiffla czyli Radiostacji w Gliwicach. 

Następnego dnia członkowie sołeckiej wycieczki wybrali 
się do zabytkowej kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tar-
nowskich Górach, wpisanej na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Tam odkryli kim byli tarnogórscy gwarkowie i ja-
kimi metodami wydobywali skarby, które ukryła natura, a na 
koniec przepłynęli łodziami podziemną rzekę. Ten dzień obfi-
tował w zróżnicowane doznania, gdyż zgodnie z programem 
zrealizowano także wejście na Kopiec Wyzwolenia w Pieka-
rach Śląskich, przejazd kolejką linową Elka, spacer po Par-
ku Śląskim (drugi największy park miejski w Europie) oraz 
odkrywanie kulis słynnego Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 
Spacer Szlakiem Katowickiej Moderny odbył się od rana dnia 
kolejnego, tak aby następnie móc przemieścić się do Muzeum 
Hutnictwa w Chorzowie by zapoznać z historią hutnictwa że-
laza i stali czasów rewolucji przemysłowej. 

Popołudnie z kolei to wolny czas w Giszowcu oraz Pol-
skich Malediwach, nieznanej bliżej a zachwycającej atrakcji 
turystycznej województwa śląskiego. Piąty i zarazem ostatni 
dzień wycieczki to spacer w towarzystwie przewodnika po 
Opolu słynącym z Wieży Piastowskiej, Amfiteatru i wielu in-
nych cennych zabytków. W końcu uczestnicy zmęczeni, lecz 
powszechnie manifestujący wyrazy niezwykłego zadowolenia 
z przebiegu wycieczki w ten niedoceniany turystycznie region 
Polski, wsiedli do autokaru by udać się w drogę powrotną do 
Tarnowa Podgórnego. Wyjazd był współfinansowany ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne.

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

~ aktualności

Tarnowo Podgórne na Górnym Śląsku,  
czyli tam skąd czarne złoto pochodzi 

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym ostrzega-
my przed fałszywymi wiadomościami, w których 
znajdują się podejrzane linki. Za ich pomoc oszuści 

wyłudzić chcą wrażliwe dane osobowe, które są niezbędne 
do logowania na stronie internetowej bankowości. Zwraca-
my uwagę, aby nie instalować żadnych programów typy any 
desk itp. do przejmowania zdalnej kontroli urządzań. Żad-
na instytucja bankowa nie wykonuje oraz nie żąda takich in-
stalacji oraz podawania danych typu PIN, hasła dostępowe.  
Przez chwilę nieuwagi oraz brak czujności możemy stracić 
oszczędności życia! ~ Policja

Obok przykłady fałszywych SMSów, które otrzymać może każdy z nas.

Bądźmy czujni!
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~ prl

Przed nami najważniejszy moment w procedurze 
tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028: 
głosowanie.

Lista propozycji zadań inwestycyjnych powsta-
ła na podstawie zgłoszeń od radnych Gminy, sołty-
sów, rad sołeckich oraz indywidualnych wniosków 
i sygnałów mieszkanek i mieszkańców. Zbieraliśmy 
je do 30 czerwca – wpłynęło blisko 200 potencjal-
nych zadań, które zostały przeanalizowane i wy-
cenione przez wydziały Urzędu Gminy. Ostatecz-
nie powstały dwie listy inwestycji: ogólnogminna 
i lokalna. Przedsięwzięcia ogólnogminne to takie, 
które co prawda realizowane są w konkretnej miej-
scowości, ale ich oddziaływanie dotyczy całej Gmi-
ny – tu jest np. budowa budynku dla tarnowskiego 
Liceum, powstanie nowej plaży nad Jez. Lusow-
skim czy budowa Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Natomiast zadania lokalne to takie, które są ważne 
z punktu widzenia mieszkańców danej miejscowości 
– tu znajdują się zgłoszone przez Państwa budowy 
dróg lokalnych, placów zabaw, boisk sportowych 
czy ścieżek pieszo-rowerowych itp. 

Teraz – jak głosi hasło naszej kampanii – trze-
ba w głosowaniu postawić na swoim. To Państwo, 
mieszkanki i mieszkańcy, ustalą hierarchię zadań. 
Bardzo nam zależy na tym, aby poznać opinię jak 
największej liczby osób, dlatego głosować będzie 
można na dwa sposoby: w dniach 14 – 17 listopada 

elektronicznie lub 20 listopada w punktach głoso-
wania otwartych w każdej miejscowości. 

Każdy głosujący wskaże jedno zadanie ogólnog-
minne i dwa lokalne, a wyniki głosowania zadecy-
dują o kolejności realizowania inwestycji. 

Niestety tym razem ostateczny dokument, ze 
względu na niepewność finansów samorządowych, 
nie będzie określał konkretnego roku realizacji po-
szczególnych zadań, a jedynie wyznaczy ich kolej-
ność. Ostateczny projekt Planu Rozwoju Lokalne-
go 2023 – 2028 w formie projektu uchwały zostanie 
przedstawiony Radzie Gminy jeszcze w I kwartale 
2023 r.

Wszystkie informacje na temat Planu Rozwoju 
Lokalnego 2023-2028, w tym lista projektów ogól-
nogminnych i lokalnych w podziale na poszczególne 
miejscowości oraz zasady głosowania, znajdują się 
na gminnej stronie internetowej tarnowo-podgorne.
pl w zakładce Plan Rozwoju Lokalnego 2023 – 2028 
(fioletowy przycisk po prawej stronie). Wkrótce po-
jawią się ulotki i plakaty informacyjne. 

Zapraszam do głosowania! To wyraz naszej oby-
watelskiej odpowiedzialności i współdecydowania 
o kierunkach rozwoju Gminy i naszych miejscowo-
ści. Wspólnie stwórzmy dokument, który stanie się 
konstytucją inwestycyjną naszej Gminy. 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne,

PRL w liczbach
DO PRL 2023 - 2028 zgłoszono 192 inwestycje o łączne wartości 516 950 000 zł. 

• Baranowo: 8 inwestycji – łącznie za  31 740 000 zł
• Batorowo: 5 inwestycji    2 480 000 zł
• Ceradz Kościelny: 11 inwestycji    17 560 000 zł
• Chyby: 4 inwestycje    4 600 000 zł
• Góra: 7 inwestycji    12 960 000 zł
• Jankowice: 5 inwestycji    12 650 000 zł
• Kokoszczyn: 3 inwestycje    5 630 000 zł
• Lusowo: 16 inwestycji    30 290 000 zł
• Lusówko: 31 inwestycji   113 470 000 zł
• Przeźmierowo: 22 inwestycje    89 480 000 zł
• Rumianek: 6 inwestycji    12 350 000 zł
• Sady: 9 inwestycji    16 230 000 zł

• Sierosław: 10 inwestycji    31 950 000 zł
• Swadzim: 3 inwestycje    3 230 000 zł
• Tarnowo Podgórne: 17 inwestycji    51 650 000 zł
• Wysogotowo: 9 inwestycji    11 480 000 zł

Pod głosowanie mieszkańców poddane będzie rów-
nież 5 inwestycji o charakterze ogólnogminnym o łącz-
nej wartości 69 200 000 zł.

Głosowanie
•  głosowanie elektroniczne (14 - 17 listopada)
• głosowanie w lokalach (20 listopada)
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nowa grupa!

środa: 19:00

AQUA FITNESS

zapisy online: akademia@tarnowskie-termy.pl

3mln klient! Po ponad siedmiu latach funkcjonowania naszego obiektu doczekaliśmy się 3 mln klienta. Szczęściarzem okazał
się Pan Grzegorz, który nie krył zaskoczenia. Serdecznie dziękujemy za czas spędzony razem. Odliczamy kolejne
wizyty do 4 mln klienta. Do zobaczenia w Tarnowskich Termach!

poniedziałek: 19:45
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Za oknem astronomiczna jesień. Lato odeszło na rok.
W piątek, 30 września, po raz 20. odbyło się „Święto 

Latawca”. Podczas festynu familijnego wspólnie żegna-
liśmy słoneczną porę  roku. Ulicami Przeźmierowa przeszedł 
barwny korowód.  Jego uczestnicy,  ubrani w  stroje  sportowe 
ozdobione zabawnymi elementami, zachęcali do życia w zgo-
dzie z naturą. 

W parku im. St. Kanikowskiego na uczestników imprezy cze-
kały rozmaite atrakcje. Tradycyjnie odbył się konkurs na najwy-
żej szybujący latawiec. Jury nagrodziło także autorów najpięk-
niejszego,  najbardziej  oryginalnego  i  największego  latawca. 
Zwycięzcom wręczono puchary, dyplomy i liczne nagrody.
Zgodnie z tegorocznym hasłem, które brzmiało „Żyj w zgo-

dzie z naturą!”, promowaliśmy zdrowy styl życia. Na „stołach” 
gościły zdrowe przekąski, gorące rytmy zumby podrywały do 
ćwiczeń aerobowych, nie brakowało też chętnych do zmierze-
nia sobie poziomu tkanki tłuszczowej. Było nie tylko zdrowo, 
ale  także  kolorowo. Na  zwieńczenie  imprezy  przygotowano 
prawdziwą  eksplozję  kolorów. Wyrzuconemu w górę  różno-
barwnemu pudrowi, który utworzył chmurę barw, towarzyszyły 
radość, okrzyki i śmiech.

Festyn został zorganizowany po raz dwudziesty. To wspaniała 
okazja, aby spędzić razem aktywnie i kreatywnie czas poza mu-
rami domu, szkoły i pracy. Serdecznie dziękujemy organizato-

~ aktualności

20 lat minęło... „Święto Latawca”

rom pikniku – Sołtys i Radzie Sołeckiej Przeźmierowa oraz Dy-
rekcji Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera – wspieranych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne, OSiR i GOK Sezam.

Obszerna fotorelacja na stronie szkoły www.spprzezmiero-
wo.pl. Zachęcamy do obejrzenia. ~ Aleksandra Filipek

Święto Latawca to pomysł i inicjatywa  
Henryka Witkowskiego  

(na zdjęciu z prawej), który od 20 lat czuwa nad 
organizacją całego wydarzenia. 

Firma Saueressig Polska postanowiła pomóc Ukrainie 
oraz naszym pracownikom i ich rodzinom z Ukrainy. Po-
wstał zespół, który do dziś koordynuje działania na rzecz 

Ukrainy. Najbardziej aktywnymi członkami są: Judyta Pawlak, 
Małgorzata Wasecka, Małgorzata Zielińska, Monika Kostecka, 
Marta Sławecka, Beata Wachol, Katarzyna Sammler, Ewelinia 
Zawadka-Łysiak, Barbara Skowrońska, Paweł Wanat, Asen Te-
rzyjski i Rafał Zaborowski.

Nasze działania odbywają się na kilku płaszczyznach. Prowa-
dzimy wewnętrzne zbiórki odzieży, przyborów szkolnych, le-
karstw, artykułów higienicznych oraz korzystamy ze wsparcia 
finansowego, które otrzymaliśmy od Matthews USA i Saueres-
sig Germany. Do tej pory z pieniędzy przekazanych z zagranicy 
zakupiliśmy żywność, pieluchy, artykuły higieniczne, śpiwory, 
rowery, laptopy, fotelik samochodowy, biurko.

Saueressig pomaga Niedawno wsparliśmy ukraińską fundację, która opiekuje się 
młodymi matkami i ich dziećmi urodzonymi na Ukrainie w cza-
sie wojny. Wysłaliśmy im zestawy ubranek dziecięcych, czapek, 
skarpetek i pieluch.

Dodatkowo pomagamy w zorganizowaniu transportu rodzin 
i bliskich naszych pracowników z granicy polsko-ukraińskiej 
oraz noclegów dla uchodźców.

Warto wspomnieć, że Rafał Zaborowski zainicjował zbiórkę 
przyborów szkolnych dla lokalnych szkół i przedszkoli. Widząc 
dynamiczną sytuację i napływ dzieci ukraińskich do tych placó-
wek, postanowiliśmy je wesprzeć. Wraz z Karen Depenbrock 
i Dariuszem Stróżykiem (Saueressig Vreden), Francine Fairburn 
(SGK), Justinem Merhaut (IDL) i Damienem Thompsonem (Equ-
ator) wciąż zbieramy przybory szkolne. Widzimy, że ta inicjatywa 
przynosi najbardziej wymierne korzyści wielu ukraińskim dzie-
ciom, a tego typu zbiórki są bardzo łatwe do zorganizowania. Naj-
lepszą nagrodą za naszą pomoc jest uśmiech dziecka! Dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie i wsparcie. ~ Saueressig
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Wrzesień zaskoczył ko-
niecznością zwołania 
58. sesji nadzwyczaj-

nej Rady Gminy, która odbyła 
się 13 września. Podjęto na niej 
tylko jedną uchwałę, która do-
tyczyła kwestii finansowej. Do-
konano zmiany uchwały budże-
towej na rok 2022 w związku 
z dodatkiem węglowym.

Kolejna planowa, 59. sesja 
odbyła się 27 września, a na jej 
agendę składały się 23 projekty 
uchwał. Dwa pierwsze dotyczy-
ły zmian w Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i uchwały budże-
towej na rok 2022. 

Pięć kolejnych projektów do-
tyczyło miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. 
Podjęto decyzję zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Chybach: 
dla terenów przy ul. Jodłowej 
i Szamotulskiej, terenu przy ul. 
Cedrowej i Szamotulskiej oraz 

układu drogowego pomiędzy ul. 
Szamotulską a ul. Cedrową i Ko-
kosową. W Rumianku dla działki 
nr 26/1 przy ul Nowej, dla dz. nr 
56 przy ul  Parkowej oraz dla te-
renów przy ul Szkolnej – część I. 
W Baranowie I etap w rejonie ul. 
Szamotulskiej i Wypoczynko-
wej. Następny plan, który wzbu-
dził emocje i przy którym radni 

zatrzymali się na dużej, to dz. 
nr 2,3,4,5 w Batorowie, przy ul 
Zakrzewskiej. Do tego planu po 
wyłożeniu wpłynęło 9 uwag od 
jednej osoby, których Rada po 
rozpatrzeniu większością głosów 
nie uwzględniła. 

Kolejny projekt dotyczył Sa-
dów i Tarnowie Podgórnym po 
południowej stronie drogi krajo-
wej nr 92 – cześć I. Do tego pla-
nu też wpłynęła uwaga, która zo-
stała uwzględniona. 

Dwa kolejne projekty zwią-
zane były tematycznie z gospo-
darką przestrzenną. Rada Gminy 
zdecydowała w nich o przystą-
pieniach do opracowania planu 
w Wysogotowie przy ul. Skó-
rzewskiej oraz w Górze przy ul. 
Szamotulskiej i Tarnowie przy 
ul. Dalekiej i Czereśniowej. Rada 
wyraziła zgodę na kupna działek 
w Tarnowie Podgórnym i Lu-
sowie celem poprawy dróg lo-
kalnych. Wyraziła również zgo-
dę na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości gmin-
nej w Przeźmierowie (planowa-
ny jest przebieg linii kablowej 
średniego napięcia) i Tarnowie 
Podgórnym – w związku z budo-
wą sieci kanalizacji deszczowej. 
W poczet dróg gminnych zali-
czono ul. Pszenną w Wysogoto-
wie i ul. Rolna w Tarnowie Pod-
górnym.

Dokonaliśmy zmiany uchwały 
XIX/330/2019 w sprawie pomo-
cy finansowej dla Powiatu Po-
znańskiego w sprawie realizacji 
przebudowy drogi powiatowej 
w ciągu ul. Szkolnej. Wyrażo-
no zgodę na zawarcie porozu-
mienia pomiędzy Skarbem Pań-
stwa – Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad a Gminą 
Tarnowo Podgórne, określającą 
zasady i współpracę stron w za-
kresie drogi serwisowej, zlokali-
zowanej wzdłuż drogi ekspreso-
wej S11 i Krajowej DK92. 

Dokonano aktualizacji zało-
żeń planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwo ga-
zowe dla Gminy Tarnowo Pod-
górne na lata 2021-2036. Rada 
podjęła też uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na dzia-
łanie Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne. Po przedstawieniu re-
lacji Przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji z po-
siedzenia komisji i wydanej opi-
nii o tym, że skarga nie zasługuje 
na uwzględnienie, Rada podjęła 
uchwałę w tym temacie jedno-
głośnie. 

Podjęliśmy Stanowisko 
w sprawie wyrażenia poparcia 
dla Stanowiska Związku Gmin 
Śląska Opolskiego wobec cen 
za energię elektryczną dla miast 
i gmin i instytucji komunalnych, 
które zostały złożone w ofertach 
przetargowych, zaproponowa-
nych przez państwowe koncer-
ny energetyczne (Związek Gmin 
Śląska Opolskiego zwrócił się do 
nas z taką prośbą). 

Wniosek Komisji Rewizyjnej 
w sprawie zmiany planu pracy 
na rok 2022 Rada poparła wnio-
sek jednogłośnie. 

Wolne głosy i wnioski za-
kończyły obrady 59. sesji Rady 
Gminy. Następna, 60. sesja od-
będzie 25 października.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy 

Z prac Rady Gminy
Sesje z 13 i 27 września

Radni wyrazili 

poparcie dla 

protestu śląskich 

samorządowców  

wobec cen energii 

elektrycznej

~ sprawozdanie
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Zmienił się termin wyborów do Młodzieżowej Rady 
Gminy IV kadencji. Wybory odbędą się  19 listopada 
2022 r. Jeżeli masz od 14 do 19 lat, na stałe mieszkasz 

na terenie Gminy i chcesz reprezentować interesy młodzieży, 
konsultować ważne sprawy z władzami oraz współpracować 
z młodzieżą z innych gmin, to zgłoś swoją kandydaturę!

Formularz potrzebny do zgłoszenia dostępny jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej (bip2.tarnowo-podgorne.pl – Organy 
władzy publicznej – Organy pomocnicze – Młodzieżowa Rada 
Gminy) oraz Wydziałach Obsługi Klienta (Urząd Gminy Tarno-
wo Podgórne oraz Filia Urzędu Gminy w Przeźmierowie).

Uzupełniony formularz wraz z listą minimum 10 podpisów 
popierających osób należy złożyć do 20 października w Wy-
dziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
lub w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie, w godzinach pra-
cy Urzędu.

Informacji o działaniach Młodzieżowej Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne znajdziecie na Facebooku i Instagramie. 

~ MRG

Zostań młodzieżowym radnym!

Kalendarz wyborczy:
Do 20 października 2022 r. – zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Do 25 października 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów
19 listopada 2022 r. w godz. 10.00-15.00 – głosowanie
Do 25 listopada 2022 r. – ogłoszenie wybranego składu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Na terenie Gminy utworzone są dwa okręgi wyborcze:
Okręg nr 1 – Tarnowo Podgórne obejmujący miejscowości: Góra, Ceradz Kościelny, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lu-

sówko, Rumianek, Sierosław, Tarnowo Podgórne – 8 mandatów
Okręg nr 2 – Przeźmierowo obejmujący miejscowości: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Sady, Swadzim, Wy-

sogotowo – 8 mandatów

We wrześniu swoje setne urodziny obchodziła Pani 
Zofia Szymańska z Lusówka. W imieniu mieszkań-
ców serdeczne życzenia złożył Wójt Tadeusz Czaj-

ka. Pani Zofio – życzymy zdrowia, energii i uśmiechu!
~ ARz 

Mieszkanka naszej Gminy Julia Mróz otrzymała na-
grodę Grand Prix, ufundowaną przez Stowarzysze-
nie Artystów Wykonawców SAWP, na Festiwalu 

Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza. Festiwal odby-
wał się 7 i 8 października w Luboniu. Gratulujemy! ~ ARz

Sukces Julii Mróz Dwieście lat, Pani Zofio!
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Szkolenia dla biznesu
Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości za-

prasza przedsiębiorców oraz mieszkańców naszej gmi-
ny, którzy planują otwarcie firmy, do wzięcia udziału 

w praktycznych, bezpłatnych szkoleniach. 

Zorganizuj swój biznes – struktura organizacyj-
na na teraz i na przyszłość  
oraz planowanie rozwoju

26 października, w godz. 9.00 – 14.30. Szkolenie stacjonarne. 
Sala nr 21 w bud. C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 94.
Prowadząca: Kamila Wrocińska  

– Trener biznesu, manager, właściciel marki Milado. 

Rejestracja do 24 października na e-mail:  
kontakt@tarnowo-podgorne.pl

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

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających wła-
snym biznesem. Być może prowadzisz firmę od lat, ale ostat-
ni czas nie był dla Ciebie łaskawy i czas coś zmienić. Może 
myślisz o uruchomieniu swojej firmy i zastanawiasz się czy 
to dobry pomysł i jak ten biznes zorganizować w niepewnych 
czasach. Niezależnie w której grupie jesteś w trakcie szkolenia 
otrzymasz wiedzę i narzędzia, które pomogą Tobie skutecznie 
zaplanować i zorganizować działanie swojej organizacji.

Plan szkolenia:
– Strategia Twojego biznesu w odniesieniu do celów oso-

bistych.
– Jak spisać i określić cele strategiczne i przełożyć je na 

działania operacyjne?
– Kluczowe procesy Twojej organizacji – nie ma znaczenia 

jak duży jest Twój biznes.
– W jaki sposób analizować i mierzyć działania – zarządzać 

możesz czymś co da się zmierzyć.

– Struktura klientów i kanały dotarcia do klientów. Określe-
nie procesu sprzedaży w firmie.

– Czy e-marketing jest dla Ciebie?
–  Zespół wspierający działania i rozwój firmy. Kiedy zatrud-

nić? Kogo zatrudnić? Czyli rozwój firmy przy zachowaniu 
dotychczasowej jakości.

– Źródła finansowania biznesu.

Skuteczność działań na Instagramie,  
Facebooku, Tik Toku

16 listopada w godz. 9.00-15.00 Sala nr 21 w bud. C Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 94. Szkolenie stacjonarne. 
Prowadzący: Magdalena Robaszkiewicz, Bartosz Robaszkie-

wicz – Consulting Coaching Business (CCB)

Rejestracja do 14 listopada na kontakt@tarnowo-podgorne.pl 
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona do 20 uczestników. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości kam-
panii promocyjnych na  Facebooku, Instagramie i Tik Toku. 
Rozpoczynając od podstaw do technik zaawansowanych – 
uczestnicy zostaną zapoznani z tajnikami wyboru strategii re-
klamowej na Facebooku, Instagramie, Tik Toku wraz z dopa-
sowaniem odpowiednich formatów reklam oraz poruszaniem 
się po interfejsie kont. Szkolenie dedykowane jest dla osób, 
które myślą o samodzielnym prowadzeniu kampanii reklamo-
wych; zamierzają zweryfikować swoje dotychczasowe działa-
nia oraz pogłębić wiedzę; nadzorują zewnętrznych wykonaw-
ców; nadzorują kampanie na Facebooku, Instagramie oraz Tik 
Toku w swojej firmie.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty szkoleniowej do-
stępne są na stronie internetowej TCWP, w zakładce SZKO-
LENIA (www.tcwp.pl).     ~ Dagmara Orlik, TCWP

Gmina Tarnowo Podgórne dzięki 
Funduszom Europejskiem po-
zyskała 309 230,00 zł w ramach 

programu „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR”. Dzięki temu zakupiono 
122 nowe laptopy wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem. Sprzęt jest komplet-
ny i gotowy do użytkowania od zaraz!

Osoby zakwalifikowane do programu 
są telefonicznie informowane o terminie 
i miejscu odbioru swojego laptopa.

~ TCWP

Trwa akcja wydawania laptopów „Granty PPGR”
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3 grudnia 2022 r. Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają na IV 
Jarmark św. Mikołaja do Parku Jana Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym. 
W programie: występy lokalnych artystów, zagroda Świętego Mikołaja z praw-

dziwymi reniferami, strefa gastronomiczna, kolorowe stoiska świąteczne. Serdecz-
nie zapraszamy wystawców, rękodzielników, dekoratorów, artystów, Fundacje, Sto-
warzyszenia oraz wszystkich chętnych do współorganizowania Jarmarku.

Wystawcy: 
Proszeni są o kontakt przez stronę Sołectwa Tarnowo Podgórne https://www.face-

book.com/solectwotp/ lub pod nr tel. 514 789 765
Artyści do zaprezentowania się na scenie:
Proszeni są o kontakt przez stronę Sołectwa Tarnowo Podgórne https://www.face-

book.com/solectwotp/ lub pod nr tel. 506 629 564
~Barbara Przyjemska , Sołectwo Tarnowo Podgórne

Jarmark Świętego Mikołaja 
w Tarnowie Podgórnym 

Wójt Tadeusz Czajka i Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba wręczyli odznaczenia „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezy-

denta RP parom, obchodzącym w tym roku Złote Gody – czyli 
jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa. Uroczystość odbyła 
się 28 września w sali sesyjnej Urzędu Gminy. 

Medale otrzymali:   
● Teresa i Adam Antczakowie z Tarnowa Podgórnego,
● Elżbieta i Ferdynand Baszyńscy z Przeźmierowa,
● Joanna i Stanisław Betka z Przeźmierowa,
● Janina i Ryszard Bocian z Przeźmierowa,
● Ewa Hetmanowska-Bogucka i Bogucki Wojciech z Siero-

sławia
● Anna i Marian Buksa z Tarnowa Podgórnego
● Grażyna i Andrzej Charzyńscy z Przeźmierowa,
● Hanna i Marian Chudzikowie z Przeźmierowa,
● Regina i Tadeusz Eksner ze Swadzimia 
● Ewa i Edmund Flaczykowie z Chyb
● Halina i Janusz Galasińscy z Sierosławia,
● Jolanta i Tomasz Gałężewscy z Lusówka,
● Barbara i Piotr Golińscy z Przeźmierowa,
● Halina i Krzysztof Gryglikowie z Tarnowa Podgórnego,
● Halina i Jan Hoffa z Jankowic,
● Czesława i Ryszard Kąkol z Baranowa,
● Elżbieta i Mieczysław Kłosowie z Kokoszczyna,
● Danuta i Wojciech Lasakowie z Przeźmierowa,
● Wiesława i Aleksander Leonhard z Przeźmierowa,
● Stanisława i Henryk Łęccy z Baranowa,

Złote Gody!

Pary małżeńskie obchodzące w 2023 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście 
w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w styczniu 2023 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nada-
nie odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. Uwaga: ze względu na 
RODO tylko jubilaci, którzy zgłoszą się osobiście, zostaną ujęci w zbiorowym wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 115 (bud. A) w Tarnowie Podgór-
nym, pok. 19, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Zapraszamy w pon. w godz. 8.30-18.00, wt. – czw. w godz. 7.30-15.30 i pt.  
w godz. 7.30-14.00.

● Teresa i Jerzy Mazur z Tarnowa Podgórnego,
● Elżbieta i Edward Michalscy z Tarnowa Podgórnego,
● Ewa i Zbigniew Pawela z Rumianka
● Celina i Alojzy Słabi z Tarnowa Podgórnego,
● Danuta i Józef Szuniewiczowie z Przeźmierowa,
● Urszula i Jacek Toczkowscy z Jankowic,
● Barbara i Czesław Wasylowie z Baranowa,
● Ewa i Marek Weberowie z Lusowa,
● Mirosława i Janusz Zarzyńscy z Przeźmierowa,
● Leokadia i Andrzej Zielińscy z Przeźmierowa.

Wśród jubilatów był sołtys Kokoszczyna Mieczysław Kłos 
z małżonką Elżbietą.
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Polska, kolorowa jesień
Czesław Niemen śpiewał, że mimozami jesień się 

zaczyna. Myślę, że nie tylko. Początek jesieni to 
również, kasztany, orzechy, żołędzie i grzyby w la-

sach. Kwitną wrzosy i wrzośce, cudnie przebarwia się de-
reń, puszą się fioletowe zimowity, a swoim intensywnym, 
bordowym kolorem czarują krzewy trzmieliny oskrzydlo-
nej. Za chwilę pod naszymi nogami będą szeleścić spadające 
z drzew wielokolorowe liście, a do tego, tylko u nas, babie 
lato. Piękna, pachnąca, kolorowa i niepowtarzalna jest pol-
ska jesień.

Tylko kolor naszego stowarzyszenia jest zawsze taki sam: 
zielony – kolor nadziei. Nie tracimy jej mimo peselozy. 
Idziemy do przodu. Mamy ambitne plany i marzenia. Poko-
namy wszelkie przeszkody, trudności i bariery. Ale zanim 
powiem o planach, parę słów o tym, czym żyliśmy w minio-
nym miesiącu.

28 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Członków UTW w Tarnowie Podgórnym. Przed-
stawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe 
za rok 2021, sprawozdanie z działalności Komisji Rewi-
zyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie Zarządu za 
lata 2018 - 2022. Zarządowi jednogłośnie udzielone zosta-
ło absolutorium. W pracy w Zarządzie zrezygnowały dwie 
osoby, a w wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono 
10-osobowy, nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Ire-
na Szewczyk – prezes, wiceprezes Irena Ciesielska-Bal-
cer, wiceprezes Elżbieta Biniek, Przewodnicząca Rady 
Programowej Aleksandra Kolendo, sekretarz Grażyna 
Jańczak, skarbnik Ewa Dąbrowicz-Małecka, członko-
wie: Barbara Dworczyk, Ewa Fertsch-Furmaniak, Regi-
na Kaczmarek i Franciszek Jakóbiec. Powołano Komisję 
Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Życzymy owocnej pracy. 

Wrzesień był miesiącem turystyki. Nasi słuchacze opa-
nowali Bałkany. Typowo wypoczynkowym wyjazdem była 
Czarnogóra; słońce, gorąco, kamienna plaża i oczywiście 
przejrzysta woda. Raj dla lubiących czekoladową opaleni-
znę.

Nie mieli okazji doświadczyć tego uczestnicy wyjazdu nad 
polskie morze do miejscowości Wicie (relacja obok). Pogoda 
jesienna, a i w domkach nie było upału, wręcz przeciwnie. 
Jakby to powiedziała nasza szefowa „mieli pecha”. 

Natomiast turyści, którzy zwiedzali Albanię, Kosowo 
i Macedonię, zamówili sobie pogodę idealną na pokonywa-
nie mniejszych i większych wzniesień, gór, pagórków i ja-
skiń. Zwiedziliśmy Berat „Miasto tysiąca okien”, w winnicy 
Cobo degustowaliśmy wina, byliśmy w starej i nowej stolicy 
Albanii: Kruja i Tirana. Kosowo urzekło nas sąsiadującymi 
ze sobą kościołami, cerkwiami i meczetami oraz najpiękniej-
szym miastem regionu Prizren. Macedonia to Skopje z pięk-
nym Starym Miastem, a w Nowym Mieście słynne monu-
mentalne pomniki. Rejs po turkusowym jeziorze Kanionu 
Matka, jednym z największych cudów przyrodniczych Ma-
cedonii był niezapomnianym przeżyciem. I jeszcze do tego 
Ochryda z cerkwią św. Jana Kaneo i niesamowite widoki wo-
kół Jeziora Ochrydzkiego. Tego się nie da opisać, to trzeba 
zobaczyć na własne oczy.

Bardzo ważnym wydarzeniem była dla nas uroczysta Inau-
guracja Roku Akademickiego 2022/2023, która miała miej-
sce 7 października w Centrum Kultury w Przeźmierowie. 
Wykład inauguracyjny „W pułapce mediów” wygłosiły prof. 
UAM dr hab. Natalia Walter i dr hab. Agnieszka Iwanicka. 
Wybrzmiał hymn naszego UTW i oczywiście, Gaudeamus. 
Studentom z pięcioletnim stażem nadano miano „Kryszta-
łowego Studenta”, a starszym ze stażem dziesięcioletnim 
„Rubinowego Studenta”. Wstępujący w nasze szeregi otrzy-
mali studenckie legitymacje. Były podziękowania za pra-
ce na rzecz stowarzyszenia i wszelkiego rodzaju cenną po-
moc. Studenci otrzymali rozpiskę zajęć (miejsce i godziny) 
na bieżący rok. W części artystycznej fragment zeszłorocz-
nego dorobku zaprezentowali: chór, grupa taneczna i teatral-
na. Uroczystość zakończyła się wspólnym, grupowym zdję-
ciem, kawą i pysznym tortem. Z entuzjazmem wkroczyliśmy 
w nowy rok akademicki.

Jeszcze wcześniej, 30 września, już pod nowym kierow-
nictwem wybraliśmy się na grzyby. Tak licznej grupy jesz-
cze nigdy nie było: 75 osób. Jeśli myślicie, że wróciliśmy 
z pełnymi koszami, to prawie, nie do końca, macie rację. 
Generalnie w koszykach były maślaki i sowy. Dobre i to. 
Nikt nie zapewniał, że grzybów będzie w bród. Za to pogo-
da była przecudowna, a leśne powietrze też zrobiło swoje. 
Grzybiarzom smakowała grochówka, kiełbasa, bigos i chleb 
ze smalcem i ogórkiem. Jednym słowem, było super! No to 
do pracy!

Informujemy i przypominamy, że wykłady odbywają się 
zawsze w środy, przeważnie dwa razy w miesiącu, w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym, godzina 
17.00. Uczestnictwo w nich powinno być obowiązkowe dla 
każdego słuchacza. Wykłady są bezpłatne i mają charak-
ter otwarty. Zapraszamy chętnych, zainteresowanych pro-
ponowaną tematyką, nie tylko naszych członków. Terminy 
i tematy najbliższych wykładów:

19 października „Jak żyć dłużej i lepiej” – dr Irena Gą-
siorowska

26 października „Nie tylko Wołyń…Sojusz polsko-
-ukraiński 1918-1921” – prof. dr hab. Paweł Stachowiak

9 listopada Aktywność fizyczna a odporność” – dr Anna 
Basińska 

I jeszcze dla przypomnienia: składki członkowskie i róż-
ne opłaty uiszczamy na konto UTW. Zarząd pełni dyżury 
w biurze, tradycyjnie we wtorki, w godz. 10.00–12.00 w Pa-
łacu Jankowice. Zachęcamy: czytamy ze zrozumieniem wia-
domości przekazywane drogą elektroniczną, zaglądamy na 
naszą stronę internetową, śledzimy na bieżąco, co się u nas 
dzieje, o czytaniu „Sąsiadki” nie wspomnę. Bądźmy na 
bieżąco z dotyczącymi nas wiadomościami.

Studentom życzymy zdrowia, sił, chęci i energii w zdoby-
waniu wiedzy, zwiedzaniu kraju i świata, poznawaniu ob-
cych kultur, odkrywaniu piękna przyrody, tej za oknem i tej 
za oceanem. 

~ Maria Zgoła

Projekt współfinansowany przez Gmina Tarnowo Podgórne.
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Z powyższym hasłem na ustach słuchacze UTW z Gminy 
Tarnowo Podgórne przebywali w dniach 18-23  wrze-
śnia w Wiciach. Jest to letniskowa miejscowość, poło-

żona między Ustką a Darłowem, przygotowana na przyjęcie 
wczasowiczów w różnym wieku.

Ostatnie dni lata, a jednocześnie koniec wakacji dla studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym, 
były świetną okazją do zaspokojenia różnych potrzeb. Bli-
skość morza, sosnowy las, rozległe łąki za wydmami i brak 
jakichkolwiek zakładów przemysłowych  tworzyły możliwość 
bliskiego kontaktu z naturą.

Początkowo zła pogoda utrudniała korzystanie z uroków 
miejsca, ale nie zniechęciła nas do spacerów wzdłuż plaży, po-
dobnie jak seniorów z innych stron Polski i młodzieży ze szkół 
specjalnych.

Przy dobrej pogodzie zwiedziliśmy w Ustce port i pozosta-
łości umocnień z czasów II Wojny Światowej, tzw. Bunkry 
Bluchera.  A następnego dnia byliśmy w Darłowie i Darłówku. 
Duże wrażenie zrobił na nas ekspansywny rozwój budownic-
twa hoteli i pensjonatów.

Dzięki wspólnym zajęciom i wieczornym rozmowom od-
nowiliśmy nasze relacje i nawiązaliśmy nowe znajomości. 

Bardzo sympatyczna była grupa seniorów ze Śląska, któ-
rzy nadzwyczaj realistycznie podchodzą do warunków życia 
w aktualnej rzeczywistości.

Uwieńczeniem pobytu była wspólna zabawa przy dobrej 
muzyce i suto zastawionych stołach.

Wszystko to sprawiło, że uczestnicy byli zadowoleni i dzię-
kując Organizatorom za trud realizacji programu, rozstali się 
z nadzieją na podobne spotkania.

~ Józef Zbigniew Piłasiewicz

I w kryzysie nie damy się!

29 września spotkaliśmy się na kolejnym naszym cy-
klicznym spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Swa-
dzimiu. 

W trochę okrojonym składzie, ale w dobrych humorach, 
otwarte na propozycje spędzenia czasu we wspólnym gronie. 
Było to pracowite spotkanie, pełne niespodzianek różnego 
kalibru. Rozpoczęliśmy od omówienia programu spotkań do 
końca roku. Grafik mamy bardzo napięty, ufamy, że uda nam 
się zrealizować wszystkie zaplanowane wydarzenia. Przy ka-
wie, zielonej herbacie dobrym cieście marchewkowym oraz 
owocach miło gawędziło się o planach i bieżących proble-
mach naszych podopiecznych. Następnie w ramach aktywno-
ści senioralnej w trosce o kondycje umysłową, robiliśmy za-
dania mające na celu poprawę jakości funkcji poznawczych 
takich jak pamięć, koncentracja, uwaga czy abstrahowanie. 

Największą niespodzianką okazał się słodki temat – różne 
oblicza czekolady. Panie poznały pochodzenie i historię przy-
bycia czekolady do Europy, tajniki jej produkcji, najlepszych 
producentów oraz różnorodność smaków. Dopełnieniem opo-
wieści była degustacja owoców oblanych czekoladą. Przygo-
towane fondue mile zaskoczyło uczestników wydarzenia. Na 
koniec spotkania każda z pań obdarowana została tabliczką 
dobrej gorzkiej czekolady.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem – kontynuacja 
5 października spotkaliśmy się z ks. Dawidem Wojdowskim, 

nowym wikarym Parafii Św. Antoniego Padewskiego w Prze-
źmierowie. Na początku spotkania ks. wikariusz opowiedział 
o swojej drodze do kapłaństwa, a później o swoich pasjach. 
Twórczość literacka i poetycka była dla nas dużym zaskocze-

niem. Fragment najnowszego wiersza zachwycił nas prostotą 
i dużym ładunkiem emocjonalnym. Zamiłowanie do florystyki 
i roślin to kolejna pasja. Za obopólną aprobatą w związku z mie-
siącem różańcowym przy akompaniamencie gitary odśpiewa-
liśmy pieśni Maryjne oraz „dziesiątkę” różańca. Nie obyło się 
też bez śpiewów biesiadnych. Na zakończenie spotkania z księ-
dzem, każdy otrzymał jego pierwszą wydaną książkę.

Potem wspólnie przygotowaliśmy i zjedliśmy drugie śniada-
nie z nabiałem w roli głównej. Na zakończenie spotkania było 
trochę ćwiczeń z zakresu kondycji umysłowej. Widząc pozy-
tywne nastawienie pań, postaramy się, aby tego typu ćwicze-
nia stały się zalążkiem regularnego dbania o siebie. 

Przed nami wyjazd do Szamotuł z cyklu „zwiedzamy pałace 
i zamki Wielkopolski”.

~ Zarząd Fundacji Oczy Szeroko Otwarte 

Ciekawe spotkania

Tajemnicza czekolada
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Czy pamiętacie, co takiego działo się dokładnie rok temu 
w Gminie Tarnowo Podgórne? Tarnowska Gra Rowero-
wa pt. „Dziki Zachód”! W roku 2022 również nie próż-

nujemy i zawieszamy poprzeczkę w zupełnie innej scenerii – za 
nami magiczna rowerowa sobota.  
17 września do Tarnowa zaproszeni zostali prefekci Domów, 

znanych z serii książek o przygodach młodych czarodziejów: 
Domu Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin i Ravenclaw. 
Na VI edycję Gry zapisanych zostało 76 adeptów sztuki ma-

gicznej. Każdy otrzymał list z Hogwartu zapraszający do Szko-
ły Magii. Po jego odczytaniu następowała Ceremonia Przydzia-
łu – każda z drużyn otrzymała szalik w kolorze przydzielonego 
domu  i mogła  ruszać w drogę. W kilku miejscach na mapie 
Gminy swoje zadania przygotowali Prefekci Domów. Każda 
z drużyn musiała ich odszukać i poddać się ich wymagającym 
sprawdzianom. Testowane  były  refleks,  spryt  i  spostrzegaw-
czość przyszłych Czarodziejów w takich dyscyplinach nieolim-
pijskich jak: różdżkarstwo, astrologia, Quidditch, obrona przed 
czarną magią, wróżbiarstwo, zielarstwo, logika oraz warzenie 
eliksirów.
Do  tej  ostatniej  konkurencji  Czarodzieje mieli  za  zadanie 

poznać  barwy  i  nazwy pomieszanych  eliksirów,  a  jeżeli  do-
brze śledzili ostatnie numery Sąsiadki-Czytaj to nazwa jednego 
z nich ukryta była w dwóch wakacyjnych wydaniach. Ot, taka 
niespodzianka!

Egzaminy zdali wszyscy. Jednakże jak tradycja nakazuje Pu-
char Domów może zdobyć tylko jeden z nich.
Niniejszym więc komisyjnie ogłaszamy punktację:
Gryffindor – 99 punktów,
Hufflepuff – 102 punkty,
Slytherin – 116 punktów,
Ravenclaw – 125 punktów! BRAWO!

Zwycięskie drużyny wybiorą się do Pokoju Zagadek, w któ-
rym  zgłębią  tajniki  zaawansowanych  sztuczek  magicznych. 
Czekamy na relacje z Waszych wojaży.
Dzięki  uprzejmości  i  zdolnościom  jednej  z  uczestniczek 

wrzucamy także film z perspektywy jednej z drużyn – jak się 
okazało na Finale była to drużyna ze zwycięskiego Domu. Jeże-
li chcecie go zobaczyć zachęcamy do zajrzenia na dedykowaną 
stronę na portalu FB „Szkoła magii”.
Serdeczne podziękowania dla naszych partnerów: Zespołowi 

Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne za przemiłe podejście 
do naszej inicjatywy i jej wsparcie oraz Escape Out Poznań za 
miłą niespodziankę wspierającą Szkołę Magii.
Gra nie odbyłaby się bez naszych niezawodnych i bardzo kre-

atywnych wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć. 
Już teraz myślimy czym Was zaskoczyć w kolejnej edycji, do 

zobaczenia wkrótce!
Zachęcamy do śledzenia naszych pozostałych projektów re-

alizowanych i współfinansowanych przez Gminę Tarnowo Pod-
górne: Tarnowski Klub Rodziny i Zgrany Fyrtel Gier – plan-
szówki w Baranowie.

Magiczny Zespół 
~ Fundacji Free Time

Projekt współfinansowany przez Gmina Tarnowo Podgórne.

VI Tarnowska Gra Rowerowa – Szkoła magii 

Lato za nami. Z radością wspominamy ten czas, gdy cała 
harcerska rodzina spotyka się na obozie. Na początku 
kwaterka – budowanie kuchni, stołówki oraz innych 

konstrukcji. To czas integracji głównie męskiej części Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka, którzy śpią w lesie, 
tworzą z drewna, przekazują swoje doświadczenie młodzieży. 
Po kwaterce obóz właściwy – czas niezapomnianej przygody, 
kiedy można w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą przez 
cały rok na zbiórkach. Życie pod namiotem, nocne warty, zdo-
bywanie kolejnych sprawności, podchody, niekończące się 
rozmowy – to wszystko kształtuje naszych druhów i druhny. 
Wszystko co dobre szybko się kończy. Na szczęście harce-
rzem jest się przez cały rok. We wrześniu mamy już za sobą 
uczestnictwo w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej. Razem z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, włodarza-
mi gminy oraz mieszkańcami spotykamy się co roku o godz. 
4.45 pod pomnikiem w parku im. J. Wojkiewicza, by oddać 
hołd tym, którzy przelali krew dla naszej wolności. W planach 
mamy organizację obchodów 11 listopada, rajdy, rodzinną grę 
terenową z okazji Dnia Flagi, spływ kajakowy, zbiórki stałe 
i okazjonalne. 

Serdecznie zapraszamy do „Zenitu” czyli męskiej drużyny 
harcerskiej chłopców od 10 r. ż, do zuchów ,,Grackie Niedź-
wiedzie” – chłopców w wieku 6-11 lat oraz do zastępu harce-
rek (dziewczynki od 10 r.ż.), który w Lusówku stworzyła dru-
żyna z Kiekrza. Zapraszamy na stronę FB 1 Drużyna Harcerzy 
w Lusówku „Zenit”.

~ MS

Letnie harcerskie wspomnienia
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W poprzedniej części omówiliśmy, jakie objawy są 
wskazaniem do konsultacji oraz czym są te metody 
fizjoterapeutyczne. Jednak każdy z nas, kto doświad-

cza dolegliwości z rejonu miednicy mniejszej i krocza zastana-
wia się na czym polega taka sesja terapeutyczna.

Są osoby, które zauważają u siebie objawy w rejonie dna 
miednicy, ale odwlekają wizytę z powodu lęku, wstydu, a naj-
częściej niewiedzy. Zupełnie niepotrzebnie ponieważ praktycz-
nie każdy pacjent i pacjentka, którzy w końcu zdecydowali się 
na terapię mają to samo odczucie: ulgę ponieważ „wcale nie 
było to straszne” i troszkę żalu, że nie zdecydowali się na to 
wcześniej. 

Sesja terapeutyczna uroginekologiczna i sesja terapii dna 
miednicy trochę się od siebie różnią, ale zawsze składają się  
z czterech elementów: wywiadu, badania, terapii i edukacji. 
Każdego fizjoterapeutę obowiązuje pełna tajemnica medyczna. 
Każda technika terapeutyczna jest dokładnie tłumaczona zanim 
zostanie wykonana i po wykluczeniu przeciwwskazań, pacjent 
sam decyduje czy chce, aby została wykonana czy nie. Profe-
sjonalna terapia odbywa się z poszanowaniem prywatności 
oraz komfortu pacjenta. W zależności od potrzeby, u dorosłej 
osoby może zostać wykonane badanie z dostępu per vaginam 
i/lub per rectum (czyli przez pochwę lub przez odbyt). Są to 
techniki ściśle fizjoterapeutyczne i wyglądają zupełnie inaczej 
niż u ginekologa lub proktologa. Są przeprowadzane w innych, 
bardziej komfortowych dla pacjenta pozycjach i mają zupełnie 

inny cel. Pacjentowi zostaje dokładnie wyjaśnione jakie są cele 
i spodziewane wyniki tego badania, a następnie prowadzi się 
terapię i edukację w zakresie odpowiednich ćwiczeń, nawyków 
i technik do stosowania samodzielnie w domu. Jeśli z jakiegoś 
powodu nie można przeprowadzić technik z dostępu per rectum 
lub per vaginam, fizjoterapeuta ma wiele innych narzędzi aby 
pomóc w dolegliwościach dna miednicy. 

Skąd biorą się te dolegliwości?
Do przyczyn zaburzeń funkcji dna miednicy, oprócz wspo-

mnianych już w poprzednim artykule problemów podczas ciąży  
i porodu należą również: 

• przewlekły stres,
•  nieprawidłowa postawa ciała np. chroniczne utrzymywanie 

napięcia mięśni brzucha (wciąganie brzucha) lub zbyt dłu-
gie siedzenie,

• przebyte urazy fizyczne lub psychiczne,
•  nieprawidłowe nawyki związane z oddawaniem stolca 

i moczu,
• nieprawidłowe treningi fizyczne,
•  zaburzenie faz rozwoju ruchowego w dzieciństwie np. po-

minięcie fazy raczkowania, 
•  zbyt wczesne treningi korzystania z nocnika u małych dzieci,
•  korzystanie z chodzików i stosowanie nieprawidłowych 

nosideł u dzieci,
• zaburzenia hormonalne związane np. z menopauzą,
• indywidualnie inne czynniki.

Oczywiście wpływ na krocze i dno miednicy mają również 
przebyte operacje i choroby. Co ciekawe, do przyczyn poza-
miejscowych należą również zespoły napięciowe narządu żu-
cia oraz stawów biodrowych. Na wizycie może okazać się, że 
terapeuta zastosuje techniki dla struktur, które na co dzień nas 
w ogóle nie bolą i nie kojarzą się z kroczem, a jednak generują 
tam dolegliwości. 

Pracując z dnem miednicy u swoich pacjentów, terapeuci za-
uważają pewien paradoks. Objawy z tego rejonu potrafią być 
tak uciążliwe, że wpływają na wiele obszarów życia człowieka: 
relacje, seksualność, pracę, aktywność ruchową, życie socjal-
ne, psychikę. Z jednej strony dolegliwości te mogą zmienić całe 
życie, a z drugiej strony często ignoruje się je, mówi się o nich 
wciąż mało, wcale lub w formie żartu. Przekonania na temat na-
szych intymnych problemów mogą wpływać na decyzje o pod-
jęciu terapii lub nie. A przecież już same statystyki pokazują, że 
naprawdę nie jesteśmy sami ze swoim problemem. 

Na szczęście istnieje coraz więcej fachowych treści na ten te-
mat, dostępnych dla każdego. Tworzy się coraz więcej zespo-
łów terapeutycznych złożonych z fizjoterapeutów, położnych, 
lekarzy: ginekologów, urologów, uroginekologów, proktolo-
gów, chirurgów, psychiatrów i psychoterapeutów, rozumieją-
cych że są to zagadnienia interdyscyplinarne. 

Zachęcam do dbania o siebie i dalszego eksplorowania tego 
niezwykle ciekawego tematu. 

~ mgr Danuta Sokołowska
 fizjoterapeuta, terapeuta manualny

biuro@ctmrakowski.pl, www.ctmrakowski.pl

Fizjoterapia uroginekologiczna i fizjoterapia dna miednicy – cz. II

Czego spodziewać się na wizycie?
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Z praktyki dietetyka

Czy bycie szczupłym aż tyle zmienia?

Nieustannie wydaje Ci się, że wszelkie sukcesy w życiu 
i poczucie szczęścia uzależnione są od Twojej wagi? Je-
steś w błędzie! W odchudzaniu często towarzyszą nam 

sabotujące myśli, które wcale nie wspierają tego procesu. Wy-
daje Ci się, że nie możesz pójść na plażę, bo Twoja waga nie jest 
na nią odpowiednia lub wmawiasz sobie, że wszystko poszłoby 
po Twojej myśli, gdybyś tylko ważył(a) mniej? Nie tędy droga! 

Poznaj najczęstsze przekonania, które towarzyszą toksyczne-
mu odchudzaniu!

- SZCZUPŁYM JEST ŁATWIEJ – Nadwaga i otyłość są 
stygmatyzowane. Osoby, które się z nimi zmagają, są często 
oceniane i postrzegane jako leniwe i mało zaangażowane. 
Każdy ma różne problemy, a bycie szczupłym wcale ich nie 
rozwiązuje! 

- NISKA WAGA TO TWÓJ JEDYNY CEL – Cyfry potra-
fią namieszać, ale niższa waga nie jest wyznacznikiem warto-
ści! Spójrz na to inaczej: dieta powinna uczyć Cię samokontroli 
i nabywania dobrych nawyków. Niższa waga to tylko dodatek, 
który o niczym nie świadczy! 

- BYCIE SZCZUPŁYM = BYCIE SZCZĘŚLIWYM – A co 
jeśli powiem Ci, że szczęście zależy wyłącznie od Twojego po-
dejścia, a nie od cyfr na wadze? Mało tego! Z takim podejściem 
nie będziesz szczęśliwa/y nawet będąc szczupła/y! Szczęście 
nie wynika z wyglądu!

- WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY KIEDY SCHUDNIESZ – Ogra-
niczasz się z powodu wagi? Rób to, na co sprawia Ci przyjem-
ność już teraz i nie odkładaj pasji na później, bo teraz Twoja 
waga nie jest tak niska, jak byś chciał(a)! Nie musisz wyglądać 
tak w żaden określony sposób, by robić to, na co masz ochotę!

- ODPUŚCISZ JAK SCHUDNIESZ – Nakładasz na siebie 
restrykcje i nie możesz doczekać się, aż w końcu osiągniesz 
swój cel, by skończyć dietę? Nie rób tego! Prowadzi to wyłącz-
nie do frustracji! Takie diety często sprawiają, że wracamy do 
starych nawyków i wszystko trzeba będzie zaczynać od nowa!

- ZASŁUGUJESZ NA KARY – Trochę odpuściłaś/eś i czu-
jesz ogromne poczucie winy? Nie oznacza to, że zasługujesz na 
karę – nie trać na to energii! Na szczęście życie to nie sąd! Je-
śli dokonujesz złych wyborów, zaakceptuj je i wyciągnij z nich 
wnioski na przyszłość!

Pamiętaj, że życie nie polega wyłącznie na odchudzaniu! To 
nie waga definiuje Twoje poczucie szczęścia i wartości! Korzy-
staj z życia i rób to, na co masz ochotę niezależnie od tego, ile 
teraz ważysz! 

Zauważyłaś/eś któreś z tych myśli u siebie? Jak sobie z nimi 
radzisz? 

~ dietetyk kliniczny i pychodietetyk  
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Fundacja „Jesteśmy Kapitalni” zaprasza na BEZPŁAT-
NE spotkania i warsztaty w ramach profilaktyki wzmac-
niania zdrowia psychicznego oraz budowania odporno-

ści psychicznej. Zajęcia poprowadzą Małgorzata Maruszczak 
oraz Aleksandra Nazar-Rzejak, twórczynie Fundacji. Warszta-
ty odbywają się w dwóch lokalizacjach: w Centrum Integra-
cji Obywatelskiej w Przeźmierowie (tu: cykl warsztatów dla 
młodzieży i cykl spotkań dla rodziców) oraz w Centrum Te-
rapii Manualnej w Sierosławiu (tu: warsztat radzenia sobie ze 
stresem). Warto zapisać się już dziś, ponieważ liczba miejsc 
na warsztatach jest ograniczona i decyduje kolejność zapisy-
wania się. Informacje o działaniach Fundacji znajdują się na 
www.jestesmykapitalni.pl

~ ARz
I Cykl bezpłatnych warsztatów grupowych dla młodzie-

ży (14-16 lat),  w asyście psów 
Terminy spotkań: 20 października oraz 3, 17 i 24 listopada 

(czwartki), w godz. 17.00-18.20 (1 godz. 20 min) 
Miejsce: Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmiero-

wie ul. Orzechowa 1 
Wielkość grupy: max 8 osób
Spotkania dla nastolatków prowadzone są przez dwójkę do-

świadczonych psychologów-praktyków, w asyście wyszko-
lonych do pracy z ludźmi psów. Celem spotkania jest profi-
laktyka wzmacniania zdrowia psychicznego oraz budowanie 
odporności psychicznej.

Zapisy pod nr tel. 504 826 606, od poniedziałku do soboty, 
w godz. 10.00 – 13.00 (liczy się kolejność zgłoszeń).

II Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków (bezpłatne)
Terminy spotkań: 20 października oraz 3, 17 i 24 listopada 

(czwartki) w godz. 18.30-19.50 (1 godzina 20 min)
Miejsce: Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmiero-

wie ul. Orzechowa 1
Wielkość grupy: max 15 osób
Zapisy pod nr tel. 504 826 606, od poniedziałku do soboty, 

w godz. 10.00 – 13.00 (liczy się kolejność zgłoszeń).

III Warsztat „Podróżuj, śnij i odkrywaj z nami!” dla na-
stolatków (14-15 lat) – nauka radzenia sobie ze stresem  

Termin 18 listopada, początek o godz. 18.45 (1,5 godz.)
Miejsce: Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu, ul. Le-

śna 1
Wielkość grupy: 8 osób
Spotkanie prowadzone będzie przez doświadczonych psy-

chologów – praktyków, w asyście wyszkolonych do pracy 
z ludźmi psów. Dowiesz się, jak poradzić sobie z trudnymi 
emocjami i reakcjami np. z przyspieszonym rytmem serca, 
przyspieszonym i płytkim oddechem, drżeniem ciała, zdezo-
rientowaniem, lękiem, niepoko-
jem, paniką i uczuciem bezrad-
ności.

Zapisy pod nr tel. 61 8147 900 
(liczy się kolejność zgłoszeń).

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla młodzieży i rodziców
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Psychologia na co dzień 

Skąd się bierze 
NADWRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA?
Z pewnością większość z nas zaskoczyła, choć raz w ży-

ciu, własna reakcja emocjonalna. Przesadzona, nie-
proporcjonalna do sytuacji, wydarzenia. Niezrozu-

miała. Skąd się bierze taka nadwrażliwość? Ujmując rzecz 
najkrócej zdarzyło się coś, co dla jest dla nas ważne. Pyta-
nie: czy zrozumieliśmy co nam te emocje mówiły? Z reguły 
nie rozumiemy. Dzieje się tak dlatego, że proces interpretacji 
wydarzenia jest nieświadomy dla większości z nas.  

Decyzje o sposobie reakcji zapadają w tej części naszego 
mózgu, którą nazywamy mózgiem gadzim i ssaczym. Nazwij-
my go starym mózgiem. Są one znacznie szybsze, a zarazem 
bardziej powierzchowne od tych, które zapadają w części ra-
cjonalnej. Mózg „stary” nie uwzględnia żadnych niuansów. 
Przypuszczenie o prawdopodobieństwie wyższym niż 50% 
jest interpretowane jako pewność. I nie podlega żadnej dys-
kusji. 

Mózg „stary” interweniuje tylko wtedy, kiedy uważa, 
że zagrożone jest jego życie. W innych sytuacjach nie reagu-
je. I to właśnie on ocenia sytuację.  Z racjonalnego punktu 
widzenia jest nadwrażliwy: woli zareagować niż się pomy-
lić i zginąć. Stąd bierze się nasza nadwrażliwość emocjonal-
na. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego, co nasz „stary” 
mózg traktuje jako zagrożenie życia. Zdaniem współczesnej 
psychologii chodzi o naruszenie następujących obszarów:

•  Statusu: jeżeli ktoś podważa mój status, tym sa-
mym rzuca mi wyzwanie. Może chce zająć moje miejsce. 
Stracę wpływy, pracę. W skrajnej sytuacji umrę z głodu.

•  Autonomii: gdy ktoś mi mówi, co lub jak mam robić 
również rzuca mi wyzwanie. Twierdzi, że wie lepiej. 
Z pewnością chce zająć moje miejsce.

•  Sprawiedliwości: gdy ktoś traktuje mnie niesprawie-
dliwe, to nie daje mi przysługującej porcji „jedzenia”. 
Za chwilę da mi jeszcze mniej. Aż umrę z głodu.

•  Przynależności: jeśli ktoś neguje moje prawo do bycia 
członkiem tej grupy, tym samym nastaje na moje życie. 
A sam nie przetrwam w tym okrutnym świecie. Zginę.

•  Oczekiwań: kiedy ktoś nie spełnia moich oczekiwań, 
mówi mi, że się ze mną nie liczy. Nie daje mi tego, 
co mi się słusznie należy. Nie da mi pewnie „jedzenia”, 
gdy będę go potrzebować. Umrę.

•  Pewności: jeśli nie mam 100% pewności w ważnych dla 
mnie sprawach, to wszystko jest niepewne. Mój los też. 
Zagrożone jest moje życie.

Tak właśnie interpretuje świat nasz „stary” mózg. Każdy 
z nas może reagować emocjonalnie na naruszenie dowolne-
go obszaru z wymienionych powyżej. W praktyce najczęściej 
najmocniej reagujemy na jeden z nich. Warto poznać któ-
ry obszar jest u nas nadwrażliwy.

Trener K. Skubis proponuje następujące ćwiczenie:
1.  Przypomnij sobie jakąś sytuację, która wywołała Two-

je duże emocje. Najlepiej, jeśli jest to sytuacja powtarzal-
na. Powtarzalność zachowania i reakcji: to częsty przypa-
dek w ważnych, ale trudnych relacjach.

2.  Wejdź zmysłami w tamtą sytuację. Przypomnij sobie, 
co widziałeś, co słyszałeś, co czuło twoje ciało, jaki za-
pach czułeś, jaki smak miałeś w ustach. Im więcej szcze-
gółów tym lepiej.

3.  Poczuj tamte trudne emocje. Nazwij je. Co to było? 
Złość? Gniew? Wściekłość? Agresja? Wstyd?

4.  Skąd się wzięły te emocje? Co było tuż przed tym, zanim 
emocje się pojawiły? Jakaś wypowiedź? Gest? Zwrot? 
Ton głosu? 

5.  Co dla Ciebie znaczył ten kluczowy element? Jak 
go zinterpretowałeś

6.  Przymierz swoją interpretację do wymienionych ob-
szarów. Wybierz najbardziej pasującą.

Pomoże Ci to być bardziej uważnym w sytuacjach, gdy ten 
obszar może być zagrożony. Możesz powiedzieć o nim swo-
im bliskim: będą mieli dla ciebie więcej tolerancji. Docelo-
wo, nauczysz się rozpoznawać swoje wyzwalacze emocjonal-
ne (pewne okoliczności, zwroty, zachowania, tony głosu itp.), 
które wywołują nadmierną reakcję.

Zapanowanie nad nadmierną wrażliwością wymaga świa-
domego wysiłku w przezwyciężaniu reakcji „starej” części 
mózgu. Ponieważ „stary” mózg przewiduje tylko 3 możliwe 
reakcje:

• atakuj: kiedy on ci zagraża, ale jest słabszy,
• uciekaj: kiedy on ci zagraża, ale jest silniejszy,
• zastygnij w bezruchu: jeśli on ci zagraża, ale jest sil-

niejszy i szybszy. Nie dasz rady uciec. U ludzi reakcja ta prze-
kształciła się w: przymilaj się, podlizuj.

Nie ma tu miejsca na wątpliwości. Na zebranie dodatko-
wych danych. Nie ma czasu na dopytanie się o intencje drugiej 
strony. Skoro, zdaniem „starej” części naszego mózgu, zagro-
żone jest nasze życie, to trzeba działać natychmiast. Ale czy 
tak jest naprawdę? Najczęściej nie. Niemniej osoby, które 
mają za sobą bardzo traumatyczne doświadczenia. Osoby, któ-
rych potrzeba bezpieczeństwa była/jest naruszana, mogą re-
agować tak, jak gdyby ich życie było naprawdę zagrożone. Ale 
uważna obserwacja własnych reakcji może nam pomóc w ra-
dzeniu sobie z nadwrażliwością emocjonalną.

~  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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Po dwóch latach pandemicznej przerwy, 22 września, 
w Kręgielni Vector odbyło się spotkanie organizacji 
pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców 

Gminy Tarnowo Podgórne. Otwierając to wydarzenie Wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka podkreślił ważną rolę 
organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego. Potem zaprezentował wizualizację pomieszczeń 
w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej w Tarnowie 
Podgórnym, które będą przestrzenią przeznaczoną dla orga-
nizacji pozarządowych. Wójt podkreślił, że ngo-sy, realizują-
ce zadania publiczne na podstawie umowy z Gminą w danym 
roku, będą mogły korzystać z pomieszczeń Centrum bezpłat-
nie np. realizując projekty, organizując robocze spotkania 
czy korzystając ze szkoleń przygotowanych przez Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

Wójt przekazał organizacjom dobrą wiadomość o kwo-
cie planowanych środków finansowych na realizację zadań 
w 2023 r. – mimo trudnego ekonomicznie czasu kwota ta 
zwiększona zostanie o prawie pół mln zł w porównaniu z bie-
żącym rokiem i będzie wynosić ok. 3 mln zł. 

O planach na kolejny rok uczestnicy spotkania rozmawiali 
nie tylko oficjalnie, ale także podczas turnieju kręglarskiego, 
podczas którego grający, pokazali swoje świetne umiejętności 
sportowe oraz dużą inwencję w stylach rzucania kulą w krę-
gle. Rywalizacja sprzyjała dobrej atmosferze i świetnym wy-
nikom, które zostały nagrodzone. 

W spotkaniu wzięło udział 40 przedstawicieli stowarzyszeń, 
fundacji, klubów sportowych działających na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

~ Monika Mroczkiewicz
Projekt współfinansowany przez Gmina Tarnowo Podgórne.

Spotkanie organizacji
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Nagrodę Literacką NIKE za naj-
lepszą książkę minionego roku 
otrzymał tomik poetycki „Mon-

do cane” Jerzego Jarniewicza. Autor 
urodził się w Łowiczu, obecnie miesz-
ka w Łodzi. Jest profesorem nauk hu-
manistycznych, tłumaczem literatury 
oraz filologiem. Do Nike nominowany 
był trzykrotnie. W „Mondo cane” Jar-
niewicz ukazuje zerwania, odejścia oraz 
prawdziwe śmierci. Wiersze, które skła-
dają się na ten tomik poezji, są bardzo 
różnorodne, ale jednak tworzą jedną 
opowieść – opowieść o żałobie, miłości 
oraz brutalności, która jest tak bardzo 
obecna w naszym codziennym życiu. 
„Mondo cane” jest bogaty w cielesność 
i erotyzm, charakterystyczne dla poezji 
Jarniewicza, teraz jednak pojawiające 
się w nowych odsłonach. 

NIKE CZYTELNIKÓW trafiło w tym 
roku do Joanny Ostrowskiej za repor-
taż „Oni. Homoseksualiści w czasie II 
wojny światowej”. Ostrowska to wy-
kładowczyni akademicka, doktor nauk 
humanistycznych w zakresie historii, 
krytyczka filmowa oraz dramaturżka 
teatralna. Można powiedzieć, że „Oni. 

Homoseksualiści w czasie II wojny 
światowej” to opracowanie z zakresu 
historii, socjologii, prawa, politologii, 
psychologii oraz wielu innych dzie-
dzin naukowych. Jest to solidna praca, 
w której autorka podjęła się niezwykle 
trudnego zadania, by ukazać szeroką 
perspektywę tego, jak wyglądało życie 

homoseksualistów pod rządami nazi-
stów. Ostrowska próbuje odtworzyć ży-
ciorysy oraz relacje więźniów – homo-
seksualistów, mężczyzn spod różowego 
trójkąta. Książka ważna i interesująca, 
jednocześnie bardzo wstrząsająca. 

~ A.N.

Noc Bibliotek to święto Bibliotek i Czytelników. W tym 
roku organizowane było pod hasłem „To się musi po-
wieść”. W ramach obchodów tego święta 30 września 

w naszej Bibliotece odbyły się dwa spotkania. Pierwsze skie-
rowane było do młodszych czytelników, wielbicieli Harrego 
Pottera. Dzieci przeniosły się do magicznego świata, gdzie 
wspólnie odkrywały niewidzialne pismo, rozwiązywały za-
gadki oraz podziwiały ducha magii. 

Natomiast dla dorosłych miłośników zagadek, tym razem 
kryminalnych, odbyło się spotkanie z Katarzyną Kwiatkow-
ską, autorką kryminałów retro oraz tłumaczką Elizabeth Ga-
skell. Spotkanie było przemiłe, z mnóstwem bardzo ciekawych 

NOC BIBLIOTEK

anegdot oraz sporą dawką śmiechu. Dodam, że akcja książek 
Pani Katarzyny rozgrywa się na terenie Wielkopolski. W naj-
nowszej powieści pt. „Dziedzictwo” autorka zabiera nas do 
Pałacu Jankowice, gdzie Jan Morawski trafia na trop zagadki 
związanej z fałszerstwem banknotów. Pani Katarzyna w swo-
ich książkach dba o wszystkie detale, które tworzą wspaniały 
klimat dawnej Polski. Tych, którzy jeszcze nie zapoznali się 
z jej twórczością,  zapraszamy do naszej Biblioteki, gdzie na 
chętnych czekają książki tej autorki.  ~ A.N.

NAGRODA LITERACKA NIKE 2022
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się w kolejnych dniach przejdzie do hi-
storii i napisze legendę najsłynniejszego 
z polskich okrętów.

Bilety na w cenie 18 zł. 

Seans dla dzieci
6.11 g. 15 Mama Mu wraca do 

domu
Mama Mu to odlotowa krowa, która 

nigdy się nie nudzi. Zamiast siedzieć 
na łące, woli próbować nowych rzeczy! 
Kiedy pewnego dnia na farmę przyby-
wa bocian-obieżyświat, uporządkowa-

ne życie wywraca się do góry nogami. 
Mama Mu, zainspirowana historiami 
o odległych zakątkach świata, postana-
wia opuścić zagrodę i wyruszyć w dale-
ką podróż. Wokół jest przecież tyle do 
zobaczenia! Jej optymizmu nie podzie-
la jednak Pan Wrona, który najchętniej 
nigdzie by się nie ruszał. Przyjaźń bo-
haterów zostanie wystawiona na próbę, 
a Mamę Mu czeka odpowiedź na ważne 
pytanie: Czym tak naprawdę jest dom 
i skąd mamy wiedzieć, gdzie jest?

Bilety w cenie 14 zł. 
Bilety do kupienia na www.bilety-

na.pl, pół godziny przed seansem oraz 
w  kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne 
od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tar-
nowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. 
w godz. 16-20.

~ gok

Seans dla dorosłych
21.10 g. 19 Ania
Inspirująca historia Anny Przybylskiej 

- odważnej, kochającej życie i spełnia-
jącej marzenia dziewczyny z Gdyni. 
Dziewczyny o twarzy anioła i charak-
terystycznym głosie, znanej m.in. z roli 
Marylki z serialu „Złotopolscy” oraz fil-

mów, m.in.: „Ciemna Strona Wenus”, 
„Kariera Nikosia Dyzmy”, „Sęp” czy 
„Bilet na księżyc”. Ania mama, part-
nerka, przyjaciółka, aktorka, modelka, 
spełniona w każdej z tych ról. W filmie 
usłyszymy jej zaraźliwy śmiech, sama 
opowie czym był dla niej sukces, pięk-
no i sens życia. Rodzina wspomni o tym 
jaka była poza kamerami i jaką była 
mamą. Współpracownicy opowiedzą 
o jej pracy na planie i karierze zawodo-
wej, przyjaciele natomiast o tym jak ich 
zaskakiwała i z jakimi wspomnieniami 
ich zostawiła, gdy odeszła w 2014 roku. 
Pełnometrażowy film dokumentalny 
„Ania” prezentuje wywiady oraz nie-
publikowane dotąd materiały z prywat-
nych archiwów, dzięki którym można 
zobaczyć portret kobiety utrzymującej 
równowagę pomiędzy publicznym ży-
ciem zawodowym a życiem rodzinnym. 
Wspólne chwile z Anną Przybylską 
wspominać będą m.in.: jej partner Jaro-

sław Bieniuk, córka Oliwia, mama oraz 
siostra aktorki. Nie zabraknie opowie-
ści związanych z jej życiem i karierą 
we wspomnieniach reżysera Radosła-
wa Piwowarskiego oraz wielu aktorów: 
Katarzyny Bujakiewicz, Szymona Bo-
browskiego, Anny Dereszowskiej, Jana 
Englerta, Pawła Małaszyńskiego, An-
drzeja Piasecznego, Pawła Wawrzeckie-
go, Michała Żebrowskiego oraz innych.

Bilety w cenie 18 zł.

28.10 g. 19 “Orzeł. Ostatni Patrol”
Jest rok 1940. Gdy na plażach Dun-

kierki trwa gorączkowa ewakuacja 
alianckich żołnierzy, pod powierzchnią 
morza sunie supernowoczesny polski 
okręt podwodny ORP „Orzeł”. Dosko-
nale wyszkolona załoga ma na swoim 
koncie spektakularne sukcesy, w tym 

brawurową ucieczkę z Tallina i zatopie-
nie niemieckiego transportowca „Rio 
De Janeiro”. Teraz staje przed tajem-
niczą i niebezpieczną misją, w trakcie 
której będzie musiała zmierzyć się z nie 
tylko z zagrożeniem w postaci min pod-
wodnych, bomb głębinowych, wrogich 
okrętów i patrolujących teren samolo-
tów, ale również z coraz bardziej napiętą 
atmosferą na pokładzie. To co wydarzy 

Kino SEZAMU zaprasza 

Od 11 października w Galerii Rotunda można oglądać 
autorską kolekcję „Sherlocked” Elżbiety Mazurek pro-
jektantki, absolwentki projektowania ubioru, druku na 

tkaninie i akcesoriów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i kra-
kowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania ubioru. W 2021 
r. jej kolekcja zyskała uznanie Polskiej Akademii Mody i otrzy-
mała główną nagrodę w konkursie Srebrnej Pętelki.

Inspiracją do stworzenia kolekcji był serial Sherlock. Znaj-
dują się w niej damskie ubrania z wykorzystaniem elementów 
z męskiej garderoby takich jak koszule, płaszcze czy peleryny.

Oprócz ubrań na wystawie znajdą się akcesoria np. toreb-
ka inspirowana kaburą od pistoletu czy damska wersja Sher-
lockowej czapki deerstalker. Całość łączy klimat starego Lon-
dynu i współczesności. Wszystkie elementy kolekcji zostały 
wykonane przez autorkę. Ponadto, na wystawie będzie kilka 

obrazów namalowanych przeze Elżbietę Mazurek, nawiązują-
cych tematem do kolekcji.

11-27.10 „A gdyby Sherlock był kobietą?” – wystawa au-
torstwa Elżbiety Mazurek, Galeria w Rotundzie, ul. Ogrodo-
wa 14, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny. Wystawa czynna od 
pon. do piątku w godz. 16-20.

Wystawa kolekcji ubrań
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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
• 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 

W
W

W
.

G
O

K
S

E
Z

A
M

.
P

L

*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru 
kina lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

AF
ISZ

16/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

„Za granicą żartu” - Kabaret Nowaki
Bilety: 59 zł

19/10

4/11

Kulturka: „Odmienna i podobna kraina -
Polska i Ukraina” - koncert dla dzieci

Don Giovanni - opera Teatru Wielkiego
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Bilety: 35 zł
Wydarzenie dofinansowane przez  Samorząd
 Województwa Wielkopolskiego.

ŚRODA

PIĄTEK
GODZ. 19:00

9:00-9:30 LUSÓWKO NA ZIELONYM WZGÓRZU
10:10-10:40 LUSOWO CHATKA MISIA USZATKA
11:20-11:50 DK W TARNOWIE PODGÓRNYM
12:30-13:00 TARNOWO PODGÓRNE
POD WESOŁĄ CHMURKĄ

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

28/10
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

PIĄTEK
GODZ. 19:00

„Zabierz mnie dziś do operetki” 
- koncert Sokolniccy Duett
Obowiązują bezpłatne wejściówki
Projekt realizowany przez Fundację Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturowego „Europejczyk”, dofinansowany przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu

23/10

11/11

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

PIĄTEK
GODZ. 17:00

Kino Sezamu dla dzieci: 
„Guliwer”
Bilety: 14 zł

„W hołdzie Niepodległej” - koncert z okazji Święta 
Niepodległości: Katarzyna Stroińska  -Sierant  
(fortepian, aranżacje), Jarosław Sierant (skrzyp-
ce), Sławomir Tokłowicz (instrumenty perkusyjne), 
Jan Adamczewski (saksofon), Wojciech Judkowiak 
(kontrabas) oraz ZPiT Lusowiacy (śpiew)
Obowiązują bezpłatne wejściówki

23/10

14/11

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

9:00-9:30 BARANOWO P MALI ODKRYWCY
10:00-10:30 BARANOWO MALOWANE SŁONIE
11:00-11:30 PRZEŹMIEROWO LEŚNE SKRZATY
12:10-12:40 CK PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

PONIEDZIAŁEK

Jesienne Święto Pieśni
- koncert Koła Śpiewu im. Feliksa 
Nowowiejskiego, Chóru Canticorum  
oraz Chóru Halka Duszniki
Wstęp wolny

Kulturka: „Nadęta Europa” - koncert 
dla dzieci

29/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00

BLusowo ciąg dalszy:
Joanna Pilarska z zespołem oraz Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
Bilety: 10 zł

30/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

21/10

6/11

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU:
„Ania”
Bilety: 18 zł

KINO SEZAMU dla dzieci: „Mama Mu 
wraca do domu”
Bilety: 14 zł

28/10
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: 
„Orzeł. Ostatni Patrol”
Bilety: 18 zł

Kino Sezamu dla dzieci: 
„Mia i ja. Film”
Bilety: 14 zł

3-26/11
GALERIA ROTUNDA
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ. 16-20

„Alchemia koloru” -  wystawa prac 
Małgorzaty Rynarzewskiej
wstęp wolny

11-27/10
GALERIA ROTUNDA
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ. 16-20

 „A gdyby Sherlock był kobietą?” 
- wystawa autorstwa Elżbiety Mazurek
wstęp wolny

bilety
wyprzedane
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AtmoSFERA POEZJI z Jerzym Radziwiłowiczem 
Teksty Juliusza Słowackiego | *zapisy tel. od 14 XI

Wernisaż Moniki Dmowskiej - malarstwo strukturalne 
Artystka multimedialna, malarka i fotografka | *zapisy tel. od 17 X

Razem w muzyce – SSM dla Stowarzyszenia TARSON 
Koncert uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w TP

Koncert z wernisażem Andrzej Wasilewski i Andrzej Wasilewski Junior 
Z okazji 50-lecia pracy artystycznej cz.II | *zapisy tel. od 24 X
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Artystka multimedialna, malarka i fotografka | *zapisy tel. od 17 X

Razem w muzyce – SSM dla Stowarzyszenia TARSON 
Koncert uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w TP

Koncert z wernisażem Andrzej Wasilewski i Andrzej Wasilewski Junior 
Z okazji 50-lecia pracy artystycznej cz.II | *zapisy tel. od 24 X
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Gdy za oknem zaczynają spadać pierwsze liście od razu 
wiadomo, że wielkimi krokami zbliża się „Jesienne 
Święto Pieśni”. Wpisane w tradycję GOK SEZAM 

wydarzenie, stanie się okazją do wysłuchania nie tylko Koła 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, ale również: Chóru Can-
ticorum, oraz Chóru Halka Duszniki.

Kim są goście tegorocznego wspólnego muzykowania? 
Pierwszy to obchodzący 75-lecie Chór ,,Halka’’, który po-
wstał z inicjatywy miłośników i pasjonatów śpiewu chóralne-
go. Praca i talent, wytrwałość i zdolności śpiewaków, działaczy, 
znakomitych dyrygentów sprawiły wielki dorobek artystyczny 
chóru. Występowali przed mikrofonami polskiego radia ,przed 
kamerami telewizyjnymi. Zdobywali szereg nagród na konkur-
sach i festiwalach. Gościli czterokrotnie w Holandii, na „Mu-
zyce Ognia” w Estonii, na spotkaniu chórów w Niemczech. 
Byli 34-krotnie organizatorami Wielkopolskich Dni Muzyki, 
zdobywając 9-krotnie „Złotą Maskę Orfeusza’’, główne tro-
feum. Chór w swoim repertuarze ma pieśni patriotyczne, me-
lodie ludowe, utwory różnych stylów i okresów muzycznych, 
muzykę sakralną. Chór „Halka” koncertuje dla mieszkańców 
Dusznik oraz w na scenach Poznania i innych miejscowości. 
Od 2001 roku chór jest stowarzyszeniem. Prezesem chóru jest 
Alfreda Januszewska, a dyrygentem Jarosław Wojtecki.

Drugim kompanem wspólnego śpiewania będzie Chór 
Canticorum składający się 25 chórzystów, którzy z zaangażo-
waniem i przyjemnością koncertuje po całej Polsce, jak i poza 
granicami kraju. Tworzą go pasjonaci szukający poprzez śpiew 
odskoczni od codzienności. Od września bieżącego roku rolę 
dyrygenta, po Robercie Kurczewskim, objęła Monika Derda, 

która dzięki swoim kompetencjom, muzykalności i charyzmie 
przygotowuje chórzystów do kolejnych koncertów, występów 
i konkursów. W repertuarze zespołu znajdują się pieśni: od 
średniowiecznej muzyki dawnej do współczesnych opraco-
wań muzyki filmowej. Nasze koncerty uprzyjemniają uroczy-
stości szkolne, dla seniorów lub społeczności lokalnej. Chór 
uświetnia także uroczystości kościelne. 

Gospodarzami Jesiennego Święta Pieśni będą oczywi-
ście chórzyści Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskie-
go. Koło powstało w 1921 r. Sześć lat później przyjęło imię 
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W tym okresie Koło 
zgromadziło wiele nagród i wyróżnień (m.in. „Złota Ma-
ska Orfeusza” w Wlk. Dniach Muzyki w Dusznikach, „Zło-
te Koło” w XII Wlk. Konfrontacjach Chóralnych w Kole, 
I miejsce w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku). Po-
nadto został odznaczony przez Polski Związek Chórów i Or-
kiestr „Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym”. 
Największym sukcesem chóru jest udział w koncertach wiel-
kiego dzieła Zbigniewa Małkowicza Pop Oratorium „Miłosier-
dzie Boże” oraz „Sancto”. Trwa to już od 2013 roku. Wtedy 
to po raz pierwszy chórzyści zaśpiewali utwory kompozytora 
do słów św. Faustyny na Litwie (w Wilnie i Ejszyszkach). Po-

tem były koncerty na terenie naszej gminy (trzykrotnie w Lu-
sowie), w Poznaniu, Kaliszu, Gniewie oraz w Buku. Chór ma 
w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, opracowania melo-
dii ludowych polskich oraz innych narodów, utwory różnych 
stylów i okresów muzycznych, muzykę sakralną, w tym także 
kolędy, pieśni współczesne, okolicznościowe, biesiadne oraz 
popularne tematy filmowe. Prezesem chóru jest Romualda 
Duda, a dyrygentem od września br. Maciej Bolewski.

Zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w tym muzycz-
nym wydarzeniu. 

~ Magdalena Woźniak
23.10 (niedziela) g. 15 „Jesienne Święto Pieśni” – koncert 

Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, Chóru Canticorum 
oraz Chóru „Halka” Duszniki, Dom Kultury w Tarnowie Pod-
górnym, wstęp wolny

~ gok

Muzyczne kolory jesieni

Chór ,,Halka’’

Chór Canticorum

Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
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Dwie indywidualności, dwa róż-
ne głosy, utalentowani obda-
rzeni charyzmą i pasją śpiewu. 

W październiku na scenie w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi wyjątkowa para, 
wokaliści nowej generacji: Agniesz-
ka Sokolnicka (sopran) i Voytek So-
ko-Sokolnicki (tenor). W swych kon-
certach łączą swobodnie różne gatunki 
muzyki: od opery przez słynne tematy 
muzyki filmowej, rozrywkowej, musi-
cal, operetkę aż do muzyki sakralnej. 
Ich niepowtarzalne, zgrane głosy za-
chwycają siłą ekspresji i kunsztem wo-
kalnym. Najlepszym potwierdzeniem 
umiejętności są zdobyte nagrody, po-
większające się grono fanów oraz set-
ki zaśpiewanych koncertów (jako duet 
wystąpili m.in. na deskach Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu i w Operze Bałtyc-
kiej w Gdańsku, w wielu Filharmoniach 
w Polsce i na świecie). Wydali płytę za-
wierającą najsłynniejsze duety muzy-
ki klasycznej. Duet współpracuje rów-
nież z Klassische Philharmonie Nord 

West i stanowi zupełnie nową jakość 
na współczesnym rynku muzycznym. 
Podstawowym założeniem SOKOL-
NICCY DUETT jest podarowanie słu-
chaczom chwili przyjemności, zadumy, 
kontemplacji oraz ukojenia poprzez naj-
piękniejsze melodie polskie i światowe 
wywodzące się z oper, musicali, filmów, 
dzieł muzyki sakralnej, itp. Od wie-
lu lat ich koncerty wpisują się również 
w edukację muzyczną poprzez przybli-
żanie muzyki klasycznej w przystępnej, 
lżejszej formie w połączeniu z nowator-
skimi rozwiązaniami scenograficznymi 
i reżyserskimi, dzięki czemu dociera-
ją do większego spektrum publiczności 
rożnych grup wiekowych. Dowodem 
wieloletniej twórczości Sokolniccy Du-
ett są zarejestrowane koncerty, teledy-
ski, pojedyncze utwory wykonywane 
w duecie jak i solo.

Projekt realizowany przez Fundację 
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowe-
go „Europejczyk”, dofinansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

28.10 g. 19 „Zabierz mnie dziś do 
operetki” – Sokolniccy Duett, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym, obo-
wiązują bezpłatne wejściówki do od-
bioru w kasach: Biuro GOK SEZAM 
(ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20.

A Ty kogo zabierzesz do operetki?

Wolność i niepodległość to dwa słowa, które są chyba Polakom najbliż-
sze, ponieważ kryje się za nimi historia pełna bólu, ale i triumfu. Nie 
dziwi, więc nikogo fakt, że tak chętnie wspólnie świętujemy dzień 11 

listopada. Nie jest to bowiem, jak wiele innych wolnych dni, moment odpoczyn-
ku, ale rzeczywistej obecności we wspólnocie. Mając to na uwadze, GOK Sezam, 
rokrocznie stara się zachęcić mieszkańców naszej Gminy do wspólnego obchodze-
nia święta Niepodległości. W tym roku zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym 
koncercie „W hołdzie Niepodległej”. To unikatowy projekt oparty na polskich pie-
śniach patriotycznych pochodzących z okresu I Wojny Światowej. Ideą jego powsta-
nia było pragnienie upowszechniania tradycyjnych elementów polskiej kultury i ich 
wykorzystanie w celu tworzenia współczesnych form wypowiedzi artystycznych. 
Program W hołdzie Niepodległej łączy prostotę tworzywa z ciekawymi pomysłami 
aranżacyjnymi i profesjonalnym wykonawstwem. Z jednej strony prezentuje 
w czytelny sposób znany materiał pieśniowy, z drugiej – poprzez ubogacenie 
o elementy muzyki popularnej – może stanowić dla odbiorcy inspirującą i atrakcyj-
ną formę muzyczną. 

Warto wspomnieć o wykonawcach, którzy uświetnią nam ten dzień będą: Kata-
rzyna Stroińska-Sierant (fortepian, aranżacje), Jarosław Sierant (skrzypce), Sławo-
mir Tokłowicz (instrumenty perkusyjne), Jan Adamczewski (saksofon), Wojciech 
Judkowiak (kontrabas) oraz Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy (śpiew) prowadzony 
przez instruktora śpiewu Patryka Powela. W programie znajdą się opracowania in-
strumentalne m.in. takich utworów jak: Rota, Gdy szedłem raz od warty, Wojenko, 
wojenko, czy Rozkwitały pąki białych róż. Więcej nie zdradzimy, ale zapewniamy, że 
będzie to muzyczna uczta w duchu patriotyczno-historycznym. 

11.11 g. 17 „W hołdzie Niepodległej” – koncert z okazji Święta Niepodległości, 
CK Przeźmierowo, obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w Biurze GOK 
SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20.

W hołdzie Niepodległej

Katarzyna Stroińska -Sierant
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„Malarstwo jest jak eliksir, którego gdy człowiek 
posmakuje to już wie, że tylko to. Daje szczę-
ście, a przecież urodziliśmy się z prawem do 

szczęścia, do radości” – mówi Małgorzata Rynarzewska, au-
torka prac, które wkrótce będzie można obejrzeć w Galerii 
w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym. „Alchemia koloru” to 
tytuł wystawy obrazów artystki. 

Małgorzata Rynarzewska studiowała na Akademii Eko-
nomicznej i Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Przez 
wiele lat zajmowała się projektowaniem odzieży i za malow-
niczość projektów dzianin otrzymała nagrodę niemieckiego 
domu towarowego HORTEN. Była pełnomocnikiem dyrek-
tora ds. technicznych w Teatrze Polskim w Poznaniu, a tak-
że pełniła obowiązki dyrektora tego teatru. Obecnie pracuje 
jako plastyk w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Pro-
wadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, również dzieci z niepeł-
nosprawnościami w ramach współpracy ze Szkołą Specjalną 
w Szamotułach, a także na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Autorski program edukacyjny zdobył pierwsze miejsce w Pol-
sce w konkursie Towarzystwa Wschód „Edukacja Globalna 
przez sztukę”. Aranżuje wystawy muzealne jest kuratorem 
wystaw malarskich, etnograficznych i myśliwskich. Prowa-
dziła zajęcia z koloroterapii w Ośrodku dla osób z porażeniem 
mózgowym po urazach i udarach mózgu CEREBRUM. Ale 
jej największa pasją jest malarstwo. Jest członkiem zarządu 

Stowarzyszenia „Bursztynowa planeta JANTAR”, mającego 
za cel ochronę, a przede wszystkim ukazanie piękna bursztynu 
bałtyckiego. Jest członkiem stowarzyszenia „Wiedza, Kultu-
ra, Pomoc” , które ma na celu pomoc dzieciom uzdolnionym, 
a także krzewienie wiedzy o sztuce wśród dzieci i młodzieży.

Prace Artystki znajdują się w kolekcjach w Polsce i zagra-
nicą (Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Stany Zjednoczo-
ne). Teraz będzie można oglądać je również w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym.

3-28.11 „Alchemia koloru” – wystawa prac Małgorzaty 
Rynarzewskiej, Galeria w Rutundzie, wstęp wolny, wystawa 
otwarta od pon. do piątku w godz. 16-20.

Alchemia koloru

Niekwestionowana gwiazda polskiego jazzu i najbar-
dziej znane na świecie polskie trio jazzowe wystąpi 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. Marcin Wasilew-

ski Trio to zespół, który od ponad 28 lat występuje w nie-
zmiennym składzie: Marcin Wasilewski (fortepian), Sławomir 
Kurkiewicz (kontrabas), Michał Miśkiewicz (perkusja). Przez 
międzynarodowych krytyków uznawany jest za jedną z naj-
wybitniejszych i najbardziej unikalnych formacji jazzowych 
swojego pokolenia, ciesząc się jednocześnie uznaniem fanów 
jazzu na całym świecie.

Nagrywają dla prestiżowej wytwórni ECM Records. Do-
tychczas pięć spośród siedmiu nagranych dla ECM Records 
albumów otrzymywało nagrodę Fryderyka jako Album Roku 
Jazz (ostatnio w 2022 roku za album En attendant) i najczę-
ściej zbiera znakomite recenzje nie tylko w jazzowej prasie 
zagranicznej,  podczas gdy Marcin Wasilewski już sześć razy 
odbierał statuetkę jako Artysta Roku w jazzie (również w roku 
2022). 

W roku 2019 muzycy obchodzili 25 lat współpracy arty-
stycznej, co zbiegło się z 50 rocznicą założenia przez Man-
freda Eichera wytwórni ECM Records, a także z 50 rocznicą 
śmierci Krzysztofa Komedy, którego muzyka ma szczególne 
miejsce w historii Tria.

Muzycy Tria przez ponad 20 lat współpracowali z Toma-
szem Stańko w jego Kwartecie (przez 15 lat będąc stałymi 
współpracownikami). Ponadto współpracowali (jako trio lub 
osobno) z największymi nazwiskami w jazzie, takimi jak 
(m.in.): Branford Marsalis, Jan Garbarek, Joe Lovano, Charles 
Lloyd, Al Foster, Nils Petter Molvær, Manu Katché, Dino Sa-

luzzi, Bobo Stenson i wielu innych w tym cała czołówka pol-
skich artystów jazzowych.

Jesienią 2021 roku zespół wraz z gwiazdą saksofonu Joe 
Lovano odbył trasę z kilkunastoma koncertami w Europie 
i Polsce, promującą ich wspólny album pt. “Arctic Riff”. Ten 
znakomity kwartet powrócił jesienią tego roku do sal koncer-
towych i promując swój najnowszy album pt. “En attendant” 
zagości także w GOK SEZAM. Zapraszamy!

~ MW

19.11 g.18 Marcin Wasilewski TRIO – koncert, CK Prze-
źmierowo, bilety w cenie  49 zł do kupienia na www.biletyna.
pl, oraz w biurze GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo 
Podgórne) od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Pod-
górnym od pon. do pt. w godz. 16-20; w CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20

Marcin Wasilewski Trio
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Choć od Festiwalu BLusowo minęły dwa miesiące, nie 
zapomnieliśmy o danych obietnicach. Gwiazdy Festi-
walu wkrótce zagrają w Centrum Kultury Przeźmiero-

wo. Będzie okazja na nowo poczuć niezwykły klimat BLusowa 
i posłuchać naprawdę świetnych, topowych wykonawców.

Jako pierwsi na scenie w październiku wystąpią Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa oraz Joanna Pilarska z ze-
społem. Sławek Wierzcholski to najpopularniejszy polski wy-
konawca bluesa, a stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa 
w ciągu 40 lat nieprzerwanej działalności (jedyny taki zespół 
bluesowy w Polsce!) ma na koncie sukcesy, którymi można by 
obdzielić 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. Kinga 
czy Blues Brothers. Kilka tysięcy koncertów w Polsce i prak-
tycznie 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 piosen-
ki autorskiej. Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i au-
tor dwóch popularnych podręczników gry na tym instrumencie. 
Ciekawostka – jako jedyny, zagrał na harmonijce hejnał z wieży 
Kościoła Mariackiego w Krakowie, transmitowany przez radio!

Tego samego wieczoru zagra także tarnowianka Joanna Pi-
larska z zespołem. Pilarska to śpiewająca autorka związana 
z poznańską sceną artystyczną. Jej kompozycje utrzymane są 
w szeroko pojętej stylistyce folkowo-bluesowej. Występowa-
ła zarówno w Polsce, jak i za granicą (Czechy, Francja, Da-
nia, Norwegia, Niemcy, Włochy). Współtworzyła żeńskie trio 
Woman Blues Band (2005), współpracowała z zespołem Na 
Drodze, z którym nagrała płytę „Tam, gdzie zaczyna się mój 
świat” (2007). Piosenki z jej autorskiej płyty „Something Good” 
(2013) znalazły się na ścieżce dźwiękowej do filmu Miguela 
Gaudencio „Pragnienie Piękna”. W 2014 roku pojawiła się ko-
lejna płyta, tym razem coverowa - Pilarska & Gąszewski „Blues 
Live in Poznan”. W 2015 JoPil jako jedyna Polka, wygrała ple-
biscyt międzynarodowej platformy Artist Signal. Podczas BLu-
sowa z Joanną Pilarską wystąpią: Krzysztof Gąsiu Gąszewski 
(harmonijki), Przemo Ślużyński (bas), Andrzej Kubiak (perku-
sja), Andrzej Przerwa (gitara).

Na kolejny koncert nie będzie trzeba czekać zbyt długo. 3 
grudnia, również w Przeźmierowie wystąpi tegoroczna gwiaz-
da BLusowa – Ania Rusowicz. Najpierw cały kraj poznał Anię 
jako wokalistkę zespołu Dezire, działającego na pograniczu 
R&B i soulu, a od 2011 możemy obserwować jej występy solo-
we. To znakomita wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. 
Znana jest przede wszystkim fanom muzyki retro. Jej twórczość 
nawiązuje do kolorowych lat 60- i 70-tych. Laureatka czterech 
Fryderyków. Jej twórczość charakteryzuje lekkość i pogoda du-
cha, a przede wszystkim – wysoki poziom artystyczny, który 
spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających słucha-
czy. Wydała cztery albumy studyjne: Mój Big-Bit (2011), któ-
ry otrzymał miano Złotej Płyty, Genesis (2013), Retronarodze-
nie (2016) i Przebudzenie (2019), opowiadający o wycieczce 
do Nowego Orleanu, ezoterycznych zainteresowaniach i trosce 
o ekologię. W 2017 zadziwiła swoich fanów wydając album 
studyjny, zatytułowany niXes, łączący muzykę elektroniczną 
z rockiem psychodelicznym.

Gwiazdy BLusowa w CK Przeźmierowo

Patronat medialny nad Festiwalem BLusowo objęli: Radio 
Afera, Freshmag, TarNowa Kultura, Sąsiadka Czytaj. Sponso-
rami festiwalu są: SCHATTDECOR oraz Tarnowskie Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców. Bilety rozchodzą się w błyskawicz-
nym tempie, więc podpowiadamy, by nie zwlekać z decyzją 
i zarezerwować sobie terminy koncertów w kalendarzu.

29.10 g. 18 Joanna Pilarska z zespołem oraz Sławek Wierz-
cholski i Nocna Zmiana Bluesa, CK Przeźmierowo, bilety w ce-
nie 10 zł do kupienia na www.biletyna.pl, oraz 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

3.12 g. 18 Anna Rusowicz – koncert gwiazdy Festiwalu 
BLusowo, CK Przeźmierowo, bilety w cenie 25 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl, oraz w biurze GOK SEZAM (ul. Poznań-
ska 96, Tarnowo Podgórne) od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; w CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20
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Istnieje wiele tradycji związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia. Jedną z nich 
jest wysyłanie kartek świątecznych, które 

mogą przybierać najróżniejsze formy. 
W dobie cyfryzacji wiele osób przesyła ży-

czenia za pomocą komputera czy telefonu. Na 
szczęście są wciąż tacy, którzy preferują skła-
danie życzeń tradycyjną drogą. Wspaniale jest 
bowiem otrzymać kartkę z życzeniami wyko-
naną własnoręcznie przez nadawcę. Kartki ta-
kie mają wartość sentymentalną, co sprawia, 
że nie wkłada się ich „między książki”, lecz 
przechowuje w kredensach,  szufladach czy 
przypina magnesem do lodówki mając świa-
domość tego, że przygotowane były z sercem.

GOK SEZAM zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym do konkursu plastycznego na najpiękniejszą kart-
kę okolicznościową. Nagrodą główną będzie wydrukowanie 
pracy w formie kartki świątecznej. Organizatorzy przewidu-
ją nagrody rzeczowe – upominki oraz prezentację wybranych 
prac na wystawie w Galerii Rotunda (ul. Ogrodowa 14). Każ-

dy uczestnik może zgłosić jedną samodziel-
nie wykonaną pracę w formacie A3, A4 lub 
A5. Powinna być wykonana w jednej z wy-
mienionych technik: rysunek (kredki, pisaki, 
ołówek), malarstwo (akwarela, akryl, plaka-
tówka), kolaż (tylko z papieru). Niedozwolo-
ne są komputerowe projekty graficzne, a tak-
że plagiat. Podpisane imieniem i nazwiskiem 
oraz wiekiem uczestnika prace, należy skła-
dać do 22 listopada w jednym z trzech miejsc: 
biurze GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnych 
w godz. od 8.00 do 15.00, CK Przeźmiero-
wo ul. Ogrodowa 13A (recepcja) w godz. od 
16.00 do 20.00 lub DK Tarnowo Podgórne ul. 
Ogrodowa 14 w godz. od 16.00 do 20.00. Pra-

ce konkursowe dostarczone po terminie lub niespełniające wy-
magań, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Kar-
ta zgłoszeniowa oraz szczegółowy regulamin znajduje się na 
stronie www.goksezam.pl w zakładce „regulaminy”.

~ JJP

Dziewczęta z zespołu Mażoretki 
Tarnowo Podgórne wytańczyły 
ostatnie nagrody w sezonie ma-

żoretkowym 2021/2022. Wirująca Pa-
łeczka to Ogólnopolski Konkurs Tańca 
Mażoretkowego, który jest zwieńcze-
niem całego roku intensywnych ćwi-
czeń i starannych przygotowań. 1 paź-
dziernika autokar wyruszył rano, był 
pełen podekscytowanych tancerek. Nad 
wszystkim panowała Gabriela Drew-
niak oraz Aneta Kowalska, dzięki cze-
mu nie zapanował nawet cień zwątpie-
nia, że wszystko będzie dobrze. Nasze 
pięknie ubrane reprezentantki weszły na 
scenę z szerokim uśmiechem i ogrom-
nym zaangażowaniem. Pierwszym suk-
cesem było zajęcie III miejsca w kate-
gorii Miniformacje Pom-Pom Seniorki, 
następne III miejsce za Miniformacje 
Baton Seniorki oraz III miejsce za Ze-
społy Przedszkolaków Baton. To jednak 
nie koniec. Znaczące miejsca otrzymały 
również:

- Marianna Czerwińska, Olga Major-
czyk – IV miejsce Duo/Trio Buława Se-
niorki

- Gabriela Szymaszyk, Michalina Le-
mańska – V miejsce Duo/Trio Baton Ju-
niorki

- cały zespół Mażoretki Tarnowo Pod-
górne – V miejsce Zespoły Klasyczne 
Seniorki

Konkurs na kartkę świąteczną

Ostatnie zwycięstwa Mażoretek w sezonie

- Marianna Czerwińska – VI miejsce Solo 2x Baton Seniorki
- Dominika Degórska, Rozalia Rybarczyk – VI miejsce Duo/Trio Pom-Pom Se-

niorki
- grupa kadetek Mażoretki Tarnowo Podgórne – VII miejsce Zespoły Klasyczne 

Kadetki
- Marianna Czerwińska – VIII miejsce Solo Buława Seniorki
Był to bardzo owocny i intensywny rok pełen przygotowań. A poprzez zdobyte 

miejsca dziewczyny również nabrały nowej motywacji do ukochanego tańca.
~ Olga Majorczyk
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Od sezonu 2020/2021 scena Teatru Wielkiego im. Sta-
nisława Moniuszki w Poznaniu przechodzi generalny 
remont – to jeden z głównych powodów, dla którego 

opera rusza w drogę. Teatr Wielki w Poznaniu jest największą 
instytucją kulturalną w Wielkopolsce, a niedawny jubileusz 
– 110 lat istnienia gmachu – skłonił ich do refleksji i działa-
nia: nadszedł czas, aby wybrać się w podróż i odwiedzić tych, 
którzy są ich gośćmi i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji 
spotkać się z artystami. Poznanie regionu, nawiązanie sta-
łych relacji i podjęcie współpracy to cel teatru na najbliższe 
lata. Mamy ten zaszczyt, że jednym z punktów na kulturalnej 
mapie podróży artystów będzie nasza Gmina. 

Teatr Wielki wystawi operę „Don Giovanni” w reżyse-
rii rana Arthura Brauna. To opowieść o ostatnim dniu życia 
nieśmiertelnego podróżnika. Przesuwające się nieubłaga-
nie wskazówki zegara jego nie dotyczą. Bohater spektaklu 
jest ponad i poza czasem. A co się stanie, gdy spotkamy go 
w naszej rzeczywistości? A jeśli ten nieśmiertelny wędrowiec 
zapragnie zmienić przeznaczenie… Don Giovanni jakiego 
jeszcze nie było! Zderzenie wielkiej historii o nieśmiertel-
nym uwodzicielu ze współczesnością. Operowe przedstawie-
nie i rapowa bitwa? Miks emocji i uczuć. Znany z nieposkro-
mionej reżyserskiej wyobraźni Ran Arthur Braun tym razem 
wchodzi w umysł bohatera opery Mozarta, ukazując tkwiące 
w nim sprzeczności. Celem reżysera jest stworzenia wraże-
nia teatru bliskiego medium, jakim jest kino, gdzie historia 
rozgrywająca się z umyśle bohatera składa się z przebłysków 
przeszłości i chwil teraźniejszych. Niewątpliwie zaskocze-
niem dla widzów będą wplecione w kunsztowną Mozartow-
ską partyturę nowe dźwięki, za które odpowiedzialni są raper 

Opera „Don Giovanni” w Przeźmierowie

Koro oraz Andrzej Łysów, znany miłośnikom rocka jako gita-
rzysta zespołu Turbo.

Wydarzenie dofinansowane przez  Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.

~ Magdalena Woźniak
4.11 g. 19 Opera „Don Giovanni” Teatru Wielkiego im. 

Stanisława Moniuszki w Poznaniu, CK Przeźmierowo, bilety 
w cenie 35 zł do kupienia na www.biletyna.pl oraz w kasach: 
Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. 
do pt. w godz. 16-20.

23 października o godzinie 16.00 zapraszamy na wer-
nisaż wystawy Moniki Dmowskiej zatytułowanej 
„Białe obrazy i nie tylko”. Artystka zaprezentuje 

cykl białych obrazów strukturalnych, stworzonych za pomo-
cą własnej techniki opracowanej w zgodzie z duchem „Zero 
Waste”. Oprócz obrazów na wystawie będzie można zobaczyć 
kolorowe kompozycje zainspirowane pejzażem i kosmosem. 
Serdecznie zapraszamy! ~ Pałac Jankowice

Białe Obrazy w Pałacu
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Strasznie Fajny Pałac

Październik to miesiąc, w którym króluje dynia, nie inaczej będzie w naszym 
pałacu. Z tej okazji zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat na strasznie fajny 
dzień dyniowy 30 października o godz. 13.00. W pałacowej piwnicy zapla-

nowaliśmy wiele atrakcji związanych z „upiornym” świętem trzydziestego pierw-
szego listopada, który w połączeniu z Dniem Dyni stworzy strasznie fajne wyda-
rzenie. Pomarańczowy dzień rozpoczniemy od przejścia upiorną trasą po piwnicach 
pałacu, gdzie na naszych uczestników będą czekać tajemnicze atrakcje. Trasa pro-
wadzić będzie do pracowni, w której zagadkowa postać przeprowadzi dla naszych 
uczestników warsztaty tworzenia dyniowych ozdób. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Zapraszamy! Zapisy od 24 października.

Międzynarodowy Festiwal im. Józefa Madei to wy-
jątkowe przedsięwzięcie artystyczne, które organi-
zowane jest corocznie w październiku, na terenie 

województwa wielkopolskiego.  Organizatorem Festiwalu jest 
Stowarzyszenie im. Józefa Madei.

22 października o godz. 17.00 podczas Koncertu Inaugu-
racyjnego w Pałacu Jankowice wystąpi wyjątkowa Festiwa-
lowa Orkiestra Klarnetowa – Józef Madeja Clarinet Ensem-
ble, a także klarneciści Olli Leppäniemi, Paweł Kroczek, Piotr 
Lato oraz sopranistka Barbara Tritt i pianistka Hanna Lizinkie-
wicz. Koncert uświetni obchody 130. rocznicy urodzin kom-
pozytora, klarnecisty, zasłużonego organizatora życia koncer-
towego Wielkopolski  – Józefa Madei.  

W ramach koncertów wykonane zostaną wyjątkowe dzieła 
muzyki kameralnej, m. in. takich kompozytorów jak: J. Made-
ja, K. Rathaus, I. J. Paderewski, H. Wieniawski, C. Debussy, 
C. Saint-Saëns. Podczas Festiwalu odbędą się również prawy-
konania utworów Radosława Matei, Włodzimierza Kotońskie-
go oraz Moniki Kędziory. Wstęp na wszystkie koncerty będzie 
bezpłatny.

W ramach tegorocznej IV edycji Festiwalu (22-30.10.2022 
r.) odbędzie się wiele interesujących wydarzeń otwartych dla 
publiczności. Mistrzowskie warsztaty poprowadzą wybitni ar-
tyści – klarnecista Olli Leppäniemi (Finlandia), fagocista Theo 
Plath (Niemcy), skrzypek Florin Croitoru (Rumunia) oraz Pa-
weł Kroczek i Piotr Lato (Polska).

Festiwal współfinansowany jest ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego, Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, Fundacji PZU, Goethe Institut, Konzertförderung Deut-
scher Musikwettbewerb, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Pa-
łacu Jankowice.

Partnerami Festiwalu są: Akademia Muzyczna im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu, Pałac Jankowice, Biblioteka Kór-
nicka, Zamek w Kórniku, Drukarnia i poligrafia Nowak, To-
warzystwo Muzyczne Schola Cantorum Posnaniensis, firma 
PROartBART, www.offbird.pl, NH Hotel.

Zapraszamy 22 października o godz. 17.00 do Pałacu 
Jankowice!

Zapisy i rezerwacja wejściówek pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.-pt w godz. 8.00-20.00, sob.-nd w godz. 12.00-18.00). 
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Koncert inauguracyjny  
IV Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Madei
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~ pałac jankowice

Czas na listopadową AtmoSferę poezji! Niedzielne popołudnie spędzimy słu-
chając tekstów Juliusza Słowackiego w interpretacji znakomitego aktora te-
atralnego, telewizyjnego i filmowego – Jerzego Radziwiłowicza. Wydarze-

niu akompaniować będzie Korneliusz Wojtkowiak, skrzypek Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

Jerzy Radziwiłowicz jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1972-1996 był w zespole Stare-
go Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wykreował tam wiele ról m.in 
w takich spektaklach jak: Dziady i Wyzwolenie (oba w reż. K. Swinarskiego), Pro-
ces, Wiśniowy sad, Mord w katedrze czy Faust (w reż. J. Jarockiego).  Od 1998 roku 
występuje w Teatrze Narodowym w Warszawie, gdzie obecnie można go oglądać 
m.in. w: Wieczorze Trzech Króli (w reż. P. Cieplaka), Burzy (reż. P. Miśkiewicz) czy 
Kordianie (reż. J. Englert). 

Na dużym ekranie zadebiutował w 1973 r. w Drzwiach w murze w reżyserii Sta-
nisława Różewicza. Później wystąpił w takich tytułach jak m.in.: Człowiek z mar-
muru, Człowiek z żelaza i Bez znieczulenia (wszystkie w reż. A. Wajdy), Śmierć jak 
kromka chleba (reż. K. Kutz), Pokłosie (reż. W. Pasikowski). W latach 2011-2013 
wcielał się w postać psychoterapeuty Andrzeja Wolskiego w serialu HBO Bez ta-
jemnic.

Wydarzenie odbędzie się 20 listopada o godz. 13.00 w sali koncertowej Pałacu 
Jankowice.

Do zobaczenia!
~ Pałac Jankowice

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 14 listopada.

AtmoSFERA poezji  
z Jerzym Radziwiłowiczem 

W sobotę 29 października o godzinie 16.00 zapra-
szamy do Pałacu Jankowice na wyjątkowe wy-
darzenie „Koncert z okazji 50-lecia działalności 

artystycznej cz. II” – mieszkańca naszej Gminy Andrzeja Wa-
silewskiego. Tym razem jubilatowi na scenie towarzyszyć bę-
dzie syn Andrzej Wasilewski junior – muzyk i ilustrator. Wy-
darzenie dopełni wernisaż prac syna artysty. 

Andrzej Wasilewski ułożył muzykę do około 70 wierszy 
różnych poetów a także swoich. Pierwsze melodie powstały 
do wierszy poznańskiej poetki Krystyny Frąckowiak, kolejne 
do wierszy takich poetów jak K.K. Baczyński, ks. J. Twardow-
skiego czy Jan Kochanowski. Debiutował 1970 r. śpiewając 
wraz z dwoma kolegami I LO im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w nieistniejącym już klubie „Od Nowa”. Wy-
stępował na „Debiutach wiosny” i w klubie „Nurt”. Będąc 
mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne, w 2019 r. wystąpił 
w przeglądzie „Rozśpiewana Gmina”, a w czerwcu 2021 r. 
w Festiwalu Talentów i Pasji. Własne wiersze publikuje w cza-
sopiśmie TarNowa KULTURA. Jak pisze o sobie: „bez muzy-
ki i grania, moje życie straciłoby sens”.

Andrzej Wasilewski (junior) ukończył National College of 
Art & Design w Dublinie na kierunku Ilustracja. Już od naj-
młodszych lat interesowała go muzyka i różne formy ekspresji 
– zarówno tej wizualnej jak i literackiej. Zaczynając od bun-
towniczych ballad jako nastolatek, po dzisiejszą współpracę 
nad folkowym projektem „The Púcas” zainteresowanie świa-
tem muzyki Andrzej wyniósł z domu. Odkrywając zespoły 

i projekty dźwiękowe z całego świata, Andrzej próbuje oddać 
ducha kontrkultury w swoim podejściu do pisania piosenek 
i tworzenia obrazów. 

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z muzyką 
i sztuką!

~ Pałac Jankowice
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od  

24 października. 

Andrzej Wasilewski & Andrzej Wasilewski Junior
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Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój 
jego dziecka. Jednym z najczęściej występujących za-
burzeń są rozmaitego rodzaju wady postawy oraz inne 

nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się 
one już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, 
długie siedzenie w ławkach i często utrwalone niedobre nawy-
ki powodują, że u sporej grupy dzieci konieczna jest już spe-
cjalistyczna terapia.

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

Jak zawsze w listopadzie zapraszamy do Sierosławia, do 
Centrum Terapii Manualnej, gdzie przez cały miesiąc można 
skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego badania, organi-
zowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, profi-
laktyki i korekcji wad postawy.

Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy użyciu po-
doskopu, ocenę postawy, badanie statyki miednicy i równowa-
gi mięśniowej, a także ewentualne zalecenia i wskazówki.

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

Zapraszamy na jesienną edycję bezpłatnych badań profilaktycznych!

Początek września był dla nas czasem nowego startu. Czasem poznawania się, 
zadawania pytań, uważnego słuchania odpowiedzi, ustalania nowych zasad 
i reguł, wzajemnej obserwacji. 

W drugiej części września wszystko rozkręciło się już na dobre. Grupy wybrały 
nazwy, podpisały kontrakty, rozpoczęły samoocenę. Zaczęło się! Pierwsze grupowe 
spotkania to także czas zabawy – zarówno tej swobodnej – inicjowanej przez dzieci, 
jak i kierowanej w formie działań integracyjnych. 

A wszystko po to, aby każdy poczuł się w Gniazdku dobrze, bezpiecznie i komfor-
towo – szczególnie w obszarze emocjonalnym.

~ gniazdko 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” 
w Baranowie, 28 września, od-
wiedzili policjanci wraz z nie-

zwykłym gościem – sierżantem Pyr-
kiem. Opowiedzieli oni przedszkolakom 
o swojej pracy. Rozmawiali z dziećmi 
na temat bezpieczeństwa, jak popraw-
nie zachowywać się na jezdni oraz ja-
kich zagrożeń unikać w domu i w przed-
szkolu. Policjanci przypomnieli o tym, 
jak ważne jest bezpieczne korzystanie 
z drogi. Mundurowi zwrócili uwagę na 
prawidłowe zachowanie podczas prze-
chodzenia przez jezdnię oraz podczas 
poruszania się po drodze bez chodnika. 
Policjanci przypomnieli dzieciom, że 
nosząc odblaski nawet na terenie zabu-

dowanym poprawiamy swoją widocz-
ność, a tym samym dbamy o własne ży-
cie i zdrowie. Nasi podopieczni mieli 
okazję zobaczyć z bliska samochód po-
licyjny oraz możliwość poczuć się jak 
prawdziwy policjant trzymając w ręce 
atrybuty policyjne. Przedszkolaki biorą-
ce udział w spotkaniu otrzymały opaskę 
odblaskową. Na koniec spotkania każda 
grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie 
z sierżantem Pyrkiem.

~ Elżbieta Farbiszewska,  
Weronika Strugała

Świetlica socjoterapeutyczna Gniazdko w Ceradzu Kościelnym 

Czas nowego startu

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Sierżant Pyrek uczy bezpieczeństwa

~ edukacja
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Wrzesień w przedszkolu Chatka Kubusia Puchatka 
minął w bardzo wesołej atmosferze. Dzieci, które 
rozpoczęły edukację w przedszkolu szybko polu-

biły codzienne zabawy, poznały wszystkie zasady i zawarły 
nowe znajomości. Bardzo im w tym pomagaliśmy i wspierali-
śmy każdy nowy krok. 

Zajęcia adaptacyjne były najlepszym początkiem tej współ-
pracy. Dzieci poznały otoczenie przedszkola, rodzice mogli 
porozmawiać z wychowawcą. Zabawy ze śpiewem, ćwicze-
nia gimnastyczne, wierszyki ośmieliły dzieci i wprowadziły 
w świat przedszkolnej edukacji. 

Teraz już bez udziału rodziców, dzieci dzielnie przekraczają 
próg przedszkola. Ruszyły zajęcia dodatkowe i program Gra-
my w kolory. Różnorodność programowa, praca z książecz-
kami pomocniczymi, realizacja codziennych zajęć gwarantuje 
wszechstronny rozwój wszystkich dzieci. Umiejętności spo-
łeczne, językowe, matematyczne poszerzamy w różnych dzia-
łaniach. 

W naszym przedszkolu na dobre zagościła bohaterka 
książek Anity Głowińskiej miła kotka Kicia Kocia. 
Tym razem nasze maluszki, które chcą zmienić się 

w zuchy z radością uczestniczą w codziennych spotkaniach 
z Kicią Kocią. Rezolutna kotka wprowadza dzieci w świat 
wartości, przyjaźni, umiejętności oraz pokazuje jak ciekawy 
jest świat, który poznaje się w towarzystwie swoich przyja-
ciół. W naszych salach powstały kąciki wypełnione książkami 
o przygodach Kici Koci, stworzony wspólnie z dziećmi ko-
deks zachowania, plan dnia oraz prace plastyczne. Z ulubio-
ną bohaterką literacką przez cały rok najmłodsi przedszkolacy 
będą wykonywać zadania projektowe. Cieszymy się, że po-
przez realizację ogólnopolskiego projektu pt. „Maluchy zmie-
niają się zuchy” możemy rozbudzać zainteresowania czytel-

Dnia 28 września uczennice SP 1 w Tarnowie Podgór-
nym wzięły udział w Powiatowych Mistrzostwach 
w Biegach Przełajowych, do którego to etapu zakwa-

lifikowały się zwyciężając etap gminny. Na starcie zawodów 
stanęło 13 sztafet. Każda z dziewcząt miała do pokonania nie-
co ponad kilometr leśnymi traktami. 

Po bardzo emocjonującym biegu drużyna w składzie: 
Emilia i Natalia Kaczmarek, Marcelina Burchardt, Weronika 
Stolarek, Zofia Hibner, Maja Szymków, Oliwia Spławska za-
jęła 5 miejsce, tracąc do podium zaledwie 5 sekund! Walka 
trwała do ostatnich metrów! Gratulujemy zaciętej walki, du-
cha sportowego i bardzo dobrej postawy na zawodach!

~ na

Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka

Adaptacja na dobry początek

Jednym z zadań integracyjnych był wyjazd na pierwszą 
w tym roku szkolnym wycieczkę. Odwiedziliśmy Alpakowe 
Przylesie. Dla niektórych przedszkolaków przejazd autokarem 
był już sporym przeżyciem. Na miejscu dzieci karmiły zwie-
rzęta, poznały ich zwyczaje i zasady postępowania z nimi. Na-
stępnie był czas na zabawę, ciepły posiłek, który zabraliśmy 
w przedszkola i przekąskę. 

Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka dysponuje kilkoma 
wolnymi miejscami w wybranych oddziałach. Zapraszamy do 
kontaktu pod nr tel. 500 262 850 oraz na nasze strony na fb. 

Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym 

Adaptacja z Kicią Kocią

nicze, ułatwiać adaptację, doskonalić samodzielność naszych 
przedszkolaków, rozwijać potencjał poznawczy oraz rozbu-
dzać ciekawość świata i drugim człowiekiem. 

Obserwując dzieci, które z taką ciekawością uczestniczą 
w proponowanych aktywnościach,  z niecierpliwością czeka-
my na kolejne wyzwania z Kicią Kocią i jej przyjaciółmi.

~ Magdalena Winiecka, Joanna Bystroń 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Bieg leśnymi traktami

~ edukacja
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Wraz z początkiem roku szkol-
nego w Tarnowskiej Dwój-
ce rozpoczęła się realizacja 

projektu matematycznego ZAKODO-
WANI W MATEMATYCE. 22 września 
nasi szóstoklasiści udali się do Pozna-
nia, gdzie odwiedzili Centrum Szyfrów 
Enigma. Opowieści o szyfrach, spo-
sobach kodowania i utajniania wiado-
mości przybliżyły dzieciom sylwetki 
i historię niezwykłych polskich mate-
matyków – kryptologów Henryka Zy-
galskiego, Jerzego Różyckiego oraz 
Mariana Rejewskiego, którzy rozkodo-

wali najsłynniejszą maszynę szyfrującą 
XX wieku – Enigmę.  

Uzupełnieniem wizyty w Centrum 
Szyfrów była gra terenowa. Ucznio-
wie zostali podzieleni na grupy i każda 
drużyna otrzymała własną, uproszczo-
ną wersję Enigmy. Zasada jej działania 
była zbliżona do prawdziwej maszyny 
szyfrującej. Zadaniem szóstoklasistów 
było odczytanie zaszyfrowanego tekstu. 
Kolejne klucze zostały ukryte na fron-
tach budynków i pomnikach Dzielnicy 
Cesarskiej Poznania. 

Aktywności i działania zrealizowane 
podczas wizyty w CSE oraz gry tereno-
wej zwróciły uwagę naszych uczniów 
na potrzebę rozwijania umiejętności 
matematycznych. Szóstoklasiści wy-
korzystywali myślenie obliczeniowe 
do rozwiązywania problemów w sytu-
acjach codziennych. Przekonali się, że 
wiedza i umiejętności matematyczne 
pomagają w lepszym zrozumieniu ota-
czającego nas świata. Na zakończenie 
eskapady wszyscy zostali zaproszeni 
do udziału w warsztatach tworzenia gry 
multimedialnej w typie escape room. 

Sprawdź swoją wytrwałość i ćwicz 
umysł!

Naukowcy pracujący nad złamaniem 
szyfru Enigmy mieli świadomość py-
tań, na które odpowiedź mogła dać tyl-
ko matematyka. Praca zespołowa i wy-
trwałość w dążeniu do celu zapewniły 
im sukces. W ramach naszej cyklicznej 
zabawy proponuję wykreślankę, w któ-
rej należy odnaleźć dziesięć haseł zwią-
zanych z tematyką artykułu. 

~ Anna Roszyk-Mikołajczak,  
Autor projektu i koordynator działań

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

26 września odbyła się wyjąt-
kowa wycieczka – nagroda 
Dyrektora Szkoły Podsta-

wowej im. Polskich Noblistów w Ba-
ranowie i Rady Rodziców dla uczniów 
klas 5 – 8. Wyjazd ten to już wieloletnia 
tradycja uhonorowania uczniów naszej 
szkoły, którzy w ubiegłym roku szkol-
nym uzyskali wysoką średnią i wzorowe 
zachowanie, tym razem było ich aż 53.

Nasze Orły wyjechały do Parku Tram-
polin Jump Arena na zajęcia z akrobaty-
ki. To bardzo atrakcyjna forma aktyw-
ności fizycznej, która jednocześnie uczy 
i bawi. Zapewnia wszechstronny rozwój 
całego organizmu ćwiczących, kształ-
tuje osobowość, prawidłową postawę, 
podstawowe zdolności motoryczne, 
a przy tym pomaga wykorzystać nad-
miar energii i ukierunkować go w poży-
teczną stronę. Zdecydowanie nauka nie 
poszła w las – uczestniczy wycieczki 

poradzili sobie ze wszystkimi ćwicze-
niami znakomicie, choć skok na banana 
do najłatwiejszych nie należał. 

Panu Dyrektorowi i Radzie Rodziców 
dziękujemy za sfinansowanie wyjazdu.

Opiekunki: Krzysztofa Groszak, Ewa 
Majchrzak, Ewa Wojciechowska 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Zakodowani w matematyce

Szkołą Podstawowa w Baranowie

Nagroda Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców

~ edukacja
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Z okazji przypadającego w dniu 30 września „Dnia Chło-
paka” uczniowie z klasy 2A wybrali się na wycieczkę 
do Krainy Rekina. W tym wyjątkowym miejscu dzieci 

miały do dyspozycji konstrukcję zabawową, a w niej labiryn-
ty, zjeżdżalnie i baseny z piłkami. W sali zabaw uczniowie 
mogli skorzystać z licznych atrakcji takich jak trampoliny, tu-
nele, różnego rodzaju labirynty i zjeżdżalnie, piłki do skakania 
i wiele innych...! Zabawy przebiegły w bardzo wesołej i ra-
dosnej atmosferze. Największym powodzeniem cieszyły się 
labirynty i basen z piankami. Wszyscy radzili sobie świetnie, 
mieli okazję aktywnie spożytkować swoją energię. Zadowo-
leni, trochę zmęczeni, ale pełni radości i uśmiechów wrócili 
do szkoły. Po powrocie do szkoły chłopcy zostali obdarowani 
przez swoje koleżanki drobnym upominkiem. 

~ Paulina Maćkowiak, Wychowawca klasy 2A 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Dzień Chłopaka

21 września obchodziliśmy 
Światowy Dzień Orderu 
Uśmiechu, a naszą szko-

łę odwiedził gość specjalny – Marek 
Michalak, wieloletni Rzecznik Praw 
Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu, pedagog, 
wychowawca oraz autor wielu publi-
kacji, w tym pięknej książki dla dzieci 
i młodzieży „Opowieści o tym, co w ży-
ciu ważne”.

Uczniowie klas szóstych i siódmych 
usłyszeli wiele ciekawych historii zwią-
zanych z przyznawaniem Orderu Uśmie-
chu. Doktor Marek Michalak przywiózł 
ze sobą niezwykłą skrzynkę. Znajdowa-

ło się w niej między innymi naczynie, 
do którego dzieci wyciskają dla nomi-
nowanych sok z cytryny. Zobaczyliśmy 
również okulary Ireny Sendlerowej oraz 
piuskę papieża Franciszka. Oczywiście 
największym zainteresowaniem cieszył 
się sam order. Nasz gość odpowiadał na 
pytania uczniów, a także zdradził wiele 
tajemnic związanych z pracą Rzecznika 
Praw Dziecka. 

Kolejnym punktem programu była 
prezentacja książki „Opowieści o tym, 
co w życiu ważne”. Prelegent przeczy-
tał jedno z opowiadań, które okazało 
się wstępem do rozmowy o współcze-
snym patriotyzmie. Po dyskusji ucznio-

wie chętnie pozowali do zdjęć z nie-
zwykłym gościem, który podpisywał też 
swoje książki.

Spotkanie zrealizowano w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Opowieści o tym, co w życiu ważne

WZP.6721.7.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowie pomiędzy ulica-
mi: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną i Graniczną.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Przeźmierowie pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwinio-
wą, Składową, Kościelną i Graniczną wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 28 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag 
przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań 
i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji bę-

dzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link 
do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne 
w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów 
miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczę-
ciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grud-
nia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

~ edukacja
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Koniec września obfitował w Szkole Podstawowej 
w Lusowie w rozgrywki szachowe i warcabowe. 
W pierwszym dniu Mistrzostw Gminy Tarnowo Pod-

górne przy deskach zasiedli uczniowie klas I-VI, którzy naj-
pierw rywalizowali w szachach, a następnie w warcabach. 
Warcaby wyłaniały zwycięzców indywidualnych, natomiast 
królewska gra rozgrywana była drużynowo. Czteroosobo-
wy zespół z Lusowa nie miał sobie równych, dzięki czemu 
bez problemu awansował do Mistrzostw Powiatu. Jako dru-
dzy do kolejnego etapu zakwalifikowali się podopieczni Mar-
ka Zboronia z Akademii Pitagorasa w Baranowie. W zmaga-
niach warcabowych emocje towarzyszyły młodym graczom 
do samego końca, gdyż dopiero ostatnia partia zadecydowała 
o zwycięstwie. Na najwyższym podium wśród dziewcząt zna-

lazła się Dominika Surma z Lusowa, a wśród chłopców trium-
fował także Lusowianin – Maksym Machulskyj. 

Dzień później swoje zmagania rozpoczęły drużyny siódmo- 
i ósmoklasistów. Także tym razem zawodnicy trenujący w lu-
sowskiej szkole pod czujnym okiem Damiana Bartkowiaka, 
pokonali drużyny gości, którzy przyjechali z Lusówka, Ba-
ranowa i Przeźmierowa. Zespół w składzie: Lena Michalska, 
Aleksander Najmowicz, Tymon Tłuczek oraz kapitan Marek 
Uryga, już na początku listopada powalczy w Kórniku o Mi-
strzostwo Powiatu w szachach.

Trzy godziny później, ta sama grupa wiekowa, walczyła 
zacięcie o cztery kwalifikujące dalej miejsca w rozgrywkach 
warcabowych. Dwudziestu śmiałków próbowało tak pokiero-
wać swoimi kamieniami, aby wygrać kolejne partie. Jedyną 
osobą, która nie uległa innym zawodnikom, była Lena Michal-
ska, stając się tym samym bezsporną zwyciężczynią turnieju 
warcabowego. Wśród chłopców dopiero ostatnia runda wyło-
niła zwycięzcę, a został nim przedstawiciel gospodarzy Ignacy 
Chrapicki. Pokonał on po ciężkim boju Karola Łukaszewicza 
ze Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

Teraz wszyscy młodzi zawodnicy, którzy uzyskali awans, 
mają czas aby podszlifować formę, potrenować obronę sycy-
lijską i wyprowadzanie ataku tak, aby zakończyć grę np. ma-
tem szewskim. 

Wszystkim uczestnikom Mistrzostw Gminy Tarnowo Pod-
górne serdecznie dziękujemy za udział w zawodach, zwycięz-
com gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych szcze-
blach rozgrywek.

~ Paulina Andrzejewska

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szachy czy warcaby? W Lusowie jest i jedno i drugie

Pod tym hasłem uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
zorganizowali 25 września na terenie parku przy Pałacu 
Jankowice happening dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Celem wydarzenia było promowanie czytelnictwa w środowi-
sku lokalnym.

Okazało się, że wbrew obiegowym opiniom nie jest trudno 
spotkać ludzi, dla których książki są ważnym elementem ży-
cia – uczą, bawią, skłaniają do refleksji. W pogawędkach o li-
teraturze brały udział całe rodziny, każdy mógł znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. Najmłodsi uczestniczyli w rozmowach 
na temat znanych bajek, wierszyków i piosenek oraz w zaję-
ciach plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą. Nasto-
latkowie oddali się dyskusjom na temat preferowanych przez 
młodzież książek fantasy, szczególnie autorstwa Johna Ronal-
da Reuela Tolkiena („Hobbit” i „Władca Pierścieni”), a naj-
bardziej odważni z nich wcielili się w role literatów, podejmu-
jąc trud przelania na papier swych doświadczeń i przemyśleń 
w utworze pt. „Życie jest ekscytujące”.  Dorośli, wymienia-
jąc się informacjami o utworach literackich, które zapadły im 
w pamięć i zostały w ich sercach na długie lata, utworzyli gale-

rię „Polecane książki”. W pięknej scenerii parku, między drze-
wami, zawieszone zostały listy rekomendacji czytelniczych.

Uczestnikom happeningu dopisywały humory i sprzyjała 
pogoda. W pełnym uroku jankowickim parku mogli doświad-
czyć, że wiele osób czyta książki, umie i lubi o nich rozma-
wiać oraz posiada niemałą wiedzę na temat nowości wydaw-
niczych obecnie goszczących w księgarniach.  

~ MT, BG

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Czytamy książki

~ edukacja
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Nasze Liceum skończyło 20 lat! Wciąż pracuje u nas 
wiele osób, które doskonale pamiętają, gdy 1 września 
2002 r. Dyrektor Paweł Smolibocki uroczyście rozpo-

czął pierwszy rok szkolny w naszym Liceum. Mała szkoła nie 
miała łatwych początków, jednak dzielnie parła do przodu, sta-
jąc się z roku na rok coraz większa, piękniejsza i dojrzalsza, 
tak abyśmy po 20 latach mogli z dumą spojrzeć na ten okres 
i powspominać go z łezką w oku. I to właśnie zrobiliśmy w so-
botę, 17 września, podczas obchodów 20–lecia naszej szkoły.

Na urodziny naszego Liceum zaprosiliśmy wielu szacow-
nych gości i tego dnia swoją obecnością zaszczycili nas m.in. 
I zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, Wicestarosta Po-
znański Tomasz Łubiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Julian Kiełczewski, reprezentujące Kura-
torium Oświaty w Poznaniu starsze wizytatorki Dorota Śli-
wińska i Marzena Adamczyk-Pelcer, a także kierownik ds. 
komunikacji firmy Schattdecor Danuta Pawlik, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli naszej Gminy oraz przedstawiciele środo-
wisk i fundacji, współpracujących z naszym Liceum. Uroczy-
stość ta była wspaniałym spotkaniem po latach dla naszych 
absolwentów, nauczycieli, pracowników administracji i ob-
sługi. Wielu naszych byłych uczniów z dużą przyjemnością 
ponownie przekroczyło progi swojej dawnej szkoły, spotkało 
się z wychowawcami i nauczycielami. Była to dla nich fanta-
styczna okazja, aby opowiedzieć o swoich wyborach i sukce-
sach życiowych, powspominać dawne lata i spojrzeć na swoją 
szkołę z perspektywy dojrzałego człowieka.

Obchody 20-lecia szkoły rozpoczęły się częścią oficjalną, 
uświetnioną przemówieniami Dyrektor Mirosławy Przyłudz-
kiej-Moryl oraz zaproszonych gości, a także występami ar-
tystycznymi. Usłyszeliśmy wiele ciekawych faktów z życia 
szkoły, opis jej rozwoju i wzrostu popularności wśród lokalnej 
młodzieży przez ostatnie lata. W przemówieniach pojawiło się 
także wiele dobrych słów na temat bardzo dobrych wyników 
maturalnych w liceum oraz osiągnięć uczniów w wielu kon-
kursach i zawodach.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

20 lat – to piękny wiek!

Mieliśmy okazję posłuchać utworów z repertuaru Ignacego 
Jana Paderewskiego w wykonaniu doskonałych instrumenta-
listów – Katarzyny Stroińskiej-Sierant i Jarosława Sieranta, 
a także kilku utworów młodzieżowych zaśpiewanych przez 
rodzeństwo Gabrysię i Kamila Marszał z klasy pierwszej. Na 
zakończenie części oficjalnej wystąpił pierwszy skład szkol-
nej grupy teatralnej „Przy Okazji” prowadzonej przez Graży-
nę Smolibocką, prezentując rozterki zalęknionego maturzysty. 
I oczywiście – jak na prawdziwych urodzinach – nie mogło 
zabraknąć tortu! Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich 
na poczęstunek do holu szkoły.

To była naprawdę wspaniała sobota – pełna spotkań po la-
tach, wzruszeń i ciepłych słów wymienianych pomiędzy bel-
frami i dawnymi uczniami. Mamy nadzieję, że wszystkim go-
ściom naszego jubileuszu było równie miło wrócić na chwilę 
do szkoły, jak nam zobaczyć się z nimi.

Wszystkim zaproszonym gościom, absolwentom, jak i in-
nym uczestnikom naszego sobotniego zjazdu serdecznie dzię-
kujemy za udział. I mamy nadzieję zobaczyć się kolejny raz 
– niekoniecznie dopiero za następne 20 lat. ~ LO TP

Drużyna samorządowców z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne zajęła 2 
miejsce w VI Międzynarodowy 

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Poznańskiego.
Wygrała z drużyną z Hanoweru (4:0) 

i Powiatu Tatrzańskiego (2:1), a zremi-
sowała  z  drużyną  Gminy  Komorniki 
(2:2) oraz Powiatu Poznańskiego (1:1). 
Brawo!
Zawody odbywały się w hali Zespołu 

Szkół nr 1 w Swarzędzu.  ~ ARz

Samorządowe haratanie w gałę

Fot.: Reprezentacja samorządowców ze 
Starostą Poznańskim Janem Grabkow-
skim

~ edukacja
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Wraz z nadchodzącą jesienią myślimy już o 11 listo-
pada i kolejnej – XIX edycji Biegu i Marszu Nie-
podległości w Baranowie. Jak co roku chcemy 

wspólnie świętować niepodległość. Wspólnym biegiem za-
znaczyć naszą pamięć o wydarzeniach sprzed 104 lat. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym jedynym 
w swoim rodzaju święcie. Zapisy na bieg rozpoczęły się 16 
września. W tym roku, podobnie jak to było w roku ubiegłym, 
wystartujemy na 2 dystansach – 5 km bieg i marsz nordic wal-
king oraz 10 km bieg. Spotkamy się 11 listopada w Barano-
wie, przy Szkole Podstawowej, ul. Wypoczynkowa 93 o godz. 
14.00 i tuż przed startem wspólnie odśpiewamy Hymn Polski. 

Rok temu zrezygnowaliśmy z darmowego do tej pory biegu, 
by wpłatę przy zapisach potraktować jako 10-złotową cegiełkę 
charytatywną. Mamy nadzieję, że tym sposobem zapoczątko-
waliśmy nowy zwyczaj, który będzie towarzyszył temu wy-
darzeniu na stałe. A na jaki cel w tym roku przekażemy Wa-
sze wpłaty? Obserwujcie nasz profil Tarnowo Podgórne Biega 
oraz Bieg i Marsz Niepodległości na facebooku.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, objął wy-
darzenie Patronatem Honorowym. Bieg organizowany jest 

Zawodniczki i zawodnicy ze Szko-
ły Piłkarskiej Victoria z Wyso-
gotowa uczestniczyli w Mię-

dzynarodowym turnieju LAOLA CUP 
w Hamburgu. Turniej odbywał się na 
boiskach treningowych Klubu Bunde-
sligi Hamburger SV, a sportowcy z Wy-
sogotowa rywalizowali w trzech kate-
goriach wiekowych: 2011, 2009 i 2005, 
z drużynami z Włoch, Estonii, Danii, 
Irlandii, Omanu i gospodarzy turnieju 
– Niemiec. Wyjazd wspierany był przez 
Fundację Victoria Futbolowo.

Drużyna rocznika 2011, w której wy-
stępowały 3 dziewczyny(!), zajęła  5 
miejsce. Zawodnicy rocznika 2009, 
przegrywając mecz o brąz, zajęli  4 miej-
sce. Największą niespodziankę sprawi-
ła najstarsza drużyna, która pokonała 
w finale zespół z Omanu. Bardzo dobry 
występ zawodników Victorii został za-
uważony przez francuskich menadże-

XIX Bieg i Marsz Niepodległości

przez Tarnowo Podgórne Biega oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Tarnowo Podgórne przy wsparciu finansowym Gminy 
Tarnowo Podgórne.

~ Paulina, Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega

Zagraniczne sukcesy młodych piłkarzy

rów, którzy zainteresowali się dwoma 
wychowankami klubu. Mamy nadzieję, 
że w najbliższym czasie wyjadą oni do 
Włoch na testy, rozmowy trwają.

Program wyjazdu obejmował także 
zwiedzanie miasta: byliśmy w Porcie 
i w największym w Europie przejezd-
nym wesołym miasteczku DOM, wi-
dzieliśmy też pokaz Fontann tańczących 
w rytm muzyki z efektami świetlnymi 
w Parku BLUMEN &PLANTEN. 

Szkoła Piłkarska Victoria z Wyso-
gotowa wkroczyła w ósmy rok swo-
jej działalności. Zapraszamy wszystkie 
dzieci z Gminy Tarnowa Podgórnego na 
treningi dla dzieci od 4 do 18 roku życia.  

~ ARz

Projekt współfinansowany przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

Na finiszu sezonu

O złoty medal powiększyła się kolekcja medalowa Julianny Przybyły. Za-
wodniczka LKS Cwał Poznań triumfowała w Mistrzostwach Wielkopol-
ski w ujeżdżeniu, które odbyły się 1 i 2 października w Racocie. Poza tym 

młoda dresażystka została wybrana Wielkopolskim Zawodnikiem Roku. Dla młodej 
dresażystki z Baranowa był to przedostatni w sezonie 2022. Ostatnie międzynarodo-
we zawody CDI, w których weźmie udział odbędą w ostatni weekend października 
w Zakrzowie. ~ Ania Lis
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W sobotni poranek, 24 września, na boisku OSIR 
spotkała się społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Baranowie: rodzice, dzie-

ci, absolwenci, przyjaciele szkoły i nauczyciele. W tym roku 
odnotowaliśmy rekordową liczbę uczestników. Na linii startu 
stanęło 116 biegaczy, którzy w czasie 2 godzin wspólnie po-
konali 844 km i 900 m. 

Wszystkim dopisywały dobre humory, a zaangażowanie 
dzieci i dorosłych było imponujące. Startujący otrzymali pa-
miątkowe medale z którymi dumnie wracali do domów. Za-
praszamy za rok na kolejną zabawę biegową promującą ak-
tywność fizyczną dużych i małych.

Dziękujemy Gminie Tarnowo Podgórne, Ministerstwu 
Sportu – Program „Klub” i Marszałkowi Województwa Wiel-
kopolskiego za wsparcie finansowe.

~ SP Baranowo 

Rodzinny  
Bieg po zdrowie

Pierwsze starty sekcji lekkoatletycznej GKS Tarnovia za 
nami. Maja Karalus i Aleksander Ratajczak brali udział 
1 października w biegu Luboń Track i stanęli na naj-

wyższych stopniach podium!  Zawodnicy uzyskali życiówki 
na dystansie 800 m. Serdeczne gratulacje! 

Jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko do trenera Wojciecha 
Napierały, to zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 786 167 740.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Sukces sekcji 
lekkoatletycznej

GKS Tarnovia OldBoy’s 
liderem tabeli

Oldboje z Tarnowa Podgórnego od początku rundy je-
siennej nie przegrali żadnego z sześciu rozegranych 
meczy. Rozpoczęli wspomnianą rundę od wysokiego 

zwycięstwa nad Heliosem Czempiń 6:1. Tym wynikiem dali 
jasny sygnał rywalom z tabeli, że planują walczyć o najwyż-
szą stawkę. Kolejne spotkania zakończyły się wynikami: 6:4 
z Pelikanem Niechanowo, 2:1 z Phytopharm Klęka, 4:0 z Ko-
rona Zakrzewo, 4:0 z Lipno Stęszew, 2:1 z Wolsztynem. 

Najbliższe mecze:
22 października godz. 10.00: GKS Tarnovia vs Promień 

Opalenica
29 października godz. 10.00: GKS Tarnovia vs KS Polonia 

Poznań ~ GKS Tarnovia Zawodnicy Gieksy pod wodzą trenera Majchrzaka osią-
gają wyniki nie do końca zgodne z oczekiwaniami kibi-
ców. Oczywiście trzeba brać poprawkę, że zespół z no-

wym trenerem pracuje od 3 miesięcy tak, jak i część zespołu. 
Ale: obserwując pracę trenera, jego warsztat trenerski, mogą 
być Państwo spokojni, że to odpowiedni człowiek na tym sta-
nowisku. Zawodnicy muszą nauczyć się innego systemu szko-
leniowego, przyswoić założenia, zacząć realizować je na bo-
isku, a z czasem zaczną one przynosić oczekiwane rezultaty. 

Najbliższe mecze:
22 października godz. 14.30: Polonia 1912 Leszno – GKS 

Tarnovia
29 października godz. 14.30: GKS Tarnovia – Warta Mię-

dzychód ~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

IV ligowe zmagania
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Kolarze KK Tarnovia Tarnowo Podgórne zakończyli se-
zon 2022 zdobywając siedem medali.

W pierwszy weekend października podopieczni 
Piotra Brońskiego ścigali się w Godzieszach Wielkich, gdzie 
rozgrywane były Mistrzostwa Polski dwójek i drużyn. W so-
botę dwa złote medale w dwójkach U23 i elity wywalczyli 
Radek Frątczak i Piotr Maślak, a dwa srebrne w tych samych 
kategoriach Igor Sęk i Kuba Musialik. Wśród juniorów brą-
zowy medal wywalczył duet Antoni Kida i Maciej Banaszak.  
O podium otarły się Zosia Hibner i Gabrysia Nowakowska, 
które w kat. młodziczka zajęły czwarte miejsce. Drugiego dnia 
Mistrzostw w konkurencji drużynowej U23 i elity mężczyzn 
dwa złote krążki dorzuciła drużyna w składzie: Radek Frąt-
czak, Piotr Maślak, Kuba Musialik i Igor Sęk. ~ Ania Lis

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wygrało Tarnowo Podgórne – w klasyfikacji po 12. 
konkurencjach to Sołectwo zdobyło 188,5 punktu. 
Drugie miejsce na podium zajęło Sołectwo Prze-

źmierowo (166), a trzecie Lusowo (157,5). Miejsca 4-15 za-
jęły sołectwa: Baranowo (157), Lusówko (148), Wysogotowo 
(135), Sierosław (126,5), Sady (100), Rumianek (79), Góra 
(64), Chyby (58), Jankowice (45), Ceradz Kościelny (26), 
Swadzim (20) i Kokoszczyn (7). Niestey w żadnej konkurencji 
nie wystartowało Sołectwo Batorowo. 

W finałowej konkurencji, rozegranej w formule „WYMIA-
TACZY” w trakcie Dni Przeźmierowa 2022 triumfowało Lu-
sówko. Tuż za nim uplasowało się Sołectwo Lusowo, trzecie 
miejsce wywalczyło Baranowo, a kolejne Przeźmierowo, Wy-
sogotowo, Tarnowo Podgórne i Sierosław.

Pierwszą konkurencją 19. edycji Rankingu Sołectw w sezo-
nie 2022/23 będzie bieg i Nordic Walking, który odbędzie się 
11 listopada w Baranowie. 

Pierwszego października na turnieju w Jarocinie zamel-
dował się nasz zespół z rocznika 2012 pod wodzą tre-
nera Adama Kocika. Turniej trwał kilka dni i przyniósł 

ogrom nowych doświadczeń młodym piłkarzom z Tarnowa 
Podgórnego. Rywalami w tym turnieju były takie zespoły jak 
Warta Poznań, Lech Poznań, Fase Szczecin i inni. 

Nasi zawodnicy zaprezentowali się w turnieju z dobrej stro-
ny i mimo wysokiego poziomu turnieju walczyli dzielnie i am-
bitnie. Blisko awansu w lidze są zawodnicy z rocznika 2010, 
których trenerem jest Błażej Budziński: tracą oni już tylko je-
den punkt do lidera grupy i zważając na ich wyniki w ostatnich 
kolejkach (7:1 z Lusowem, 4:1 z Kaźmierzem) są na dobrej 
drodze, by osiągnąć ten cel. Wszystko to jest wynikiem aser-
tywnej pracy i wsparciem, jakie tworzą głównie jako zespół. 
Ze zmiennym szczęściem prezentuje się zespół trampkarza, 
występujący na co dzień w I lidze. Trener Łukasz Stachowiak 
jest pełen optymizmu na rundę rewanżową, gdyż zespół zasi-
lili nowi zawodnicy, wnoszący dużo jakości do gry zespołu. 
Również ze zmiennym szczęściem prezentują się zespoły ju-
niora młodszego oraz młodzika 2011.

 ~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

7 medali na koniec

Osiemnasty ranking sołectw

Ogólny regulamin można pobrać ze strony www.osir.pl. 
Korzystając z okazji zachęcam do obserwowania fanpejdża 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne – fb/OSIRTar-
nowoPodgorne. ~ Ania Lis 

GKS Tarnovia: dzieci i młodzież

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora 
ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-
-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.
pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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WZP.6721.17.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania  zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów w Górze przy ul. Sza-
motulskiej oraz w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Dalekiej i Cze-
reśniowej

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 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały 
Nr LIX/990/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów w Górze przy ul. Szamotulskiej oraz w Tarno-
wie Podgórnym, przy ul. Dalekiej i Czereśniowej.

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy 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 14 listopada 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.6721.16.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Wysogotowie 
przy ul. Skórzewskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 
r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
LIX/989/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej.

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 wy-
syłając prośbę na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje 
o przebiegu postępowania można również śledzić na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, 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 18 listopada 2022 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.8.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
pomiędzy ul. Szeroką i ul. Krótką w Kokoszczynie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 1029) zawiadamiam o ponownym wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ul. Szeroką 
i ul. Krótką w Kokoszczynie wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 28 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego, odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 r. o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag 
przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań 
i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji bę-
dzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link 

do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne 
w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów 
miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczę-
ciem dyskusji. 

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grud-
nia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

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: 12.10.2022 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
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Dnia 30 września 2022 r. zmarła

ŚP Wanda Głowacka

Mężowi i Rodzinie wyrazy 
serdecznego współczucia

składają mieszkańcy Przeźmierowa

„Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”

Z głębokim smutkiem informujemy, 
że 5 października 2022 roku

zmarła nasza koleżanka

MARIOLA JERZYŃSKA
Rodzinie i bliskim 

szczere wyrazy współczucia
składają Zarząd oraz koleżanki 

i koledzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Tarnowie Podgórnym

W głębokim smutku  
i z wielkim żalem żegnamy  

naszego członka klubu 

Adama Gorońskiego 

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu  śmierci męża naszej 

członkini Stefanii składają koledzy 
i koleżanki z klubu seniora  

w Rumianku.

Ból i samotność  
po stracie tak bliskiej osoby 

Niech złagodzi prawda,  
że nie umiera ten,  

Kto pozostaje w sercach bliskich…

Radnemu Sołeckiemu

Mikołajowi Gorońskiemu 
z powodu śmierci ukochanego 

OJCA

najszczersze wyrazy współczucia  
i wsparcia w imieniu mieszkańców 
Rumianka oraz własnym składają 

Sołtys i Rada Sołecka

Wyrazy głębokiego współczucia  
i żalu dla

Stefanii i Mikołaja Gorońskich
z powodu śmierci ukochanego 

Męża i Ojca
Śp. Adama Gorońskiego

Składają Przyjaciele
Dorota i Tomasz Kubot 
Lidia i Andrzej Buksa

Księdzu Wikaremu, delegacjom, 
wszystkim życzliwym przyjaciołom, 
znajomym, którzy okazali tak wiele 

serca w bolesnych dla nas chwilach, 
za pamięć i liczny udział w ostatnim 

pożegnaniu naszego ukochanego 
Męża i Ojca

Śp. Adama Gorońskiego
Składa

Pogrążona w żałobie Rodzina 

Dnia 5 października 2022 r. zmarła 

ŚP Mariola Jerzyńska

Rodzinie  głębokie wyrazy 
współczucia składają

mieszkańcy Przeźmierowa

• DAM PRACĘ
• Zatrudnię panią do sprzątania 
domu w Sadach o pow. 130m2, 1x 
na 2 tyg. Tel. 605 82 28 38
• Pani do opieki nad osobą chorą, 
leżącą, 4-5 dni w tygodniu. Wyma-
gane doświadczenie (mycie, prze-
wijanie, zmiana pościeli itp.). Do-
datkowo prace domowe. Płaca do 
negocjacji. Prosimy o kontakt tel. 
603 942 049.
• Zatrudnię do sprzątania panie 
z okolic Przeźmierowa. Praca co-
dziennie  w godzinach od 8.00-15.00. 
Umowa zlecenie. Tel.603 635 878 

SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych 
oraz cięcie drzew, rąbanie drewna 
575 518 345
• Podejmę się prac ogrodowych, 
503 008 671
• Szukam pracy jako opiekunka, 
sprzątaczka, doradca klienta lub 
kasjerka, również wyprowadzam 
psy. Tel. 732 651 673
• Wykonam wszystkie prace ogrod-
nicze, potnę drewno. Tel: 667 069 
745
• Usługi elektryczne 603 461 696

Firma Odzieżowa SALKO 
z Baranowa k/Poznania zatrudni na pełen etat w godz. 6.00-14.00 

KRAWCOWE  – Praca od zaraz.
Wymagania: doświadczenie, dyspozycyjność,  
komunikatywność, punktualność, umiejętność 
pracy w zespole.
Oferujemy: stałą pracę, możliwość rozwoju.

Auto Wache Sp.z o.o. przyjmie od zaraz:
- kierowców z kat”B i „C”
- ksiegową
- doradcę klienta

Koleżance  

Stefanii Gorońskiej  
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Męża Adama  
składa Jadwiga Przybylska z rodziną

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy 
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.  

Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe 
liście na drzewie życia.”

       
Albert Einstein

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Pracownika

Marcina Szober
W imieniu Zarządu i pracowników

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. 
składamy najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim

Naszemu Pracownikowi

Mikołajowi Gorońskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składa  

Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej

TP-KOM Sp. z o.o.

Tel. 601 71 71 41
Baranowo, Rolna 29a

Baranowo, ul. Rolna 38
tel. 61 814 10 02

e-mail: biuro@salko.com.pl
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Oferty prosimy składać pod adresem:

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-081 PRZEŹMIEROWO

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:

• terminowe rozliczanie pracy
• atrakcyjne wynagrodzenie

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

PORTIERA 

POSZUKUJE PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO

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

Agencja Ochrony Bokser 
zatrudni pracownika ochrony 

w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 8 
Tel: 501 130 364

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować o otwarciu filii 
biura senatorsko-poselskiego z siedzibą 
w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 101.

Biuro będzie otwarte na zasadzie dyżuru w każdy I i III
poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-18:00, po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

W biurze do Państwa dyspozycji będą również 
Marta Dzikowska, 
Radna Sejmiku Województwa Wlkp. 
i Piotr Burdajewicz, 
Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Zapraszamy do kontaktu !

Jadwiga ROTNICKA
Senator RP

mail: BIURO@JADWIGAROTNICKA.PL

Waldy DZIKOWSKI
Poseł na Sejm RP

mail: BIURO@WALDYDZIKOWSKI.PL

Z okazji otwarcia filii biura 
serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne 
na spotkanie 19 października 
o godz. 18:00 
Restauracja Family Good Place 
Hotel Vector , ul. Rokietnicka 21

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Tysiące najnowszych modeli okularów

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Godziny otwarcia:
PN - PT: 10.00 - 18.00  SB: 10.00-13.00

� 696 696 332

NA OPRAWKI

Umów się na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja
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OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

Przeprowadzki 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

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967

Salon Fryzjerski

Katarzyna Skwarek

Pn. - Pt. 9-19, Sob. 9-15

Twój Styl i Ja

ul. Poznańska 66/1
6����� �a�no�o Po����n��

tel. 797 021 967

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 72, tel. 787 453 585
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TURNUS 
LECZNICZY

profilaktyka i leczenie 
dolegliwości rejonu miednicy mniejszej i krocza

 

przygotowanie do porodu 
i fizjoterapeutyczna opieka popołogowa

 

przygotowanie do operacji, 
usprawnianie po zabiegach ginekologicznych, 

uroginekologicznych i proktologicznych
 

terapia kobiet i mężczyzn

w w w . c t m r a k o w s k i . p l

F I Z J O T E R A P I A  U R O G I N E K O L O G I C Z N A
F I Z J O T E R A P I A  D N A  M I E D N I C Y

Z a d z w o ń  i  u m ó w  s i ę  n a  w i z y t ę
Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1
tel. 61 814 79 00
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Biotechnologiczna spółka genXone otworzyła stacjonarny 
punkt w Przeźmierowie. Na miejscu można wykonać między 
innymi test molekularny wykrywający bakterię Helicobac-

ter pylori wraz z oceną jej oporności na antybiotyk. To pierwsze 
tego typu badanie na polskim rynku, a zarazem jedyne pozwalają-
ce oszacować powodzenie leczenia. Odwiedzający punkt będą też 
mogli zakupić i skonsultować z dietetykiem wynik testu mikrobioty 
jelitowej – NANOBIOME. To test z najbardziej precyzyjną informa-
cją o bakteriach jelitowych dostępny na polskim rynku.
W  ofercie nowoczesnego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej  
genXone znajduje się bogata oferta badań chorób układu pokarmo-
wego, oddechowego, moczowo-płciowego i nerwowego. Najnowszy 
produkt, dotychczas nieobecny na polskim rynku, to test molekular-
ny w kierunku wykrywania bakterii Helicobacter pylori. Ocenia się, że 
bakterią tą może być zakażonych nawet 84% dorosłych Polaków oraz 
32% osób do 18 roku życia. Kluczową zaletą tego testu jest jedno-
czesna ocena oporności tej bakterii na klarytromycynę. Klarytromycyna 
jest antybiotykiem, który ma za zadanie wyleczenie wielu groźnych in-
fekcji wywoływanych m.in. przez paciorkowce, chlamydie i gronkowce. 
Nowy test wykazuje, czy H. pyroli wykryty w organizmie pacjenta jest 
na nią odporny, co dostarcza niezwykle istotną informację lekarzowi na 
temat doboru właściwej terapii antybiotykowej i jej powodzenia.

Szeroka oferta badań kluczem do poprawnej diagnozy
Jednym z  najciekawszych testów przeprowadzanych w  punkcie  
genXone będzie rzadko wykonywane w przychodniach badanie gene-
tyczne na obecność celiakii. Choroba ta występuje nawet u 1 na 100 
osób, a jej objawy mogą pojawić się w każdym wieku. Celiakia jest au-
toimmunologiczną chorobą o podłożu genetycznym, charakteryzującą 
się trwającą całe życie nietolerancją glutenu przez organizm człowieka. 
Wśród badań obecnych w stacjonarnej ofercie Laboratorium Diagno-
stycznego genXone znajdują się również cztery panele alergologiczne, 
w tym wziewny, atopowy, pokarmowy oraz pediatryczny. W punkcie 

będzie istniała możliwość przeprowadzenia diagnostyki molekularnej 
alergii, na którą składa się aż 295 komponentów alergenowych.

Zdrowie zaczyna się w jelitach
Punkt będzie również miejscem konsultacji z dietetykiem. Spółka ofe-
ruje badanie NANOBIOME, czyli najdokładniejszą ocenę środowiska 
bakteryjnego jelit. To badanie wysyłkowe, które można wykonać bez 
wychodzenia z domu. Można je zakupić na stronie internetowej lub sta-
cjonarnie w punkcie. Dostarczy cennych informacji o tym, co dzieje 
się w naszych jelitach. Umożliwi również porównać nasz stan mi-
krobioty do mikrobioty zdrowego Polaka, dzięki skrupulatnie zbudo-
wanej bazie badanych. Konsultacja wyniku z dietetykiem pozwoli na 
podjęcie konkretnych działań, które pozwolą zadbać o zdrowie i samo-
poczucie. Coraz więcej badań wskazuje bowiem na powiązanie stanu 
jelit z wieloma jednostkami chorobowymi. Badanie to zostało nagro-
dzone w konkursie ,,i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” 
w kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski.

Punkt przyjazny małym pacjentom
Punkt znajdujący się przy ul. Rynkowej 18 w Przeźmierowie to też 
punkt pobrań nastawiony na małego pacjenta. Profesjonalna obsługa 
oraz empatia pracowników sprawią, że dziecko nie będzie bało się ba-
dania. Po badaniu na dzielnych pacjentów czekać będą małe upominki.

Punkt będzie czynny we wtorki i  czwartki w  godz. 9:00 - 11:00.  
Badania będą przeprowadzane po wcześniejszej rejestracji telefonicz-
nej lub mailowej (tel. 888 602 308, bok@genxone.eu)

DZIEŃ PROFILAKTYKI ZDROWIA  
Z GENXONE – OTWARCIE NOWEGO  
PUNKTU W PRZEŹMIEROWIE

ul. Trzebiatowska 18C 
Poznań - Smochowice

Zamów odbiór albo 
zostaw dywan w punkcie: 

Odbieramy * Pierzemy * Odwozimy
AUTOMATYCZNA PRALNIA DYWANÓW

Chcesz mieć 
naprawdę

czysty dywan?

tel. 885 025 022
Odbiór jedyne 25 zł.

Sięgaj po
atrakcyjne pakiety
cenowe!

PRZEGLĄDY 
OFERUJĘ WYKONANIE 
PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 
POGWARANCYJNYCH URZĄDZEŃ 
I INSTALACJI GAZOWYCH 
(KOTŁY, TERMY, INSTALACJE). 

RM SERWIS Rafał Majchrzak TEL. 665 13 13 75

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

Pozwolenia wodnoprawne
- Operaty wodnoprawne
Zgłoszenia wodnoprawne
           725 219 174
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, endoskop

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

tel. 604 078 665, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

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

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

2 POKOJE Z KUCHNIĄ 
+ 1 POKÓJ Z KUCHNIĄ  

do wynajęcia – Przeźmierowo –
Tel. 506 132 410

Ujęcia z
drona

Studio Graficzne
Strony www    Ulotki    Banery    Kalendarze    Pieczątki

Wizytówki    Fotoprodukty    Foldery    Projekty graficzne
Ksero    Odzież reklamowa    Grawer    Gadżety z nadrukiem

Oklejanie pojazdów    i inne    

.
.

. . .. . .. .

. . . .

. . .

.

.

logo

twoje

Zdjęcia do dokumentów
Dowodowe   Paszportowe   Prawa jazdy   Legitymacyjne   Wizy

Dyplomowe   Karty pobytu   PESEL   i inne  

Zdjęcia produktowe
Ujęcia dronem   Sesje   Imprezy okolicznościowe   Zdjęcia biznesowe

logo

lub zdjęcie

. . .

Przeźmierowo - PASAŻ
ul. Rynkowa 75c

725 405 000 785 775 477
centrumreklamowe.com.pl

Fotograf

Mrowino
ul.Bożydara 1
    600 455 301

www.elektron-tomala.pl

elektryczne smart home
odgromowe remonty instalacji
kamery podłączenia płyt
monitoring

INSTALACJE: 

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

Zabawa Andrzejkowa • 26 Listopada!

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

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

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA
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USŁUGI 
OGRODNICZE

UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

607 668 942

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 
DOSZCZELNIANIE OKIEN!

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

OGRODY
• pielęgnacje
• porządki
• modernizacje
tel. 509 847 494
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PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

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

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

KOREPETYCJE  
Z JĘZYKA POLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE DO MATURY 

EGZAMINATOR OKE
TEL. 518 549 824

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313

Chcesz mieć kreskę fresh?  
Odwiedź Devillebarber i wybierz swojego barbera!

Zapraszamy!!!
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76, tel. 518 574 380

Jesteśmy dla was otwarci w godzinach  
od pon-pt. 10-20 i w sob. 11-18

Na hasło: ,,Fresh z Sąsiadką’’ – 10% rabatu!

wiele usług w jednym miejscu

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649
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Gminna Spółdzielnia  
„Samopomoc Chłopska”  

w Tarnowie Podgórnym z siedzibą  
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 101, 

oferuje do sprzedaży zabudowaną nierucho-
mość gruntową stanowiącą własność Spółdzielni 
tj. działkę nr 330/2 o pow. 0,0636 HA położoną 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 78, 
zapisaną w KW PO1P/00037572/2 (obecnie dział-
ki nr 330/3 i 330/4).

Oferty należy składać w  siedzibie Spółdzielni 
również za pośrednictwem poczty w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do 
godz. 13.00. 

Otwarcie i  rozpoznanie ofert nastąpi w  dniu  
21 listopada 2022 r. o godz. 10.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
przetargu w tym warunków oferty, ceny wywo-
ławczej, wadium zawarte są w regulaminie prze-
targu umieszczonym na stronie www. gsschtar-
nowo.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
skiej 101 oraz pod numerem telefonu 61 8146 321                     

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. 

Zapraszamy do składania ofert.

Gminna Spółdzielnia  
„Samopomoc Chłopska”  

w Tarnowie Podgórnym z siedzibą  
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 101, 

oferuje do sprzedaży zabudowaną nierucho-
mość gruntową stanowiącą własność Spółdzielni 
tj. działkę nr 329/2 o pow. 0,1791 HA położoną 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 80, 
zapisaną w KW PO1P/00078323/1.

Oferty należy składać w  siedzibie Spółdzielni 
również za pośrednictwem poczty w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r. do 
godz. 13.00. 

Otwarcie i  rozpoznanie ofert nastąpi w  dniu  
21 listopada o godz. 10.00 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków 
przetargu w tym warunków oferty, ceny wywo-
ławczej, wadium zawarte są w regulaminie prze-
targu umieszczonym na stronie www. gsschtar-
nowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
skiej 101 oraz pod numerem telefonu 61 8146 321                     

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn. 

Zapraszamy do składania ofert.

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

Baranowo, ul. Parkowa 1
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

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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CHIŃSKIE CENTRA HANDLOWE

ZAPRASZAMY!

 Przeźmierowo ul. Rynkowa 144A
 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 40D

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota  9.00 – 19.00
NISKIE CENY!   DOBRA JAKOŚĆ!   DUŻY WYBÓR!

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
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~ reklamy

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



październik 2022 | sąsiadka~czytaj |    59

~ reklamy

ŠKODA FABIA 37 900 zł



Dni Przeźmierowa
17-18 września


