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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
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:
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:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 9.00-11.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 841 48 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
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!
Nowy Rok rozpoczęliśmy godnie: najpierw pokazami fa-
jerwerków, potem Koncertem Noworocznym i wielkoor-
kiestrowym wspólnym graniem. 
Zapraszam Państwa do poznania tegorocznych laureatów 
tytułu Aktywny Lokalnie – to osoby działające społecznie 
na rzecz naszej Gminy od 30 lat, od czasów kiedy w naszej 
Gminie tworzone były podstawy samorządności.
Dzień później, podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, dzięki Państwa pomocy i hojności, 
pobiliśmy rekord – zebraliśmy ponad 228 tys. zł! Dzięku-
jemy! 
Niestety początek roku przyniósł także wzrost opłat za od-
pady. Przygotowaliśmy specjalną wkładkę z najważniej-
szymi informacjami na ten temat. Zapraszam do lektury! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Dyżury Przewodniczącej Rady

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba pełni dy-
żury w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznań-
ska 96 (bud. C), pok. 15 w poniedziałki 15.00 – 17.00 

i czwartki 9.00 – 11.00. 
Natomiast dyżury w Filii w Przeźmierowie odbywają się 

w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca, w godz. 13.00 – 15.00. 
Pełni je Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian Kiełczew-
ski.  ~ ARz
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy nasza Gmina także planuje 
podwyższenie opłat za wywóz śmieci?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy nasza Gmina planuje 
podwyższenie opłat  
za wywóz śmieci? 

Przykro mi, ale to nieuniknione: gotowy jest projekt nowych opłat za śmieci. 
Z dniem 1 marca planujemy wzrost z dotychczasowej kwoty 15 zł miesięcz-

nie od osoby do 26 zł.  Niestety duży wzrost kosztów zbiórki, a w szczegól-
ności zagospodarowania odpadów sprawił, że podwyżka jest niezbędna i znacząca. 
Zgodnie z ustawą system zbierania i zagospodarowania odpadów musi być finanso-
wany wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Miniony rok kończymy z 
deficytem ponad 1,8 mln zł. To efekt kaskadowo rosnących cen za zagospodarowa-
nie odpadów, o którym pisaliśmy wielokrotnie również na łamach „Sąsiadki-Czy-
taj”. 

Przygotowany przez nas projekt przewiduje obniżkę stawki o 1 zł dla gospo-
darstw posiadających własny kompostownik. Ponadto zmienia się harmono-
gram płatności: z kwartalnego na miesięczny, tj. do 15 dnia każdego miesiąca.  
Projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy na sesji w dniu 21 stycznia. 
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z m. 
Poznaniem na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą 
(w granicach m. Poznania). Trwa opracowanie projektu 
przebudowy gazociągu.

Trwa opracowanie koncepcji przebudowy ul. Platyno-
wej.

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Trwa remont starej szkoły podstawowej 

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę  
ul. Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy  
ul. Kasztanowej 

Zakończono budowę poszerzenia wyjazdu z ul. Szkolnej 
na ul. Szamotulskiej

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki  
rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę II etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarno-
wem Podgórnym

Lusowo
Trwa projektowanie ul. Kukułki

Lusówko
Przekazano plac budowy II etapu ścieżki pieszo-rowero-
wej do Sierosławia 

Trwa wybór wykonawcy na budowę ul. Leszczynowej

Przeźmierowo
Trwa przebudowa szkoły podstawowej

Opracowano dokumentację na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwają prace projek-
towe dotyczące przebudowy gazociągu 

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami 
alkoholowymi są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów za 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie do 

31 stycznia 2020 r. (wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 
napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcy-
zowego na podstawie dokumentów księgowych, a nie wartości szacunkowej).

Również w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. należy uiścić 
opłatę za korzystanie z tych zezwoleń, stosownie do wartości sprzedaży wykazanej 
w oświadczeniu za 2019 r. za cały rok lub w trzech równych ratach w nieprzekraczal-
nym terminie: I rata – do dnia 31 stycznia 2020 r., II rata – do dnia 31 maja 2020 r. 
i III rata – do dnia 30 września 2020 r. Natomiast w roku nabycia zezwolenia lub 
utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej dokonuje się w wysokości pro-
porcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
1. Podstawowa:
a. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b.  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa),
c. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość w roku poprzednim 
przekroczyła:

a.  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo 
- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,

b.  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu 
- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,

c.  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 
wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów na-
pojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą 
opłatę w wysokości określonej w pkt. 1

4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na 
rachunek tut. urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego 
wpłatę lub przelew. 

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie 
przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy 
urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty 
za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. 
Opłata wniesiona po terminie skutkuje wygaszeniem zezwoleń. W takim przypadku 
o ponowne wydanie zezwoleń przedsiębiorca może się ubiegać nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 
115, 62-080 Tarnowo Podgórne – rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Od-
dział Poznań nr rachunku 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 
618959260 lub edg@tarnowo-podgorne.pl 

~ wso
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)

DLA POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA 
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
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~ aktualności

Na ostatniej w 2019 roku sesji Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2020 r. Dochody 
Gminy zaplanowano na ponad 274 mln zł, a wydatki na blisko 293 mln zł, w tym wydatki majątkowe na poziomie 50 
mln zł. Głosowanie było zwieńczeniem wymaganej procedury uchwalania budżetu, m.in. radni zapoznali się z pozytyw-

nymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych Rady Gminy. 
Ponad 15 mln zł nasza Gmina odprowadzi do budżetu państwa, jako tzw. podatek „janosikowy”. Najwięcej pieniędzy (prawie 

44 procent całego budżetu) przeznaczono na oświatę i wychowanie (w tym na inwestycje w tym obszarze  prawie 39 mln zł). 
~ ARz

rolnictwo i rybactwo
1 144 348,40 transport

20 444 627,80

gospodarka mieszkaniowa
4 256 835,00

bezpieczeństwo publ.i 
ppoż

2 147 424,80
oświata i wychowanie

127 685 828,30

administracja
21 667 819,62

pomoc społeczna
5 984 791,27

kultura i ochr.dziedz.nar.
11 630 056,01

gospodarka komunalna i ochr.środ.
13 343 500,00

kultura fizyczna
8 501 127,58

Program "Rodzina"
54 573 165,70

ochrona zdrowia
1 518 979,00

"janosikowe" 
15 789 957,00

różne rozliczenia
4 187 087,12

Mamy budżet 2020

Od 3 lutego do 4 marca można składać propozycje projektów do BIS 2020 - II edycja 
Formularz zgłoszenia projektu wraz z formularzem – lista poparcia można pobrać na stronie: 
https://tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/do-pobrania

Ledwie 15 stycznia zakończyło się głosowanie na pro-
jekty zgłoszone do I edycji (wyniki zaprezentujemy 
w lutowej „Sąsiadce-Czytaj”), a już za chwilę, 3 lutego, 

rozpoczniemy przyjmowanie propozycji do II edycji. 
– Pierwsza tegoroczna edycja pokazała, że mieszkańcy mają 

świetne pomysły – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Jestem prze-
konany, że i teraz poznamy ciekawe inicjatywy. 

O tym trzeba pamiętać przy składaniu wniosku: 
- projekt może zgłosić każdy, również niepełnoletni miesz-

kaniec Gminy,

- przy zgłaszaniu potrzebne będzie 20 podpisów osób pod-
pierających,

- wartość wsparcia udzielonego przez Gminę dla jednej ini-
cjatywy nie może przekroczyć 8 tys. zł, 

- projekty muszą być realizowane na terenie naszej Gminy,
- propozycje można składać do 4 marca.
Formularz zgłoszeniowy i wzór listy poparcia są dostępne 

na naszej stronie internetowej w zakładce Budżet Inicjatyw 
Społecznych – korzystamy teraz z platformy tarnowo-podgor-
ne.konsultacjejst.pl 

~ ARz

BIS 2020 – dzieje się
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~ aktualności

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Podpisano umowę na przeniesienie stacji transformato-
rowej przy ul. Orzechowej

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

Sierosław
Przekazano plac budowy II etapu ścieżki pieszo-rowero-
wej do Lusówka

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożo-
wej i Rolnej (I etap)

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej 
(I etap)

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę  
ul. Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Jesteśmy na półmetku zebrań wiejskich. Ich terminy są podane na sołeckich ta-
blicach ogłoszeń (podajemy je także poniżej). Zapraszamy – wstęp wolny. 

Przyjdź i dowiedz się co działo się w Twojej miejscowości, a co dziać się bę-
dzie. To także okazja do porozmawiania z Wójtem Tadeuszem Czajką, który uczest-
niczy w zebraniach.  ~ ARz

Styczeń Dzień tygodnia Godzina Miejscowość  Miejsce

20 poniedziałek 17.00 Sierosław Hotel Przylesie
19.00 Rumianek Świetlica 

21 wtorek Sesja Rady Gminy
22 środa 19.00 Tarnowo Podgórne Sala GOK
23 czwartek 17.00 Sady świetlica

27 poniedziałek 17.00 Lusowo Świetlica 
19.00 Lusówko Świetlica 

28 wtorek 17.00 Ceradz Kościelny Świetlica 
19.00 Jankowice Świetlica 

Zebrania wiejskie

ferie na dmuchańcach

Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza dzieci 
w wieku 2 - 11 lat do zabawy na dmuchańcach:

w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48

w hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15

27 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00 - 20:00 

28 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00 - 17:00

Rodzice/opiekunowie proszeni są o zabranie obuwia na zmianę dla siebie i dzieci 

29 stycznia 2020 r. w godzinach  10:00 - 20:00 

30 stycznia 2020 r. w godzinach  10:00 - 17:00

w
st

ęp
 w

ol
ny

 !!
!

Powiat rozpoczyna eko-nabór
W dniach od 3 do 24 lutego Powiat Poznański będzie prowadził nabór wnio-

sków na zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne.  
Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowa-

nych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na 
terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie pro-
ekologiczne. Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosz-
tów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku 
wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł). Szczegółowe informacje oraz 
niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Powiatu: www.powiat.
poznan.pl  ~ WIKOŚ
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~ aktualności

W środę, 11 grudnia, w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne podpisano porozumienie, formalnie 
zawiązujące grupę zakupową dla wspólnego wy-

konania zadania w dziedzinie zagospodarowania odpadów 
zmieszanych. Na dokumencie swoje podpisy złożyli: Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, Wójt Gminy 
Rokietnica Bartosz Derech, Burmistrz Mosiny Przemy-
sław Mieloch, Dyrektor KOM-LUB Igor Szymkowiak, Pre-
zes Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Walde-
mar Nowak, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Bytkowie (Gm. Rokietnica) Michał Wieland oraz Pre-
zes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej  
Strażyński.

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina Tarnowo Pod-
górne została liderem grupy i będzie reprezentować wszyst-
kich sygnatariuszy w procesie wyboru Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 

– Nowa ustawa o utrzymaniu czystości w gminach nakłada 
na samorządy kolejne kosztowne obowiązki w zakresie gospo-
darki odpadami – wyjaśnia Wójt Tarnowa Podgórnego Tade-
usz Czajka. – Podpisując porozumienie stajemy się silniejszym 
partnerem w rozmowach na temat dalszego zagospodarowa-
nia odpadów niesegregowanych (zmieszanych). Mam nadzie-

Porozumienie zawarte – grupa utworzona

Na dokumencie jako pierwsi swoje podpisy złożyli (od lewej): 
Burmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, Wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka i Wójt Rokietnicy Bartosz Derech.

ję, że połączenie sił pozwoli nam na uzyskanie optymalnych 
cen za te usługi, a tym samym zminimalizowanie nieuchronne-
go wzrostu opłat za śmieci.

 
~ ARz

Akcja Krew
Zapraszamy na pierwszą w tym roku akcję honorowe-

go krwiodawstwa, organizowaną przez Stowarzyszenie 
„Dar Serc” pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki. Ak-

cja odbędzie się 8 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarno-
wie Podgórnym. – Od 8.00 rano na wszystkich chętnych czekać 
będą wolontariusze Stowarzyszenia i pracownicy poznańskie-
go Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 
mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Prezes „Daru Serc”. – Akcja potrwa do 16.00, a na zakończe-
nie przewidziana jest loteria fantowa.

Na miejscu będzie można także zapisać się do banku daw-
ców krwi. Zapraszamy!

~ ARz
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Pod-

górne

Pary małżeńskie obchodzące w 2020 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu osobi-
ście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie – do 31 stycznia 2020 r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. 

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania 
do Państwa pisemnego pytania o zgodę na wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Dlatego jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobiście, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazy-
wanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115 – bud. A, pokój 19, tel. 61 89 59 
219 lub 61 89 59 243. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30 i w piątki 
w godz.: 7.30-14.00.

Nie będzie 
dofinasowania na 
fotowoltaikę

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w roku 
2020 nie będzie naboru wniosków na dofinansowanie 
do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. 

Zachęcamy do skorzystania z rządowego programu „Mój 
Prąd”, który prowadzony jest przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór zostanie 
uruchomiony 13.01.2020 r. Wszelkie informacje znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/ 

W przypadku pozostałych programów gminnych zasady 
oraz terminy przyjmowania wniosków pozostają bez zmian. 

UWAGA – JUBILACI  ZŁOTE GODY 2020
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200 wolontariuszy z kolorowymi puszkami, bie-
gacze, gracze w gry, kopa i kosza, członko-
wie UTW, kręglarze, morsy, pływacy, pała-

cowi goście, artyści, sportowcy, strzelcy i siłacze, wędkarze 
i strażacy, przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy Tarnowo Pod-
górne, ich rodziny i przyjaciele, duzi i mali – wszyscy zagrali-
śmy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy!

Spotkaliśmy się w różnych miejscach: w Tarnowskich Ter-
mach, Piwnicy pod Termami, sali sportowej OSiR w Prze-
źmierowie, kręgielni Vector, na plaży w Lusowie, stadionie 
GKS Tarnovia, w Pałacu Jankowice i Strzelnicy. Wolontariu-
sze z puszkami byli niemal wszędzie!

Finał miał miejsce na hali sportowej OSiR Tarnowo Podgór-
ne. Tu stanęły stoiska plastyczne GOK Sezam, kram z pyszno-
ściami od Klubu Seniora Tarnowo Podgórne, loteria fantowa, 
wielkoorkiestrowy sklepik, Kącik Wędrującej Książki pro-
wadzony przez UTW, dmuchańce, stoisko pierwszej pomocy 
drużyny WOPR Trójząb Neptuna oraz stoisko z żaglówką Po-
znańskiego Klubu Morskiego LOK (druga żaglówka stała na 
scenie, wpisując się w hasło tegorocznego finału „Wiatr w ża-
gle”!). Na piętrze Stowarzyszenie Dar Serc zapraszało na ba-
dania lekarskie (pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru i masy 
ciała oraz spirometria), obok porad udzielał Klub Dobrego Sa-
mopoczucia. W salce konferencyjnej Biuro Prasowe prowa-
dziła Młodzieżowa Rada Gminy. Na zewnątrz był podnośnik 
GIZO i wóz strażacki OSP Tarnowo Podgórne. Atrakcji moc!

Po raz pierwszy zagrali z nami wolontariusze z Fundacji 
Santander Bank Polska SA – liczenie i wpłacanie pieniędzy 
poszło bardzo sprawnie, bardzo dziękujemy za pomoc! Pierw-
sze dwie licytacje poprowadzili, debiutując w tej roli, Zastęp-
cy Wójta – Ewa Noszczyńska-Szkurat i Piotr Kaczmarek,  
a Wójt Tadeusz Czajka poprowadził główną licytację, z ener-

gią i humorem zagrzewając i zachęcając zgromadzonych  
w sali do podbijania cen. 

Zebraliśmy 228 701,74 zł – to absolutny rekord!!! Jesteśmy 
wdzięczni za okazaną pomoc, wsparcie, za każde dobre słowo 
i przekazaną złotówkę. 

~ Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

Wybrane licytacje:
-  Autobus MAN – 14 000 zł brutto (na konto WOŚP wpłynie 

kwota netto, po potrąceniu podatków)
-  oprowadzanie po Pałacu Jankowice z Wójtem Tadeuszem 

Czajką jako przewodnikiem – 580 zł
-  udział w wyprawie motocyklowej do Palmir w charakterze 

pasażera na motocyklu prowadzonym przez Wójta Tadeusza 
Czajkę – 260 zł 

- kosiarka akumulatorowa – 2 000 zł
- autograf Magdy Gessler – 1 010 zł
- reklama w „Sąsiadce- Czytaj” – 920 zł
-  kabinowa walizka podróżna z autografem Jurka Owsiaka – 

540 zł
- poduszka z grafiką WOŚP – 440 zł 
- wejście na elektrownię wiatrową – 420 zł 
-  roczny karnet do kina „Zielone Oko” w GOK Sezam (dla 2 

osób) – 360 zł
-  maskotka Lwa Tarnusia z autografem Jurka Owsiaka – 210 

zł 
-  smalec (z Tarnowskim Chlebem i środkiem ułatwiającym 

trawienie, od I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat 
–  130 zł 

-  wystrzał armatni, inaugurujący światełko do nieba  – 100 zł

Zagraliśmy  
 – pomogliśmy!
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Zebraliśmy:
Licytacje – 39.311,07 zł + 14.000 zł brutto autobus (na konto 

wpłynie nam kwota netto, po potrąceniu podatków)
Moja eSkarbonka Mastercard® – 695 zł (12 wpłat)
Loteria – 5 000 zł

Puszki organizacji i instytucji też były ciężkie, np.: 
Tarnowo Podgórne Biega – 10 642,35 zł
„Lusowiacy” – 3 683,46 zł
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym – 605,50 zł
Sklepik – 2 196,34 zł
Dmuchańce – 2 060,80 zł
Lew Tarnuś – 2 491,82 
Food Truck – 420,52 zł
Klub Żeglarski – 618,70 zł
Koło Wędkarskie Tarnowo Podgórne – 1 752,84 zł
Klub Seniora w Tarnowie Podgórnym – 2.999,65 zł + 17 euro
Klub Dobrego Samopoczucia – 390,45  zł
Stowarzyszenie Dar Serc – 265,17 zł 
Morsy – 1 735,26 zł 
GIZO – 958,33 zł + 3 Euro 
UTW (Kącik Wędrującej Książki) – 2 879,93 zł + waluta obca
Strauss Cafe Poland – 545,07 zł + 1 Euro
Kręgielnia Vector – 3 624,43 zł
OSP Tarnowo Podgórne – 1 635,69 zł
Lodowisko Misiałek – 1 007,21 zł
WOPR – 189,61 zł
WUEF Club – 136,87 zł
Decathlon Swadzim – 167,72 zł
Pałac Jankowice – 1 463,22 zł
Kasy Tarnowskie Termy – 881,01 zł
Klub Fitness Piwnica pod Termami – 539,67 zł
Auto-Komplet – 187,72 zł
Salon Fryzjerski Nati & Pati – 243,85 zł
Sklep „U braci” – 802,52 zł
Perfecta SPA – 250,00 zł
FREE TIME – 148,64 zł
TARNOVIA BASKET – 794,09 zł +50 euro
Stara Wozownia – 290 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie – 1 884,39 zł + 5 euro
Bistro u Grzegorza – 158,40 zł
Ciachownia Lusowo – 1 260,42 zł
Ciachownia Tarnowo Podgórne – 178,61 zł
Koło Seniorów w Przeźmierowie – 1 439,40 zł
Studio Urody Majestic – 336,30 zł
Sklep Polski Tarnowo Podgórne – 128,50 zł

Przedszkola:
Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku – 917,89 zł + 

2,82 Euro
Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

– 1 043,60 zł 
Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie – 1 296,65 zł
Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie – 1 487,42 zł

Szkoły:
Szkoła Podstawowa Baranowo: ogółem: 2 4367,34 zł + 24,92 

Euro; średnio na wolontariusza: 641,24 zł
Szkoła Podstawowa Ceradz Kościelny: ogółem: 2 421,78 zł, 

średnio na wolontariusza: 242,18 zł
Szkoła Podstawowa Lusowo: ogółem: 6 638,87 zł + 20,84 

Euro, średnio na wolontariusza: 681,45 zł
Szkoła Podstawowa Lusówko ogółem: 10 836,07 zł +25,42 

Euro, średnio na wolontariusza: 602 zł
Szkoła Podstawowa nr 1 Tarnowo Podgórne: ogółem: 20 

708,68 zł+27,54 Euro, średnio na wolontariusza: 796,49 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 Tarnowo Podgórne: ogółem: 12 346,10 

zł + 39,30 Euro + 20 $; średnio na wolontariusza: 587,90 zł
Szkoła Podstawowa Przeźmierowo: ogółem 13 348,64 zł + 

35,36 Euro; średnio na wolontariusza: 430,60 zł
Akademia Pitagorasa: ogółem: 4 834,18 zł; średnio na wolon-

tariusza: 966,84 zł
Liceum Ogólnokształcące: ogółem: 5 492,83 zł; średnio na wo-

lontariusza: 915,47 zł

Rekordowi wolontariusze:
- Zofia Majka, 4 258,70 zł, + złoty pierścionek, 
- Amelia Paluch, SP nr 1 Tarnowo Podgórne – 3  623,64 zł + 

2,20 Euro
- Adam Brodnicki, SP Lusówko – 2 128,73 zł, 
- Laura Grupa, SP Lusowo – 2 064,99 zł,
- Nikola Wypuszcz, SP nr 1 Tarnowo Podgórne – 2 056,65 zł,
- Julia Kucemba, SP Lusowo – 1 992,27 zł + 0,62 Euro,
- Jan Naskręt, SP Baranowo – 1 958,47 zł + 8,85 Euro,
- Aleksandra Schwarz, Liceum Tarnowo Podgórne – 1 909,98 zł,
- Oliwia Nowak, SP nr 2 Tarnowo Podgórne – 1 798,59 zł + 20 Euro,
- Daria Łapszewicz, SP Baranowo – 1 763,94 zł 8,51 Euro.

Dla tej najlepszej dziesiątki przygotowaliśmy upominki – za-
praszamy do Szefowej Sztabu Barbary Przyjemskiej (Urząd Gmi-
ny,  ul. Poznańska 115, bud. A, Tarnowo Podgórne, Sekretariat 
Wójta, w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 
7.30-15.30, pt. 7.30-14.00). 
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Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego w magicz-
nym, przedświątecznym okresie zorganizowali dwie 
jednodniowe, zagraniczne wycieczki do Berlina (7 i 14 

grudnia). W planie zakładano zorganizowanie jednego wyjaz-
du na słynny adwentowy jarmark, jednak chętnych zgłosiło 
się tylu, że nie pozostawało nic innego jak rozszerzyć i po-
dwoić ofertę dla mieszkańców. Zaproponowano zatem wyjaz-
dy w dwóch terminach, połączone dodatkowo ze zwiedzaniem 
miasta, w których ostatecznie udział wzięło aż 96 osób. W pro-
gramach wycieczek przewidziano wizytę w najważniejszych 
miejscach tej europejskiej stolicy takich jak: East Side Gallery 
(pomnik stworzony przez artystów z całego świata na frag-
mencie Muru Berlińskiego), Alexanderplatz z Wieżą Telewi-
zyjną, Wyspa Muzealna (wpisana na listę UNESCO), Katedra 

Berlińska, Reichstag, Brama Brandenburska, Pomnik Holo-
caustu. W zwiedzaniu i odkrywaniu historii uczestnikom po-
magał przewodnik. Czas wolny od popołudnia aż do wieczora 
upłynął na tradycyjnym niemieckim Jarmarku Bożonarodze-
niowym zlokalizowanym na Postdammer Platz/Alexander-
platz. Wieczorową porą po wypełnieniu typowych rytuałów 
jarmarcznych obie grupy szczęśliwie wróciły do Tarnowa 
Podgórnego, aby w podniosłym świątecznym nastroju móc 
jeszcze głębiej przygotowywać się do nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia.

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych przez 
Sołectwo Tarnowo Podgórne dostępne na stronie internetowej: 
https://www.facebook.com/solectwotp/

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie
~ aktualności
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Jak tradycja w Chybach każe, 5 stycznia spotkaliśmy się 
na Spotkaniu Noworoczno-Integracyjnym. Tak jak fre-
kwencja dopisała na wyborach do parlamentu (na pozio-

mie 85,5%), tak mieszkańcy przybyli na wspólne świętowa-
nie. Bardzo serdecznie za to dziękuję – miło było spotkać się 
z Wami wszystkimi.

Szczególne podziękowania dla sponsorów na których za-
wsze możemy liczyć.  ~ Sołtys Ewa Jurasz i Rada Sołecka

Serdeczne podziękowanie na str. 68

Wójt Tadeusz Czajka uczestniczył w obchodach 101 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ja-
kie z inicjatywy Marszałka Wielkopolskiego Mar-

ka Woźniaka zostały zorganizowane przy pomniku Powstań-
ców wielkopolskich w Poznaniu. W asyście Straży Gminnej 
Wójt złożył biało-czerwoną wiązankę kwiatów.

~ ARz

18 grudnia spotkaliśmy się na wieczerzy wigilijnej 
przy opłatku. Prawie wszyscy członkowie. Spo-
tkanie rozpoczął kolega Jędrzej, witając zaproszo-

nych gości oraz koleżanki i kolegów, a koleżanka Mirka dała 
nam małe upominki. Po wysłuchaniu życzeń Wójta, Probosz-
cza Parafii i Sołtysa łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie 
życzenia na Święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy Rok. 
Następnie Ks. Proboszcz rozpoczął śpiew kolęd, do którego 
wszyscy przyłączyliśmy się. Po tych doznaniach rozpoczęli-
śmy kolację wigilijną, w trakcie której dzieliliśmy się wraże-
niami, wspomnieniami oraz marzeniami na przyszłość.

Wiadomo, że koniec roku nie może być bez zabawy, 
w związku z tym wielu z nas bawiło się na Balu Sylwestro-
wym, który od strony gastronomicznej przygotowały koleżan-
ki Bożena i Ania, a o muzykę zadbał kolega Tadziu. Podczas 
tego spotkania uczciliśmy urodziny i imieniny kolegi Mie-
czysława, któremu oprócz zaśpiewania STO LAT życzyliśmy 

Noworocznie w Chybach

Chwała bohaterom

Dzieje się w tarnowskim Kole Seniora

wszelkiej pomyślności. Wszyscy świetnie bawiliśmy się do 
późnych godzin nocnych.

~ K.P.

~ aktualności
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Gwiazdor odwiedził Lusówko
W niedzielne, grudniowe popołudnie, na skwerku przy ul. Jankowickiej, 

w zaprzęgu konnym, na bryczce przybył Gwiazdor. Dzieci przyniosły 
wykonane przez siebie ozdoby i kartki świąteczne, którymi ubrały sosnę 

i świerk. Każde dziecko otrzymało od Gwiazdora prezent w postaci słodyczy i wej-
ściówki na nasze Termy. Starsi mogli rozgrzać się przy ognisku, smażąc kiełbaskę 
i pijąc kawę.

Dziękujemy za przybycie i miłą zabawę. ~ Zdzisława Piszczyńska, Sołtys Lusówka

Zgodnie z wieloletnią tradycją o tej 
porze roku spotykamy się w świe-
tlicy wiejskiej na spotkaniu wigi-

lijnym dla mieszkańców. Słodkie pierni-
ki przygotowane przez Klub Gospodyń, 
pięknie udekorowane stoły oraz liczne 
atrakcje dla najmłodszych uczestników 
umiliły nam to niedzielne popołudnie. 
Wszystkie grzeczne dzieci mogły liczyć 
również na upominki, które wręczył nie 
kto inny, jak Święty Mikołaj. W naszym 
spotkaniu uczestniczył również Wójt 
Tadeusz Czajka, który złożył mieszkań-
com świąteczne życzenia i podzielił się 
z nimi tradycyjnym opłatkiem.

W imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej 
dziękuję mieszkańcom Batorowa za 
obecność na tym wydarzeniu, a wszyst-
kim Państwu życzę spokojnych i rado-
snych Świąt oraz wiele szczęścia w No-
wym Roku.

~ Joanna Kupiec 
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Grudzień obfitował w świąteczne aktywności w świetlicy wiejskiej w Bato-
rowie. Powstały w 2019 r. Klub Gospodyń Przedsiębiorczych zorganizował 
pieczenie pierników na nasz batorowski wigilijny stół. Panie z klubu przy-

gotowały ciasto, akcesoria i ozdoby i wspólnie z pomocnikami – tymi dużymi i tymi 
małymi – upiekliśmy i ozdobiliśmy setki pierników, które wszyscy mogli skoszto-
wać na spotkaniu wigilijnym dla mieszkańców.

Wspólnie zadeklarowaliśmy, że stanie się to naszą doroczną tradycją. Wszystkich 
chętnych zapraszamy już za rok. 

Kilka dni później członkinie Klubu spotkały się na warsztatach świątecznych, pod-
czas których wykonywałyśmy ozdoby świąteczne. Piękne wieńce i stroiki ozdobią 
w tym roku nasze domy.

~ Joanna Kupiec, Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Spotkanie 
wigilijne

Świąteczne warsztaty  
w Batorowie

~ aktualności
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~ aktywny lokalnie

Koncert Noworoczny, a zwłaszcza jego pierwsza część 
– Gala „Aktywni Lokalnie”, był podróżą w czasie. 
Wszystko z okazji 30-lecia samorządu gminnego, któ-

ra przypada w tym roku. 
Wieczór muzycznie otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa w towa-
rzystwie mażoretek, przygotowanych przez Gabrielę Drew-
niak. 

Gości powitał Wójt Tadeusz Czajka. Powiedział, że efek-
tem lokalnych działań na rzecz budowania społeczeństwa 
obywatelskiego jest liczba organizacji pozarządowych zare-
jestrowanych w naszej Gminie – aż 161 (45 z nich otrzymu-
je gminne wsparcie w ramach Programu Współpracy!). Wójt 
przedstawił również osoby kierujące jednostkami i spółkami 
samorządowymi oraz instytucjami kultury, podkreślając, że 
działalność tych podmiotów podnosi komfort życia w naszej 
Gminie, tworzy możliwości rozwoju osobistych pasji i zain-
teresowań oraz wzmacnia naszą wspólnotę. Na zakończenie 
swojego przemówienia przytoczył słowa śp. prof. Jerzego Re-
gulskiego: „w Polsce samorządność może odnosić szczególne 
sukcesy. Jesteśmy bowiem społeczeństwem pełnym inicjatywy 
i zdolnym do zrywu i wysiłku. Trzeba tylko pozbyć się bierno-
ści odziedziczonej po PRL-u i stworzyć warunki, aby te inicja-
tywy były właściwie ukierunkowane i zharmonizowane. A temu 
właśnie ma służyć samorząd.” 

Potem poznaliśmy tegorocznych laureatów tytułu Aktyw-
ny Lokalnie. W tym roku Wójt postanowił uhonorować osoby 

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana Edwarda Sobańskiego

Od 42 lat mieszkaniec Tarnowa Podgórnego. Z Gminą nierozerwal-
nie związał swoje życie osobiste, zawodowe i działalność społeczną.

Na progu przemian społeczno-gospodarczych współtworzył komi-
tety obywatelskie. W trakcie pierwszych, częściowo wolnych wybo-
rów parlamentarnych w 1989 roku był mężem zaufania w Tarnowie 
Podgórnym. Działalność obywatelską na terenie naszej Gminy kon-
tynuował podczas kampanii do pierwszych wyborów samorządowych 
w 1990 r. Został wybrany Radnym Gminy Tarnowo Podgórne I kaden-
cji na lata 1990 – 1994. Był także delegatem do Sejmiku Samorządu 
Województwa Poznańskiego, a poprzez nawiązane tam osobiste kon-
takty umacniał strategiczną pozycję Gminy Tarnowo Podgórne. Czę-
sto podkreśla, że wprowadzanie w owym czasie zmian ustrojowych, 
wymagało od lokalnych samorządowców wiele sił, entuzjazmu, intu-
icji i odwagi.  

Był jednym z założycieli Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsię-
biorców i Stowarzyszenia „Dar Serc”, a także członkiem komitetów 
wodociągowania i gazyfikacji Tarnowa Podgórnego i miejscowości 
ościennych. Od lat jest zaangażowany w niesienie pomocy Polakom na 
Litwie – wiele środków, energii i zdrowia pozostawił w Rejonie Solecz-
nickim, którego mieszkańcy uważają go dzisiaj za lojalnego przyja-
ciela i zaufanego powiernika. Pomagał też poszkodowanym Barda po 
powodzi w 1997 roku, zyskując ich wdzięczność, szacunek i uznanie.

Zawsze otwarty na działanie dla dobra naszej społeczności lokal-
nej. Występuje jako łącznik wielu grup społecznych. Wytrwale i konse-
kwentnie dąży do tego, by realizować inicjatywy podnoszące komfort 
życia mieszkańców. Jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć – potrafi 
zaprosić do wspólnych rozmów reprezentantów różnych opinii i prze-
konań, a potem skutecznie realizować wypracowane rozwiązania. 

Muzyczne powitanie roku
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„Aktywny Lokalnie”
dla Pana Janusza Zarzyńskiego

Z Gminą Tarnowo Podgórne związany od urodzenia, obecnie miesz-
kaniec Przeźmierowa. 

Z domu rodzinnego wyniósł poczucie obywatelskiej odwagi. 
Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w budowaniu wolnej Pol-
ski. Podczas kampanii do wyborów parlamentarnych w 1989 roku 
współtworzył Komitety Obywatelskie „Solidarność” na terenie na-
szej Gminy. Następnie w ramach budowania samorządności utworzył, 
a następnie przewodniczył pracom Komitetu w Przeźmierowie, Bara-
nowie i Chybach. W wyborach samorządowych został wybrany Rad-
nym I i III kadencji (1990 – 1994 i 1998 – 2002). Pracował także w Za-
rządzie Gminy, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego.  

Od 2002 roku był Prezesem poznańskiego Oddziału Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a od 2006 roku jest Prezesem 
Okręgu tej organizacji. Uważa, że przebywanie wśród gołębi jest nie 
tylko realizacją osobistych zainteresowań hodowców i ciekawą formą 
spędzania wolnego czasu, ale także płaszczyzną do budowania trwa-
łych relacji towarzyskich. Jest otwarty na współpracę Związku ze spo-
łecznością lokalną – chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z dzia-
łaczami przeźmierowskiego sołectwa.  

Niezwykle wrażliwy na piękno i estetykę. Koneser sztuki. Pasjonat 
opery. Z zaangażowaniem, entuzjazmem i pasją opowiada o muzyce 
klasycznej, wybitnych kompozytorach, wykonawcach i artystach świa-
towego formatu. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządo-
wymi, między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie 
Podgórnym prowadził wykłady o muzyce.  Uważa, że fundamentem 
jego pracy społecznej są wartości wyniesione z domu rodzinnego: oby-
watelska odwaga oraz głęboka wrażliwość artystyczna. 

„Aktywny Lokalnie”
dla Pani Zdzisławy Piszczyńskiej

Od 1995 roku sołtys Lusówka – w przyjęciu i pełnieniu tej 
roli pomagają jej tradycje rodzinne, przede wszystkim prze-
konanie o konieczności społecznej działalności na rzecz naj-
bliższego otoczenia. 

Pracowała w komitecie gazyfikacji Lusówka. Rozwijając 
swoją działalność samorządową została Radną Gminy III 
kadencji (1998 – 2002). Uczestniczyła w pracach Rady, wy-
znaczającej kierunki strategicznego rozwoju Gminy i okre-
ślającej zasady i reguły funkcjonowania naszego samorządu. 

Z pozoru delikatna, w rzeczywistości twarda i rzeczowa 
sołtys. Pełni swą funkcję w czasie, kiedy Lusówko diametral-
nie zmienia swoje oblicze. Ćwierć wieku temu była to mała, 
kameralna miejscowość, którą zamieszkiwało 500 osób. Dziś 
to miejsce o najszybszym przyroście liczby ludności. Zmienia 
się zatem charakter miejscowości, ewoluują lokalne potrze-
by i społeczne oczekiwania. W odpowiedzi na te przeobraże-
nia, dzięki trosce i osobistemu zaangażowaniu Pani Sołtys, 
w Lusówku realizowane są kolejne inwestycje publiczne: roz-
budowana została szkoła podstawowa, zrewitalizowano pa-
łac, rozwijana jest infrastruktura drogowa, techniczna i re-
kreacyjna. 

Pełnienie funkcji sołtysa w tak dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości to trudne wyzwanie, wymagające elastycz-
ności, strategicznego myślenia i sztuki kompromisu. Pani 
Sołtys odważnie zaprasza do rozmów reprezentantów wszyst-
kich lusowieckich środowisk. Jest orędownikiem idei szero-
kiej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

zaangażowane w działalność społeczną od początków samorządności w naszej 
Gminie. Wyróżnieni zostali: Zdzisława Piszczyńska, Janusz Zarzyński i Edward 
Sobański.

Na zakończenie Gali Wójt wzniósł toast za pomyślność mieszkańców i Gminy. 
Druga część Koncertu nosiła tytuł „Nasza orkiestra – nasi soliści”. Zaśpiewa-

li dla nas Gabrysia i Kamil Marszałowie, Julia Gąska, Julia Mróz i wokaliści ze 
Studia Piosenki, działającego przy GOK SEZAM pod kierunkiem Ady Mańczak-
-Rogoży, a muzycznie zaprezentowali się Antoni Woźniak, Daniel Kobielski, Ma-
teusz Osowski, Gabriela Piotrowska i Natasza Zagórska.

Zwieńczeniem Koncertu był Marsz Radeckiego, w którym ponownie podzi-
wiać mogliśmy mażoretki. 

~ ARz
Dziękujemy firmie Strauss Cafe Poland za bezpłatny poczęstunek kawowy. 
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Rozmowa Wiesława Białego z Leszkiem Kierzek,  prekurso-
rem rolniczego handlu detalicznego w naszej Gminie 

Wiesław  Biały: W październiku 2014 r. przebywał Pan z żoną 
na szkoleniu Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego 
warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz pod-
stawy sprzedaży bezpośredniej w Centrum Doradztwa Rolnicze-
go Oddział w Radomiu. Czemu musiało upłynąć długie pięć lat 
zanim uruchomił Pan własny biznes?

Leszek Kierzek: Ówczesne przepisy były niedostosowane do 
życia. W ramach sprzedaży bezpośredniej można było sprzedać 
produkty wytworzone w gospodarstwie za maksimum 20 tysięcy 
złotych, a powyżej tej kwoty płaciło się spory podatek dochodo-
wy. Poza tym były niskie limity sprzedaży produktów z 1 ha. Nie 
było w ogóle takiego pojęcia jak rolniczy handel detaliczny.

WB: Czy może Pan przybliżyć Czytelnikom pojęcie „rolniczy 
handel detaliczny”?

LK: Rolniczy handel detaliczny (RHD) polega na zbywaniu 
konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub 
części z własnej uprawy czy hodowli. Podlega tylko rejestracji 
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (produkty roślinne) lub In-
spekcji Weterynaryjnej (produkty roślinne i zwierzęce).

WB: Zaczął Pan od uprawy na nasiona, doczyszczania ich 
i sprzedaży bezpośredniej do klientów kostrzewy czerwonej od-
miany Areta. Dlaczego akurat ta odmiana?

LK: Kostrzewa czerwona Areta jest stosunkowo łatwa w upra-
wie, uniwersalna (o pastewnym i trawnikowym użytkowaniu), 
o dobrej zimotrwałości i odporności na suszę. Nie jest już chro-
niona prawami autorskimi i nie podlega odstępstwu rolnemu.

WB: Znam Pana Ojca – był producentem mleka, później bydła 
opasowego. Pan nie prowadzi produkcji zwierzęcej, ale pozostał 
okazały budynek obory.

LK: Przystosowałem ten budynek do produkcji olejów tłoczo-
nych na zimno. Podzieliłem go wg własnego pomysłu na maga-
zyn surowców i wyrobów gotowych, pomieszczenie produkcyjne, 
sklepik i część socjalną. Dodatkowo obok na froncie wygospoda-
rowałem osobne pomieszczenie dla firmy Tania Przesyłka, która 
na lokalnym rynku jest już od 5 lat i która m. in. wysyła moją 
kostrzewę czerwoną do klientów w Polsce. Przed obiektem jest 
wygodny, utwardzony parking dla klientów. W sklepiku sprzeda-
je moja żona Magdalena.

WB: Z jakich nasion tłoczy Pan olej na zimno?
LK: Na razie z rzepaku i z lnu. W planach mam jeszcze olej ry-

dzowy i z czarnuszki. Oprócz tego sprzedaję makuch rzepakowy 
i lniany w formie granulatu, który jest doskonałą paszą dla cieląt.

WB: Dlaczego nie próbował skorzystać ze wsparcia Przetwór-
stwo i marketing produktów rolnych ze środków Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

LK: Niestety zraziła mnie duża liczba dokumentów i czas, któ-
ry musi upłynąć od zakończenia naboru do otrzymania pieniędzy 
na konto. Inwestowałem z własnych środków z gospodarstwa, 
a że były one ograniczone z powodu dekoniunktury i przez nie-
korzystne warunki atmosferyczne (dwa lata pod rząd susza), dla-
tego trwało to tak długo.

WB: Rolnictwo pod miastem w tak zurbanizowanej Gminie to 
trudny temat. Oprócz bardzo długiego zaangażowania kapitału 
trzeba zmierzyć się z bardzo dużą konkurencją ze strony prze-
mysłu i deweloperów. Poza tym nie istnieje tu praktycznie rynek 
dzierżaw gruntów rolnych, bo ich właściciele żądają wręcz ko-
smicznych czynszów. Co w takim razie robić?

LK: Aby rolnictwo na tym terenie przetrwało, trzeba wciąż szu-
kać nowych rozwiązań, być otwartym na potrzeby rynku i prze-
chwytywać zyski z przetwórstwa i dystrybucji – skracać łańcuch 
żywności od producenta do konsumenta eliminując pośredników. 
W moim gospodarstwie będę siał 5 roślin, z których dwie sprze-
daję bezpośrednio do odbiorców, a docelowo będą to trzy rośliny. 
Chcę pozostać w tym zawodzie, bo lubię pracować „na swoim” 
i nie mieć żadnego szefa nad sobą. Widział Pan na honorowym 
miejscu zdjęcie mojego dziadka, który po powrocie z USA w la-
tach trzydziestych kupił tu w Tarnowie Podgórnym gospodarstwo 
rolne. Tak i ja w przyszłości przekażę moje gospodarstwo następ-
cy i chcę, aby miał dobry warsztat pracy.

WB: Słyszałem, że żyłkę przedsiębiorczości przejął Pana 8-letni 
syn Wiktor, który w tym roku ze sprzedaży dyni uzyskał 2500 zł?

LK: Syn nauczył się szanować pieniądze, które nie lecą z nie-
ba, a trzeba pozyskać ciężką pracą, uczy się zabiegać o klienta. 
W przyszłym roku zwiększymy areał tej uprawy. 

WB: Zamierza Pan powrócić do dwufazowego zbioru rzepaku. 
Dlaczego?

LK: To proste – aby wyeliminować rakotwórczy glifosat, 
używany nie tylko do odchwaszczania, ale i do dosuszania nasion 
po zbiorach. Urzędnicy w Unii Europejskiej chcieli zabronić sto-
sowania glifosatu na terenie Wspólnoty, ale nie dali rady lob-
bingowi. Ja skorzystam ze współpracy z firmą Korbanek, której 
pracownicy będą na moich polach testować pokosówkę firmy 
Rostselmash. Film z tego zostanie zamieszczony //w Internecie 
i oprócz nowej maszyny będzie promował moją działalność – tło-
czenie na zimno olejów z nasion zawierających minimalne, nie-
zbędnie konieczne pozostałości środków ochrony roślin.

WB: Kto Pana wspierał w tej nowej działalności?
LK: Przede wszystkim moja żona Magdalena i moi rodzice. 

Uważam, że największa bariera tkwi w naszej głowie – musimy 
wyjść ze strefy komfortu w niepewne. W szkole wmawiają nam, 
że na pewno się nie uda, mamy się nie wychylać i iść w szeregu. 
Nie doceniają ludzi przedsiębiorczych, pozytywnie zakręconych. 
Każdy wozi koło zapasowe w samochodzie, a prawie nikt nie dy-
wersyfikuje dochodów. Jeśli nie ma się koła zapasowego w samo-
chodzie, to czeka nas co najwyżej długi spacer. A jeśli utraci się 
jedyne źródło dochodu, to kto zapłaci za rachunki, jedzenie i inne 
koszty stałe?           

WB: Jakie są Pana plany na przyszłość?          
LK: W dalszej przyszłości chciałbym uprawiać stare odmia-

ny pszenicy – orkisz, płaskurkę lub samopsza, mielić na mąkę 
i sprzedawać.

~ Wiesław  Biały
Zapraszamy do sklepu przy ul. Rokietnickiej 63, Tarnowo Podg.

Sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 17 i 19 grudnia

Grudzień to miesiąc wyjąt-
kowy, bardziej kojarzy 
nam się z przygotowa-

niem świąt Bożego Narodzenia 
z przywitaniem Nowego Roku. 
Jesteśmy zabiegani, podekscy-
towani, ale jakże serdeczni, mili, 
składający serdeczne życzenia 
na różnych przedświątecznych 
spotkaniach. 

W Radzie Gminy też panował 
nastrój ożywienia. 17 grudnia 
odbyło się świąteczne spotkanie 
całej Wielkiej Wielopokolenio-
wej – Gminnej Rodziny, w któ-
rej każdy podejmuje się działań 
i zadań dla dobra naszych miesz-
kańców. Obecny był Wójt z ka-
drą kierowniczą Urzędu Gmi-
ny, szefowie gminnych spółek 
i instytucji, służb mundurowych, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
sołtysi i radni: Gminy, Senioral-
nej i Młodzieżowej, a także kie-
rujący stowarzyszeniami i orga-
nizacjami pozarządowymi. Za 
pracę, poświęcony czas, wyso-
ki profesjonalizm serdeczne po-
dziękowanie złożył Wójt i Prze-
wodnicząca Rady. 

W magiczny nastrój święto-
wania wprowadzili nas artyści 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Jana Pawła II z Tarnowa Podgór-
nego, jak również Przewodniczą-
ca Rady przy akompaniamencie 
wspaniałego skrzypka Adama 
Gieraka. Życzeniom i podzięko-
waniom nie było końca. 

Dwa dni później, 19 grudnia, 
odbyła się sesja, której najważ-
niejszym zdaniem było uchwa-
lenie budżetu na 2020 rok. Pra-
ce nad projektem budżetu trwały 
od momentu przekazania przez 
Wójta Radzie Gminy, tj. 15 li-
stopada. Radni w poszczegól-
nych komisjach wypracowywali 
opinie o nim. Nie była to prosta 
sprawa. Wymagała ona od rad-
nych sporo wiedzy i ogromne-
go nakładu pracy. W komisjach 
uczestniczyli Wójt, Skarbnik, 
Zastępcy  Wójta, odpowiadając 

na pytania dotyczące raczej wy-
datków inwestycyjnych. Samo-
rząd coraz więcej musi dokładać 
środków do zadań, które nakła-
da rząd, obcina pieniądze, które 
winny sprzyjać inwestycjom na 
rzecz mieszkańców naszej Gmi-
ny. Rada podjęła uchwałę, w któ-
rej wyraziła swoje stanowisko 
dotyczące sytuacji finansów jed-
nostek samorządu terytorialne-
go. Finalizujące prace nad pro-
jektem budżetu Gminy na 2020 
r. głosowanie wykazało, że zo-
stał przyjęty jednogłośnie.

Podstawowe wielkości środ-
ków zaplanowanych na po-
szczególne cele znajdą Państwo 
wewnątrz niniejszego numeru 
naszego pisma, również stano-
wisko Rady. 

Rada zaakceptowała końco-
we zmiany w budżecie Gminy 
na 2019 r., Wieloletnią Prognozę 
Finansową oraz listę wydatków 
niewygasających do realizacji 
w roku następnym. Rozpatrzono 
36 projektów uchwał, większość 
z nich dotyczyła przedłużenia 
umowy dzierżawy z dotychcza-
sowym najemcą oraz sprzedaży 
nieruchomości. 

Rada pochyliła się nad miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów w Sa-
dach w rejonie ul. Kobylnickiej, 
Azaliowej i Lotosowej – po dys-
kusji uchwały nie podjęto. Okre-
ślono szczegółowe zasady, spo-
sób i tryb umarzania, odraczania 
terminu spłaty oraz rozłożenia 
na raty należności mających cha-
rakter cywilnoprawny przypada-
jący Gminie Tarnowo Podgórne 
i jej jednostkom organizacyj-
nym, warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypad-
kach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu lub osoby do 
udzielania tych ulg. Podjęto de-
cyzję w sprawie wyposażenia 
w majątek trwały Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Tarnowie Pod-

górnym – dotyczy nieruchomo-
ści (strzelnica). W sferze spraw 
społecznych przyjęto programy 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii oraz program po-
lityki zdrowotnej „Wsparcie re-
habilitacyjne dla seniorów (osób 
przewlekle chorych) mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgorne 
na lata 2020-2022”. 

Dokonano zmiany uchwały 
RG nr XIV/181/2015 w sprawie 
szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłącze-
niem specjalistycznym usług 
opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwol-
nienia od opłat, jak również ich 
trybu pobierania. Udzielono po-
mocy finansowej Powiatowi Po-
znańskiemu: jedna dotyczy po-
krycia części kosztów zlecenia 
wykonania zadań Izby Wytrzeź-
wień, druga dotyczy pokrycia 
kosztów etatu specjalisty w Filii 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Tarnowie Podgór-
nym. Trzecia dotyczy przebu-
dowy ul Szkolnej w Tarnowie 
Podgórnym. Przyjęto regulamin 
dostarczania wody i odprowa-
dzenia ścieków obwiązujący na 
terenie Giny Tarnowo Podgórne 
Na koniec roku nie zapomnia-
no również o zapewnieniu opie-
ki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobieganiu bezdomno-
ści. Po wyczerpaniu końcowych 
i zwyczajowych punktów po-
rządku obrad Rada Gminy przy-
jęła harmonogram swej pracy 
na 2020 i życzeniami świątecz-
no-noworocznymi zakończo-
no ostatnią sesję Rady Gminy 
w 2019 roku. Następna sesja od-
będzie się 21 stycznia. Serdecz-
nie zapraszam! 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Seniorów
Sesja z 12 grudnia

12 grudnia odbyła się VI 
sesja Rady Seniorów, 
która podsumowała 

prace Rady Seniorów za 2019 r 
oraz przyjela ramowy plan dzia-
łania na 2020r. W 2019 r odby-
ło się 5 sesji, na których, oprócz 
spraw bieżących, poruszano 
z udziałem zaproszonych gości 
tematykę istotną dla życia miesz-
kańców, a seniorów w szczegól-
ności Miedzy innymi zapoznano 
się z działaniami pomocowymi 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych i ubogich, działaniami 
Urzędu Gminy na rzecz czystego 
powietrza, działaniami Tarnow-
skiego Centrum Senioralnego 
(TCS) w Pałacu Jankowice oraz 
formami pomocy Urzędu w za-
kresie zdrowia i rehabilitacji se-
niorów.

Wysoko oceniono organiza-
cję i program II Balu Seniorów 
w dniu 6 lipca. Pomyślnie oce-
niono rozwój organizacyjny Kół 

Seniora: powstały dwa nowe 
Koła – Sierosław i Wysogotowo, 
czyli obecnie na terenie Gminy 
działa 10 Kół.

W działaniach na 2020 r. przy-
jęto, że sesje Rady Seniorów 
odbywać się będą w czwartki, 
w następujących terminach: 6 
lutego, 16 kwietnia, 25 czerwca, 
24 września i 10 grudnia. Nato-
miast III Bal Seniorów odbędzie 
się 4 lipca w Pałacu Jankowice.

Na każdej Sesji poruszany bę-
dzie jedno z poniżej wymienio-
nych zagadnień, które referowa-
ne będzie przez zaproszonego 
gościa:

- oferta programowa TSC Jan-
kowice, 

- działania Urzędu Gminy na 
rzecz seniorów w oparciu o zapi-
sy planu budżetowego,

- bezpieczny senior na terenie 
Gminy - informacja o stanie bez-
pieczeństwa i o zagrożeniach dla 
seniorów w oparciu o stosowane 

metody działań przestępczych 
i sposoby im zapobiegania (in-
formację przedstawią przedsta-
wiciele Policji),

- sposób zabezpieczenia swo-
ich danych osobowych przez se-
niorów w oparciu o obowiązują-
cą ustawę,

- zabezpieczenie pomocy me-
dycznej dla mieszkańców Gmi-
ny (pomoc doraźna i specjali-
styczna).

W czasie sesji Wójt Tadeusz 
Czajka wręczył naszemu kole-
dze Henrykowi Wierzbie z Sie-
rosławia akt wyboru do Rady 
Seniorów. Rada obecnie liczy 15 
członków.

Na zakończenie radni przeła-
mali się opłatkiem i złożyli sobie 
wzajemnie życzenia świąteczno-
-noworoczne.

~ Leszek Majewicz,  
Przewodniczący Rady Seniorów

Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami 
na „Wnuczka i Policjanta”, które nadal są popularne 
i wykorzystywane przez osoby podszywające się za 

kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób star-
szych – seniorów o archaicznych imionach wyszukując da-
nych w książkach telefonicznych. 

Przypomnijmy, iż Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy 
nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiego-
kolwiek powodu. 

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym apeluje:
- w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy prosimy natych-

miast informować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Po-
licji w Tarnowie Podgórnym tel. 61 84 148 60.

- nigdy nie wręczaj pieniędzy obcej osobie, 
- nie dzwoń na numery wskazane przez rozmówcę telefo-

nicznego
- zadzwoń do bliskich i potwierdź, czy to faktycznie oni 

dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy. 
~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk

kierownik RD Baranowo

Wyłudzenia pieniędzy na 
wnuczka i policjanta

Krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa

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

Każda osoba może skorzystać z mapy wchodząc na stronę in-
ternetową www.policja.pl. 

Mapa jest bardzo prosta w obsłudze: wystarczy wybrać 
miejsce na mapie oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidłowe 
parkowanie itp. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe, nie trze-
ba podawać swoich danych osobowych. Każde zgłoszenie jest 
zawsze weryfikowane przez Policję. Korzystając z Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy, że w przypadkach, które 
wymagają natychmiastowej interwencji Policji, niezwłocznie 
powinniśmy dzwonić pod nr alarmowe tj. 112 lub 997. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
 kierownik RD Baranowo
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~ bezpieczeństwo

Straż Gminna informuje
Początek roku to czas na podsumowanie roku minionego, 

na podstawie rejestru interwencji prowadzonych przez 
Straż Gminną wyglądał następująco:

• zagrożenia w ruchu drogowym – 1036,
• awarie techniczne – 27,
• ochrona środowiska i gospodarka odpadami – 654,
• zagrożenia pożarowe (katastrofy) – 3,
• zagrożenia życia i zdrowia – 63,
• zakłócenia porządku publicznego i spokoju – 389,
• zwierzęta – 584,
• pozostałe zgłoszenia – 975.
Razem w 2019 r. strażnicy podjęli 3731 interwencji, tych 

zgłoszonych przez mieszkańców, tych na podstawie inicjaty-
wy własnej, a także tych, które zostały przekazane przez inne 
podmioty i organy. W czasie służby patrolowej na terenie 
Gminy w wielu miejscach, wytypowanych na podstawie zgło-
szeń mieszkańców, analizy bezpieczeństwa na terenie Gminy 
tworzonej z policjantami z Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym, a także dzielnicowymi Rewiru Policji w Barano-
wie czy też na podstawie zgłoszeń pisemnych i mailowych, 
strażnicy pojawiali się wielokrotnie. Takie działania mają na 
celu oddziaływanie prewencyjne, czyli zapobieganie czynom 
zabronionym w danym rejonie, a także na bieżąco egzekwo-
wanie zachowania zgodnego z przepisami prawa.

 Największa liczba interwencji (1036) stanowi wykrocze-
nia w ruchu drogowym. Podobnie jak w większości straży 
gminnych czy też miejskich, do naszej straży wpływają zgło-
szenia dotyczące naruszania przepisów ruchu drogowego. Jak 
wielokrotnie pisałem strażnicy mają ograniczone uprawnienia 
w zakresie kontroli ruchu drogowego, głównie ograniczające 
się do kierującego niestosującego się do znaku „zakaz ruch 
w obu kierunkach”, uczestnika ruchu niestosującego się do 
przepisów o zatrzymaniu i postoju pojazdów. Strażnicy rów-
nież mogą podejmować czynności wobec uczestnika ruchu 
niestosującego się do przepisów o ruchu motorowerów, rowe-
rów, pojazdów zaprzęgowych oraz pędzeniu zwierząt, a także 
ruchu pieszych. Większość zgłoszeń dotyczyła naruszeń przez 
kierujących pojazdami do znaków drogowych, a także przepi-
sów o zatrzymaniu i postoju pojazdów. 

Nie tylko znaki dro-
gowe (przed wszystkim 
te dotyczące zakazu po-
stoju lub zatrzymywania 
się) stanowią, że uczest-
nik ruchu drogowego, ja-
kim jest kierujący musi 
stosować się do nich. 
Należy też znać znacze-
nie znaków informacyj-
nych, z których na pod-
stawie przepisów prawa 
o ruchu drogowym wy-
nikają określone wyma-
gania (np. w strefie za-
mieszkania). 

Wskazana liczba wy-
kroczeń z zakresu ruchu 

drogowego nie oddaje wszystkich czyn-
ności prowadzonych przez strażników 
w tym zakresie. Miniony rok, to wiele 
niewymienionych w powyższej staty-
styce interwencji prowadzonych na pod-
stawie zgłoszeń skierowanych np. w formie pisemnej, mailo-
wej. Prowadzenie takich czynności wyjaśniających w sprawie 
podejrzenia popełnienia wykroczenia, wymaga dużego zaan-
gażowania czasowego, by sprawę zakończyć zgodnie z prze-
pisami prawa. 

W minionym roku straż-
nicy podejmowali także 
czynności związane z po-
zostawieniem na drogach 
na terenie gminy pojazdów, 
których stan wskazuje na 
to, że nie są używane lub 
pozostawione są bez tablic 
rejestracyjnych. W każ-
dej sytuacji prowadzone są 
czynności zmierzające do 
poinformowania właścicie-
la o obowiązku zabrania ta-
kiego pojazdu z terenu dróg 
na terenie gminy. W 5 sytu-
acjach działania przyniosły 
oczekiwany skutek, czy-
li pojazdy zostały zabrane 
w wyniku podjętych czynności. Natomiast 7 pojazdów zostało 
usuniętych na podstawie art. 50a prawa o ruchu drogowym 
przez Straż Gminną na podstawie zlecenia organu gminy lub 
zarządcy drogi, w ramach wykonywanych zadań. 

W czasie minionego roku strażnicy uczestniczyli wiele razy 
w zabezpieczeniu miejsc zdarzenia do momentu przybycia 

uprawnionych służb. Zgodnie z przepisami prawa, konkret-
nie na podstawie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego, 
strażnicy uprawnieni są do wydawania poleceń osobie, która 
spowodowała przeszkodę w ruchu drogowym lub zagrażającą 
jego bezpieczeństwu. 

~ Artur Szeląg, Komendant Straży Gminnej
Fot. Straż Gminna 
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~ bezpieczeństwo

Kronika policyjna
1 grudnia, Wysogotowo, ul. Batorow-

ska: nieznany sprawca, uszkodził 7 słu-
pów oświetleniowych i ukradł 7 halo-
genów z bezpiecznikami. Wartość strat 
4500 zł na szkodę osoby prywatnej. 

1 grudnia, Baranowo, ul. Wiosenna: 
nieznany sprawca, dokonał kradzieży po-
jazdu m-ki VW T-ROC. Wartość strat 90 
tys. zł na szkodę firmy. 

1 grudnia, Sierosław, ul. Pokrzywnic-
ka: nieznany sprawca, po uprzednim wła-
maniu się do domku letniskowego ukradł 
wyposażenie AGD, rower dziecięcy i za-
bawki. Wartość strat 2500 zł na szkodę 
osoby prywatnej. 

15 grudnia, Sierosław, ul. Pokrzywnic-
ka: nieznany sprawca, po uprzednim wła-
maniu się do domku letniskowego ukradł 
wyposażenie AGD i RTV, wkrętarkę i al-
kohole różnych marek. Wartość strat 4 
tys. zł na szkodę osoby prywatnej. 

15 grudnia, Przeźmierowo, ul. Rynkowa: 
nieznany sprawca ukradł Fiata Seicento. 
Wartość strat 2 tys. zł na szkodę osoby 
prywatnej. 

18 grudnia Przeźmierowo, ul. Modrze-
wiowa: nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży telefonu Samsung Galaxy S8. Wartość 
strat 2500 zł na szkodę osoby prywat-
nej. 

19 grudnia, Sierosław, ul. Leśna: nie-
znany sprawca po uprzednim włamaniu się 
do domku letniskowego ukradł wyposaże-
nie RTV i elektronarzędzia. Straty na 
szkodę osoby prywatnej. 

19 grudnia, Lusowo, ul. Nowa: niezna-
ny sprawca, po wybiciu szyby od pojaz-
du Audi, ukradł neseser z dokumentami 
i dyskami pamięci. Wartość strat 2 tys. 
zł na szkodę osoby prywatnej. 

W wyniku działań Policji tj. KP Tar-
nowo Podgórne, RD Baranowo i PP Rokiet-
nica w grudniu 2019 r. zatrzymano na 
gorącym uczynku lub w bezpośrednim po-
ścigu 13 sprawców przestępstw w tym 3 
nietrzeźwych kierowców oraz 3 osoby po-
szukiwane. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir 
Dzielnicowych w Baranowie informuje właścicie-
li, zarządców obiektów handlowych o konieczności 

właściwego zabezpieczenia przed kradzieżami, włamaniami. 
Prosimy o dokonanie przeglądów obiektów pod kątem prawi-
dłowego działania zabezpieczeń, monitoringu. Reagujmy na 
osoby podejrzanie zachowujące się, obserwujące posesje czy 
też obiekt handlowy. 

W przypadku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów 
niezwłoczne poinformowanie Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym pod nr tel. 997, 112 lub 61 84 148 60.
~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo

Aplikacja „Moja komenda”

Moja Komenda to mobilna wyszukiwarka dzielnico-
wych, jest ona bardzo łatwa w obsłudze. Pozwa-
la jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego 

dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, żeby ustalić, który 
funkcjonariusz odpowiada za dany rejon. Aplikacja ta umoż-
liwia wyszukanie każdego dzielnicowego na terenie całej Pol-
ski. Dzielnicowego można wyszukać również po imieniu i na-
zwisku. Aplikacja „Moja Komenda” zawiera również bazę 
teleadresową wszystkich komend, komisariatów, posterunków 
oraz rewirów dzielnicowych w Polsce. 
~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk, kierownik RD Baranowo

Właściwe zabezpieczenie 
obiektów handlowych

Posiadasz broń palną 
– zapoznaj się!

Szanowni mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, po-
siadający broń palną: zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 

2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewiden-
cjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224) 
zmieniły się przepisy dotyczące urządzeń do przechowy-
wania broni palnej. W związku z tym wszelkiego rodzaju 
kasetki, sejfy oraz szafy na broń powinny posiadać odpo-
wiednią klasę bezpieczeństwa oraz potwierdzający to certy-
fikat. Najniższą klasą wymaganą do przechowywania broni 
jest klasa S1. 

Każdorazowo przy kontroli broni i sposobu jej prze-
chowywania jest to sprawdzane i weryfikowane przez po-
licjantów. Aby uniknąć nieporozumień podczas kontroli, 
doradzamy sprawdzić i dostosować urządzenia do obowią-
zujących przepisów. Klasy bezpieczeństwa przedstawiają 
się następująco od najniższej: norma PN-EN 14450 klasa 
S1 i S2, norma PN-EN 1143-1 lub PN-en 1143-2 klasa 0, I, 
II,III, IV, V, VI, VII, VIII. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk,  
kierownik RD Baranowo
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Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 26 listopada 
2019 r. uchwaliła stawki podatków lokalnych na 2020 
rok w kształcie zaproponowanym przez Wójta Tade-

usza Czajkę. Poniżej krótkie omówienie poszczególnych po-
datków. 

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są w uchwale 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVIII/293/2019 w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2019 r., poz.10261). Oto przykładowe stawki:
 od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,66 zł od 

1m2 powierzchni użytkowej,
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 22,35zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, 
 od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1m2 
powierzchni. 

Stawki te są o 7% wyższe od stawek obowiązujących w la-
tach 2016 – 2019. 

Należy podkreślić, iż stawki obowiązujące w naszej Gminie 
na rok 2020 są niższe od stawek obowiązujących w innych 
gminach, jednocześnie znacznie odbiegają od stawek maksy-
malnych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2020 

(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku 
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2020 roku – M.P. z 2019 r., poz. 738). 

Wysokość wybranych stawek podatku od nieruchomości 
oraz ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 
w wybranych, okolicznych gminach obrazuje tabela poni-
żej.

Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2020 stosowana będzie 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVIII/292/2019 
w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2019 r., poz.10260). Zgodnie z tą uchwałą obniżono 
cenę skupu 1 dt żyta do kwoty 48,00 zł. Stawka podatku obli-
czona na podstawie tej ceny wynosić będzie na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne 120,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla po-
datników posiadających gospodarstwo rolne,  a dla pozosta-
łych podatników opłacających podatek rolny 240,00 zł za 1 
ha fizycznego. Stawka podatku rolnego nie uległa zmianie od 
roku 2012. W Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 paździer-
nika 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019r., poz. 1017), cenę skupu 1 
dt żyta wynosi 58,46 zł. Stawka podatku rolnego obliczona na 
podstawie tej ceny wyniosłaby w roku 2020 –146,15 zł za 1 ha 
przeliczeniowy dla podatników posiadających gospodarstwo 
rolne, a dla pozostałych podatników opłacających podatek rol-
ny 292,30 zł za 1 ha fizyczny. 

Podatki lokalne na 2020

M. Poznań Szamotuły Kaźmierz Swarzędz

0,81 zł 0,66 zł 0,81 zł 0,81 zł 0,80 zł 0,81 zł 0,75 zł 0,79 zł 0,81 zł 0,75 zł 0,78 zł

23,90 zł 22,35 zł 23,90 zł 23,20 zł 23,00 zł 23,90 zł 18,50 zł 23,50 zł 23,90 zł 22,50 zł 23,90 zł

11,18 zł 10,41 zł 11,18 zł 11,00 zł 11,18 zł 11,18 zł 8,00 zł 11,00 zł 11,18 zł 10,00 zł 11,18 zł

4,87 zł 4,60 zł 4,87 zł 4,80 zł 4,87 zł 4,87 zł 4,50 zł 4,80 zł 4,60 zł 2,20 zł 4,87 zł

8,05 zł 5,67 zł 8,05 zł 6,53 zł 8,05 zł 8,05 zł 6,00 zł 7,95 zł 7,62 zł 5,50 zł 7,00 zł

8,05 zł 5,67 zł 8,05 zł 6,53 zł 8,05 zł 8,05 zł 6,00 zł 7,95 zł 7,62 zł 5,50 zł 7,00 zł

8,05 zł 7,46 zł 8,05 zł 7,88 zł 8,05 zł 8,05 zł 6,00 zł 7,95 zł 7,62 zł 5,50 zł 7,00 zł

0,95 zł 0,82 zł 0,95 zł 0,93 zł 0,95 zł 0,95 zł 0,85 zł 0,93 zł 0,85 zł 0,90 zł 0,95 zł

4,80 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,70 zł 4,80 zł 4,80 zł 4,58 zł 4,70 zł 4,58 zł 4,40 zł 4,80 zł

0,50 zł 0,36 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,49 zł 0,40 zł 0,45 zł 0,50 zł

3,15 zł 3,15 zł 3,15 zł 3,15 zł 3,15 zł 3,15 zł 3,00 zł 3,10 zł 3,00 zł 0,60 zł 0,50 zł

146,15 zł 120,00 zł 146,15 zł 127,50 zł 125,00 zł 146,15 zł 131,00 zł 123,60 zł 131,00 zł 87,50 zł 100,00 zł

 dla pozostałych podatników 292,30 zł 240,00 zł 292,30 zł 255,00 zł 250,00 zł 292,30 zł 262,00 zł 247,20 zł 262,00 zł 175,00 zł 200,00 zł

stawka ustalona na niższym poziomie niż w Gminie Tarnowo Podgórne

Stawki podatkowe ustalone w różnych gminach na 2020 rok

Od gruntów zwiazanych z prowadzeniem działalności gosp.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych d.p.p. 

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

Od budynków innych niż wymienione, w tym d.p.p.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Od garaży wolnostojących

~ podatki
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Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha lasu, czyli gruntów leśnych skla-

syfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy 
(z wyjątkiem tych gruntów zajętych na wykonywanie innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna) wynosi, rów-
nowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według śred-
niej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3 – zgodnie z Ko-
munikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku 
(M.P. z 2019 r., poz. 1018).

Podobnie jak w latach poprzednich Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny drewna. Zatem w 2020 roku podatek leśny za 1 ha 
fizyczny lasu wyniesie 42,7328 zł. 

Podatek od posiadania środków transportowych
Na rok 2020 poszczególne stawki podatkowe zawiera 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XVIII/294/2019 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 
2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz.10261). Stawki te po-
dobnie jak stawki podatku od nieruchomości są o 7% wyższe 
od stawek obowiązujących w latach poprzednich. Określone 
zostały również na poziomie niższym od górnych stawek kwo-
towych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku, ogłoszonych 
przez Ministra Finansów 

Właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu win-
ni złożyć (bez wezwania) deklaracje na podatek od środków 
transportowych DT-1 W bieżącym roku termin ten upływa 
w dniu 17 lutego.

Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych 
wpłacają (bez wezwania) należny podatek na indywidualny 
wirtualny rachunek bankowy. Termin płatności I raty za rok 
2020 mija 17 lutego. 

Formularze podatkowe
Podobnie jak formularz deklaracji na podatek od środków 

transportowych DT-1, ustalony (od wielu lat) rozporządze-
niem Ministra Finansów, od 1 lipca 2019r. obowiązują jedno-
lite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne. Dla po-
datku od nieruchomości IN-1, DN-1; podatku rolnego IR-1, 
DR-1 i podatku leśnego IL-1, DL-1.

Formularze te można znaleźć na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne (www.tarnowo-podgorne.pl) jak 
i na Portalu Podatkowym na stronie (www.podatki.gov.pl).

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 
1 lipca 2019r. jest możliwe

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług admini-
stracji publicznej ePUAP. Na portalu e-URZĄD w Tarnowie 
Podgórnym, dostępnym, za pośrednictwem naszej strony in-
ternetowej znajdują się odnośniki do wszystkich elektronicz-
nych formularzy. Deklaracje i informacje muszą być opatrzo-
ne bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicz-
nym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne.

Pamiętać należy jednak, że informacje i deklaracje, które 
powinny zostać złożone do końca czerwca 2019r. oraz korek-
ty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać 
z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, obowiązują-
cych w poszczególnych okresach.

Decyzje wymiarowe na rok 2020
Osobom fizycznym, będącym podatnikami, decyzje w spra-

wie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
leśnego będą dostarczane przez Pocztę Polską na przełomie 
stycznia i lutego 2020r.

Opłata targowa
Uchwałą Nr XVIII/291/2019 Rada Gminy Tarnowo Podgór-

ne wprowadziła i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 2020 
(Dz. Urz. Wojew. Wielkp. z 2019r., poz.10478). Opłatę targo-
wą zobowiązani są płacić osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
sprzedające na targowiskach – poza budynkami lub w ich czę-
ściach. Za targowisko uważa się wszelkie miejsca, w których 
jest prowadzona sprzedaż. Wysokość opłaty targowej nie ule-
gła zmianie i jest taka sama od siedmiu lat. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, uległ zmianie system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Najważniejszą zmianą, jaka dotyczy właścicie-
li nieruchomości, jest wprowadzenie obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. UWAGA: 
Zachodzi tu konieczność złożenia nowej deklaracji, przez 
podmioty do tego zobowiązane, jeżeli w dotychczasowej 
deklaracji dokonano „zmieszanego” wyboru sposobu zbie-
rania odpadów komunalnych na nieruchomości.

W roku 2020 ulegnie również zmianie wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie trwają 
prace legislacyjne odnośnie wprowadzenia nowego regula-
minu utrzymania czystości i porządku w naszej gminie oraz 
równolegle odnośnie ustalenia nowego formularza deklaracji, 
ustalenia stawki opłaty i wprowadzenia zwolnienia z opłaty. 
O wyniku tych prac poinformujemy po uchwaleniu stosow-
nych uchwał.

Po ustaleniu nowej stawki, zgodnie z obowiązkiem usta-
wowym, zostaną wysłane do wszystkich podmiotów stosow-
ne zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki 
opłaty i danych podanych w deklaracji. Zawiadomienia te 
będą dostarczane przez Pocztę Polską.

Nie ulegnie zmianie natomiast częstotliwość, terminy i tryb 
uiszczania opłaty za odpady komunalne. Podobnie jak w roku 
2019 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uisz-
czana będzie raz w kwartale, do dnia 15. drugiego miesiąca 
kwartału. I tak w 2020 roku: za I kwartał – do 17 lutego, za 
II kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 17 sierpnia, za IV 
kwartał – do 16 listopada. Opłatę tę uiszcza się na indywidual-
ny rachunek bankowy

~ Jarosław Kabaciński,  
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

~ podatki
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Informujemy, że istnieje ustawowy obowiązek zbierania 
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieru-

chomości, w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 2010 
ze zm.).

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku w Gminie Tarnowo Podgórne oraz sposobem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbie-
rania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028). 

Obecnie trwają prace legislacyjne, mające na celu 
uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku w Gminie Tarnowo Podgórne. Wkrótce po jego uchwa-
leniu o szczegółowych jego założeniach poinformujemy na 
stronie internetowej i na łamach gminnej gazety „Sąsiadka – 
Czytaj”.

DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPDAMI 
KOMUNALNYMI

Wszystkie osoby, które w swoich dotychczasowych de-
klaracjach opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, deklarowały zmieszany sposób zbierania odpa-
dów komunalnych, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, celem złożenia nowej deklara-
cji i zmiany zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów 
komunalnych na SELEKTYWNY. 

Nową deklarację można również złożyć elektronicznie za 
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej ePUAP. Na portalu e-URZĄD (osadzić link) w Tar-
nowie Podgórnym dostępnym, za pośrednictwem naszej stro-
ny internetowej znajduje się odnośnik do deklaracji 

W sprawach deklaracji informacje można uzyskać pod nr 
tel.: 61 89 59 285, 61 89 59 311

UWAGA!!! OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WSZYSTKICH!!!

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 
2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2489) ustaliła stawkę 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 
roku, w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju 

napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-
centa rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków 
jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2020 r., oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 
litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocz-
nej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) 
będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów go-
spodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym.

Przypominamy, że producent rolny musi wystąpić do kie-
rownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumen-
tu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby 
wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W bieżącym roku producent rolny może składać do wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości 
limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach, tj.:

• od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent składa 
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycz-
nia 2020 r.,

• od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 
lipca 2020 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2466) można go pobrać w Wydziale Ob-
sługi Klienta naszego urzędu i jest również dostępny na naszej 
stronie internetowej (www.tarnowo-podgorne.pl), a także na 
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(www.minrol.gov.pl).

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 
nastąpi w terminie:

• 1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku 
w pierwszym terminie,

• 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie w sposób określony we wniosku.

~ Jarosław Kabaciński,  
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Zwrot podatku akcyzowego w 2020

~ podatki
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Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” jest młodą organizacją 
pozarządową, (zarejestrowana w marcu 2018 r.), w której 
działają ludzie o dużym doświadczeniu życiowym, zahar-

towani w pracy wolontariackiej. W minionym roku zorganizo-
waliśmy dwie edycje (wiosenną i jesienną) „Przeźmierowskie-
go Wietrzenia Szaf”, a także szkolenie dla wolontariuszy, którzy 
chcą pomagać  starszym osobom i zbiórkę publiczną „Kapela 
Serc”, gdzie Zespół „Modraki” zaśpiewał i zatańczył dla naszej 
podopiecznej. Dużo satysfakcji i radości sprawiła nam realiza-
cja cyklu spotkań dla osób starszych, samotnych wymagających 
opieki. Uczestniczki to osoby o różnych charakterach i stanie 
zdrowia, z bogatym doświadczeniem życiowym, dysponujące 
różnymi talentami. Bogactwo osobowości sprawiło, że nasze 
spotkania były ciekawe, pełne pozytywnych emocji.   

Działania Fundacji wykraczają  poza teren  Gminy Tarno-
wo Podgórne. W 2019 zaangażowaliśmy się w wolontariat na 
„Orszaku Trzech Króli” i „Marszu dla Życia”. 2020 rok za-
inaugurowaliśmy 6 stycznia wspomagając organizację Świę-
to Epifanii – Objawienia Pańskiego. Wolontariusze związani 
z Fundacją rozdawali korony i śpiewniki oraz kwestowali na 
rzecz Domu Dziecka na Górze Oliwnej i Dom Terapii Uzależ-
nień w Wierzenicy.

Od stycznia będziemy kontynuować  spotkania z Seniorka-
mi   w Świetlicy Wiejskiej w Swadzimiu. Nasze dotychczaso-

Nowy Rok pełen pomysłów…

we działania potwierdziły zapotrzebowanie społeczne na tego 
typu projekty. Dały nam możliwość rozpoznania potrzeb na-
szych seniorek i stworzenie ciekawego programu na następny 
rok. Będziemy organizować warsztaty plastyczne, kulinarne, 
fryzjersko-kosmetyczne i rehabilitacyjne oraz uczestniczyć  
w wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy.

Zapraszamy serdecznie! Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt pod nr telefonu 502 523 736. Czekamy na Was! 

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

Grudzień jest miesiącem pełnym ciepła. Wszystko spo-
wodowane jest świętami, o których myśl powoduje 
uśmiech na każdej twarzy. Z tą myślą zorganizowa-

liśmy na początku miesiąca wspólne kolędowanie. Oprócz 
zuchów i harcerzy zaproszeni zostali ich rodzice, rodziny 
i przyjaciele szczepu. Cały wieczór spędziliśmy na wspólnym 
śpiewaniu kolęd, zajadaniu słodkich pyszności i braniu udzia-
łu w zabawach i konkursach. Pytania dotyczyły zwyczajów 
świątecznych w Polsce i na świecie oraz sprawdzały znajo-
mość tekstów pastorałek i piosenek świątecznych. 

Dwa tygodnie później pojechaliśmy na biwak gwiazdkowy. 
Zuchy rozpoczęły go grą, dzięki której poznały historię dziew-
czynki z zapałkami. Aby dostać fragmenty tej opowieści mu-
siały wykonać kilka zadań, np. jednym z nich było pakowa-
nie prezentów na czas, a drugim świąteczne kalambury. Była 
również okazja wcielić się w Świętego Mikołaja i pokonać tor 
przeszkód w jego butach lub spróbować trafić paczką do ko-
mina. W tym samym czasie harcerze poszli na bieg harcerski. 
Składał się on z siedmiu punktów, które wymagały sprawności 
fizycznej lub sprawdzały wiedzę merytoryczną. Przykładowe 
zadania to udzielenie pierwszej pomocy lub wspięcie się po li-
nie. Harcerze Starsi mieli możliwość poznania jak działa dron 
i polatania nim. 

Wieczorem przyszedł czas na świętowanie. Przed Wigilią 
cały szczep zebrał się w celu złożenia życzenia przez komen-
danta i drużynowych. Następnie nadeszła chwila na łamanie 
się opłatkiem. Gdy wszyscy już to zrobili, zasiedliśmy do wi-
gilijnego stołu, aby cieszyć się wieczerzą. Po chwilach peł-
nych wesołych rozmów i pysznych dań odwiedził nas Gwiaz-

Harcerski grudzień

dor, z którym śpiewaliśmy kolędy i wspólnie się bawiliśmy. 
Przed pójściem do łóżek zuchy oglądały film, a Harcerze 
i Harcerze Starsi wyszli na bieg nocny. Następnego dnia odbył 
się apel. Był to moment, kiedy osoby, które zdały na wybra-
ne sprawności, otrzymały je. Poznaliśmy również wyniki gier 
z wcześniejszego dnia. Wszystkim, niezależnie od zajętego 
miejsca, gratulujemy!

Ostatnim wydarzeniem, które miało miejsce w grudniu było 
wypłynięcie reprezentacji Drużyny Wodnej GLORIA MARE 
na wody Bałtyku. Rejs odbył się pod żaglami Zawiszy Czar-
nego. Celem wyprawy było przekazanie światełka betlejem-
skiego skautom z Litwy. Zatrzymali się w porcie w Kłajpedzie 
i w lokalnym kościele spotkali się skautami. Podczas rejsu 
harcerze mieli również okazję poznać życie na morzu: poma-
gali w przygotowaniu posiłków, szorowali pokład i stawiali 
żagle. Po tygodniowej przygodzie, cali i zdrowi przybili do 
portu w Gdyni. ~ dh. Emilia Dziubaty, dh. Paulina Kamieniarz 

~ stowarzyszenia
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~ stowarzyszenia Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

29 grudnia odbyły się w Luso-
wie uroczystości upamięt-
niające 101. rocznicę wy-

buchu Powstania Wielkopolskiego oraz 
25-lecie założenia Towarzystwa Pamię-
ci Generała Józefa Dowbora Muśnic-
kiego. Rozpoczęły się one mszą świętą 
w miejscowym kościele, którą odpra-
wił ksiądz Dariusz Madejczyk. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz wo-

jewódzkich, powiatowych i gminnych, 
członkowie różnych stowarzyszeń i or-
ganizacji, uczniowie wielu szkół oraz 
mieszkańcy naszej Gminy. Uroczystą 
oprawę zapewniła orkiestra wojskowa 
z Poznania oraz sztandar i kompania 
honorowa 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 
a także bardzo liczne poczty sztandaro-
we szkół i organizacji. Po mszy uformo-
wano kolumnę z orkiestrą wojskową na 
czele i przemaszerowano na cmentarz, 

gdzie przy grobie naszego Generała dal-
szą część obchodów poprowadziła ka-
pitan Joanna Mazur. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili Prezes Towa-
rzystwa Zofia Smolarz oraz Wójt Tade-
usz Czajka. Modlitwę odmówił ksiądz 
kanonik Ignacy Karge. Następnie na 
grobie Generała złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Ponadto harcerze zapalili 
znicze na wszystkich grobach powstań-
ców pochowanych na naszym cmenta-
rzu. Na zakończenie Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie z Tarnowa Podgórnego od-
dało z armaty czarnoprochowej salwę 
honorową.

Dalsza część uroczystości związa-
na z 25. rocznicą powstania Towarzy-
stwa Pamięci Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego w Lusowie miała miej-
sce w Muzeum. Rozpoczęła się wiel-
ką niespodzianką – odsłonięciem re-
pliki Orderu Orła Białego (na zdjęciu), 
przyznanego w ubiegłym roku przez 
prezydenta Andrzeja Dudę generało-
wi Józefowi Dowborowi Muśnickie-
mu. 14-miesięczne starania prezes Zofii 
Smolarz oraz Sławomira Grajka o to, by 
order znalazł się w naszym muzeum, za-
kończyły się sukcesem. 

Liczni goście gratulowali naszemu 
Towarzystwu srebrnego jubileuszu. 
W szczególnie ciepły sposób słowa 
uznania i podziękowania przekazali: 
Marszałek Województwa Marek Woż-

niak oraz Wójt Tadeusz Czajka, którzy 
przypomnieli wielkie zasługi państwa 
Anny i Józefa Grajków. Rocznica po-
wstania Towarzystwa była okazją do 
podziękowań dla jego założycieli, naj-
bardziej aktywnych członków oraz osób 
wspierającym nasze działania. Zrobi-
ła to Prezes Zofia Smolarz, wręczając 
tym osobom okolicznościowe dyplomy 
i drobne upominki. Wśród upominków 
znalazł się album wydany przez nasze 
Towarzystwo w 100-lecie Powstania 
Wielkopolskiego. W pierwszej części 
albumu znalazła się relacja z uroczysto-
ści z dnia 24 października 2018 roku: 
rocznica urodzin i śmierci naszego Ge-
nerała, święto patrona Szkoły Podsta-
wowej z Lusowa, setna rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz 
rozstrzygnięcie konkursu historyczno-
-patriotycznego pt. „Pamiętamy”. W tej 
części opublikowano nazwiska nagro-
dzonych i wyróżnionych uczestników 
oraz zaprezentowano najlepsze pra-
ce plastyczne, fotograficzne i literac-
kie. Druga część albumu zawiera krótki 
opis historii naszego Towarzystwa, jego 
działań, osiągnięć i sukcesów. Całość 
jest opatrzona licznymi fotografiami. 
Album dostępny jest w lusowskim Mu-
zeum, do którego zawsze i chętnie za-
praszamy.  ~ Aleksandra Ludwiczak

Projekt współfinansowany ze środków 
Gminy Tarnowo Podgórne

Obchody 101. rocznicy wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego  

i 25-lecie powstania Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Od lewej: Marszałek Marek Woźniak, Prezes Zofia Smolarz, Anna i Józef 
Grajkowie, Wójt Tadeusz Czajka
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Bieg DOWBORA
Obchody uczczenia wybuchu Powstania Wielkopol-

skiego od wielu lat bardzo uroczyście organizuje To-
warzystwo Dowbora Muśnickiego w Lusowie, które 

w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Dzięki naszej wspa-
niałej biegaczce Jolancie Witczak, mieszkance Lusowa, zro-
dził się pomysł, by zainicjować nowy zwyczaj świętowania, 
oprócz oficjalnych uroczystości: coroczny bieg w zimowych 
warunkach, który przypominałby społeczeństwu o akcie boha-
terskiego zrywu z 1918 r. 

I edycja Biegu/Nordic walking pamięci generała Dowbo-
ra Muśnickiego odbyła się 28-29 grudnia w Lusowie i była 
podobna do lokalnego zrywu. Uczestnikami była nasza spo-
łeczność, rodziny, znajomi. Logistyka tego przedsięwzięcia, 
która jest wymagana przy tego typu zawodach, została za-
pewniona dzięki lokalnym darczyńcom i przedsiębiorcom. 
Tu pozwolę sobie ich wymienić: Stara Wozownia (Iza Hałas), 
Pałac Jaśminowy (D.M. Kucembowie), Koło Gospodyń Wiej-
skich z Lusowa, Andruk Robert Walczak, M.S. Inwest, Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich i Towarzystwo Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa, ZPiT Lusowiacy, Milano, Tarnowski 
Łącznik, Restauracja Włoska Robota Lusówko, Novum Plus 
Lusówko, Tar-Drog Tarnowo Podgórne, OSIR, Gmina Tarno-
wo Podgórne i harcerze z Lusówka, którzy pełnili asystę przy 
grobie generała. Wszystkim składamy w imieniu organizato-
rów –  Rady Sołeckiej i OSP Lusowo oraz pomysłodawczy-
ni Jolanty Witczak – serdeczne podziękowanie, ale słowa tej 
wdzięczności nie odzwierciedlają. Na realizację tej inicjaty-
wy, która zrodziła się na niecały miesiąc przed 28 grudnia, 
nie wydano żadnej złotówki z publicznych pieniędzy, a i tak 
miała ona wymiar jak przystało na naszą Gminę: POZIOM 
WYŻEJ – tak ją określali uczestnicy z Gdańska, Opola, War-
szawy, Gdyni, osoby cenione w świecie biegowym, ale rów-
nież ci, którzy zdecydowali pokonać wyznaczony przez swoje 
możliwości dystans. 

Zanim ruszyliśmy udaliśmy się na cmen-
tarz, gdzie w asyście harcerzy z pochod-
niami, strażaków, z gospodarzem Gminy 
– Wójtem Tadeuszem Czajką złożyliśmy 
kwiaty, oddając hołd Bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego i jego przywódcy Dowbo-
rowi Muśnickiemu. Był to wzruszający mo-
ment.

Potem na linii startu stanęło 85 osób: 64 
biegaczy i 21 kijkarzy.

A teraz trochę statystyki: 
- dystans 101 km ukończyło 13 osób, 

w tym 4 panie i 9 panów (oczywiście w tym 
gronie nasza Jola Witczak!),

- ultramaraton (dystans powyżej 50 km) 
przebiegło 24 uczestników, 

- w grupach wiekowych wyglądało to tak:
 - 3 osoby w wieku 70+, 
 - 8 osoby w wieku 60+, 
 - 15 osoby w wieku 50+, 
 - 30 osoby w wieku 40+,
 - 20 osób w wieku 30+, 
 - 9 osób w wieku 20+. 

Trasa biegu i chodziarzy przebiegała bardzo malowniczo 
w Obszarze Chronionego Krajobrazu, który obejmuje Jezioro 
Lusowskie i rynnę rzeki Samy (chroni on kompleksy leśne na 
południowych brzegach Jeziora oraz torfowiska z kłocią wie-
chowatą, charakteryzuje się interesującym ukształtowaniem 
terenu, różnorodnością form oraz dużymi walorami przyrod-
niczymi – występuje tu 608 gatunków roślin, w tym 47 chro-
nionych, jest bogaty w zwierzynę i różnorakie ptactwo). 

W nocy, w tej przestrzeni wyglądaliśmy jak robaczki 
świętojańskie. A teraz trochę prywaty: Pani Jolanto, młodzi 

członkowie Rady Sołeckiej 
w Lusowie z sołtys Karoliną 
Nowak, członkowie OSP z ko-
mendantem Rafałem Tomcza-
kiem! Jesteście młodzi piękni 
i wspaniali, a my, starszyzna, 
Krystyna i Kordian, zawsze 
będziemy Was wspierać. 

Wszystkiemu przyglądała 
się TVP Poznań, która rów-
nież była świadkiem niesamo-
witej serdeczności, integracji, 
życzliwości, zaangażowania, 
dzielenia się smakołykami 
przyniesionymi przez uczest-
ników. Osobiście jestem pod 
wrażeniem celów, jakie osią-
gnęła ta inicjatywa, a o któ-
re w dzisiejszych czasach tak 
trudno. 

W imieniu organizatorów 
~ Krystyna Semba 
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Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczo-
ści (TCWP) oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
(PFP) – jako instytucje wspierające rozwój mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – mają przyjemność za-
prosić Państwa na bezpłatne szkolenie „Wybrane zmiany po-
datkowe dla przedsiębiorców w 2020 roku”. 

 Szkolenie kierowane jest w szczególności dla przedsiębior-
ców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne; start-up’ów oraz mieszkańców Gminy 
planujących otworzyć własny biznes.

Celem szkolenia jest przedstawienie licznych, bardzo istot-
nych zmian w przepisach podatkowych, wchodzących w ży-
cie w kilku etapach. Zmiany te, w wielu obszarach, dotyczą 
wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą niezależnie od ich wielkości czy statusu w podatku VAT, 
wprowadzają zaostrzenie „dyscypliny” podczas dokonywania 
płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodar-
czego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym 
polegają wprowadzone zmiany i jakie będą miały one skutki. 
Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadze-

nia tzw. ”białej listy” i zasady występowania o Wiążącą Infor-
mację Stawkową. Uzyskają wiedzę w zakresie nowych obo-
wiązków użytkowników kas fiskalnych i terminów przejścia 
na kasy on-line. Omówione zostaną również zmiany w prze-
pisach dotyczących split paymentu wraz z dotkliwymi konse-
kwencjami ich nieprzestrzegania. 

Szkolenie odbędzie się 21 stycznia w godzinach od 8.30 do 
15.00 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Po-
znańskiej 94, w budynku C, sala 21.

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji 
na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 
(www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tyl-
ko za pośrednictwem formularza!

Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest na 
stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl) oraz stronie Pol-
skiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Podczas 
szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po 
szkoleniu możliwość pobrania zaświadczenia o uczestnictwie 
w formie pdf.

~ Dagmara Orlik, TCWP

Doradca podatkowy
· 20 stycznia,
· 3 i 17 lutego,
· 2 i 16 marca,
W trakcie konsultacji ekspert odpowie 

na pytania m.in. o formalności związa-
ne z założeniem firmy, wyborem naj-
korzystniejszej formy opodatkowania, 
wskazania konsekwencji podatkowych 
zawieranych umów oraz wielu innych 
zagadnień, które pojawiają się przy za-
kładaniu oraz prowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Radca prawny
· 29 stycznia,
· 12 i 26 lutego,
· 11 i 25 marca.
Dyżur obejmuje m. in.: opiniowanie 

umów i innych dokumentów w obrocie 
gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarcze-
go i handlowego oraz w zakresie prawa 
pracy.

Księgowa
· 27 stycznia,
· 24 lutego,
· 30 marca.
W trakcie konsultacji ekspert odpo-

wie na pytania w zakresie wyboru formy 
opodatkowania, zmiana formy opodat-
kowania, obowiązków ewidencyjnych 
i podatkowych w zakresie podatku do-
chodowego. Dowiesz się także jakie są 
obowiązki przedsiębiorcy w związku 
ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych 
(kasa fiskalna, sprzedaż wysyłkowa) 
oraz w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych ZUS; podatku VAT i zatrudnienia 
pracownika na umowę o pracę i umowy 
cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) oraz 
wymogi przy zatrudnieniu obcokrajow-
ców.

Specjalista ds. marketingu
· 20 stycznia,
· 10 lutego,
· 9 marca.

ABC marketingu dla początkujących 
przedsiębiorców.   

- audyt – analiza sytuacji Twojej firmy 
(4P Price, Place, Product, Promotion),

- wskazanie zalecanych obszarów 
działań marketingowych,

- dobór narzędzi,
- pomiar efektywności,
- jak połączyć on-line i offline marke-

ting.

Dyżury skierowane są do start-upów, 
przedsiębiorców oraz osób chcących 
założyć własną firmę, z terenu Gminy 
Tarnowo Podgórne. Osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z konsultacji prosi-
my o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu 61 89 59 242 lub 
mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.
pl w celu rezerwacji miejsca. Więcej in-
formacji, w zakresie forma wsparcia lo-
kalnej przedsiębiorczości, znajduje się 
na stronie internetowej www.tcwp.pl. 
Zapraszamy! 

~ Dagmara Orlik, TCWP

Zapraszamy na szkolenie! 

Dyżury specjalistów  
w I kwartale 2020 roku
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Za nami grudzień, sylwestrowe spotkania, domówki, za-
bawy i bale. Za nami rok 2019. W grudniu, miesiącu 
świątecznych przygotowań, braliśmy aktywny udział 

w życiu naszej społeczności, a w sylwestrową noc 36 naszych 
koleżanek i kolegów powitało Nowy Rok na Balu Sylwestro-
wym, organizowanym przez GOK „Sezam” w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. 

Najważniejszym dla nas był poniedziałek, 16 dzień minio-
nego miesiąca. Zostawiliśmy w domu kłopoty i troski, zapo-
mnieliśmy o przygotowaniach, w kąt poszły na chwilę wał-
ki i foremki do wykrawania pierników i udaliśmy się tłumnie 
(było nas 160 osób) do GKS Tarnovia w Tarnowie Podgór-
nym, by – zgodnie z długą tradycją – kolędować Małemu. Swą 
obecnością zaszczycili nas Wójt Tadeusz Czajka, I Zastępca 
Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Krystyna Semba. W pięknie udekorowanej sali, przy 
wonnych wigilijnych potrawach dzieliliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie życzenia i wspólnie z Chórem Parafialnym 
Canticum Oratio z Lusówka śpiewaliśmy przepiękne polskie 
kolędy. Był też czas na dłuższe, koleżeńskie rozmowy, wspo-
mnienia i zwyczajne „co u ciebie słychać?”. Wszyscy obecni 
przy wyjściu zostali obdarowani kalendarzami na rok 2020.

 Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 10-lecia na-
szego UTW. Wydaliśmy bogato ilustrowany kalendarz na rok 
2020. Zainteresowane osoby mogą nabyć kalendarz w biurze, 
podczas wtorkowych dyżurów, koszt – 10 zł.

Nasza delegacja wzięła udział w gminnych uroczystościach 
związanych z wybuchem Powstania Wielkopolskiego. W 101. 
rocznicę oddaliśmy cześć, uczciliśmy pamięć Bohaterów 
i złożyliśmy wiązankę kwiatów na grobie Gen. Dowbora Mu-
śnickiego i powstańców.

W ramach przygotowań do naszego jubileuszu proponuje-
my naszym słuchaczom kino dziesięciolecia, cykl 10 filmów 

na 10-lecie. Seanse odbędą się w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Po projekcji każdego filmu 
wystąpienie, dyskusja, rozmowa z profesjonalnymi 
znawcami kina. Pierwszy taki seans odbędzie się 13 lutego 
o godzinie 17.00. Zapraszamy na film „Niech toną” – po pro-
jekcji spotkanie z ekspertem, redaktorem Wojciechem Boja-
nowskim.

W niedzielę, 12 stycznia zagraliśmy w 28 Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy – relacja w kolejnym, lutowym nu-
merze „Sąsiadki”.

Zapraszamy zainteresowanych do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym na ciekawe wykłady 

- 22 stycznia, godz. 17.00: prof. UAM dr hab. Krzysztof 
Ślezdak „Zmiany w wymiarze sprawiedliwości, pomiędzy 
polityką a prawem” 

- 12 lutego: prof. zw. dr hab. Anna Brzezińska „Człowiek 
w perspektywie rozwojowej”.    

Kochających taniec i doborowe towarzystwo zapraszamy na 
zabawę karnawałową, która odbędzie się w piątek, 31 stycznia 
w świetlicy wiejskiej w Lusowie, w godz. 19.00 – 2.00. Koszt; 
członek UTW – 50 zł, gość – 80 zł. Zimne napoje i ewentu-
alnie alkohol we własnym zakresie. Dobrą zabawę i smaczny 
bufet gwarantujemy, wygodne buty i dobry humor zabieramy 
ze sobą z domu.  Zapisy przyjmuje Maria Zgoła tel. 889 125 
832 (pierwsza informacja o zabawie była w „Sąsiadce” gru-
dniowej, może są jeszcze wolne miejsca?)

UWAGA! W dniach od 27 stycznia do 7 lutego zawieszamy 
wszystkie zajęcia. W związku z feriami zimowymi szkoły są 
nieczynne.

W imieniu Zarządu UTW

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

Informacje i ciekawostki UTW

Spotkanie wigilijne UTW
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Wiadomości brackie
28 grudnia, po raz drugi, zorganizowaliśmy rocznico-

we strzelanie dla upamiętnienia Powstania Wiel-
kopolskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas 

członkowie z bractw reprezentujących Starogard Gdański, 
Tczew, Skarszewy, Szczecinek, Sieraków, Jutrosin, Mosina, 
Luboń, Puszczykowo, Szamotuły, Pniewy, Poznań 1253, Gro-
du Przemysława, Radom, Opalenica, a także grupa Motocy-
klowa GHOST Poznań, Stowarzyszenie Miłośników Historii 
HUZAR Kaźmierz oraz przyjaciele i sympatycy naszego brac-
twa. W sumie na strzelnicę bracką przybyło ok. 120 osób. Po 
oficjalnym otwarciu zawodów przystąpiliśmy do rywalizacji 
strzeleckiej oraz świętowania przy akompaniamencie muzycz-
nym brata Marka Czajki śpiewaliśmy pieśni powstańczo-pa-
triotyczne. Spotkanie zakończyliśmy zabawą taneczną. 

Po zaciętej rywalizacji Tarczę 101. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego zdobył Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, 
drugi był Piotr Czapiewski KBS Tczew, a trzeci – Arek Muller 
Bractwo Skarszewy. 

Tarczę „Motocykliści w Hołdzie Powstańcom” zdobył Sła-
womir Woźny, KBS Sieraków, II miejsce – Arkadiusz Muller 
Bractwo Skarszewy, III miejsce – Grzegorz Jaskuła. 

Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Krzysztof Tyda, 
KBS Starogard Gdański, II miejsce – Piotr Czapiewski, III 
miejsce –  Grzegorz Jaskuła. 

Tarcza Biesiadna – chybił trafił: I miejsce – Sławomir Woź-
niak, II miejsce – Marian Hermann, KBS Sieraków, III miejsc 
– Stefan Skwarczyński, KBS Pniewy. 

Tarcza Pistoletowa: I miejsce Grzegorz Jaskuła, II miejsce – 
Marek Balcerek, KBS Jutrasin, III miejsce – Arek Podbylski, 
KBS Luboń. 

Karabinek Pneumatyczny - dzieci Kamil Bączyk Dominik 
Wieczorek, Julia Wieczorek, Emilka Bączyk. 

Kura zestrzelił Tadeusz Siłacz KBS Tarnowo Podgórne, II 
miejsce – Arkadiusz Kubacki, III miejsce – Adam Jurkowski 
(obaj panowie to członkowie grupy Motocyklowej GHOST). 

W niedzielę, 29 grudnia, nasza armata salwą oddała cześć 
gen. broni Józefowi Dowbor Muśnickiemu na cmentarzu 
w Lusowie. Siostry i bracia złożyli życzenia na ręce Prezes 

Zofii Smolarz z okazji 25. rocznicy działalności Towarzystwa 
Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. 

8 grudnia na strzelnicy w Tarnowie Podgórnym odbyło się 
podsumowanie współzawodnictwa 2019 - Leszczyńskiego 
Okręgowego Związku Strzelectwa. Kurkowe Bractwo Strze-
leckie zajęło IV miejsce w klasyfikacji klubowej. W rywaliza-
cji uczestniczyło 20 klubów sportowych z całej Wielkopolski. 
Dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach 
i tym samym przyczyniających się do wspólnego sukcesu – 
SERDECZNE GRATULACJE !!!

Nasi strzelcy indywidualnie zdobyli wyróżnienia:
ZBIGNIEW DŁUŻNIEWSKI:
• uhonorowany statuetką – Najstarszy Zawodnik LOZS – 

95 lat!
ANDRZEJ PAWLICKI:
• Wicemistrz w kategorii Pistolet Bocznego Zapłonu
• II Wicemistrz w kategorii Karabin Dowolny Leżąc
• jeden z 10-ciu najlepszych zawodników we Współzawod-

nictwie 2019
• jeden z najwyższych uzyskanych wyników – 193 pkt.
ZBIGNIEW KUBIAK:
• odznaczony Brązową Odznaką Za Zasługi w strzelectwie 

sportowym
RADOSŁAW KRÓLICKI:
• Wicemistrz w kategorii Karabin Dowolny Stojąc
• IV miejsce w kategorii Pistolet Centralnego Zapłonu
• jeden z 10-ciu najlepszych zawodników we Współzawod-

nictwie 2019
• tytuł Najaktywniejszy Zawodnik Współzawodnictwa 

LOZS 2018
PATRYK ZBARAŻ:
• VII miejsce w kategorii Pistolet Sportowy
KRZYSZTOF CIEŚLIK:
• Jeden z najwyższych uzyskanych wyników – 196 pkt.

Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 16.00-20.00. Zapraszamy! 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Pod-
górne
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W 2019 r. uzyskaliśmy prestiżowy status Organiza-
cji Pożytku Publicznego! Dzięki temu wpisując 
w swoim zeznaniu rocznym KRS 0000611775, 

możecie nam przekazać 1% od podatku dochodowego 
i mieć realny wpływ na nasze działania. 

W zeszłym roku ponad 200 osób wzięło udział w naszych ak-
cjach i projektach! Nasi podopieczni rozwijali swoje pasje na 
warsztatach malarskich, błyszczeli na pokazach mody i licznych 
pokazach tanecznych. Pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności 
na spotkaniach m.in. z instruktorem jogi, dietetykiem, trenerem 
rozwoju osobistego czy specjalistami od wystąpień publicz-
nych, savoir vivre i protokołu dyplomatycznego. Brali udział 
w profesjonalnych sesjach zdjęciowych poprzedzonych wizyta-
mi w markowych sklepach odzieżowych połączonych z indywi-
dualnymi konsultacjami i doborem garderoby do swojego typu 
sylwetki i urody przez dyplomowanych stylistów i kreatorów 
wizerunku oraz profesjonalnymi makijażami. 

W naszych sercach szczególne miejsce miała integracja 
międzypokoleniowa, która w 2019 r. rozwinęła się w pięknym 
stylu, dając wiele powodów do radości zarówno dzieciom, 
młodzieży jak i seniorom. Najmłodsza uczestniczka naszych 
warsztatów miała lat 6, a najstarsza 84! Podczas każdego spo-
tkania obdarowywaliśmy się tym, co mamy najcenniejsze. 
Swoim czasem, uwagą i dobrym słowem.

Wzięliśmy pod swoje skrzydła osoby dotknięte chorobą no-
wotworową, dla których uruchomiliśmy specjalny program 
wsparcia „Nie jesteś sam!”.

Regularnie odwiedzaliśmy samotnych seniorów w Domu 
Seniora oraz włączyliśmy się w akcję Move 4 Life na rzecz 
2-letniej Marcelinki z chorym serduszkiem, dla której zbiera-
liśmy fundusze na specjalistyczne maści redukujące poopera-
cyjne zrosty i blizny.

Ze Szkołą Podstawową w Przeźmierowie i Szkolnym Ko-
łem Wolontariatu pod kierownictwem Dawida Dopieralskie-
go, podpisaliśmy oficjalną Umowę Partnerską, której celem 
jest wzajemne wspieranie i rozwój wolontariatu oraz integra-
cji międzypokoleniowej.

W 2019 r. współpracę z nami podjęli m.in. Joanna Divina 
z Radio Poznań, która prowadziła warsztaty z wystąpień pu-
blicznych. Blanka Winiarska, uczestniczka 11 edycji telewi-
zyjnego show „Tańce z Gwiazdami”, która prowadziła zajęcia 
taneczne w projekcie „Active Dance” oraz Agnieszka Nortey , 

Mamy za co dziękować!

autorka książki „Stylowa Królowa”, która nas wspierała przy 
realizacji projektu „Piękni i zadbani w każdym wieku” oraz 
na pokazie mody w Avenida Poznań podczas Senior Beauty 
Active Day.

Wielką radość sprawiła nam obecność i zaangażowanie no-
wych wolontariuszy, którzy do nas dołączyli oraz tych, którzy 
są z nami od początku!

Wszystkim wymienionym i tym, których tutaj nie ma bar-
dzo dziękujemy i cieszymy się, że jesteście z nami! 

Gminie Tarnowo Podgórne dziękujemy za współfinansowa-
nie naszych projektów. A Wam, droga młodzieży i seniorzy, 
za zaufanie, jakim nas obdarzyliście i za aktywny udział we 
wszystkich przedsięwzięciach. ~ Maja Stępień

Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
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Zimowe grudniowe popołudnie, za oknem mrok i chłód 
a w świetlicy w Jankowicach migocą świece i koloro-
we światełka na choince. Stół świątecznie zastawiony, 

a przy każdym talerzyku opłatek. Członkowie Stowarzysze-
nia na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” oczekują na 
zaproszonych gości. Dzieci i młodzież w świątecznych ubra-
niach zmierzają na spotkanie „wigilijne”. Jak co roku o tej po-
rze uczestnicy pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i ogólno-
rozwojowych, organizowanych przez Stowarzyszenie przy 
współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne, kończą kolejny rok 
zajęć. Prezes Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” Jolanta Ber-
nat wyróżniła uczestników dyplomami „za pilność i sukcesy 
w nauce”. Podziękowała i również wyróżniła dyplomami wo-
lontariuszy, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem wła-
snego wolnego czasu pomagali innym w nauce. Szczególne 
podziękowania należą się wolontariuszom pomocniczym – 
starszym kolegom i koleżankom – którzy nie szczędząc sił 
i wolnego czasu wyjaśniali i tłumaczyli młodszym kolegom 
i koleżankom tajniki wiedzy. 

Zarząd Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” serdecznie dzię-
kuje za pracę społeczną Bartoszowi Baranowskiemu, Filipowi 

Zimowa Iskierka

Rak szyjki macicy jest wśród Polek do 45 roku życia, 
drugim po raku piersi, najczęściej występującym no-
wotworem. Każdego dnia 10 Polek dowiaduje się, że 

cierpi na raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera z powodu zbyt 
późno postawionej diagnozy! Wcześnie wykryty daje szansę 
na niemal 100% wyleczenie, dlatego tak ważne jest wykony-
wanie badań profilaktycznych!

Dlaczego warto wykonywać regularne badania cytolo-
giczne?

Rak szyjki macicy jest trzecim co do występowania no-
wotworów ginekologicznych w Polsce. Szczyt zachorowań 
przypada na 45-65 rok życia.  Nowotwór ten, wywodzi się z  
komórek pokrywających tarczę i kanał szyjki macicy. Najlep-
szym badaniem wykrywającym zmiany przednowotworowe i 
nowotworowe, jeszcze zanim pojawią się objawy, jest bezbo-
lesna, skuteczna i bezpieczna cytologia szyjki macicy. Oprócz 
tego coraz szerzej stosuje się badania nosicielstwa  wirusa 
brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus- HPV), gdyż 
przetrwałe zakażenie HPV jest najistotniejszym czynnikiem 
ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.  Pozostałymi czynnika-
mi ryzyka są: wczesne rozpoczęcie współżycia seksualnego, 
częsta zmiana partnerów, występowanie raka w rodzinie, prze-
wlekłe stany zapalne pochwy, palenie tytoniu.

Jakie są objawy raka szyjki macicy?
We wczesnych stadiach raka szyjki macicy objawy klinicz-

ne choroby najczęściej nie występują. W przypadkach jaw-
nych klinicznie stwierdza się krwawienie kontaktowe, krwi-
ste lub wodniste upławy o przykrym zapachu i brudnoszarym 
kolorze, ból w okolicy podbrzusza i miednicy, obrzęki koń-
czyn dolnych, bolesne parcie na mocz i stolec, krew w moczy 
i stolcu. Regularne wykonywanie badania cytologicznego oraz 

dodatkowych badań zwiększają szansę na wykrycie zmian 
przedrakowych i nowotworowych, dzięki temu Pacjentki mają 
większą szansę na wyleczenie.

Na czym polega badanie cytologiczne?
Badanie cytologiczne polega na pobraniu materiału z tarczy  

i kanału szyjki macicy przy pomocy specjalnej szczoteczki. 
Następnie wymaz oglądany jest przez patomorfologa, który na 
podstawie pobranych komórek ocenia czy są to komórki pra-
widłowe, czy podejrzane. Samo badanie jest bezbolesne i krót-
kie. Wynik otrzymuje się po około 2 tygodniach. Każdy wynik 
należy skonsultować z lekarzem.

Jak należy przygotować się do badania?
Na badanie nie należy zgłaszać się podczas krwawienia mie-

siączkowego
Najlepiej wykonać jest go około połowy cyklu, najwcze-

śniej 4 dni po ustaniu krwawienia i nie później niż 4 dni przed 
rozpoczęciem kolejnej miesiączki.

Na 3-4 dni przed badaniem należy odstawić leki stosowane 
dopochwowo.

Wskazane jest powstrzymanie się od współżycia seksualne-
go na 2 dni przed badaniem cytologicznym. Należy również 
odczekać co najmniej 1 dzień po badaniu ginekologicznym 
lub USG przezpochwowym.

Co jaki czas wykonujemy cytologię?
Badanie cytologiczne wykonujemy raz na 2-3 lata. Pacjentki 

z infekcją HPV lub nieprawidłowym wynikiem powinny wy-
konywać badanie minimum jeden raz w roku lub częściej.

Drogie Panie! Zadbajcie o swoje zdrowie! 
~ lek. Katarzyna Bociańska

www.bomedica.com.pl

Antosowi, Paulinie Przybylskiej i Natalii Kalke. Dzieląc się 
opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia świąteczne, a śpiewając 
kolędy w przyjacielskiej atmosferze spędziliśmy miłe chwile. 

Nasze „Wigilijne” spotkanie dobiegło końca. Mogliśmy 
w nim uczestniczyć dzięki wsparciu Scania Polska SA, za co 
dziękujemy Dyrektorowi Oddziału Poznań Marcinowi Orczy-
kowi. ~ Jolanta Bernat

Prezes Stowarzyszenia „Iskierka Nadziei”
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne 

20 – 26 stycznia Europejski Tydzień 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
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Styczeń to czas postanowień noworocznych. W tym czasie 
wiele osób decyduje się na zrzucenie paru kilogramów. Mo-
tywację są różne, najczęściej chodzi o zdrowie, o lepsze sa-

mopoczucie, mniejszy rozmiar ubrań, zmianę nawyków żywie-
niowych. Niezależnie od powodu schemat zrzucania kilogramów 
wygląda podobnie. 

Odchudzanie to jednocześnie proste i bardzo trudne zadanie. 
Z odchudzaniem jest trochę jak z matematyką. Trzeba liczyć, 
w tym przypadku kalorie. I nawet jeśli my sami nie liczymy kalo-
rii, bo jemy intuicyjnie, to kalorie się liczą! Pamiętajmy zatem, że 
nasza masa ciała jest stała, gdy zjadamy tyle kalorii, ile spalimy 
(chodzi tu dokładnie o liczbę kalorii dostarczonych z pożywienia 
plus kalorie spalone w trakcie różnych aktywności fizycznych).

Masa ciała  rośnie, gdy zjadamy więcej kalorii niż spalamy, 
a nadmiar kalorii magazynowany jest w postaci tkanki tłuszczo-
wej, np. w boczkach. Masa ciała maleje, gdy zjadamy mniej ka-
lorii niż spalimy. W takiej sytuacji organizm sięga do zapasów 
energii zgromadzonych w tkance tłuszczowej, bilansując sobie 
tym samym niedobór energii wynikający z większego spalania 
w ciągu dnia lub dostarczenia mniejszej ilości jedzenia. Jeśli taka 
sytuacja trwa kilka tygodni lub dłużej, waga pokaże niższe cyfry, 
a nasze boczki znikną. Warto dowiedzieć się jakie jest twoje za-
potrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia, czyli ile kalorii musisz 
jeść aby nie przytyć. Aby tego się dowiedzieć, należy policzyć 
wzór na CPM, czyli na całkowitą przemianę materii. Zależy ona 
od wieku, płci, aktywności fizycznej, masy ciała i wzrostu. Kal-
kulatory możesz znaleźć w Internecie lub odezwać się do dietety-
ka, który na pewno pomoże Ci obliczyć twoje zapotrzebowanie.

Wtedy wiesz, że musisz zjeść troszkę mniej niż potrzebujesz, 
aby schudnąć. Do domowego liczenia kalorii również przycho-
dzą z pomocą liczne aplikacje dostępne w telefonie.

Jeśli z kolei nie chcesz liczyć kalorii, a chcesz opierać się na 
jedzeniu bardziej intuicyjnym, to trzymaj się poniższych 6 zasad 
skutecznego odchudzania, a kilogramy powoli zaczną znikać.

Nie stosuj głodówek
Duże restrykcje kaloryczne kuszą do szybkiej utraty masy cia-

ła. Jednak trwają one krótko i najczęściej powodują efekt jojo. 
Spowalniają metabolizm i kolejne próby odchudzania będą trud-
niejsze. Warto skupić się na długoterminowej zmianie nawyków 
żywieniowych, co zaowocuje zmniejszeniem masy ciała już na 
stałe. Pamiętaj, aby jeść regularnie 4-5 posiłków w ciągu dnia co 
3-4 godziny.  Nie zapominaj o zjedzeniu śniadania, najlepiej do 
godziny po przebudzeniu się oraz aby kolację zjeść 2-3 godziny 
przed snem.  I najważniejsze – nie podjadaj między posiłkami. 

Wybieraj zdrowe zamienniki
Jedz mniej przetworzone pożywienie. Zawiera ono dużo mniej 

cukru, tłuszczu, konserwantów i licznych dodatków do żywności, 
jest po prostu zdrowe.

Wybieraj zdrowiej:
Chleb biały  ²  Chleb żytni
Makaron biały  ²  makaron pełnoziarnisty
Ryż biały  ²  ryż brązowy
Sklepowe płatki śniadaniowe  ²  płatki owsiane
Mleko 3,2%  ²  mleko 1,5%
Majonez  ²  jogurt naturalny

Z praktyki dietetyka

6 zasad skutecznego odchudzania
Śmietana  ²  jogurt grecki
Jogurt owocowy  ²  jogurt naturalny z samodzielnie wkrojo-

nymi kawałkami owoców
Napoje kolorowe  ²  woda bezsmakowa
Słodycze  ²  owoce
Biały cukier  ²  ksylitol

W trakcie samodzielnego odchudzania bez pomocy specjalisty 
warto skupić się na ograniczeniu lub wyeliminowaniu wysoko-
kalorycznych produktów spożywczych, np. serów żółtych czy 
pleśniowych, owoców suszonych, orzechów i nasion, dużej ilości 
masła czy olejów roślinnych, wiórków kokosowych, mięsa wie-
przowego i wołowego, tłustych ryb. 

Pozwoli to na łatwiejszą samodzielną kontrolę kalorii.
Pij wodę
Woda jest potrzeba do prawidłowego funkcjonowania organi-

zmu. Między innymi pomaga w utracie masy ciała. Pij min. 1,5 
litra w ciągu dnia, a jeśli w danym dniu masz aktywność fizyczną, 
to wypij dodatkowo 2 szklanki więcej. 

Ćwicz
Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie w utrzymaniu or-

ganizmu w najlepszej formie przez długie lata. Spala przy tym ka-
lorie, w związku z czym szybciej chudniemy, gdy włączymy ak-
tywność fizyczną do naszego tygodnia. Warto wybrać aktywność, 
która sprawi ci przyjemność – mogą to być zajęcia zumby, bie-
ganie w lesie, ćwiczenie w domu przed telewizorem. Istotna jest 
regularność, a dłużej wytrwasz, gdy będzie sprawiać Ci to radość. 

Planuj
Odpowiednie zaplanowanie posiłków z kilkudniowym wy-

przedzeniem ułatwi Ci proces odchudzania. Warto również zro-
bić zakupy na kilka dni. 

Warto również zapisywać sobie co i w jakiej ilości się je. Taki 
dzienniczek ułatwi Ci znalezienie ewentualnych błędów żywie-
niowych.

Nie zniechęcaj się
Określ cel do którego dążysz. Jeśli masz wiele kilogramów do 

tracenia, podziel to na kilka części. Osiągniecie każdego małego 
celu motywuje do dalszej walki. Waż się i sprawdzaj masę cia-
ła nie częściej niż raz na tydzień. Proces odchudzania to wzloty 
i upadki, nigdy nie jest to równia pochyła. Dlatego jeśli w ciągu 
kilku tygodni masa ciała będzie spadać, a pewnego dnia niezna-
czenie wzrośnie lub pozostanie w miejscu. Nie martw się, rób 
swoje. Początki odchudzania mogą być szybsze, później masa 
ciała może spadać odrobinę wolniej. Zdrowo powinnyśmy chud-
nąć od 0,5 do 1 kg tygodniowo. 

Powyższe rady dotyczą odchudzania osób zdrowych, jeśli coś 
Ci dolega warto abyś na własną rękę się nie odchudzał. Możesz 
wyrządzić więcej szkód niż pożytku. W takim wypadku skontak-
tuj się z dietetykiem. On pomoże Ci dobrać indywidualnie dopa-
sowaną dietę do Twojej jednostki chorobowej, ale i do licznych 
twoich potrzeb.  

~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl
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Któregoś dnia, kiedy Lila już, a Ty-
tus jeszcze chodzili do przedszko-
la zapytałem czy obiad, który 

przygotowałem był dobry. W odpowiedzi 
usłyszałem, że był dobry, ale w przedszko-
lu jest lepszy.

Początkowo nie rozumiałem znacze-
nia tych słów, ale kiedy do mnie dotarło, 
że ktoś zrobił coś lepszego niż ukochany 
tatuś, mimo że wcześniej nie miałem am-
bicji kulinarnych, podziałało to na mnie 
jak płachta na byka. Jak to w przedszkolu 
lepsze? Zawsze lubiłem i nadal lubię sto-
łówkowe jedzenie, ale jak ktoś może mi 
powiedzieć, że było lepsze. To był cios 
poniżej pasa. Ugiąłem się, ale postawiłem 
sobie za punkt honoru, że zmienią zdanie.

Wtedy właśnie zaczął się mój wyścig, 
chociaż do tej pory nie wiem z kim, czy 
z szefową przedszkolnej kuchni, czy z sa-
mym sobą.

Stanąłem więc w szranki i kombino-
wałem jak koń pod górę mieszając łyżką 
w garach. Później, podobnie jak zła kró-
lowa stojąca przed czarodziejskim lustrem 
i pytająca o to kto jest najpiękniejszy na 
świecie, siadałem przy stole oczekując na 
opinię moich dzieci a kiedy jej nie usły-
szałem zadawałem sakramentalne pyta-
nie: I co? Dobre?

Codziennie to samo pytanie i codzien-
nie, niezmiennie ta sama odpowiedź: Do-
bre, ale w przedszkolu lepsze.

Stawałem na głowie, żeby przeskoczyć 
przez przeszkodę, która jak się okazywa-
ło była dla mnie nie do przeskoczenia. 
Złożyłem nawet wizytę w przedszkol-
nej kuchni, aby rozgryźć ten fenomen, bo 
chyba tak można nazwać fakt, że przez pół 
roku nie usłyszałem oczekiwanego: LEP-
SZE. Ale trudno liczyć na to, żeby ktoś 
chciał stracić żółtą koszulkę lidera, więc 
w przedszkolnej kuchni niczego się nie 
dowiedziałem.

Dla moich dzieci sztandarową potrawą 
w przedszkolu było spaghetti, więc o per-
fekcyjny makaron z sosem albo sos z ma-
karonem walczyłem. W końcu jednak nie 
mogłem już nawet myśleć o spaghet-
ti i dlatego postanowiłem zająć się drugą 
pozycją na liście ulubionych przedszkol-
nych specjałów. Znowu makaron, ale tym 
razem z kiełbaską i tłuszczykiem. Wcze-
śniej nie potraktowałbym poważnie takiej 
kompozycji, ale w tej sytuacji postanowi-
łem się nią zająć.

Po potrzebne produkty poszedłem do 
sklepu. Tam spotkałem panią, którą znam 

Lepsze niż w przedszkolu
od dwudziestu lat i która to pani od dwu-
dziestu lat widząc mnie, pyta w jakich go-
dzinach mam otwarty gabinet, bo musi 
mnie odwiedzić ze swoim psem. Widuje-
my się od dwudziestu lat i od dwudziestu 
lat ona zadaje takie samo pytanie, a ja od 
dwudziestu lat odpowiadam jej to samo. 
Nie muszę dodawać, że ta pani nigdy do 
mojego gabinetu nie dotarła.

Tym razem ją uprzedziłem i zanim ona 
zapytała mnie, kiedy jadę na wakacje, bo 
musi do mnie przyjść ze swoim psem (to 
letnia odmiana jej standardowego pyta-
nia), ja zapytałem ją jak zrobić tę, niby 
prostą potrawę. Pani szybko wyjaśniła jak 
ją przyrządza swojemu synowi, dodając, 
że ona wrzuca do tego jeszcze jajko.

Dodanie jajka do drugiego miejsca 
z przedszkolnej listy wydało mi się wspa-
niałym pomysłem z dwóch powodów. 
Pierwszy to taki, że dla mnie życie bez jaj-
ka to nie życie, to śmierć, a drugi to ele-
ment zaskoczenia. Zaskoczę swoje dzieci 
dodaniem jajka, które powinny przecież 
lubić tak jak ja lubię, a ponadto jajko za-
trze ewentualne niedociągnięcia potrawy 
podstawowej.

Po ostatnim zamieszaniu łyżką byłem 
zachwycony swoim dziełem, które sma-
kowało naprawdę nieźle, a zapraszając 
Tytusa i Lilę niecierpliwie czekałem na 
efekt jaki wywoła.

Tego dnia, kiedy oboje podeszli do 
stołu, usłyszałem: Ooo, nieźle Ci dzisiaj 
wyszło, ładnie wygląda. Jeden z kamie-
ni spadł mi z serca. Teraz czekałem tyl-
ko aż spadnie drugi. Usiedliśmy do stołu 
i zaczęliśmy posiłek, który miał być dla 
mnie przełomowym. Siedziałem, patrzy-
łem i czekałem. Po „ładnie wygląda” po-
winienem usłyszeć „smakuje najlepiej na 
świecie”, ale oni jedli w milczeniu. Ponie-
waż robili to tak, że aż uszy im się trzęsły, 
byłem pewny swego. jednak ze zniecier-
pliwienia co pewien czas pytałem: I co? 
Dobre? Po chyba dziesiątym pytaniu Ty-
tus podniósł głowę znad talerza i z miną 
mówiącą: Chłopie, o co Ci chodzi?  Po-
wiedział: Wyśmienite!

Przestałem już pytać i czekałem. A oni 
jedli.

Nagle Tytus wstał i powiedział: Dzię-
kuję, a wychodząc z kuchni, w której je-
dliśmy, rzucił od niechcenia: Dobre, ale 
w przedszkolu lepsze, bo to smakuje jak 
jajecznica z makaronem.

Opadło mi wszystko co jest do opad-
nięcia i nie pocieszyło nawet to, że Lila 

pędząc za Tytusem krzyknęła: Tatuś robi 
najlepsze!

Od tej pory mieszałem już w garach bez 
wielkiego animuszu, a posiłki podawałem 
bez oczekiwania na cokolwiek. W głowie 
jednak wciąż czaiła się myśl, że kiedyś po-
jawi się szansa, aby ocalić honor.

I któregoś dnia taka szansa się pojawi-
ła, bo odwiedził nas Tomek, przedszkolny 
kolega Tytusa. Ponieważ miał zostać na 
obiad zapytałem, czy mają ochotę na spa-
ghetti. – Tak, tak! To moje ulubione danie! 
– krzyczał Tomek biegając po salonie. 
Patrząc na tą entuzjastyczną reakcję po-
myślałem, że niespodziewanie przyszedł 
wreszcie mój czas i teraz pokażę swoim 
dzieciom, szefowej przedszkolnej kuchni 
i w ogóle wszystkim, na co mnie stać.

Wróciła energia i z radością przygoto-
wywałem znienawidzone niegdyś danie.

Podałem do stołu i patrzyłem jak To-
mek, Lila i Tytus pędzą po długiej zabawie 
z opróżnionymi i przyrośniętymi do kręgo-
słupów żołądkami. To, że byli bardzo głod-
ni, miało mi przynieść upragniony sukces. 
Szczególnie liczyłem na Tomka, pamięta-
jąc jego reakcję na słowo spaghetti.

Jednak i w tym przypadku dostałem 
w trąbę. Bolało, ale na szczęście agonia 
trwała bardzo krótko. Tomek tylko pową-
chał, trącił widelcem i powiedział, że dzię-
kuje, ale już się najadł. Kiedy zapytałem 
co się stało on odpowiedział, że to jego 
tata robi najlepsze spaghetti, a tego nie bę-
dzie jadł, bo w tym jest cebula.

Tego było już za wiele. Nie dość, że 
przedszkole, to jeszcze tata i to nie tata 
moich dzieci. Z dwoma przeciwnikami 
już nie będę walczył. Nec Hercules con-
tra plures. Pomyślałem wtedy: Mam Was 
wszystkich w nosie.

Od tamtej pory przestało mi zależeć 
na żółtej koszulce lidera. Teraz mieszam 
sobie w garnku bez żadnej presji, zaczą-
łem przyprawiać tak, żebym to ja jadł ze 
smakiem, chcecie jedzcie, nie chcecie, 
to nie jedzcie. I życie znowu jest pięk-
ne. A oprócz tego stało się coś, o czym 
można powiedzieć: Dziw nad dziwy albo 
cud, ponieważ od tej pory już kilkakrot-
nie usłyszałem: Tato! To jest lepsze niż 
w przedszkolu!

Myślę, że będę to słyszał coraz częściej, 
bo Tytus już chodzi do szkoły, a szkolnej 
stołówki się nie boję, bo czymże ona może 
mi zagrozić.

Z tej to powiastki morał w tym sposo-
bie:

- I CO POWIEDZIEĆ SPIĘTEMU?
- ŻEBY SIĘ ROZPIĄŁ...

~ Paszczak (paszkosum@wp.pl)
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POZNAJ NOWE ZASADY 
GOSPODARKI ODPADAMI
Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy z nas – zarówno w nieruchomościach 
mieszkalnych, jak i w firmach – ma obowiązek segregowania odpadów.

Wyrwij! Zachowaj!
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WRZUCAMY

WRZUCAMY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY

WRZUCAMY

ZMIESZANE
• butelki po olejach spożyw-

czych i tłustej żywności,
• spraye i opakowania pod 

ciśnieniem,
• opakowania styropianowe,
• artykuły higieniczne 

(pieluchy, wata, ręczniki 
papierowe, chusteczki),

• kurz z odkurzacza,
• maszynki do golenia, płyty CD,
• gąbki, szmatki,
• włosy i sierść,
• odchody zwierząt,
• resztki jedzenia (mięso, ryby, 

sery, nabiał),
• paragony ze sklepów,
• zbite naczynia,
• puste zapalniczki,
• torebki po herbacie,
• cienkie foliówki.

• odpady budowlane 
i rozbiórkowe,

• zużyte opony,
• baterie i akumulatory,
• lekarstwa,
• odpady medyczne,
• odpady, które powinny trafić 

do metali, tworzyw sztucz-
nych, papieru, szkła i bio.

• puste, odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe przeźroczy-
ste po napojach (typu PET),

• opakowania wielomateriało-
we (kartoniki po mleku 
i sokach),

• puste butelki plastikowe 
po kosmetykach i środkach 
chemii gosp., (typu HDPE)

• plastikowe worki po mleku,
• plastikowe zakrętki 

od słoików,
• folię, reklamówki,
• torebki z tworzyw sztucznych,
• folię aluminiową,
• folię bąbelkową,
• puszki aluminiowe 

po napojach.

• plastikowe opakowania po 
żywności (np. po jogurtach, 
serkach, kefirach, margary-
nach i owocach),

• plastikowe opakowania po 
wyrobach garmażeryjnych,

• butelki i opakowania z zawar-
tością, butelki i opakowania 
po olejach spożywczych 
i samochodowych, smarach,

• styropian, guma i plastikowe 
zabawki,

• puszki po farbach,
• sprzęt elektryczny, elektro-

niczny i sprzęt AGD, baterie, 
części samochodowe,

• opakowania po aerozolach 
(dezodoranty, rozpylacze, leki),

• opakowania po środkach 
chwasto/owadobójczych,

• cienkie foliówki.

OGRANICZ ILOŚĆ 
WYRZUCANYCH ŚMIECI!

Nie kupuj artykułów spożywczych 
pakowanych w opakowania 
styropianowe i plastikowe.
Noś ze sobą własne materiałowe 
torby na zakupy wielokrotnego 
użytku.
Używaj odkurzacza bezworkowego.
Jeśli to możliwe oranicz ilość 
pobieranych potwierdzeń zapłaty.
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WRZUCAMY

WRZUCAMY

SZKŁO

WRZUCAMY

WRZUCAMY

PAPIER
• papier szkolny,
• papier biurowy,
• gazety,
• książki,
• katalogi,
• zeszyty,
• ulotki,
• karton,
• tektura,
• papierowe torby i worki,
• rurki po papierze toaletowym,
• opakowania z tektury 

i kartonu.

• opakowania 
wielomateriałowe 
(kartoniki po mleku 
i napojach),

• tłusty i zabrudzony papier 
(np. papierowe opakowania 
po maśle, margarynie, 
twarogu),

• papier woskowy,
• kalka, papier termiczny 

i faksowy oraz tapety,
• odpady higieniczne 

(np. waciki, podpaski, 
pieluchy),

• tapety,
• naczynia jednorazowe.

• podczyszczone butelki 
i słoiki szklane 
po napojach i żywności 
(bez nakrętek, uszczelek),

• szklane opakowania 
po kosmetykach.

• potłuczone szkło, szyby 
okienne, samochodowe, 
szkło zbrojone oraz lustra,

• porcelana i ceramika,
• doniczki,
• żarówki, lampy neonowe, 

fluorescencyjne i rtęciowe, 
reflektory, izolatory,

• termometry, ekrany, 
kineskopy i lampy RTV,

• szkło stołowe, kryształy, szkło 
okularowe oraz żaroodporne,

• szklane opakowania 
po lekach.

OGRANICZ ILOŚĆ 
WYRZUCANYCH ŚMIECI!

Zużywaj mniej papieru w drukarce. 
Drukuj dwustronnie.
Jeśli to możliwe korzystaj z wersji 
elektronicznych książek, ulotek,
katalogów, gazet.

Zwykły papier podlega recyklingowi 
i może łatwo być powtórnie 
przetworzony. Unikaj papierów 
powlakanych, bo ich nie można 
przerobić.

Butelki szklane podlegają w 100% 
recyklingowi i mogą łatwo być 
powtórnie przetworzone. Dlatego 
warto je wsadzić do odpowiedniego 
worka i oddać do dalszej selekcji.

Selekcjonuj!

Lwy też dbają
o środowisko.
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WRZUCAMY

WRZUCAMY

BIO

Wciąż deklarujesz 
gospodarowanie 
odpadami w sposób 

ZMIESZANY?

UWAGA!
OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW!

Wszystkie osoby, które w dotychczasowych deklaracjach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
deklarowały ZMIESZANY sposób zbierania odpadów komunalnych, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne lub do Filli Urzędu w Przeźmierowie. Obowiązkowo należy złożyć nową deklarację 
i zmianę zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów komunalnych na SELEKTYWNY. 

Nową deklarację można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP. Na portalu e-URZĄD w Tarnowie Podgórnym dostępnym, za pośrednictwem 
naszej strony internetowej znajduje się odnośnik do deklaracji.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 89 59 285, 61 89 59 311

• trawa, liście,
• kwiaty,
• drobne gałązki, chwasty,
• odpady biodegradowalne 

pochodzące z gospodar-
stwa domowego 
(np. obierki z warzyw),

• trociny i korę drzew,
• fusy z kawy i herbaty,
• skorupki jajek.

• mięso,
• kości,
• leki,
• odchody zwierząt,
• ziemia,
• popiół,
• kamienie.

Baterie, leki oraz zużyty 
drobny sprzęt medyczny 
należy osobiście dostarczyć 
do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Rumianku. 

Odrębnemu harmonogramo-
wi zbiórki podlegają odpady 
wielkogabarytowe, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny
oraz świąteczne choinki.

Harmonogramy wywozu 
wszystkich typów odpadów
znajdziesz w kalendarzu 
gminnym na przedostatnich 
stronach oraz w internecie 
www.tp-kom.pl/odpady
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~ pałac jankowice

Zapraszamy na walentynkowy 
koncert w wykonaniu Artystów 
scen operowych – Lucyny Bia-

łas, Tomasza Raczkiewicza i Huberta 
Walawskiego.

Lucyna Białas – absolwentka Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy. Debiuto-
wała na deskach Opery Nova w roli Pa-
pageny w „Czarodziejskim Flecie” W. 
A. Mozarta. Jest członkinią zespołu mu-
zyki dawnej Laboratoire de la Musique. 
Od 2010 współpracuje z Teatrem Wiel-
kim im. Stanisława Moniuszki w Pozna-
niu.

Tomasz Raczkiewicz – śpiewak ope-
rowy, piosenkarz, aktor, kabareciarz, 
konferansjer. 

Absolwent Akademii Muzycznej im. 
I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wy-
dziale Wokalno-Aktorskim w klasie 
prof. Eugeniusza Sąsiadka. Od 1996 r. 
solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Równolegle z pracą sceniczną artysta 
zajmuje się działalnością koncertową. 
W jego repertuarze znajdują się dzieła 
oratoryjne, światowe przeboje, a nawet 
piosenki kabaretowe. Szczególnie chęt-
nie sięga po międzywojenne szlagiery. 
Tomasz Raczkiewicz jest swoistym fe-
nomenem, dysponującym rozległą ska-
lą od barytonu do sopranu. Jeśli do tego 
dołożymy wartką i skrzącą się humorem 
narrację podczas prowadzonych przez 
artystę koncertów otrzymamy mieszan-
kę gwarantującą niezwykłe doznania ar-
tystyczne.

Hubert Walawski – pochodzi z Kra-
kowa. W 2014 r. ukończył z wyróżnie-
niem studia magisterskie na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu, w klasie Toma-
sza Zagórskiego, oraz studia licencjac-
kie w klasie Jerzego Mechlińskiego. 
W trakcie studiów pierwsze kroki na 
scenie stawiał współpracując z Operą 
Bałtycką w Gdańsku i Operą Poznań-
ską. W maju 2014 roku zdobył Teatralną 
Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury, 
w kategorii najlepszy debiut śpiewaka, 
za rolę Bougrelasa w operze „Ubu Rex” 
K. Pendereckiego. Jest również zdo-
bywcą Nagrody Specjalnej Związku Ar-
tystów Scen Polskich na X Międzyna-
rodowym Konkursie Wokalnym „Złote 
Głosy” 2015 w Warszawie. W 2017 zo-
stał uhonorowany Stypendium Ryszar-
da Wagnera przez Towarzystwo Wagne-
rowskie w Chemnitz. W grudniu 2019 

Miłości czar

śpiewak został również laureatem Złotej 
Róży podczas VI edycji gali koncerto-
wej „Bitwa Tenorów na róże” organizo-
wanej przez Fundację StartSmart Alicji 
Węgorzewskiej.

Śpiewakom towarzyszyć będzie 
Kwartet Aulos w składzie: Karolina 
Modzelewska – flet, Mariusz Dziedzi-
niewicz – obój, Krzysztof Mayer – klar-
net, Dariusz Rybacki – fagot.

Zespół istnieje od 1997 r. Tworzą 
go absolwenci Akademii Muzycznej – 
obecnie soliści orkiestry Teatru Wielkie-
go w Poznaniu. Wykonuje z jednakową 
przyjemnością dobrą muzykę każdego 
gatunku – od mistrzów baroku do klasy-
ki XX-wiecznej muzyki rozrywkowej. 
Był wielokrotnie gościem Festiwalu 
Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju, 
Festiwalu Mozartowskiego w Poznaniu, 
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Orga-
nowej w Wolsztynie, brał udział w kon-
certach Festiwalu Ave Maria w Czela-
dzi, wielkopolskiego festiwalu Musica 
Sacra – Musica Profana. Zespół uświet-

niał ważne uroczystości, takie jak np. 
wręczenie nagrody Człowieka Roku 
tygodnika Wprost, wręczanie Doktora-
tów Honoris Causa Akademii Medycz-
nej, otwarcie siedziby Kulczyk Tradex, 
i wiele innych. Muzycy zespołu sami 
opracowują aranżacje swoich utworów, 
co obok radości grania, daje im też sa-
tysfakcję tworzenia, układania materii 
dźwiękowej zgodnie z własnym poczu-
ciem estetyki.

Artyści wykonają takie utwory, jak: 
„Brunetki, blondynki”, „Na pierwszy 
znak”, „Cheek to cheek” czy „Miłość Ci 
wszystko wybaczy”.

Zapraszamy 16 lutego o godz. 16.00 
do Sali Koncertowej Pałacu Jankowice.

~ Tomasz Łozowicki
* bezpłatne wejściówki dostępne od 

24 stycznia w godzinach otwarcia pała-
cu. Regulamin dystrybucji wejściówek 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
są w biurze pałacu, na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl oraz pod numerem tele-
fonu: 61 10 10 400.
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~ pałac jankowice

Nowy rok napawa nas ogromną radością, a to wszyst-
ko dlatego, że już w przyszłym miesiącu mieszkań-
cy naszej Gminy będą mogli oglądać pierwsze seanse 

w Małym Kinie Społecznościowym.
W ramach realizowanego przez Gminę Tarnowo Podgór-

ne projektu unijnego pt. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu 
w Jankowicach – Centrum Integracji” jedno z pomieszczeń 
pałacu zostało wyposażone w profesjonalny ekran, projektor 
laserowy oraz system nagłośnieniowy, które sprawią, że oglą-
danie tutaj filmów będzie prawdziwą przyjemnością.

15 lutego o godzinie 13 00 zapraszamy na animację Szybcy 
i śnieżni w reżyserii: Benoit Godbout, Jean-François Pouliot, 
François Brisson, która będzie prawdziwą frajdą dla najmłod-
szych.

Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla koncepcję po-
jazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie. Kiedy 
maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, 
nikt nie może uwierzyć, że stały za tym błędy w konstrukcji. 
Wynalazca wspólnie z kolegami odkrywa, że to sprawka Zaca 
– zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w mię-
dzyczasie dołączył do stawki wyścigu…

Tego samego dnia, o godzinie 17.00, zapraszamy starszych 
widzów, którym zaprezentujemy palestyńskiego kandydata do 
Oscara – Tam gdzieś musi być niebo, w reżyserii Elia Sule-
iman.

Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, 
przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Nie-
winne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i na-
rastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wy-
jeździe.    

Nowego życia i alternatywy dla swojej ojczyzny szuka naj-
pierw w Paryżu, później w Nowym Jorku. Nie jest to jednak ła-
twe, gdyż myśli o Palestynie prześladują go niemal na każdym 
kroku, a kusząca wizja świeżego startu zamienia się w kome-

Otwieramy kameralne kino w Pałacu Jankowice!

dię pomyłek. Podobną, jaką dla bohatera jest filmowy biznes, 
który przez Suleimana został tu sportretowany w groteskowy 
sposób.

Wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach będziemy 
mogli zaproponować Państwu niewybredne tytuły kina alter-
natywnego, jak i familijnego. Serdecznie zapraszamy do śle-
dzenia naszej oferty.

~ Tomasz Łozowicki

* bezpłatne wejściówki dostępne od 24 stycznia w godzi-
nach otwarcia pałacu. Regulamin dystrybucji wejściówek oraz 
szczegółowe informacje dostępne są w biurze pałacu, na stro-
nie: www.palacjankowice.pl oraz pod numerem telefonu: 61 
10 10 400.
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~ pałac jankowice

To już tradycja, kolejny raz spotkaliśmy się w tarsonow-
skiej rodzinie, by wspólnie piec pierniki i przygotowy-
wać się do Świąt Bożego Narodzenia.

Czekało na nas 50 kilogramów piernikowego bezgluteno-
wego ciasta, płynna czekolada, pomady, powidła, słodkie po-
sypki i kolorowe opakowania. Pracy było dużo, ale daliśmy 
radę!

Mamy pierniki – palce lizać! Myślę, że będą smakowały 
wszystkim. 

Wypieki mogły się odbyć dzięki firmie Glutenex, która po-
darowała nam ciasto i potrzebne dodatki. Nieodzowna oka-
zała się pomoc cukiernika pana Krzysztofa, który przez kilka 
godzin dzielnie pełnił dyżur przy piekarnikach. Wykorzysta-
liśmy okazję i złożyliśmy koledze Andrzejowi Kawa (na jego 
ręce również jego żonie Urszuli) życzenia z okazji jubileuszu 
Złotych Godów. Z tej okazji odśpiewaliśmy dwie piosenki de-
dykowane Jubilatom.

Wielką niespodziankę sprawiło nam przybycie Gwiazdora 
z pełnym workiem prezentów. Wszystkie dzieci oraz grzeczni 
dorośli zostali obdarowani. Gwiazdor zadawał – jak nam się 
wydawało – trudne pytania, ale dzieci z łatwością na nie od-
powiadały. Za te odpowiedzi były dodatkowe podarki. Zachę-
cani przez Gwiazdora wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy, były 
też popisy solowe wszystko z akompaniamentem akordeoni-
sty Tomka.

Gwiazdor przybył oczywiście z Laponii. Od wtajemniczo-
nych dowiedzieliśmy się, że nasz adres dostał z Caritasu w 
Przeźmierowie. Podobno pani Małgorzata Raciborska ma bez-
pośredni kontakt i wie z jakiej skrzynki należy wysłać list do 
Gwiazdora.

Dziękujemy I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej-Szurat 
za obecność, za życzenia i dzielenie się z nami radością tego 
świątecznego oczekiwania. Dziękujemy sołtysowi Baranowa 
Mieczysławowi Paczkowskiemu za udostępnienie nam pięk-
nej świetlicy.

~ Kazimierz Szulc

Już na dobre koncerty sylwestrowe zagościły w przestrze-
niach Pałacu Jankowice. Tym razem gościliśmy fenome-
nalny zespół Hot Lips, a konkretnie trzy charyzmatyczne 

wokalistki: Agatę Śliwińską, Monikę Nowicką i Lidię Leitge-
ber. Paniom towarzyszył zespół instrumentalistów w składzie: 
Janusz Siemienas – gitara, Kacper Krupa – saksofon, Michał 
Cholewiński – pianino, Flavio Gullotta – kontrabas i Andrzej 
Kownacki – perkusja.

Dziękujemy za tak liczną frekwencję podczas tego wydarze-
nia, a przede wszystkim za Waszą obecność podczas różnorod-
nych wydarzeń, które zorganizowaliśmy w 2019 roku.

~ Pałac Jankowice
Fot. Tomasz Koryl

Z dużą dawką 
pozytywnej energii 
rozpoczęliśmy 
Nowy Rok!

Piernikowane!
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~ porady

Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. Na ile to po-
rzekadło odzwierciedla prawdę o naszej duchowo 
– cielesnej rzeczywistości? A na ile jest powodem 

zamieszania, a nawet cierpienia? To Kartezjusza wytyczył nie-
przekraczalną granicę między niematerialną duszą i material-
nym ciałem. Zdecydował o kształcie filozofii, nauki, medycy-
ny. Konsekwencje obserwujemy do dzisiaj. Mamy lekarzy od 
duszy (psyche) oraz lekarzy od ciała (soma). A i wśród nich też 
są zwolennicy różnych szkół. 

Kartezjański podział sugeruje swego rodzaju konflikt między 
„ochoczym duchem” a „mdłym ciałem”. A gdzie w tym podziale, 
konflikcie jest Ja? Kim jestem? Duchem czy ciałem? Niby wiemy, 
że jednym i drugim równocześnie. Ale sam fakt mówienia o ciele 
w trzeciej osobie – ono, wskazuje na podświadome, wdrukowane 
przez wieki, spostrzeganie siebie jako kogoś niespójnego, podzie-
lonego, rozdartego. Porzekadło sugeruje opór ciała wobec ducha. 
I w milczący sposób zakłada mądrość ducha i prawo do sprawo-
wania władzy nad ciałem. A co z mądrością ciała? Czy jej nie ma? 
Dlaczego, skoro jesteśmy równocześnie jednym i drugim? 

Tymczasem ciało odzwierciedla zatrzymane procesy psycholo-
giczne. Zawarta jest w nim nasza cała historia, osobowość i stan 
emocjonalny, a dzięki pracy z ciałem odbywa się proces we-
wnętrznej integracji i uzdrowienia.

Doskonale o tym wiemy na poziomie zbiorowej nieświadomo-
ści, co znajduje odzwierciedlenie w powszechnie znanych i stoso-
wanych porzekadłach. Na przykład: „dźwigać problemy na bar-
kach”, „przyjmować ciosy na klatę”, „stać na własnych nogach”, 
„mieć przetrącony kręgosłup”, „uwiesić się komuś na szyi”, „zła-
mać komuś serce”. Problemy pojawiają się na etapie przekłada-
nia mądrości pochodzącej ze zbiorowej nieświadomości na po-
ziom indywidualnej, jednostkowej świadomej mądrości. Gdzieś 
po drodze ta mądrość znika. Gubimy mądrość „mdłego” ciała. 
Tymczasem ono cały czas do nas mówi. A nawet krzyczy w for-
mie chorób psychosomatycznych. Rzecz w tym, że nie umiemy, 
a czasem wręcz nie chcemy słuchać. Nie nauczono nas tego i na-
dal nie jesteśmy tego uczeni. Jesteśmy bardzo nieuważni wobec 
ciała, czyli wobec samych siebie.

Dotarło już do nas, za sprawą dynamicznie rozwijającego się 
marketingu, to, że istnieje coś takiego jak „mowa ciała”. Sprze-
dawcy rzeczy, usług, prawd, idei, polityk szkolą się na potęgę 
w biegłości w takim posługiwaniu się „mową ciała”, żeby zdo-
być jak największą liczbę klientów. Dociera do nas coraz bardziej 
prawda o roli ruchu dla zdrowia fizycznego, sprawnego funkcjo-
nowania mózgu, zdrowia psychicznego wzmacnianego za spra-
wą, wydzielania podczas uprawiania sportu, hormonu szczęścia, 
serotoniny.

To dobrze, że ta wiedza i idąca za nią praktyka stają się coraz 
powszechniejsze. Ale nadal nie wiąże się to z pogłębianiem świa-
domości ciała, uważności wobec ciała. Traktowania „mdłego” cia-
ła jako równoprawnego partnera „ochoczego” ducha. Tymczasem 
niejednokrotnie ciało wie o różnych sprawach wcześniej i lepiej. 
Dlatego stawia opór. Jest „mdłe” wobec nieroztropnie „ochocze-

go” ducha. Duch zakrzykuje ciało. A my po czasie przypominamy 
sobie różne sygnały ostrzegawcze, które zlekceważyliśmy.

Według J. Kepnera mówienie o wrażeniach cielesnych w trze-
ciej osobie odłącza ciało od Ja. W ten sposób umniejszamy i osła-
biamy siebie, tracąc kontakt z podstawą egzystencji i sprawczo-
ści. Brak uważności usuwa z pola świadomości istotne aspekty, 
pragnienia lub opór, naszego Ja. Nieuznawane aspekty Ja nie zni-
kają. Istnieją w postaci tak zwanych bloków emocjonalnych. Na-
sze sylwetki to chodzące mapy bloków emocjonalnych, których, 
z różnych powodów, nie możemy w pełni doświadczyć. Odcina-
jąc się ciała stajemy się wyłącznie Ja myślącym, rozszczepionym 
od Ja cielesnego, czującego.

Represjonowanie ciała zaczyna się bardzo wcześnie. Kiedy spie-
szący się do licznych obowiązków rodzic popędza dziecko, żeby 
szybko jadło, a nie „mamlało godzinami” jedzenia w buzi. A prze-
cież wiemy, że jedzenie trzeba długo i dokładnie żuć w ustach. 
Mądrość ciała dziecka zostaje stłumiona. A potem jest jeszcze 
gorzej. Wszyscy przechodzimy przez taki trening. Kiedyś repre-
sjonowano ciało poprzez traktowanie go w sposób pogardliwy. 
Wydawałoby się, że w dobie „kultu ciała” represje się skończyły. 
Nic bardziej błędnego. Obecny „kult ciała” nie ma nic wspólne-
go z uważnym słuchaniem i szanowaniem ciała. Ciała czyli siebie 
samego. Po prostu zmieniły się normy i oczekiwania społeczne. 
I znowu trzeba ciało dyscyplinować po to, żeby spełniało aktualne, 
cudze oczekiwania. I gdzie jest w tym wszystkim Ja?

~ dr Jadwiga Kwiek, psycholog, psychoterapeuta
autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

Psychologia na co dzień 

Mam ciało
czy jestem ciałem?

OSP Lusowo i OSP Ceradz Kościelny zagrali dla WOŚP w sztabie 
Poznań Ławica. Zorganizowali pokazy ratownictwa i specjalistycz-
nego sprzętu, opowiadali dzieciom jak wygląda praca strażaków 
na co dzień. Atrakcją była możliwość poznania psów ratowniczych  
z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Lusowo.
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

~ biblioteka

„Najlepszym uniwersytetem w każdym wieku  
jest księgozbiór” – także w XXI wieku

Biblioteki dzisiaj to gwarancja dobrej książki, to duży 
wybór nowości, to audiobooki, a więc inna forma 
książki dla tych wszystkich, którzy nie lubią przewra-

cać kartek. Ale też propozycja dla tych, którzy z różnych przy-
czyn, także zdrowotnych, wolą książki mówione. To szeroki 
zasób wiedzy, ciągle aktualizowany w szybko zmieniającym 
się świecie, to poszerzanie zbiorów o nowe dziedziny wiedzy, 
to odkrywanie tematów, na które czasami trudno znaleźć od-
powiedź w różnych mediach. Dla najmłodszych to gwarancja 
dostępu do słowa pisanego, to oderwanie od wszechogarniają-
cych zabawek, nie zawsze edukacyjnych. To czasami pierw-
szy kontakt z placówką kulturalną, to pokazanie, że książki to 
nie tylko supermarket czy galeria handlowa.

Ale Biblioteka to także ciekawe i inspirujące spotkania z pi-
sarzami, poetami – ludźmi pióra, podróżnikami, dziennika-
rzami, ilustratorami, historykami, twórcami dla młodszych 
i starszych, ogólnie mówiąc ludźmi kultury w szerokim tego 
słowa znaczeniu. To zajęcia edukacyjne, pokazy multimedial-
ne i inne formy pracy z książką zachęcające do kontaktu z li-
teraturą przez cały rok.

W 2019 r. gościł, na zaproszenie Biblioteki, laureat najważ-
niejszej polskiej nagrody literackiej NIKE, dziennikarz, jeden 
z najpopularniejszych reporterów – Mariusz Szczygieł, ale 
także znani, popularni autorzy współcześni, których książki są 
chętnie czytane i szybko znikają z półek: Agata Kołakowska, 
Barbara Gawryluk, Paweł Beręsewicz, Anna Dziewit-Mel-
ler. 

Wcześniej Biblioteka stworzyła możliwość tym, którzy 
lubią kontakt z książką, lubią spotkania autorskie i chcą po-
rozmawiać z twórcami, autorami, podróżnikami. Była zatem 
możliwość spotkania z Marcinem Rusinkiem pisarzem, tłu-
maczem, wykładowcą, sekretarzem noblistki Wisławy Szym-
borskiej, podróżnikami Marcinem Kydryńskim, Jarosła-
wem Kretem, Arkadym Pawłem Fiedlerem, Andrzejem 
Pasławskim, Anną Jaklewicz, Arkadym Radosławem Fiedle-
rem, a także z twórcami słowa w szerokim tego słowa zakresie 

Arturem Andrusem (mistrzem mowy polskiej), Marcinem 
Mellerem, Magdą Umer, Danutą Grechutą, Emilią Kra-
kowską, Juliuszem Kublem, historykiem Markiem Rezle-
rem. Miłośnicy polskiej współczesnej powieści obyczajowej 
mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z Hanną Kowa-
lewską, Olgą Rudnicką, Joanną Opiat-Bojarską, Joanną 
Jodełką, Iwoną Walczak, Ewą Nowak, Joanną Fabicką, 
Barbarą Kosmowską. 

Dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym, a także młodzi 
czytelnicy mieli również niepowtarzalną okazję zacząć kon-
takt z literaturą od spotkań z tak popularnymi, nagradzanymi 
i w Polsce i na świecie autorami jak: Grzegorz Kasdepke, 
Paweł Beręsewicz, Joanna Olech, Anna Onichimowska, 
Izabela Klebańska, Liliana Fabisińska, Barbara Gawry-
luk, Krzysztof Petek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Elż-
bieta Krygowska-Butlewska, Łukasz Wierzbicki, Magda-
lena Podbylska, Weronika Kurosz, Artur Niemirski, Agata 
Widzowska, Kazimierz Szymeczko, Andrzej Marek Gra-
bowski, Wiesław Drabik, a także aktorami Lucyną Winkel czy 
Andrzejem Niemytem i wieloma innymi interesującymi twór-
cami, którzy zachęcali do kontaktu z książką, do poszerzania 
wiedzy i kulturalnej inspiracji w kontaktach ze słowem pisa-
nym. Dzieci i młodzież to ta grupa odbiorców, których warto 
zainteresować literaturą, bo przecież nigdzie nie napisano, że 
książka to tylko i wyłącznie lektura szkolna. Nawyki czytel-
nicze kształtuje się od najmłodszych lat, a kontakt z kulturą 
książkową przekłada się na inne dziedziny życia i ułatwia po-
ruszanie we współczesnym, pędzącym, nie zawsze w dobrym 
kierunku świecie.

GALERIA / wybór z szerokiej listy naszych gości / INTE-
RESUJACYCH, INSPIRUJĄCYCH LUDZI KULTURY, 
którzy gościli w BIBLOIOTECE.

Mariusz Szczygieł, Marcin Kydryński, Michał Rusinek, 
Marcin Meller, Anna Dziewit-Meller, Artur Andrus, Jarosław 
Kret, Magda Umer, Olga Rudnicka, Joanna Jodełka, Iwona 
Walczak, Joanna Opiat-Bojarska, Hanna Kowalewska

Zapraszamy do korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki 
wszystkich, którzy cenią sobie wolne chwile z książką. 

~ I.B.
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

Bilety i zaproszenia dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)  pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) wt. - pt. w godz. 16-20 oraz przed imprezami
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

„Dwóch Starszych Panów i żONA” Piosenki Kabaretu Starszych Panów
piątek, 17 stycznia, godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Kino Zielone Oko: „Futro z misia” 
niedziela, 26 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kolędowanie z Kołem Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
niedziela, 26 stycznia godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny. 

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kraina Lodu II”
niedziela, 26 stycznia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko: „Oficer i szpieg”
niedziela, 19 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Mama, Tata, Teatr i ja: „Czuły Domek” Teatr Gili - Gili
niedziela, 19 stycznia, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko „Judy”
niedziela, 2 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Urwis”
niedziela, 2 lutego  godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł

„Przed wiekami, przed dawnemi” GT Senioritki na bis! 
czwartek, 30 stycznia, godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązuja bezpłatne wejściówki

Ferie z kinem: „Śnieżna paczka”
wtorek, 28 stycznia godz. 11, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki 

Ferie stacjonarne GOK „SEZAM” i Bricks 4 Kidz
27-31.01 i 3-7.02 (pon-pt) CK Przeźmierowo, DK Tarnowo Podgórne. Koszt:250 zł, Zapisy: biuro@bricks4kidz.com

Walentynkowy koncert operertkowy: „O sole mio!”
14 lutego godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł

Kabaret Smile: „Tu i teraz”
sobota, 8 lutego godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo, Bilety: 59 zł 

Ferie z kinem: „Liliana Pędziwiatr”
czwartek, 6 lutego  godz. 11, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne wejściówki 

„Cyrk przyjechał” spektakl charytatywny na rzecz budowy pomnika B. Smolenia 
16 lutego godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 30zł

Mama, tata, teatr i ja: „Puch Puch” Teatr Chrząszcz w Trzcinie
niedziela, 9 lutego, godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł

Kino Zielone Oko „Mayday”
niedziela, 9 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok
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~ gok

Ostatni tydzień stycznia i pierwszy tydzień lutego – 
wtedy dzieciaki z naszego regiony mają ferie, dlate-
go GOK SEZAM organizuje dla nich półkolonie wraz 

z firmą Bricks4Kidz. Będzie też można wziąć udział w zaję-
ciach tanecznych i darmowych seansach filmowych! 

Dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat przygotowaliśmy warsz-
taty o tajemniczej nazwie Jurrasic Land.  Animatorzy zabiorą 
dzieci w podróż  do odległych czasów, kiedy  to na ziemi żyły 
dinozaury. 

Jeśli masz od 9 do 12 lat, dołączysz pewnie do grupy Młody 
Robotyk w której projektujemy zaawansowane modele robo-
tów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, 
osi i innych technicznych składników. 

Dla dwóch grup przygotowane będą zajęcia Super Hero 
Academy. Grupa młodsza pozna wszystkich wyjątkowych 
i kultowych bohaterów, obrońców kosmosu. Będzie odkrywać 
ich super moce, budować pojazdy i uczestniczyć w misjach 
obronnych przed antybohaterami. Starsi wezmą udział w za-
jęciach z movie makingu, czyli poznają tajniki przygotowania 
i produkcji animacji poklatkowych, budują swój własny sce-
nariusz, scenografię, animują postacie, dokonują montażu ca-
łości materiału produkując swój własny film. 

Zajęcia odbędą się w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
i w Centrum Kultury w Przeźmierowie w dwóch turach: 27-31 
stycznia i 3-7 lutego. Koszt udziału to 250 zł. W cenie mie-
ści się opieka przeszkolonych, doświadczonych animatorów, 
wyżywienie materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wyj-
ście na basen – Tarnowskie Termy (dowóz autokarem), wyjazd 
na Dziewiczą Górę – „Zimowe tropienie ptaków” (spotkanie 
z leśnikiem, warsztaty, ognisko z kiełbaskami), seans filmo-
wy w kinie „Zielone Oko”, worek sportowy ‘Bricks4Kidz’, 
pamiątkowy dyplom, upominek, ubezpieczenie NNW. Zapisy 
poprzez stronę internetową: www.bricks4kidz.com.pl/poznan/ 

W dżungli i z robotami – półkolonie!

-> zapisy online lub biuro@bricks4kidz.com.  Więcej infor-
macji: 61 30 70 444

Na warsztaty taneczne zaprasza także Szkółka i Teatr Tańca 
Sortownia. Zimowe szaleństwo taneczne będzie miało miejsce 
od 27.01 do 31.01.2020 w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Będziemy tańczyć, skakać, fikać, grać i świetnie się bawić. Za-
pisy u pana Dawida Mularczyka: tel. 608259528, mail: bia-
las1983@wp.pl 

W ferie zobaczymy tez dwa filmy, na które dzieci i młodzież 
będą mogły wejść po odebraniu bezpłatnych wejściówek. 28 
stycznia, we wtorek, o 11 obejrzymy film „Śnieżna paczka” 
a 6 lutego w czwartek, także o 11 zobaczymy „Liliannę Pę-
dziwiatr”. 

~ Szymon Bojdo 



styczeń  2020 | sąsiadka~czytaj |    51

~ gok

Teatr Gili-Gili zaprasza na spektakl bez słów, ale za to 
pełen emocji. Emocji, które towarzyszą człowiekowi 
w jego życiu, czy to dziecku, czy dorosłemu. Bohate-

rowie przedstawienia, Wykrzyknik i Znak Zapytania, szuka-
ją ciepłego, spokojnego miejsca do życia. Po długiej podróży 
docierają do opuszczonego Domu, który ma w sobie duszę. 
Pojawia się gama uczuć: strach, złość, upartość, radość, chci-
wość, miłość i smutek. Spektakl zagrają aktorzy Teatru Gili-
-Gili, Igor Fijałkowski i Marcin Chomicki. 

Teatr Gili-Gili to Igor Fijałkowski oraz osoby z nim współ-
pracujące. Powstał z ogromnej i wciąż pulsującej głowy po-
mysłów samego autora. Jego przepis na przedstawienie jest 
prosty! Należy napisać ciekawy i mądry tekst, zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. Wrzucić szczyptę barw i estetyczne-
go zmysłu scenograficznego. Dodać zaskakujące formy i lalki. 
Zmiksować z energią i pomysłami aktorów lalkarzy. Doprawić 
niezwykłe barwną muzyką Pawła Głosza i podgrzać na scenie. 
Dzięki temu uzyskamy doskonałe gilganie, które rozśmieszy 
do łez największego ponuraka. A to wszystko łączy ze sobą 
Teatr Gili-Gili! Spektakl odbędzie się 19 stycznia, (niedziela) 
o godz. 12.30, w ramach znanego i lubianego cyklu „Mama, 
tata, teatr i ja” w Tarnowie Podgórnym. 

~ SB
 Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia 

w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 15-
20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15) i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku 
do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzi serwis 
Bilety24.pl.

„Czuły domek” – Teatr Gili-Gili zaprasza

Chcieliśmy przy tej okazji przypomnieć, że każda osoba, 
biorąca udział w naszych wydarzeniach musi mieć wykupio-
ny bilet. Bez względu na wiek dziecka (czy dorosłego). Gdy 
wykupują Państwo bilet wspieracie pracę artystów, a tak-
że pomagacie nam przeliczać ilość osób na sali – to sprawia, 
że wszyscy możemy wziąć udział w naszych wydarzeniach 
w komfortowych warunkach.

Z góry dziękujemy za kupowanie biletów!

Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego w GOK SEZAM 
po raz kolejny zaprasza mieszkańców i gości naszej 
Gminy do wspólnego spędzenia czasu z najpiękniej-

szymi polskimi kolędami. Spotykamy się jak co roku w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 26 stycznia 
o godz. 15.00. 

Koło Śpiewu, którego dyrygentem jest Szczepan Tomczak, 
zaśpiewa bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki. Na go-
ści czekać będą śpiewniki, które zachęcą do czynnego udziału 
w imprezie. Nie zabraknie także skromnego poczęstunku. Za-
praszamy do wspólnego kolędowania. Wstęp wolny.

Oprócz wspólnego kolędowania Koło Śpiewu im. Feliksa 
Nowowiejskiego spotkamy także na poniższych występach: 

• 18.01.2020 r. (sobota) 16.00 Koncert Kolęd – Pałac w Jan-
kowicach – podczas koncertu wystąpią też: DZPiTL Modraki 
oraz ZPiTL Lusowiacy 

• 19.01.2020 r. (niedziela) 11.00 – Msza Święta + koncert    
Kościół w Ceradzu Kościelnym

Hej kolęda, kolęda!
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Przez wiele lat mieszkał niedaleko Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Pod koniec życia poświęcił się opiece 
nad zwierzętami, żył blisko natury. Wcześniej przez de-

kady bawił całą Polskę. 16 lutego zagramy na cześć Bohdana 
Smolenia. 

Na pomysł uczczenia wybitnego satyryka Bohdana Smole-
nia wpadło Stowarzyszenie „Zostań Gwiazdą Kabaretu”, czyli 
po prostu jego przyjaciele. Pomysł jest prosty – w reprezenta-
tywnym miejscu ma stanąć pomnik, który będzie przypominał 
tego wielkiego artystę – nie tylko tym, którzy znają jego pracę 
na scenie z młodości, ale też kolejnym pokoleniom. 

By sfinansować budowę pomnika, zainicjowano serię kon-
certów – czyż to nie najlepszy sposób, by kontynuować dzie-
ło gwiazdy polskiego kabaretu? Także na naszym koncercie 
będzie możliwość dołożenia się do tej szczytnej inicjatywy – 
w czasie wydarzenia wystawiona będzie puszka, do której bę-
dzie można wrzucić swój datek. 

Komedia dla Pana Bohdana

W Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się jeden 
z nich.  Spektakl „Cyrk przyjechał”  to komedia muzyczna 
z lekką nutką dekadencji, z udziałem Kolombiny, Arlekina, 
Klauna, Charliego Chaplina, zespołu tanecznego „Nogi Roz-
tańczone”, Garderobianego i Pianisty. Rozmowy w aktorskiej 
garderobie to kwintesencja rzeczywistości, w której żyjemy. 
Jej paradoksów i absurdów. Wszystko przeplatane muzyką 
i wpadającymi w ucho piosenkami. Seks, polityka i śmierć. 
„RĘKA, NOGA, MÓZG NA ŚCIANIE”. W rolach głównych 
występują Marcin Samolczyk, Klub Szyderców BIS – Domi-
nika Dobrosielska, Krzysztof Dziuba, Przemysław Mazurek; 
Piotr Wiza oraz Overdue Girls. Scenariusz i reżyseria Krzysz-
tof Deszczyński.

~ SB

„Cyrk przyjechał” Komedia Muzyczna
Centrum Kultury Przeźmierowo, 16 lutego, godz. 19.30
Bilety: 30 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-

znańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 
9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl
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Najlepszy pomysł na walentynkowy wieczór dla zakocha-
nych? Oczywiście nastrojowy koncert w CK Przeźmierowo! 

„O SOLE MIO” to koncert wokalno-taneczny skompono-
wany z hitów rodem ze słonecznej Italii i Hiszpanii. Duet „Barcelo-
na”, popularna „Carmen”, aria Torreadora, śpiewne „Volare”, ogni-
sta „Granada”, czy radosne „O sole mio” w wykonaniu znakomitych 
solistów z poznańskich scen teatralnych (Opera - Teatr Wielki i Teatr 
Muzyczny) przeniosą Państwa na południe Europy. 

Para tancerzy porwie publiczność w rytmach namiętnego tanga 
czy płomiennego pasodoble. Koncert okraszony jest dowcipną nar-
racją pełną anegdot i zabawnych historii, która idealnie wpisuje się 
w pogodny nastrój gorącego wieczoru karnawałowego.

~ SB/AD
„O sole mio” – koncert walentynkowy 
Centrum Kultury Przeźmierowo, 14 lutego, godz. 19.00
Bilety: 25 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 

96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 9-15, w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) od pon. do pt. 
w godz. 15-20, w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 
13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. Sprzedaż online prowadzi serwis 
Bilety24.pl

Kolejny zimowy spektakl przy-
gotowaliśmy dla maluchów 
w Domu Kultury w Tarnowie 

Podgórnym. Tym razem dla najmłod-
szych, niemal premierowo, wystąpi teatr 
Chrząszcz w Trzcinie, w najnowszym 
spektaklu „Puch!Puch!”

Ekscentryczna Kaczka i introwertycz-
ny Mamut, dwójka nietypowych przyja-
ciół mierzą się z urokami i przeciwno-
ściami zimy. Mamut jest zachwycony 
– to jego ulubiona pora roku, Kaczka na-
tomiast najlepiej odleciałaby do ciepłych 
krajów. Przekonują ją zimowe zabawy 
– rzucanie śnieżkami, lepienie bałwa-

na, ślizgawka, a zwłaszcza perspektywa 
prezentów pod choinką. Ale czy Miko-
łaj ich tam znajdzie? O rzeczach naj-
ważniejszych w nieszablonowy sposób 
i z dużą dawką humoru opowiedzą akto-
rzy Teatru Chrząszcz w Trzcinie z Rab-
ki-Zdroju.

Spektakl jest zrealizowany w kon-
wencji teatru lalkowego (duże lalki), 
z muzyką na żywo.

Przedstawienie prezentuje nowe przy-
gody Mamuta i Kaczki występujących 
w spektaklu „Puk! Puk!”. Dla dzieci od 
lat 2. Czas trwania 45 min. 

~ CWT

Teatr Chrząszcz w Trzcinie „Puch! 
Puch!”

9 lutego, godz. 12.30 DK Tarnowo 
Podgórne

Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 10 zł 
(dorośli) do nabycia w miejscu impre-
zy (od poniedziałku do piątku w godz. 
15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od 
wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprze-
daż online prowadzi serwis Bilety24.pl.

Zimowy puch! 

Romantycznie  
na walentynki
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Tarnowo Pod-
górne obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji 
UTW i GOK SEZAM wraz z Uniwersytetem im. Ada-

ma Mickiewicza przygotowują cykl 10 projekcji filmowych, 
poprzedzonych komentarzami naukowców i fachowców z róż-
nych dziedzin. 

 Pierwszy taki seans odbędzie się 13 lutego w Centrum 
Kultury Przeźmierowo o godzinie 17, już można odbierać 
na to wydarzenie bezpłatne wejściówki w  kasach GOK. Zo-
baczymy wtedy poruszający dokument „Niech toną”, o mi-
grantach tracących życie w Morzu Śródziemnym. Projekcję 

poprzedzi spotkanie z twórcą filmu – red. Wojciechem Boja-
nowskim, na co dzień pracującym w stacji TVN24. Kolejne 
filmy będą prezentowane raz w miesiącu, aż do grudnia. Ser-
decznie zapraszamy! 

~ SB
Wstęp wolny.
Kasy GOK czynne są: w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-

znańska 96 w Tarnowie, Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 
9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20.

Senioritki o wychowaniu

10 filmów na 10 lat UTW

Po fenomenalnej premierze, czas na powtórkę! „Przed 
latami, przed dawnemi” zobaczymy znów 30 stycznia 
o godz. 17 na deskach Centrum Kultury Przeźmierowo!

Najnowszy spektakl, noszący tytuł „Przed latami, przed 
dawnemi”, przenosi nas do czasów, kiedy nie było jeszcze 
komputerów, tabletów, telefonów komórkowych – za to był 
czas, który rodzina spędzała razem i wspólnymi siłami wy-
chowywała dzieci. Robiła to, oczywiście, według panujących 
wówczas zasad i reguł, na które obecnie możemy spojrzeć 
z zupełnie innej perspektywy. Widzowie, którzy przyjdą na ten 
spektakl, będą mieli szansę porównać dawniejszy model wy-
chowania ze współczesnym. Który z nich okaże się bardziej 
skuteczny? Czas pokaże.

~ Mariola Ryl-Krystianowska
Bezpłatne wejściówki, dostępne są: w biurze GOK SEZAM 

w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku, w godz. 
9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od ponie-
działku do piątku, w godz. 15-20) oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20).
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Wystawa z natury 
Zapraszamy na wystawę obrazów w Galerii w Rotundzie 

wykonanych przez uczestniczki Koła Plastycznego dla 
dorosłych, które w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-

nym prowadzi Justyna Just-Przybylska.
Za intrygującym tytułem wystawy „NATURA NIE DO 

KOŃCA MARTWA” kryją się prace, których głównym te-
matem są owoce i warzywa. Podejmując zadanie malarskie 
w konwencji określanej jako martwa natura, staramy się o taki 
dobór elementów, aby podkreślić ich kolor, kształt i dobrać in-
teresującą kompozycję.

Okazało się zatem, w trakcie malowania, że znane nam od 
zawsze marchewki i gruszki, wymagają wnikliwej obserwacji 
i poświęcenia im szczególnej uwagi.

Cotygodniowe trzy godziny zajęć plastycznych mijają jak 
krótka chwila. Czas ten pozwala na oderwanie się od codzien-
ności, relaks i realizację artystyczną.

Pracując w grupie można zobaczyć jak różne i zaskakujące 
jest wyobrażenie tej samej tematyki na autorskich obrazach. 
Mamy nadzieję, że swoją twórczością zaciekawimy zwiedza-
jących. Prezentacja obrazów rozpocznie się 5 lutego i potrwa 
do 26 lutego. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

~ Uczestniczki Koła Plastycznego  
w Tarnowie Podgórnym 

Smile po angielsku znaczy uśmiech, a wiele nie tylko 
uśmiechniętych, ale też roześmianych twarzy zobaczy-
my 8 lutego w Przeźmierowie. Kabaret Smile przedsta-

wi swój nowy program w Centrum Kultury Przeźmierowo! 
Program „Tu i Teraz” to wynik wielomiesięcznych obserwacji 

prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebra-
nego materiału z #obserwujemywas, powstał program ukazują-
cy szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typo-
wego „Seby”, jak również celebrytów z pierwszych stron gazet. 
Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina, wpływ no-
wych technologii i mediów społecznościowych na na-
sze życie, to tylko nieliczne tematy, które w zabawny spo-
sób przedstawia w swoich skeczach Kabaret Smile. Nie 
zabraknie również uwielbianych przez widzów piosenek. 
#obserwujemywas nie kończy się tylko na stworzeniu progra-
mu, ale jest częścią każdego występu, dlatego widz ma szansę 
stać się „tu i teraz” bohaterem show, a nawet być jego współ-
twórcą! Sprawdź sam jak działa na Ciebie Kabaret Smile – 
bądź „Tu i teraz”!

~ SB
„Tu i teraz”  Kabaret Smile, Centrum Kultury Przeźmiero-

wo, 8 lutego, godz. 16.00
Bilety: 59 zł dostępne w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Po-

znańska 96 w Tarnowie Podgórnym) od pon. do pt. w godz. 
9-15, w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14) od pon. do pt. w godz. 15-20, w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (ul. Ogrodowa 13a) od wt. do pt. w godz. 16-20. 
Sprzedaż online prowadzi serwis Bilety24.pl

Teraz Smile! 
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Grudzień obfitował w wiele atrakcji i miłych wyda-
rzeń. Miesiąc zaczęliśmy od Mikołajek i w ramach 
tego wizyty „Mobilnego Planetarium”. Dzieci mo-

gły przyjrzeć się przedstawianym eksperymentom. Aktyw-
nie uczestniczyły również w przeprowadzanych doświadcze-
niach. Ważnym punktem naszego grudniowego kalendarium 
były wspólne warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami oraz 
przedstawienia zimowo-świąteczne dla rodziców. Jest to dro-
gocenny czas dla naszych przedszkolaków spędzony wspólnie 
z mamą i tatą w przedszkolu. 

Naprawdę wyjątkowym wydarzeniem była przedszkolna wi-
gilia. Wszystkie dzieci wspólnie zasiadły przy jednym wigilij-
nym stole. W tym dniu odwiedził nas ks. Adam Przewoźny, któ-
ry złożył dzieciom życzenia i podzielił się z nimi opłatkiem. Był 
to dla nas wszystkich magiczny moment. Po obiadku wigilij-
nym przybył do nas gość z dalekiej Laponii z ogromnym wor-
kiem prezentów. Nasze dzieciaczki były bardzo odważne i od-
bierając podarki chętnie robiły sobie zdjęcia z Mikołajem. 

Przedszkole „Bajkowa Akademia” w Lusówku

Grudzień w Bajkowej Akademii

Czas Bożego Narodzenia to czas pojednania, refleksji, miło-
ści i radości. Tego życzymy naszym przedszkolakom, ich rodzi-
com oraz wszystkim czytelnikom na cały najbliższy 2020 rok.

~ bajkowa akademia

Przedszkole Czarodziejski Zamek przystąpiło do Ogólno-
polskiego Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe Granie”, 
którego głównym celem jest propagowanie idei rodziciel-

stwa zastępczego i jednoczesne uwrażliwianie dzieci na losy ró-
wieśników. 

Przystąpienie do Projektu wiązało się z podejmowaniem róż-
nego rodzaju działań mających na celu wspieranie kilku rodzin 
zastępczych oraz z przeprowadzeniem koncertu charytatywne-
go. Rodziny zastępcze wskazane nam przez Centrum Wspiera-
nia Rodzin przy ul. Swoboda 59 w Poznaniu są w bardzo trud-
nym położeniu – materialnym, społecznym, emocjonalnym. 
Dzieciom z tych rodzin przerwano kiedyś dzieciństwo, a wraz 
z nim beztroskę, radość i bezpieczeństwo. Na wyboistej drodze 
ich życia pojawiły się anioły – babcie, które postanowiły zawal-
czyć o szczęście swoich wnucząt i uzyskały status rodzin zastęp-
czych. O to, by świat stawał się coraz bardziej kolorowy dla tych 
dzieci, walczą nie tylko ich dobre babcie. W końcu każdy z nas 
nosi pod płaszczem skrzydła, które trzepocą z radością, gdy mo-
żemy poprawić los skrzywdzonych. 

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie 

Aniołkowe Granie
Rodzice naszych przedszkolaków z Przedszkola Czarodziejski 

Zamek oraz Lech Poznań Football Academy okazali się anioła-
mi, którzy postanowili spełnić marzenia dzieci z rodzin zastęp-
czych. Nauczyciele Czarodziejskiego Zamku wraz z rodzicami 
zorganizowali kiermasz świąteczny, na którym wystawione zo-
stały własnoręcznie przygotowane ozdoby świąteczne. Dodatko-
wo tatusiowie naszych przedszkolaków wykonali piękne i nietu-
zinkowe karmniki dla ptaków. Pieniądze zebrane ze sprzedaży 
naszych „dzieł sztuki” przeznaczyliśmy na zakup tego, o czym 
marzyły dzieci z wybranych rodzin zastępczych. Podczas zajęć 
nauczycielki opowiadały naszym przedszkolakom o dzieciach, 
które w swoim życiu napotkały na bardzo duże problemy, przez 
co stały się smutne. Tłumaczyły maluchom, że każdy ma w sobie 
moc anioła, gdyż dając innym ciepło i radość czynimy ich świat 
kolorowym i dobrym. 

 17 grudnia zaprosiliśmy dzieci z rodzin zastępczych wraz ze 
swoimi wspaniałymi babciami do Centrum Kultury Przeźmiero-
wo. Byli to nasi goście specjalni. Odbyło się tam przedstawie-
nie jasełkowe i koncert charytatywny, na którym obecni byli za-
równo rodzice, jak i dziadkowie maluchów z Czarodziejskiego 
Zamku. Przedszkolaki – nasze małe aniołki – pięknie zaśpiewa-
ły i zatańczyły podczas tej szczególnej uroczystości. Oklaskom 
i aplauzom towarzyszyło ogromne wzruszenie. Na koniec Św. 
Mikołaj uraczył wszystkie dzieci wyczekiwanymi i wymarzo-
nymi prezentami. Czas Bożego Narodzenia to magiczny czas. 
Jego magia polega między innymi na tym, że bardzo chcemy być 
z bliskimi nam osobami, chcemy dzielić się z nimi opłatkiem, 
podarować im prezenty, ale przede wszystkim chcemy dzielić 
się z nimi sobą – tym wszystkim, co w nas dobre i piękne: życz-
liwością, radością, przyjaźnią i miłością. „Aniołkowe Granie” 
to projekt pełen empatii, dobroci i przyjaznej dłoni dla drugiego 
człowieka. Warto przecież pomagać, bo przecież dobro zawsze 
wraca!  ~ Joanna Mitsopoulos, psycholog 
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4 grudnia w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku zorganizo-
wano warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup. 
Przybyli na te wydarzenie mogli wykonać ozdoby bożonarodzeniowe, 

które następnie zostały przekazane na świąteczny kiermasz przedszkolny. 
W miłej, świątecznej atmosferze rodzice wraz z dziećmi odkrywali talenty 
plastyczne, wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Wszystkie ozdo-
by z pewnością stanowiły część świątecznego wystroju i wprowadziły ma-
giczną atmosferę w każdym domu. Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
przybycie i aktywne włączenie się w działalność na rzecz przedszkola.

~ Monika Pitak    

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Święta w Przedszkolu
w Lusówku

„Wiewiórki” i „Lisy” w ramach podsumowania 
samooceny uczestniczyli w przedświątecz-
nych warsztatach bębniarskich. Głośno było-

oo! Prowadzący, który od lat umuzykalnia dzieci, przekazał 
taką dawkę energii i ekspresji, że udzieliła się ona wszystkim 
uczestnikom! Dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchały 
opowieści o instrumentach i wykorzystywały ją w praktyce. 
Na zakończenie Gniazdkowicze zagrali świąteczny koncert. 
Spotkamy się z p. Kubą jeszcze nie raz, a już w lutym szykuje-
my dla zainteresowanych coś specjalnego: to będzie prawdzi-
we uderzenie muzycznej mocy. Bądźcie czujni!

 Pozdrawiamy 
~ Kadra Gniazdka 

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelny

Warsztaty bębniarskie

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelny

Przedświąteczny
czas dla Mam
Kolejny raz w Gniazdku „bawiły się” Mamy, które miały niebywałą okazję 

odetchnąć w trakcie przedświątecznych przygotowań. Twórcza mobilizacja 
i zapał do pracy sprawiły, że powstało całe mnóstwo pięknych świątecznych 

ozdób, które stroiły niejeden dom. Nie wszystkie Mamy mogły zostać do końca, ale 
nas cieszyła obecność każdej z Was. Klimat miejsca sprzyjał – były zimowe melo-
die, kawa i pyszne ciasto, choinka. Krążyła nad nami wzajemna życzliwość i radość 
z tego wspólnego czasu... Przy okazji po raz pierwszy mogłyśmy pokazać nasze 
nowe pomieszczenie oddane niedawno do użytku – tzw. piwnicę, w której szykuje-
my klimatyczne miejsce spotkań dla młodzieży... 

Dziękujemy za przybycie i miło spędzony czas!
 ~ Kadra Gniazdka 
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Posłuchajcie opowieści, która w głowie się nie mieści! Od 
tego właśnie należy zacząć ten artykuł, ponieważ miko-
łajkowy wieczór w Ceradzu Kościelnym był wspaniały! 

I wyjątkowe było wszystko: BajOla, która czarowała swymi 

„Gniazdko” – świetlica socjoterapeutyczna w Ceradzu Kościelny

Wyjątkowe Mikołajki
opowieściami, towarzyszący jej muzyk z oryginalnymi instru-
mentami z czterech stron świata, świąteczne warsztaty plastycz-
ne, na których całe rodziny pracowały jak pszczoły w ulu, kli-
matyczny i przytulny foto punkt (dzieci nazwały go „pokojem 
skrzatów”), Święty Mikołaj, który pojawił się z workiem ła-
koci i w rytmie świątecznych melodii poprowadził nas wprost 
pod...śnieżną chmurę.  Tak, tak – dobrze czytacie! W Ceradzu 
dokładnie 6  grudnia o godzinie 20.00 spadło duuuużo śniegu. 
Specjalnie dla naszych gości.  Śnieżyca nikomu nie przeszkodzi-
ła! Wręcz przeciwnie – przyniosła nam wiele frajdy i okrzyków 
radości! A wiecie co było najbardziej wyjątkowe? Wasza liczna 
obecność! Znowu nas miło zaskoczyliście! W sumie spotkaliśmy 
się w ponad 100-osobowej gromadzie!  Dla nas to wielka nagro-
da za pracę, którą włożyłyśmy w przygotowanie całego mikołaj-
kowego wydarzenia. Dziękujemy, że byliście z nami! Dziękuje-
my również  za pomoc pani Sołtys i Radzie Sołeckiej oraz Kole 
Gospodyń Wiejskich za pyszne rogaliki. 

 ~ Kadra Gniazdka

Dzięki jak zwykle ogromnej hojności naszej szkolnej 
społeczności po raz kolejny udało nam się skomple-
tować i dostarczyć paczki wypełnione wszelkimi do-

brami oraz całym mnóstwem przedświątecznego wsparcia do 
potrzebującej rodziny. Wspólnie przygotowaliśmy 33 paczki 
z żywnością, odzieżą (tylko i wyłącznie nową), środkami czy-
stości oraz upominkami specjalnymi.

Przekazaliśmy też paczkę nr 34, gdyż dodatkowo, po konsul-
tacjach z Wolontariuszem Rejonowym oraz z Radą Rodziców, 
zakupiliśmy dla wspieranej przez nas rodziny pralkę automa-
tyczną Whirlpool z gwarancją na pięć lat. Ponadto zakupiliśmy 
zapas opału na całą zimę.

Razem z upominkami przekazaliśmy również Rodzinie 
w trudnej sytuacji wiadomość: Jesteście dla nas ważni!

I to jest prawdziwe piękno Szlachetnej Paczki.
Otrzymaliśmy wiadomość, że Rodzina jest zaskoczona liczbą 

darów. Są szczęśliwi. Dzieci, jak powiedziały, jeszcze nigdy nic 
od nikogo nie dostały.

Wolontariusz - Rejonowy Koordynator Szlachetnej Paczki na-
pisał do nas: Te Święta Bożego Narodzenia będą dla Nich wyjąt-
kowe, zupełnie inne niż dotychczas.

Akcję Szlachetna Paczka wspomagało również już tradycyjne 
w naszej szkole „Pierniczkowo” – uczniowie przynosili zapasy 
pierników, które potem można było kupić u naszych wolonta-
riuszy i zasilić budżet Paczki. W tym roku mogliśmy też liczyć 
na pomoc redaktorów naszej szkolnej gazetki „Sztuba”. Pod-
czas kiermaszu (4 grudnia) była możliwość nabycia specjalnego, 
świątecznego wydania. Do każdego egzemplarza dołączony był 
specjalny kupon. Każdy uczeń, który wypełnił kupon i wrzucił 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Szlachetna paczka z naszej szkoły 
kolejny raz dostarczona!

go do specjalnego pudełka, wziął udział w losowaniu świątecz-
nego prezentu od pani Dyrektor! 

 Dziękujemy Wam – drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy 
naszej Szkoły za ten piękny dar serca.

 Z dumą i wdzięcznością
 ~ Drużyna Szlachetnej Paczki z SP1TP
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Śladami Angielskich Bohaterów

Szkoła Podstawowa w Lusowie

,,Śpiewaj na całego” 

Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Robin Hood, Gar-
field, Sherlock Holmes z Watsonem, Święty Jerzy, a do 
tego księżniczka i smok w jednej bajce? To możliwe, 

ale tylko na scenie Szkoły Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Baranowie. Postacie te wspólnymi siłami próbowały 
stawić czoła okrutnemu smokowi w przedstawieniu pt. „Zu-
pełnie nowa historia księżniczki i smoka”. Uczniowie uczęsz-
czający na zajęcia Pauliny Olesińskiej „Śladami Angielskich 
Bohaterów” bez trudu nauczyli się swych ról w języku angiel-
skim i wystąpili przed kolegami z pierwszych i drugich klas. 
Młodzi widzowie ubrali się tego dnia w barwy flagi Wielkiej 
Brytanii. W bajkowy nastrój wprowadził nas utwór z bajki 
„Mulan”, zaśpiewany przez zespół muzyczny Pani Diany Ma-
tuszak. Pomimo dużej tremy aktorów z 4 i 5 klas, wszystko 
zagrało idealnie! ~ Tomasz Cierzniak

Każdy kto zapragnął śpiewać lub posłuchać pięknych świątecznych utworów przyjął zaproszenie i 18 grudnia przybył do 
Szkoły Podstawowej w Lusowie. Na scenie panowała wyjątkowa, magiczna atmosfera, a nawet spadł śnieg. Uczniowie, 
rodzice i nauczyciele pięknym śpiewem, recytacją, wspólnie zaczarowali ten wieczór 

i przenieśli nas w bożonarodzeniowy, zimowy czas. Nie zabrakło również prezentu od RR oraz świątecznych i noworocznych ży-
czeń, które na pewno się spełnią, czego wszystkim życzymy. Klimat tego podniosłego wieczoru niech przybliżą zdjęcia. ~  A.K.
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6 grudnia zapisze się w kalendarzu jako magiczny dzień. 
To wtedy w naszej szkole odbyło się Mikołajkowe 
spotkanie przy choince, którego organizacją zajął się 

Szkolny Klub Wolontariusza oraz Fundacja Nigdy nie jest 
za późno. Wśród zaproszonych gości znalazły się wyjątkowe 
osoby: Wójt Tadeusz Czajka, dyrektor szkoły w Przeźmie-
rowie Joanna Mizerska, wicedyrektor szkoły Lidia Adydan, 
prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno Maja Stępień, sołty-
si Przeźmierowa oraz Wysogotowa, seniorzy znajdujący się 
pod opieką fundacji, rodziny naszych uczniów oraz wolonta-
riusze SKW i fundacji. 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Mikołajkowe spotkanie przy choince
Mikołajki to święto obchodzone na cześć hojnego biskupa, 

który nie tylko w sposób materialny wspomagał biednych lu-
dzi, ale dawał im swoją miłość, wyciągał pomocną dłoń, oka-
zywał serce. Wspominamy o tym, bowiem dwa lata temu, or-
ganizując imprezę Mikołajek dla przyjaciela, rozpoczęliśmy 
współpracę z Fundacją Nigdy nie jest za późno, Wspólnie re-
alizujemy wiele projektów. Wystarczy wymienić Akademię 
Starszych Orłów, Akademię Młodych Orłów, Bajkoczytanie. 
Mikołajkowe spotkanie przy choince zostało zorganizowane 
z myślą o seniorach, młodzieży, naszej społeczności lokal-
nej. 

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu dzieci z kla-
sy II a i chóru szkolnego. Dziękujemy Magdalenie Mie-
loch i Magdalenie Walkowiak za przygotowanie występu 
uczniów. Następnie goście ozdabiali choinki własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami. Ze stołów unosił się zapach aroma-
tycznej kawy i świątecznych wypieków. Radosna i życzli-
wa atmosfera sprawiła, że poczuliśmy ducha świąt Bożego 
Narodzenia. Życzyliśmy sobie wzajemnie zdrowia, spokoju, 
szczęśliwych chwil w gronie rodziny.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa….. wte-
dy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko, co chcemy 
wyrazić”. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego 
niezwykłego spotkania, składam serdeczne podziękowania. 
Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapo-
mnianą imprezę, którą będziemy długo wspominać.

 ~ Dawid Dopieralski

19 grudnia klasa I kolędowała 
wspólnie z Dyrektorem, ro-
dzicami i wychowawczynią. 

Na początku występowały dzieci. Za-
śpiewały 10 kolęd,  z każdej wszyst-
kie zwrotki! Rodzice byli bardzo dum-
ni. Następnie to rodzice występowali 
przed dziećmi i śpiewali piękną kolędę 
Eleni „Maleńka miłość”. Na tym nie ko-
niec niespodzianek. Przemówił do nas 
sam Św. Mikołaj. Wysłał do nas film, 
w którym zamieścił zdjęcie naszej kla-
sy, szkoły i naszej pani. Na koniec Dy-
rektor, ubrany w czapkę Św. Mikołaja, 
złożył wszystkim życzenia i obdarował 
dzieci wspaniałymi prezentami.

 ~ Agnieszka Górna- Konieczna
 Wychowawczyni klasy 1

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Kolędowanie
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Szkolny Kalendarz Matematyczny 
2020 MMXX
Szkoła w Przeźmierowie wydała Kalendarz Matematycz-

ny z pracami uczniów. Tematem przewodnim tegorocz-
nej akcji była Rzymska Tabliczka Mnożenia. W kalen-

darzu można zatem podziwiać pomysłowe prace plastyczne 
uczniów, przedstawiające działania matematyczne zapisane 
znakami rzymskimi. Znajdują się w nim również: kompen-
dium informacji o znakach rzymskich, zagadki i łamigłówki, 
a na zielono wyróżniono dni ważne dla każdego ucznia w roku 
szkolnym. 

Autorami zdjęć są: Katarzyna 5A, Nadia 5E, Nikola 5E, 
Amelia 5E, Szymon 5C, Wojciech 5C, Stanisław 6A, Mak-
symilian 6D, Dagmara 7B, Julia Pawlik 7B, Wiktoria 8D, 
Klaudia 8D.

Zachęcamy do zakupu naszego Kalendarza Matematycz-
nego 2020 MMXX. Zyski ze sprzedaży zostaną przekazane 
na cele charytatywne wspierane przez Szkolne Koło PCK.

 ~ Grażyna Sznajder i Romana Kicior 

Po czterech konkurencjach XVI edycji Rankingu Sołectw 
Gminy Tarnowo Podgórne na fotelu lidera zasiada Lu-
sowo (56 pkt). Miejsca na podium zajmują także Bara-

nowo (51,5) oraz Tarnowo Podgórne (49,5). Kolejne miejsca 
zajmują: Przeźmierowo (49), Sierosław (45,5), Lusówko (40), 
Góra (39), Wysogotowo (24,5), Sady (24), Jankowice (22), 
Chyby i Rumianek (po 19,5), Batorowo i Ceradz Kościelny 
(po 10) oraz Kokoszczyn (6).

Czwartą konkurencją XVI edycji Rankingu Sołectw był tur-
niej tenisa stołowego, który rozegrano 5 stycznia w hali OSiR 
w Przeźmierowie. Zawody wygrało Sołectwo Przeźmierowo.

 ~ Ania Lis

Ranking Sołectw

Tarnowo Podgórne jest najlepszą Gminą w Systemie 
Sportu Młodzieżowego w 2019 roku. Sportowe podsu-
mowanie roku w Wielkopolsce odbyło się 30 grudnia 

w Urzędzie Marszałkowskim. Statuetkę dla najlepszej Gminy 
z rąk Marszałka Marka Woźniaka odebrała I Zastępca Wój-
ta Ewa Noszczyńska-Szkurat. W klasyfikacji wojewódzkiej 
Gmina Tarnowo Podgórne uplasowało się na piątym miejsce, 
w ubiegłym roku była na siódmym. Wyprzedziły ją jedynie 
Poznań, Kalisz, Konin i Leszno. Na uzyskany wynik złożyła 
się suma punktów zdobytych przez lokalne kluby sportowe. 
Wśród nich najwięcej, bo aż 243,51 zdobył Klub Kolarski Tar-
novia Tarnowo Podgórne. Kolejnym klubem, który punktował 
w Systemie Sportu Młodzieżowego jest Fundacja PBG Junior 
Przeźmierowo 120,91 pkt., KS Alfa Vector Tarnowo Podgór-
ne – 57,5, OSiR Vector Tarnowo Podgórne – 55,  UKS Bara-
nowo – 33,5, UKS Atlas Tarnowo Podgórne – 9, UKS Sprint 
Przeźmierowo – 7, UKS Orzeł Lusowo – 6, UKS Błyskawica 
Tarnowo Podgórne – 2 oraz UKS Orkan Przeźmierowo – 2. 

 ~ Ania Lis

Sportowa Gmina 
2019
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W dniach 13-15 grudnia w Londynie odbyły się 
XXI Mistrzostwa Świata Karate federacji FSKA. 
W zawodach tych wzięło udział ponad 40 klubów 

z 16 krajów z całego Świata m.in z Portugalii, USA, Mauritiusa, 
Indii, RPA. Wśród nich były trenerki Klubu Karate Mukudori 
z naszej gminy: Katarzyna Pfajfer i Agata Durska. 

Na turnieju zawodnicy rywalizowali w trzech rodzajach kon-
kurencji: kata, czyli forma walki z niewidzialnym przeciwni-
kiem, kumite, czyli realna walka oraz fuku-go, czyli naprze-
mienne rundy kata i kumite. Konkurencje te były rozgrywane 
w formie indywidualnej, w parach (deblu) oraz w drużynie. 

Trzy dni zmagań przyniosły wspaniałe wyniki. W konkuren-
cji Masters (+30 lat) nasze reprezentantki uzyskały następujące 
wyniki: 

I miejsce: Agata Durska, kata drużynowe, 
II miejsce: Agata Durska i Katarzyna Pfajfer, kata pary, 
III miejsce: Katarzyna Pfajfer, kumite drużynowe. 
W konkurencji Seniorów (+21 lat): 
II miejsce: Agata Durska i Katarzyna Pfajfer, kata drużynowe, 
III miejsce: Katarzyna Pfajfer, kata pary. 
Obie nasze reprezentantki są związane z karate przeszło dwa-

dzieścia lat, w Tarnowie Podgórnym prowadzą zajęcia dla dzie-
ci od dwóch lat. Do wyjazdu na MŚ do Londynu panie mogły 
się przygotować dzięki wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.

 ~ KP

Klub karate mukudori z medalami  
z mistrzostw świata

W Śremie 6 grudnia zostały rozegrane pod egidą 
Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” 
zawody w trzech kategoriach wiekowych: uczniów 

klas VIII i VII, uczniów klas VI i V oraz klas VI i III. Na tej im-
prezie trzynaścioro młodych szpadzistek i szpadzistów, na co 
dzień trenujących w UKS ATLAS, reprezentowało swoje szkoły. 

Osiągnęli oni bardzo dobre wyniki. Wśród dziewcząt najstar-
szej grupy wygrała Gabriela Ciborowska – Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Jana Pawła II, druga była Hanna Depta, a trzecie miejsce 
zajęła Hanna Hałas – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła 
II. Wśród zawodników klas VI i V triumfował Oskar Fechner. 
W najmłodszej kategorii dziewcząt, klasy VI – III, zwyciężyła 
Hanna Ciborowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, 
druga była Natasza Kozubska i trzecia Nina Fiałkowska – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, szósta Sofie Fechner i siódma 
Marysia Sobkowiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II. 

Wśród chłopców w tej kategorii drugie miejsce zajął Filip Ha-
łas, trzecie Stefan Bryła, piąte Filip Kozielski i szóste Michał Ku-
lesza – wszyscy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgórnym. Dla Marysi i Michała był to 
pierwszy start w oficjalnych zawodach od rozpoczęcia treningów 
we wrześniu 2019 r. – spisali się wyśmienicie. Gratuluję wszyst-
kim zawodnikom i życzę równie udanych startów w 2020 roku.

 ~ PK 
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne 

Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szermierce
Od lewej: Agata Durska, Katarzyna Pfajfer
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W weekend 11/12 stycznia na kortach Centrum Tenisowego „Angie” od-
były się IX Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Krasnali o Puchar An-
gelique Kerber. Park Tenisowy Olimpia reprezentował na tej impre-

zie 10-letni mieszkaniec naszej Gminy Emil Makieła, który wywalczył III miejsce 
w grze pojedynczej i podwójnej. Gratulacje! 

 ~ na

Tenisowy sukces Emila

15 stycznia wystartowały zapisy na Triathlon 
Lwa w Lusowie. Do Lusowa co roku przyjeż-
dża prawie tysiąc zawodników żeby zmierzyć się 

z dystansami 1/4 i 1/8 Iron Man. Dlaczego przyjeżdżają do 
Lusowa? Podkreślają, że dla niepowtarzalnej atmosfery i do-
skonałej organizacji. Tak więc jeśli jeszcze nie startowałeś 
w triathlonie, a szukasz wyzwań nie ma lepszego miejsca. 
Start 6 czerwca!

KONKURENCJE
Triathlon to bardzo młoda dyscyplina sportu. To kompi-

lacja trzech konkurencji: pływania, kolarstwa i biegania. 
Żeby wystarto-
wać musisz być 
wszechstronnym 
sportowcem, mieć 
kondycję i spo-
ro trenować. Mu-
sisz też kochać 
wyzwania. Już na 
trasie czujesz nie-
samowity skok 
adrenaliny, rywa-
lizacja jest bardzo 
w i d o w i s k o w a , 
a finisz pozostaje 
w pamięci na lata. 

Triathlon Lwa – ruszają zapisy 

Po świąteczno-noworocznych rozkoszach kulinarnych 
zachęcamy Państwa do kontroli swojego ciała!

Do końca lutego zapraszamy Państwa na BEZPŁAT-
NĄ analizę składu ciała. Analiza zawiera pomiar parametrów 
dla całego ciała:

· masa ciała w kg
· masa tkanki tłuszczowej w %
· masa tkanki mięśniowej w kg
· całkowita zawartość wody w organizmie w %
· minerały kostne w kg
· wiek metaboliczny
· wskaźnik budowy ciała 

· wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
· wskaźnik BMI
· wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR (PPM)
Analiza prowadzona jest codziennie, od poniedziałku do so-

boty, w godzinach 12:00-14:00 w gabinetach BOMEDICA w 
Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej 18. Istnieje możliwość 
umówienia innych terminów po wcześniejszej rezerwacji te-
lefonicznej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 501 30 37 36 lub na stro-
nie www.bomedica.com.pl 

Za to na mecie możesz powiedzieć „jestem człowiekiem 
z żelaza”. 

WYZWANIE
Wybierz jeden z dystansów i trenuj. Jeśli przeraża Cię pra-

wie kilometr pływania, 45 kilometrów na rowerze i ponad 10 
kilometrów biegu możesz wybrać dystans o połowę krótszy, 
czyli 1/8 Iron Man. 

A może czujesz się mocny w jednej konkurencji. Na to też 
mamy rozwiązanie – skompletuj sztafetę. 

Masz jeszcze sporo czasu na treningi więc wybierz dy-
stans, zapisz się i trenuj!

Do zobaczenia. ~ Piotr Modzelewski 
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

BEZPŁATNA ANALIZA SKŁADU CIAŁA
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Ledwie opadły emocje po ubiegłorocznej edycji Biegu 
Lwa, a już za chwilę IX edycja tego wydarzenia. Tym 
razem spotkamy się z Tobą w sobotę, 23 maja, tradycyj-

nie na stadionie GKS Tarnovia. Jak zwykle przygotowujemy 
całe mnóstwo atrakcji dla każdego więc już dziś rezerwuj ter-
min i zaproś znajomych!

W roku 2020 zaplanowaliśmy dla Ciebie małą zmia-
nę – Bieg Lwa będzie imprezą JEDNODNIOWĄ. 
Wszystkie zawody odbędą się w tą majową sobo-
tę – 23 maja, ale wydarzenie oczywiście pozostanie 
w formie naszego ulubionego festiwalu.

DLA AKTYWNYCH
Wieczorny półmaraton okazał się doskonałym posunięciem, 

a finisz przy kolorowych światłach, muzyce na żywo, Set-
ce STIHL i pełnych trybunach, wsparciu najlepszych kibiców 
w Polsce na trasie biegu zapadły w pamięć wszystkim uczestni-
kom. Zawodnicy podkreślają że tylko w Tarnowie Podgórnym 
jest taka atmosfera. A więc czas szlifować formę. Trenujesz już?

Dwie godziny wcześniej rozpocznie się Pogoń za 
Lwem na dystansie 10 km. To dla szybkościowców 
i amatorów, którzy półmaraton mają dopiero w następnych pla-
nach. 

Zapisy na oba dystanse rozpoczęły się 8 stycznia. Zapisa-
łeś się już?

Chcemy popularyzować także krótkie bieganie na 
stadionie, stąd pomysł na mityng lekkoatletyczny. 
W ostatniej edycji na bieżni pojawiły się prawdzi-
we gwiazdy, z Mistrzami Świata i Europy na czele. 
W maju swoich sił będziesz mógł spróbować także Ty. Zorga-
nizujemy kilka widowiskowych konkurencji, a do rywalizacji 
będziemy zachęcać również uczniów. Wcześniej jednak będą 
emocje na najwyższym poziomie, czyli Biegi Lwiątek. Zagwa-
rantuje je aż tysiąc dzieci.

Bieg Lwa już w maju
Czas rezerwować termin

DLA MNIEJ AKTYWNYCH
Tradycją stały się zawody drwali Lion’s Trophy organizo-

wane przez Stihl. To niesamowicie widowiskowa dyscyplina 
sportu gromadząca na całym świecie rzesze kibiców. Ostat-
nią edycję wygrał Michał Dubicki, który dzięki temu pojechał 
na European Trophy zostając Mistrzem Europy, a na Mistrzo-
stwach Świata był szósty!

W przerwie między rozgrywkami będziesz mógł spróbować 
swoich sił z piłą i siekierą, a potem udać się do strefy sportu 
i tam wziąć udział w wielu konkursach i pokazach. 

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ SPĘDZIĆ MIŁY CZAS 
Z RODZINĄ i PRZYJACIÓŁMI
Nie ma lepszego miejsca do spędzenia całego dnia ze znajo-

mymi niż Bieg Lwa. To tu będziesz mógł kibicować najlepszym 
długodystansowcom oraz tysiącom amatorów. To tu odpocz-
niesz w strefie chillout, zjesz którąś z potraw z całego świata 
podczas 4 edycji Zlotu Foodtrucków, a potem ruszysz na EXPO 
Lwa. Swoje strefy będzie miało tam prawie 50 firm i każda bę-
dzie oferowała mnóstwo atrakcji zgodnie z hasłem „poziom 
wyżej” i oczywiście za darmo. Tu też szykujemy nie lada nie-
spodziankę ale o niej napiszemy później… Całość tradycyjnie 
dopełni wieczorny koncert. 

Jak widzisz atrakcji i emocji na pewno nie za-
braknie. Zapisz się na którąś z konkurencji, trenuj 
i koniecznie zabierz  na Bieg Lwa najbliższych. Pochwal się też 
znajomym z innych miast. Niech przyjadą i bawią się z nami! 
Obiecujemy – emocje w pakiecie!

Do zobaczenia na starcie!
 ~ Piotr Modzelewski 
 Projekt jest współfinansowany  

 przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ sport
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Mikołajki były świetną okazją do zorganizowania tur-
nieju tańca nowoczesnego przez Studio Tańca DBST 
Beata Dudek. Impreza odbyła się 8 grudnia 2019 r. 

w hali OSiR w Baranowie. Wzięło w niej udział osiemdziesię-
ciu początkujących i trenujących od lat tancerzy, którzy zapre-
zentowali układy choreograficzne w różnych stylach tanecz-
nych oraz grupowych świątecznych etiudach. Oprócz układów 
solowych, duetów oraz Mini Formacji przygotowane zostały 
improwizacje w stylu Art & Street oraz pełne energii bitwy 
taneczne, które przygotował znany trener i choreograf Łukasz 
Kukulski z zaprzyjaźnionego studia CSW.

Mikołajkową imprezę uświetnił również występ pań z grupy 
Senior Dance UTW Tarnowo Podgórne w świątecznej chore-
ografii.

Organizatorzy dziękują wszystkim tancerzom, kibicom, juro-
rom, Piotrowi Szudrzyńskiemu z Pepe Foto Video Studio oraz 
prowadzącemu turniej Olgierdowi Kwiatkowskiemu.

Kolejny występ na własnym parkiecie odbędzie się w pierw-
szy dzień wiosny. Wówczas to w hali OSiR w Przeźmierowie 
odbędzie się kolejna edycja Otwartego Turnieju Tańca Nowo-
czesnego Move 4Life. 

 ~ Ania Lis

Mikołajkowe tańce

Sportową nagrodę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne za impo-
nujące wyniki w windsurfingu  otrzymał Leon Jankowski. 
Na co dzień młody zawodnik trenuje w sekcji żeglarstwa 

AZS Poznań, do której wstąpił w 2015 r. W ubiegłym roku zajął: 
-  I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 2019 (klasa 

BIC Techno 4.0 do 12 lat),
-  II miejsce w Mistrzostwach Polski w Windsurfingu Zimowym 

2019 (klasa BIC Techno 4.0 do 12 lat),
-  III miejsce w Pucharze Polski PZŻ w Windsurfingu 2019 (kla-

sa BIC Techno 4.0 do 12 lat),
-  I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski 2019 (klasa BIC 

Techno 4.0 do 12 lat),
-  I miejsce w Pucharze Miasta Poznania 2019 (klasa BIC Tech-

no 4.0 do 12 lat),
-  I miejsce w Pucharze Prezydenta Miasta Gdańska 2019 (klasa 

BIC Techno 4.0 do 12 lat),
-  II miejsce w Pucharze Prezydenta Miasta Sopotu 2019 (klasa 

BIC Techno 4.0 do 12 lat),
-  III miejsce w Pucharze Pomorza 2019 (klasa BIC Techno 4.0 

do 12 lat),
-  I miejsce w Pucharze Prezesa AZS 2019 (klasa BIC Techno 

4.0 do 12 lat).
Leon jest obiecującym zawodnikiem, który pływa za-

ledwie od 3 lat. Jak przyznają trenerzy jest wyjątko-
wym tytanem pracy, ma ambicje i ogromne możliwości. 

Nagroda dla windsurfera
W trakcie spotkania, które odbyło się 27 grudnia w Urzędzie 
Gminy w Tarnowie Podgórnym, Wójt Tadeusz Czajka oraz Dy-
rektor OSiR Radosław Szukała pogratulowali Leonowi wyni-
ków oraz życzyli kolejnych w 2020 roku.

 ~ Ania Lis

~ sport
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13 stycznia nasza drużyna występująca w IV lidze 
Wielkopolskiej wróciła do treningów, rozpoczyna-
jąc okres przygotowawczy. Najbliższe sparingi ro-

zegramy: 
- 1 lutego z TPS Winogrady (godz.16.00), 
- 8 lutego z Gromem Plewiska (godz. 16.00),
- 15 lutego z Iskrą Szydłowo (godz. 16.00).
Wszystkie mecze sparingowe rozegrane zostaną w Barano-

wie.
Pierwsza kolejka rundy wiosennej jest zaplanowana na 14 

marca, a już 7 marca o 12.00 rozegramy mecz wyjazdowy Pu-
charu Polski z Kotwicą Kórnik. Tego dnia czeka nas wyjazd 
do Trzcianki na mecz z tamtejszym Lubuszaninem. Nasz ry-
wal zajmuje po 17 kolejkach 6 miejsce w tabeli i traci do na-
szego zespołu 6 punktów. W rundzie wiosennej postaramy się 
utrzymać dobrą dyspozycję z poprzedniej rundy i sprawić na-
szym wspaniałym kibicom wiele radości. 

Dla przypomnienia obecnie zajmujemy ex-aequo 3 miejsce, 
a do liderującego LKS Gołuchów tracimy raptem 2 punkty. 
W poprzedniej rundzie na 17 rozegranych spotkań przegrali-
śmy tylko raz, jest to najlepszy wynik w lidze.

Drużyna A klasy, występująca w grupie 8, wznowiła treningi 
16 stycznia, a sezon rozpocznie 21 marca w Owińskach. Tego 
samego dnia, ale meczem w Kleszczewie wystartują zawod-
nicy A klasy z grupy 9, którzy wznowili treningi 14 stycznia.

Co słychać w GKS Tarnovii?
1. GKS GOLĘCZEWO 07/08 lutego, boisko Suchy Las,
2.  LOTNIK POZNAŃ 15 lutego, boisko Baranowo, godz. 

16.00,
3.  KS LUBOŃSKI JUNIORZY 20 lutego, boisko Barano-

wo, godz. 20.30,
4.  JURAND KOZIEGŁOWY 22 lutego, boisko Baranowo, 

godz.16.00,
5.  ZAWISZA DOLSK 28 lutego, boisko Baranowo, 

godz.16.00,
6.  KS LUBOŃSKI 5 marca, boisko Baranowo, godz. 16.00,
7.  SUCHARY SUCHY LAS 7 marca boisko Baranowo, 

godz.18.00,
8.  KS LUBOŃSKI JUNIORZY 17 lub 19 marca, boisko Ba-

ranowo, godz. 20.30,
9.  CZARNI KAŹMIERZ 14 marca, boisko Kaźmierz.

Drużyny młodzieżowe wrócą do spotkań ligowych na bo-
iskach także 21 marca. Nasze dwie drużyny w ostatnim cza-
sie uplasowały się w turniejach halowych na podium. Drużyna 
młodzika zajęła II miejsce podczas turnieju „Tarnovia Lion’s 
Cup”, a drużyna juniora młodszego podczas turnieju w Pnie-
wach zajęła 3 miejsce. Mamy nadzieję, że za miesiąc będzie-
my mogli pochwalić się kolejnymi sukcesami naszych grup 
młodzieżowych.

Projekty współfinansowane ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.
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W najbliższym czasie drużyny złożone z zawodników grup 
2008/09 wezmą udział w turniejach :

- 19 stycznia – Buk, 
- 15 lutego – Tarnowo Podgórne.
Już teraz zapraszamy na jubileuszowy X turniej o Puchar 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, który odbędzie się 15 lutego 
w hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Te-
goroczna edycja jest dedykowana rocznikowi 2009, a począ-
tek turnieju jest przewidziany na godz. 9.00. Organizatorami 
turnieju są GKS Tarnovia i SP nr 1, a głównym koordynatorem 
całego cyklu jest Wojciech Stachowiak – dziękujemy.

Serdecznie zapraszamy do przyjścia i wspierania wszystkich 
zawodników. Futsalowa drużyna GKS Tarnovii po przerwie 
świątecznej wraca do gry. Najbliższe spotkania to wyjazdy: 18 
stycznia w Mosinie i 1 lutego w Poniecu. Pierwsze domowe 
spotkanie zagrają dopiero 9 lutego o 16.00 z Futsal Rawicz.

GKS Tarnovia podtrzymując tradycję kolejny raz przekazała 
na WOŚP wejściówkę na „IV Bal Sportowca” organizowany 
15 lutego w Hotelu 500. Gośćmi specjalnymi w tym roku będą 
m.in. Paweł Skóra – mistrz świata i Europy w freestylu piłkar-
skim, Piotr Pawlak – saksofonista, a prowadzącym bal będzie 

znany radiowiec Grzegorz Hałasik, o dobrą muzykę zadba DJ 
Gregory Górski.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

~ gks tarnovia

Ostatni miesiąc 2019 roku upłynął KS Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne pod znakiem kręglarskich roz-
grywek. W połowie grudnia kręglarze wzięli udział 

w Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencjach sprin-
tów i tandemów mieszanych, które odbyły się we Wronkach. 
Z rozgrywek wrócili z siedmioma medalami. Trzy medale 
zdobyły tandemy mieszane. Złoto i tytuł Mistrza Polski wy-
walczyli Izabela i Leszek Torka, a podwójny brąz pary: We-
ronika Torka i Dawid Strzelczak oraz Marta Strzelczak i To-
mek Masłowski. W konkurencji sprint kobiet i mężczyzn 
Mistrzem Polski został Dawid Strzelczak, a srebro wywal-
czył Tomek Masłowski. W sprintach kobiet drugie miejsce 
zajęła Weronika Torka, a trzecie Izabela Torka. W przed-
świąteczny weekend w kręgielni Vector w Tarnowie Podgór-
nym rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów w tych 
samych konkurencjach co MPS-y. W konkurencji sprint ju-
niorek najlepiej poradziła sobie Weronika Torka, która zaję-
ła drugie miejsce.  ~ Ania Lis
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

Kręglarskie zakończenie roku
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~ i na koniec...

Naszej koleżance

Elżbiecie Szymkowiak
wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Mamy
składają koleżanki i koledzy z 
Klubu Seniora Wysogotowo

„Są ludzie i chwile, których się nie zapomina” 

Pani Elżbiecie Szymkowiak
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi

„Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie...”

Składamy wyrazy głębokiego współczucia 
Elżbiecie, Leszkowi, Marcinowi, Katarzynie, Michałowi  

i Jakubowi Szymkowiak
z powodu śmierci Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

śp. Wandy Słonko
W imieniu mieszkańców Wysogotowa i swoim własnym 

sołtys Agnieszka Mitoraj wraz z Radą Sołecką 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację,
że 1 stycznia 2020 roku zmarł

nasz wspaniały kolega, student UTW

Jarosław Górzyński
Rodzinie i najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
składają Zarząd i Członkowie UTW

w Tarnowie Podgórnym

Naszej koleżance Teresie 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Przyjaciela Jarka Górzyńskiego

składają koleżanki i koledzy

Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Pani Teresy Falkiewicz

składają
Sąsiedzi

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg. 
Jedną nadzieję Nam dając, 

Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg, 
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Naszej Koleżance  

Barbarze Gill
i jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci  

Siostry
składa dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ze Szkoły 

Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
  (ks. Jan Twardowski)

Naszej Koleżance  

Hannie Rydlewskiej – Mueller   
i jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

MATKI
składa dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ze Szkoły 

Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej Koleżanki 

Kazimiery Rybińskiej
Rodzinie Zmarłej składamy  

szczere wyrazy współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Koła Seniora  

w Tarnowie Podgórnym 

Dziękujemy sponsorom za wsparcie w organizacji Spotkania Noworoczno-Integra-
cyjnego w Chybach:  NOTI sp. z o.o., Fabryka Mebli BALMA, SANPOL sp. z o.o., 
Kuźnicka-Tylenda Lucjana, POLGAR sp. z o.o., Kaliński Hubert, Smorawiński Ewa 

i Wojciech, MP.Polraj Małgorzata i Grzegorz Płachetka, Usługi Ogrodnicze Marcin Burkiciak 
i Synowie, Wioleta i Piotr Remiszewscy, Grupa Krawczyk Renata i Roman Krawczyk, EM4 
Eko Rezydencje Chyby i Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp.j. 

~ Sołtys Ewa Jurasz i Rada Sołecka Chyb

PODZIĘKOWANIE
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DAM PRACĘ
• OCHRONA-zatrudnimy pracowni-
ka do ochrony w Tarnowie Podg. 
kontakt 660 769 899
• Pomoc kuchenna do restauracji 
Glamour w Przeźmierowie. Kon-
takt 721 294 202 lub osobiście w 
obiekcie
• Drukarnia w Tarnowie Podgór-
nym – elastyczny grafik! Zmiany 
w godzinach 6-18/18-6. Wynagro-
dzenie ok. 200-215 zł netto za jed-
ną zmianę! Tel: 510 060 974 lub 61 
830 34 34
• Drukarnia w Tarnowie Podgór-
nym – poszukiwany drukarz offse-
towy/wózkowy/operator odwija-
ka/ustawiacz wykładaczy. Umowa 
o pracę oraz atrakcyjne wynagro-
dzenie! Tel: 510 060 974 lub 61 830 
34 34

• Firma BRM meble zatrudni sto-
larza meblowego z okolic Tarno-
wa Podgórnego, tel. 693 633 986.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą lub 
chorą w pełnym wymiarze godzin. 
Posiadam doświadczenie. Tel. 533-
696-051
• Przyjmę się do pracy przy regene-
racji głowic - 575 518 345
• Zaopiekuję się dzieckiem lub 
dziećmi w pełnym wymiarze go-
dzin. Posiadam doświadczenie. Tel. 
533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe. Tel. 667 069 745.
• Potnę drewno, tel 667 069 745 
• Szukam pracy w Tarnowie Pod-
górnym, sprzątanie domów, miesz-
kań, mycie okien itp. Po godź. 16.00 
tel 721318554
• Chętnie zaopiekuję się Państwa 
dzieckiem / dziećmi. Jestem cie-

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 15.01.2020 r.

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

kowa 148, tel. 61 8161 159, 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
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: WOŚP, fot. Maja Wąsala

Zakład Poligraficzny POL-MAK to dynamiczne, nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo produkcyjne, oferujące szeroki asortyment wyrobów papierniczych – serwetki  
dekoracyjne, talerzyki, kubeczki, kartki okolicznościowe, torby ozdobne, papiery ozdobne oraz artykuły szkolne. Firma rodzinna z 33-letnią tradycją utrzymuje wysokie tempo 

rozwoju. Nowoczesny park maszynowy, w połączeniu z grupą wyspocjalizowanych pracowników, pozwala skutecznie konkurować w Polsce jak również na rynkach światowych.

Portier Operator maszyn produkcyjnych–pakujących
Opis stanowiska

• Dozór i ochrona obiektu oraz terenu przynależnego do firmy,
• Wykonywanie drobnych prac porządkowych, konserwatorskich,
• Monitoring systemu alarmowego, pilnowanie porządku na terenie obiektu,
• Ewidencja przepływu pojazdów na terenie firmy. 

Wymagania
• Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,
• Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
• Dyspozycyjność i chęć podjęcia pracy od zaraz,
• Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość i sumienność,
• Wysoki poziom kultury osobistej,
• Chętnie zatrudnimy emerytów/rencistów.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej  

w oparciu o umowę o pracę,
• Miłą atmosferę pracy,
• Praca w systemie zmianowym,
• Atrakcyjne wynagrodzenie (12 zł netto/ 1h) oraz system premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed, karta MultiSport,  

bony świąteczne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak sp.j. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Słonecznej 6 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W przypadku zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o zawarcie w CV dodatkowo klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Zakład Poligraficzny 
POL-MAK P.D. Makowiak sp.j. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Słonecznej 6 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Aplikacje (CV wraz ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@pol-mak.com.pl 
Informujemy, iż skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi kandydatami.

Opis stanowiska
•  Obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i innych urządzeń niezbędnych  

w procesie pakowania,
• Bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, raportowania danych produkcyjnych,
• Diagnostyka usterek maszyn, urządzeń i współudział w usuwaniu awarii,
• Zapewnianie okresowych przeglądów oraz konserwacji maszyn i narzędzi,
• Dbanie o stan techniczny maszyn. 

Wymagania
• Preferowane wykształcenie w kierunku mechanicznym,
• Mile widziana doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Umiejętność rozwiązywania problemów,
• Sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
• Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność,
• Dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym,
•  Uprawniania do prowadzania wózków widłowych, obsługi suwnicy będzie dodatkowym 

atutem,
• Chęć dalszego rozwoju i ciąglago doskonalenia się.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o silnej pozycji rynkowej w oparciu o umowę o pracę,
•  Pracę w firmie o przejrzystych wartościach, które budują naszą kulturę organizacyjną,
• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
• Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•  Atrakcyjne wynagrodzenie (3700 - 4200 PLN brutto) oraz system premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna LuxMed, karta MultiSport, bony świąteczne.

Zakład Poligraficzny POL-MAK P.D. Makowiak Sp.j.

Tel. kontaktowy: 512 972 482 Tel. kontaktowy: 512 972 467 

płą i doświadczoną nianią. Proszę 
o kontakt pod nr tel. 663 955 826
•  Emeryt - mobilny, niepalący, do-
kładny, kat.B - podejmie pracę na 

pełny etat w Przeźmierowie i oko-
licach. tel. 501 228 373
• Przyjmę każdą pracę chałupni-
czą, 608 039 729

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI  
w TARNOWIE PODGÓRNYM / WYSOGOTOWIE 

PRACOWNIKA OCHRONY-DOZORU 
Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, pracę 

zmianową, wynagrodzenie na czas,  

Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, 

kontrola pracowników.  

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 KONTAKT: 531-533-200  
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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)

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

„PSIA URODA”

tel. 882 129 531

ZAPRASZAMY

Salon Fryzjerski dla Psów

Pn-pt 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

ROZALIN
ul. Storczyka 13,
62-080 Lusówko

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hMALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

różne meble używane
w dobrym stanie

TANIO SPRZEDAM

tel. 502 690 177
Lusówko -Rozalin 

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032
Ukrainka szuka pokoju

661-590-360

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

SKLEPY Z ARTYKUŁAMI
ZAGRANICZNYMI

Zapraszamy do naszych sklepów:
PRZEŹMIEROWO, UL. RYNKOWA 120 A
TARNOWO PODGÓRNE, UL. ROKIETNICKA 3/2

GALERIA PODOLANY, UL. STRZESZYŃSKA 63
PNIEWY, UL. MICKIEWICZA 28

Zapraszamy na poświąteczne
wyprzedaże!!!

Sprzedaż tel. 7 303 28 303 
Serwis tel. 512 755 995

RMTar

M o s k i t i e r y
ROLETY

Naprawa

Produkcja
Modernizacja

TEL: 502 315 302

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE 
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MEBLE KUCHENNE

M E B L O B U K

RABAT 10%

1989

zaczynamy od kuchni...

Skórzewo, ul. Poznańska 71         www.meblobuk.com.pl         T: 783 969 699

Energia.Prosto.Ze słońca.

Profesjonalna analiza potrzeb
Projekt instalacji 
Własne ekipy monterskie
Monitorowanie instalacji po montażu 

Pomagamy pozyskać dofinansowania ! 
Infolinia : 570-570-120

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

UROLOG
lek. Jan Sporny

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE oraz 
USG UKŁADU MOCZOWEGO

VAT 8%

www.tech-building.pl

• stany surowe
• pełna wykończeniówka
• budowa na działce klienta
• etapowa i kompleksowa realizacja

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

BUDOWA DOMÓW



72    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2020

~ reklamy

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

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

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

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
PŁYTKI • PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281
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N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

UKŁ ADANIE PŁY TEK
ZABUDOWA NIDA-GIPS

600 45 37 27

LARYNGOLOG
lek. Piotr Arcimowicz

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE, 
BADANIA I LECZENIE 

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl



74    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2020

~ reklamy

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

RABAT NA 
DOSZCZELNIANIE OKIEN

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Poszukuję magazynu
do wynajęcia

100-200 m2 na terenie
przemysłowym

lub AG

tel. 693 756 276
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61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00
tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

 603 635 878www.ekodom21.pl

MYCIE OKIEN
E
ko

D
o

m
 
2
1

tel: 603 635 878tel:USŁUGI SPRZĄTANIA
MYCIE OKIEN

E
ko

D
o

m
 
2
1

tel:

USŁUGI SPRZĄTANIA
www.ekodom21.pl 603 635 878

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76,  kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: nieczynne

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW 
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane 
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B

TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

ZAPRASZAMY
ÓSMOKLASISTÓW 

I GIMNAZJALISTÓW

GABINET 
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
lek. Katarzyna Bociańska  |  lek. Anna Szeliga  |  lek. Łukasz Adamczak

• przygotowanie do ciąży
• opieka nad ciężarną
•  bezinwazyjne badania 

prenatalne
• badanie KTG
• cytologia
• USG ginekologiczne
• USG położnicze

• profilaktyka onkologiczna
• antykoncepcja
•  hormonalna terapia  

zastępcza HTZ
•  badania zakażeń 

układu rozrodczego
• badania infekcji HPV
• USG tarczycy

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18, tel. 501 30 37 36
www.bomedica.com.pl

Zakres konsultacji:

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty
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Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

kom. 602 659 208

   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. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

www.wolvet.com
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz

pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

DOWÓZ DO 20  km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

Kadry i płace                           
Pełna i uproszczona księgowość
Roczne rozliczenie PIT

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 
biurorachunkowe@wolnowska.pl

- szpachlowanie, malowanie
- tapetowanie
- płytki 
- montaż paneli
- montaż płyt GK
- inne

REMONTY,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 609 778 909

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

KAWALERKA Z TARASEM
PRZEŹMIEROWO

578 902 335
ODDAM W NAJEM
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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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w czwartki
od godz. 15.00

✆ Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

GABINET
STOMATOLOGICZNY

i prywatnie

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00
tel.    61 814 18 46
kom. 696 044 435

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA

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

tel. 733 353 483
ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

GABINET
PSYCHOLOGICZNY
Iwona Przekop – Kistowska

tel. 669 221 993
www.psycholog-przekop.pl

Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8

Psychoterapia indywidualna
Terapia par

Badania psychologiczne
Poradnictwo

Psychoterapeuta
Psycholog kliniczny

• terapia dzieci i młodzieży
• terapia indywidulna dorosłych
• terapia par i małżeństw

•  konsultacje wychowawcze  
i pedagogiczne 

• porady dla rodziców

GABINET
PEDAGOGICZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNY

mgr Kinga Nowak

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18, tel. 501 30 37 36
www.bomedica.com.pl
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ZADZWOŃ! 517 574 222

 NOWY CENNIK NA ROK 2019
RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/TONA
Orzech 28 MJ 990 zł
Orzech 26 MJ 860 zł

Kostka, węgiel gruby 26 MJ 900 zł
Miał 26 MJ 775 zł

Eko groszek 26 MJ 930 zł
Eko groszek (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

Orzech (workowany) 26 MJ 25zł/25kg

ul. Szkolna 3, 62-080 Góra
www.eko-gora.pl

GODZINY OTWARCIA:
 PON. - PT.: 8.00 – 17.00 

SOB. 8.00 – 13.00

SKŁAD OPAŁU

TRANSPORT 
OD 1 TONY 
GRATIS!

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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