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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, 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!
Świat się zatrzymał, jesteśmy w domach. Tak jest bezpiecz-
niej dla zdrowia i życia – naszego i naszych bliskich. 
Ale to co ważne, chociaż zamknęliśmy drzwi, to nasze ser-
ca są nadal otwarte. Pomagamy jak umiemy: jedni szyją 
maseczki, inni organizują zbiórki rzeczowe i finansowe, 
jeszcze inni przekazują słowa otuchy i wsparcia. Pracu-
je gminny zespół pomocowy, działają nieformalne grupy 
międzysąsiedzkiego wsparcia. Te inicjatywy są ważne, bo 
pokazują, że jesteśmy silną wspólnotą.
Nikt nie wie, jak długo stan epidemii się utrzyma. Dlatego 
polecam Państwu różne możliwości aktywności zdalnej, 
domowej – na przykład nasza Biblioteka zachęca do ko-
rzystania z internetowych zasobów dla czytelników, słu-
chaczy i widzów, Pałac Jankowice zaprasza na zajęcia 
dla seniorów, GOK Sezam pokazuje zajęcia plastyczne. 
Wszystko pod hasłem: Lwy zostają w domu, ale się nie 
nudzą!  
Wszystkiego najlepszego! I zdrowia! 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Na gminnej stronie internetowej: 
www.tarnowo-podgorne.pl 

informujemy o odwołanych oraz przełożonych im-
prezach w związku z koronawirusem. Lista jest  
na bieżąco aktualizowana.

Krew potrzebna!
Najbliższa akcja krwiodawstwa, zaplanowana przez 

Stowarzyszenie „Dar Serc” na 16 maja, stoi pod du-
żym znakiem zapytania. Krew jest jednak bardzo po-

trzeba. 
– Wiem, że rezerwy krwi są na wyczerpaniu – mówi Woj-

ciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Pre-
zes Stowarzyszenia „Dar Serc”. – Dlatego proszę wszystkich 
krwiodawców z naszej Gminy, by udawali się do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Marceliń-
skiej 44 w Poznaniu. Jeżeli oddając krew wskażą Państwo na-
sze Stowarzyszenie, to oddane litry zostaną potraktowane tak, 
jakby były oddane na akcji w Tarnowie Podgórnym. 

W związku z aktualną sytuacją epidemii i w trosce o bez-
pieczeństwo dawców i pracowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa uruchomiona została moż-
liwość zarezerwowania terminu wizyty przez internet na stro-
nie www.rckik.poznan.pl. 

Osoby nieumówione są również przyjmowane. Ale chociaż 
wcześniejsze umówienie wizyty nie jest warunkiem koniecz-
nym do oddania krwi, to Centrum zachęca do korzystania 
z tego rozwiązania.

~ 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

Szanowni Państwo!
Nastał trudny czas. Jeszcze kilka tygodni temu nikt 

z nas nie przewidywał takiego rozwoju wypadków, co 
więcej – nie wiadomo jak długo taka sytuacja będzie 
się utrzymywać. Nawet Święta Wielkiej Nocy będą 
inne niż dotychczas. Mieliśmy też w planach obcho-
dy 30-lecia samorządu gminnego, niestety ze względu 
na wprowadzony stan epidemii  zmuszeni jesteśmy te 
uroczystości odłożyć na czas późniejszy.

W tych trudnych dniach zdajemy egzamin jako spo-
łeczność lokalna. Dziękuję za wszystkie inicjatywy na 
rzecz pomocy służbom ratunkowym. Dziękuję za Pań-
stwa uważność na potrzeby osób starszych, chorych 
i tych, którzy odbywają kwarantannę. Dziękuję tak-
że za wspieranie lokalnych przedsiębiorców, którzy 
z dnia na dzień musieli zamknąć lub znacznie ograni-
czyć działalność gospodarczą. 

Jako Gmina również uruchamiamy w trybie na-
tychmiastowym szereg działań: zmieniliśmy zasady 
obsługi klientów Urzędu, dezynfekujemy przystanki, 
organizujemy pomoc dla potrzebujących, wspieramy 
jednostki medyczne. Ponadto jesteśmy przygotowani 
do wykorzystania przysługujących nam możliwości 
wspierania przedsiębiorców (odraczanie, rozkłada-
nie na raty lub umarzanie należności na rzecz Gminy, 
udzielanie ulg podatkowych). Odstąpiliśmy od wysta-

wiania faktur za dzierżawę gminnych nieruchomości 
dla tych przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii 
musieli zamknąć bądź mocno ograniczyć swoją dzia-
łalność. 

Najbliższe miesiące będą również wyzwaniem dla 
samorządu, gdyż obecna sytuacja na pewno odbije się 
negatywnie na dochodach budżetu Gminy. Dziś jed-
nak oszacowanie wielkości tego wpływu nie jest jesz-
cze możliwe. Dlatego podjąłem decyzję o zamrożeniu 
realizacji wszelkich nowych zadań (natomiast będzie-
my kontynuowali zadania już rozpoczęte). 

Podjąłem także inicjatywę dwóch akcji społecz-
no-samorządowych: w sprawie wyrażenia sprze-
ciwu przeciwko przeprowadzeniu wyborów w dniu  
10 maja oraz w sprawie przełożenia lub odwołania 
egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Uznałem, że 
dla podkreślenia rangi i znaczenia tych tematów mu-
simy mówić mocnym głosem i bardzo się cieszę, że tak 
wielu wójtów i burmistrzów podpisało się pod tymi 
apelami.

Gorąco wierzę, że wspólnie przetrwamy czas obo-
wiązkowej izolacji. Dziękuję za przestrzeganie wszyst-
kich obostrzeń i zaleceń. Bądźmy odpowiedzialni za 
siebie nawzajem!

~ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę zdrowia, radości i pogody ducha. 

Niech będzie to czas wypełniony wewnętrznym spokojem i nadzieją. 
Niech nadchodzące dni przyniosą nam wszystkim energię do realizowania pasji i życiowych planów. 

Tadeusz Czajka 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 

Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne



4    | sąsiadka~czytaj |  kwiecień 2020

~ 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 projektu przebudowy ul. Platynowej

Batorowo
Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika 
w ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. 
Orła

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej 

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki ro-
werowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Jankowice
Trwa remont elewacji świetlicy i kotłowni

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

Lusowo
Trwa projektowanie ul. Kukułki

Lusówko
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Sie-
rosławia 

Trwa budowa ul. Leszczynowej

Przeźmierowo
Zakończono budowę 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  

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

W lutym, głosami członków 
obecnych na Walnym Zgro-
madzeniu Tarnowskiego Sto-

warzyszenia Przedsiębiorców, wybrany 
został nowy Zarząd TSP. Funkcję Preze-
sa powierzono Ryszardowi Balcerkiewi-
czowi – jednemu z pierwszych założy-
cieli stowarzyszenia.

Przedstawiono wówczas także spra-
wozdanie z działalności stowarzysze-
nia za rok 2019, a także zaprezentowane 
zostało sprawozdanie finansowe za rok 
miniony. W głosowaniu członkowie sto-
warzyszenia przyjęli oba sprawozdania, 

a także udzielili absolutorium członkom 
Zarządu Stowarzyszenia kończącej się 
kadencji. 

Nowy Zarząd tworzą:
• Ryszard Balcerkiewicz – Prezes 
• Wojciech Drąg
• Izabela Halas
• Piotr Nowak
• Bartosz Majda
• Mariusz Skrzypczak
• Irena Maria Zaremba
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zosta-

li: Mariola Judkowiak, Krzysztof Szum-
ski i Mirosław Wolski. ~ ARz (FB TSP)

Nowy Zarząd TSP (od lewej): Wojciech Drąg, Mariusz Skrzypczak, Ryszard Balcer-
kiewicz – Prezes, Irena Zaremba, Izabela Halas, Piotr Nowak i Bartosz Majda.

Ryszard Balcerkiewicz – Prezesem TSP
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~ aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegóły funkcjonowania ośrodków zdrowia w na terenie naszej Gminy. O czym warto wiedzieć 
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego? 

MED-LUX Specjalistyczne Centrum Medyczne 
w Przeźmierowie

•  rejestracja online na wizyty planowe zostaje zawieszona 
do odwołania,

•  w przypadku wcześniej zaplanowanych wizyt prosimy 
o kontakt z przychodnią w celu weryfikacji konieczności 
odbycia wizyty i ewentualnej zamiany na lekarską poradę 
telefoniczną,

•  prosimy pacjentów o ograniczenie wizyt w przychod-
niach do niezbędnych i uzasadnionych medycznie

•  zlecamy kontakt telefoniczny z pracownikami przychodni 
oraz porady telefoniczne (np. e-recepta, e-zwolnienie).

KONTAKT: 
tel. 61 8163 900, e-mail: rejestracja@med-lux.pl  

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych SALUBER 
w Tarnowie Podgórnym

•  pacjenci do odwołania przyjmowani tylko i wyłącznie po 
uprzedniej rejestracji telefonicznej,

•  nie przychodź osobiście, ponieważ drzwi przychodni dla 
pacjentów nieumówionych będą zamknięte

•  jeśli potrzebujesz recepty na leki – zadzwoń, poinformuje 
o tym rejestrację, podaj swój numer telefonu - oddzwoni-
my lub SMSowo podamy kod do recepty elektronicznej

•  jeśli jesteś chory i chcesz skorzystać z porady lekarskiej 
– zadzwoń do rejestracji, poinformuj o tym, zostaw swój 
numer telefonu – lekarz będzie się z tobą kontaktował 
telefonicznie i to on zdecyduje o ewentualnej potrzebie 
przyjścia do przychodni, wyznaczy ci godzinę lub udzieli 
teleporady

•  aktualnie nie wypisujemy skierowań do sanatorium, 
wszelkich zaświadczeń lekarskich

•  przychodnia wznowiła wypisywanie skierowań do Przy-
chodni Specjalistycznej MEDICOR

•  nie wykonujemy bilansów zdrowia dzieci i szczepień 
ochronnych do odwołania

Każdy pacjent przychodzący do przychodni ma obowiązek 
zasłonić nos i usta w dowolny sposób.  

KONTAKT: 
tel. 61 8146 262, 61 8146 342, e-mail: salubertp@gmail.com 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych VITA LONGA 
w Przeźmierowie

•  pacjenci przyjmowani TYLKO po uprzedniej rejestracji 
i rozmowie telefonicznej z lekarzem:

•  przychodnia będzie otwarta TYLKO dla pacjentów wcze-
śniej umówionych - nie przychodź osobiście, bez rejestra-
cji!

•  jeśli jesteś chory – zadzwoń na podane numery telefonów, 
lekarz oddzwoni do Ciebie, udzieli porady lub zadecyduje 
o przyjściu do przychodni

•  jeśli potrzebujesz recepty na leki – zadzwoń lub wyślij 
maila lub sms, oddzwonimy lub SMS-owo podamy kod 
do recepty elektronicznej: 

Nasi lekarze będą pełnić dyżury od 8.00 do 18.00. 
KONTAKT: 
tel. 61 8142 041, 797 012 505, 518 902 976, 
e-mail: vitalonga.rp@gmail.com 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych TOP-MED 
w Lusówku

• rejestracja tylko telefoniczna,
• udzielane będą teleporady w godzinach pracy przychodni,
•  w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne wizyta zostanie 

umówiona na konkretną godzinę do lekarza,
•  nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie 

leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicz-
nie.

KONTAKT: tel. 61 22 58 070 

~ ARZ (na podst. info od przychodni)

Opieka Zdrowotna w naszej Gmine

Odkażane przystanki

Od 30 marca do odwołania codziennie są dezynfekowa-
ne przystanki i węzły przesiadkowe na terenie naszej 
Gminy. – To kolejne gminne działanie profilaktyczne, 

jakie podejmujemy w walce z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Koszty tej akcji pokry-
wamy z gminnego budżetu.

W każdej miejscowości odkażany jest jeden przystanek 
główny, a Tarnowie i Przeźmierowie – po dwa. Dezynfekcję 
przeprowadzają nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w swoich rejonach.

~ ARz
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~ aktualności

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa przenoszenie stacji transformatorowej przy ul. 
Orzechowej

Sady
Zawarto umowę na remont elewacji świetlicy

Sierosław
Trwa budowa II etapu ścieżki pieszo-rowerowej do Lu-
sówka

Trwa rewitalizacja Pałacu 

Swadzim
Trwa projektowanie dróg osiedlowych

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

Trwa projektowanie Centrum Integracji Obywatelskiej

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Pszennej i Batorowskiej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

Nasi tarnowscy policjanci zachęcają do pobrania i korzystania z aplikacji 
„Kwarantanna domowa”. Jej celem jest lepsza opieka nad osobami objętymi 
kwarantanną. To także wsparcie służb oraz instytucji powołanych do niesie-

nia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego w monitoringu realizacji kwaran-
tanny osób. Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play 
i App Store,  korzystanie z niej – dobrowolne.

~ ARz

Aplikacja  
„Kwarantanna domowa”

sąsiadka ~ czytaj
POMOC!

Chcąc pomóc przedsiębiorcom 
naszej Gminy z najbardziej do-
tkniętych kwarantanną branż 

tzn.: restauracje, fryzjerstwo, kosmety-
ka, stomatologia, kluby fittnes, propo-
nujemy bezpłatną reklamę w majowym 
numerze gazety sąsiadka~czytaj. Dar-
mowe reklamy mogą być maksymalnie 
wielkości 6 modułów (89x83,6 mm). 
Projekty, pytania prosimy przesyłać na 
adres: biuro@pwprojekt.pl    
 ~studioProjekt

DARMOWA REKLAMA

Z racji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, sołtys Ceradza Kościelnego Au-
relia Skrobała była gościem programu „Witaj Wielkopolsko!” w porannym 
paśmie TVP Poznań. Opowiadała o służbie na rzecz swojej miejscowości, o 

współpracy samorządem, z radą sołecką i mieszkańcami.
Z tej samej okazji sołtysom życzenia złożył także Wójt Tadeusz Czajka. Życzył 

radości, entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu kolejnych ini-
cjatyw.

~ ARz

Sołtys o sołtysowaniu
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~ aktualności

Od kilku tygodni świat stoi na głowie. Nasz także. Jesz-
cze kilka dni temu wierzyliśmy, że będziemy mogli spo-
tkać się z Wami w Tarnowie Podgórnym w maju tego 

roku. Niestety realia są takie, jakie są. Dzisiaj nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć, kiedy będziemy mogli wrócić do normalnego 
funkcjonowania, dlatego by nie trzymać Was dłużej w niepew-
ności podjęliśmy decyzję o odwołaniu Biegu Lwa 2020.

Rozważaliśmy opcje przeniesienia imprezy na jesień, jed-
nak obserwując działania innych Organizatorów i nie ma-
jąc pewności, co przyniosą następne miesiące, doszliśmy do 
wniosku, że najsłuszniejszą decyzją będzie rezygnacja z or-
ganizacji zawodów w tym roku. Zwyczajnie, po ludzku jest 
nam przykro, ale nie czujemy, że się poddaliśmy. Bieganie to 
radość, to możliwość spełniania marzeń, pokonywania wła-

snych słabości. I chcemy, by tak kojarzył się Wam Bieg Lwa. 
Nie chcemy wokół naszej imprezy złych emocji, które na pew-
no zagościłyby, gdybyśmy musieli organizować zawody w ter-
minie innej lub nawet kilku ważnych dla Was imprez.

Każdy kto dokonał już zgłoszenia ma możliwość przenie-
sienia opłaty na edycję 2021 - zapewniając sobie tegoroczne 
ceny. Decydując się na odwołanie biegu już teraz, mamy też 
możliwość zwrócenia Wam 100% wpisowego. O szczegółach 
poinformujemy wkrótce.

Odwołany został również Triathlon Lwa 2020.
Za rok zorganizujemy dla Was wydarzenia, które będziecie 

wspominać przez długie lata. Tymczasem trzymajcie się zdro-
wo!

~ Piotr Modzelewski i Piotr Książkiewicz

Bieg i Triathlon Lwa – odwołane

Gminna pomoc  
dla przedsiębiorców
W związku z epidemią koronawirusa wielu przedsię-

biorców w naszej Gminie, w szczególności ma-
łych i średnich, znalazło się w ciężkim położeniu 

i oczekuje pomocy ze strony państwa i samorządu lokalnego. 
To przede wszystkim ci, którzy na mocy rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospo-
litej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później sta-
nu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania lub zamknięcia 
prowadzonej działalności. 

– Sejm i Rząd pracują nad swoimi propozycjami, jednak moim 
zdaniem są to na razie rozwiązania zbyt skomplikowane i przesy-
cone biurokracją – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Nie chcę jed-
nak czekać bezczynnie, dlatego przypominam o tym, że już dzisiaj 
na gruncie obecnie obowiązujących przepisów można korzystać 
z pomocy ze strony Gminy.

W ramach obecnie przysługujących Gminie kompetencji 
przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących gminnych roz-
wiązań pomocowych:

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych 
należności wobec budżetu gminy:

Przedsiębiorcy mogą się zwrócić z wnioskiem o umorzenie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należności budżetu 
gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Uwaga – działania ze 
strony Gminy w tym zakresie mogą być podejmowane wyłącz-
nie na wniosek dłużnika i dotyczą zaległości, które już powstały 
(nie mogą odnosić się do przyszłych płatności). W razie jakich-
kolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ob-
sługi Księgowej – w obecnej sytuacji pomoc ta może odbywać 
się wyłącznie drogą telefoniczną (tel. 61 8959 287) lub mailową 
(k.agacinski@tarnowo-podgorne.pl). 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/301/2019 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. Ulgi podatkowe:
Podatnicy mogą w ramach pomocy de minimis ubiegać się 

o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, określone w art. 67a 
tej ustawy, t.j.:

•  odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty 
podatku na raty, 

•  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatko-
wej wraz z odsetkami za zwłokę, 

•  umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, 
odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Działając jako organ podatkowy Wójt wykorzysta swoje możli-
wości kompetencyjne i prawne, aby ograniczyć ujemne skutki fi-
nansowe wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej 
w związku z epidemią znalazły się firmy. Wnioski o udzielenie 
ulg podatkowych będą rozpatrywane indywidualnie. Przedsię-
biorcy chcący skorzystać z ulgi wraz z umotywowanym wnio-
skiem powinni załączyć wymagane dokumenty:

•  oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de mi-
nimis, 

• formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
•  sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych 

(np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y), 
•  dokumenty finansowe za 1 kwartał 2020 roku i następne lub 

inne dokumenty obrazujące utratę przychodu w związku z sy-
tuacją epidemiczną, 

•  oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 
37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r.  poz. 362 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

Szczegółowych informacji udzielają w zakresie ulg podat-
kowych pracownicy Wydziału Podatków Lokalnych, obecnie 
wyłącznie drogą telefoniczną (os. prawne – 61 8959 286, os. 
fizyczne – 61 8959 214), 61 8959 268) lub mailową (wpl@tar-
nowo-podgorne.pl).

Podstawa prawna: art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2019. poz. 
900 z późn. zm.

3. Obniżenie lub zwolnienie z opłat za dzierżawę mienia 
gminnego – dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w wyniku 
pandemii musieli zamknąć lub mocno ograniczyć swoją dzia-
łalność. ~ ARz
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W ślad za apelem, by w związku z rozpowszechnianie się 
koronawirusa wszyscy pozostawali w domach, w naszej Gminie 
powstał ZESPÓŁ POMOCOWY.
Zespół tworzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druh-
ny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki 
środowiskowe. Koordynatorem jest I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat.
Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym, 
chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwaran-
tanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc oferujemy 
także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie 
powinny zostać w domach.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
zgłoszenia przyjmuje I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat:

tel. 606 940 826
wicewojt@tarnowo-podgorne.pl

Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Następnie zostanie 
ustalony zakres i sposób pomocy.
Pomoc obejmuje m.in. zrobienie i dostarczenie zakupów, leków 
oraz inną indywidualnie dostosowaną formę pomocy oraz infor-
mowanie na temat zagrożenia koronawirusem (objawy choroby, 
postępowanie, zasady bezpieczeństwa).
Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji zgłoszenia.

GMINNY ZESPÓŁ POMOCOWY

Lwy zostają w domu!
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Tarnowo Podgórne, 3 kwietnia 2020 r. 

Apel Ruchu Społeczno-Samorządowego  
Bezpartyjni – Wielkopolska w sprawie  
przesunięcia lub odwołania egzaminów  

ósmoklasisty i maturalnego

My, niżej podpisani, członkowie i sympatycy Ruchu Spo-
łeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, stanow-
czo apelujemy o przesunięcie terminów lub odwołanie egza-
minów ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.  

Egzaminy ósmoklasistów powinny rozpocząć się już 21 
kwietnia, a egzaminy maturalne 4 maja. Tymczasem coraz 
większa dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa i jed-
noczesne wprowadzenie przez Rząd RP stanu epidemii abso-
lutnie uniemożliwia organizowanie tych egzaminów w wyzna-
czonych terminach. Uważamy zatem, że należy podjąć decyzję 
o ich przesunięciu lub odwołaniu, by nie narażać uczniów i na-
uczycieli na ryzyko zachorowania. 

Żądamy także jak najszybszego jasnego określenia nowych 
zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i wyższych – 
utrzymywanie w niewiedzy uczniów to narażanie ich na nie-
potrzebny stres w tej i tak niełatwej sytuacji.

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Marian Szkudlarek – Burmistrz Swarzędza 
Krzysztof Wolny – Burmistrz Międzychodu 
Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu 
Jan Broda – Wójt Komornik 
Mariusz Zaborowski – Burmistrz Ślesina  
Marcin Wojtkowiak – Wójt Czerwonaka  
Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika  
Piotr Hojan – Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego  
Andrzej Balcerek – Burmistrz Puszczykowa 
Karol Balicki – Burmistrz Nekli  
Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy  
Włodzimierz Kaczmarek – Burmistrz Szamotuł  
Janusz Piechocki – Burmistrz Margonina 
Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków  
Jan Nowak – Wójt Kawęczyna  
Paweł Przepióra – Zastępca Wójta Dopiewa 
Włodzimierz Pinczak – Burmistrz Stęszewa 
Piotr Halasz – Wójt Kamieńca 
Szymon Matysek – Burmistrz Kostrzyna 
Cezary Krasowski – Wójt Brudzewa 
Bogumiła Lewandowska-Siwek – Wójt Baranowa 
Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu 
Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Kościana 
Stefan Dziamara – Burmistrz Rychwała 
Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa 
Artur Miętkiewicz – Wójt Lądka 
Andrzej Przybyła – Wójt Kościana 
Przemysław Majchrzak – Wójt Wągrowca 
Dariusz Urbański – Burmistrz Murowanej Gośliny

Tarnowo Podgórne, 30 marca 2020 r. 

Sprzeciw Ruchu Społeczno-Samorządowego 
Bezpartyjni – Wielkopolska wobec planowanego 

przeprowadzenia w dniu 10 maja 2020 roku  
wyborów prezydenckich

My, Wójtowie i Burmistrzowie, członkowie i sympatycy 
Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopol-
ska, wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec planowa-
nego przeprowadzenia w dniu 10 maja 2020 roku wyborów 
prezydenckich. 

Uważamy, że w sytuacji rozprzestrzeniania się w naszym 
kraju epidemii koronawirusa będzie to absolutnie niepotrzeb-
ne narażanie życia i zdrowia zarówno głosujących, jak i człon-
ków komisji wyborczych. 

Informujemy również, że w obecnych warunkach nie je-
steśmy w stanie realizować działań związanych z organizacją 
wyborów, w tym przygotowywania informacji wyborczych, 
szkolenia członków komisji, zapewnienia obsługi informa-
tycznej itp. To oznacza, że nie będzie możliwości skorzysta-
nia przez wyborców z ich konstytucyjnych praw wyborczych.  
Kierując się względami bezpieczeństwa wzywamy zatem sta-
nowczo do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
Marian Szkudlarek – Burmistrz Swarzędza 
Adam Mytych – Zastępca Prezydenta Leszna  
Małgorzata Machalska – Burmistrz Lubonia 
Krzysztof Wolny – Burmistrz Międzychodu 
Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu 
Jan Broda – Wójt Komornik 
Mariusz Zaborowski – Burmistrz Ślesina  
Mirosław Broniszewski – Wójt Przykony 
Marcin Wojtkowiak – Wójt Czerwonaka  
Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika  
Piotr Hojan – Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego  
Andrzej Balcerek – Burmistrz Puszczykowa 
Karol Balicki – Burmistrz Nekli  
Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy  
Włodzimierz Kaczmarek – Burmistrz Szamotuł  
Janusz Piechocki – Burmistrz Margonina 
Mirosław Wieczór – Burmistrz Wronek  
Tadeusz Szymanek – Burmistrz Czerniejewa  
Tadeusz Kłos – Burmistrz Skoków  
Jan Nowak – Wójt Kawęczyna  
Paweł Przepióra – Zastępca Wójta Dopiewa 
Włodzimierz Pinczak – Burmistrz Stęszewa 
Piotr Halasz – Wójt Kamieńca 
Dariusz Urbański – Burmistrz Murowanej Gośliny 
Szymon Matysek – Burmistrz Kostrzyna 
Cezary Krasowski – Wójt Brudzewa 
Bogusława Mikusek – Wójt Baranowa 
Paweł Adam – Burmistrz Buku 
Ireneusz Antkowiak – Burmistrz Pobiedzisk 
Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu 
Bogdan Kemnitz – Wójt Kleszczewa 
Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Kościana 
Adam Pulit – Burmistrz Złotowa 
Stefan Dziamara – Burmistrz Rychwała 
Honorata Kozłowska – Burmistrz Wielichowa 
Artur Mietkiewicz – Wójt Lądka 
Andrzej Przybyła – Wójt Kościana 
Przemysław Majchrzak – Wójt Wągrowca
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Celem działania jest zachęta rolników do stosowania 
podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt (po-
nad obowiązujące standardy – minimalne wymogi 

prawne). Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wy-
mogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają 
ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z po-
wszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu 
zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych 
kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia 
praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrosta-
nem zwierząt.

Należy podkreślić, że płatności w ramach działania Do-
brostan zwierząt nie uwzględniają kosztów inwestycji zwią-
zanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Wymogi działania Dobrostan zwierząt określono w odnie-
sieniu do wymogów podstawowych, które wynikają z nastę-
pujących przepisów:

• Rozporządzenia Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 15.02.2010 
w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymy-
waniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których nor-
my ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U. nr 56, 
poz.344 z późn.zm.)

• Rozporządzenia Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 28.06.2010 
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatun-
ków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U. z 2019 r., 
poz.1966)

• Ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 
r. poz.122 z późn.zm.).

Wymogi działania Dobrostan zwierząt czyli wymogi, za 
których realizację których może być przyznana płatność 
dobrostanowa muszą wykraczać poza wymogi ponad wy-
mogi podstawowe (tzw. baseline).

Indywidualne znakowanie loch
• Ustawa z 2.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestra-

cji zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 1149 z późn. zm.) Zmiana 
tej ustawy w zakresie indywidualnego znakowania loch zosta-
ła wprowadzona ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków 
finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem 
zarządzania i kontroli (Dz.U. poz.1824) – weszło w życie 
1.02.2020 r.

• Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 20.12.2019 r. 
w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidu-
alnym numerem loch (Dz.U. poz.34).

Wnioskowanie
- w aplikacji eWnioskuPlus w ramach wniosku o przyznanie 

płatności na 2020, deklaracja w zakresie płatności dobrostano-
wej ograniczona jest do wskazania deklarowanych pakietów/
wariantów wraz z możliwością wnioskowania o zwrot kosz-
tów transakcyjnych oraz dodaniu niezbędnych załączników do 
wniosku.

- dodatkowo należy wykazać na materiale graficznym 
wszystkie posiadane uprawy trwałe, trwałe użytki zielone 
oraz grunty orne bez względu na to, czy są one wnioskowane 
do jakichkolwiek płatności powierzchniowych.

Możliwość ubiegania się o płatność dobrostanową w ra-
mach:

Pakiet 1. Dobrostan świń: 
• wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia 

w budynkach,
• wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzch-

nia w budynkach,
• wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu,
• wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu;
Pakiet 2. Dobrostan krów:
• wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,
• wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych 

grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,
• wariant 2.3. Dobrostan krów mamek.
Nabór w 2020 r. nie obejmuje wariantów 1.3. oraz 1.4 

z uwagi na występowanie w Polsce ognisk ASF. Istnieje moż-
liwość ubiegania się o refundację kosztów transakcyjnych po-
niesionych z tytułu przygotowania planu poprawy dobrostanu 
zwierząt (nie dotyczy wariantu 2.1). Wysokość kosztów trans-
akcyjnych nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności 
dobrostanowej i nie może być wyższa niż 1000 zł z tytułu spo-
rządzenia planów w ramach jednego pakietu (max 2000 zł na 
gospodarstwo).

Stawki płatności:
Pakiety i ich warianty Wys. stawki za szt. zwierzęcia
Pakiet 1. Dobrostan świń 
Wariant 1.1. 301 zł
Wariant 1.2. 24 zł
Wariant 1.3. 612 zł
Wariant 1.4. 33 zł
Pakiet 2. Dobrostan krów 
Wariant 2.1. 185 zł
Wariant 2.2. 595 zł
Wariant 2.3. 329 zł

Warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach 
wariantu 1.1:

• nadany numer identyfikacyjny,
• wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być oznako-

wane i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
• posiadanie, na dzień złożenia wniosku o przyznanie płat-

ności dobrostanowej, co najmniej jednej, oznakowanej zgod-
nie z przepisami o systemie IRZ, lochy, która jest oznakowa-
na kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym 
lochy,

Zasady przyznawania płatności 
dobrostanowej w ramach PROW 2014-2020
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• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporzą-
dzonego do dnia złożenia wniosku, przy udziale doradcy rol-
niczego,

• nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym.
Warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach 

wariantu 1.2.:
• nadany numer identyfikacyjny,
• wszystkie świnie w gospodarstwie muszą być oznakowa-

ne i zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt, spo-

rządzonego przed upływem 25 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich, przy udziale doradcy rolniczego,

• tuczniki pochodzą jedynie z gospodarstwa lochowego do-
brostanowego.

Gospodarstwo lochowe dobrostanowe:
• gospodarstwo, które wnioskuje o wariant 1.1. Dobrostan 

loch,

• do wniosku został dołączony plan poprawy dobrostanu 
zwierząt,

• na dzień złożenia wniosku:
 - zarejestrowano co najmniej jedną lochę,
 - lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym, 
 - posiadana liczba loch (w systemie IRZ) nie jest większa 

niż maksymalna liczba loch wykazana w Planie poprawy do-
brostanu zwierząt.

~ Wiesław Biały
Podstawy prawne:
• PROW2014-2020 (decyzja zatwierdzająca KE z 16.12.2019 r.)
• Ustawa z 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-
2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.217 i poz. 300)

• Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 3.03.2020 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” ob-
jętego PROW 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.382).

Zawieszamy  
głosowanie BIS
Niestety z uwagi na stan epidemii Wójt był zmuszony 

zawiesić do odwołania głosowanie na projekty w II 
edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2020. 

W tej edycji ostatecznie o głosy mieszkańców walczyć będą 
następujące projekty:

RODZINNA BIESIADA „MAMA, TATA i JA” – Chyby 
Pomysłodawca: Ewa Jurasz
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł
Rodzinna biesiada integrująca pokolenia, sąsiadów. Spotka-

nie przy suto zastawionych stołach, wspólne śpiewy biesiadne, 
muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, gry zabawy z anima-
torami dla dzieci

AKTYWNY SENIOR-AQUA TERAPIA I ZAJĘCIA 
Z FIZJOTERAPEUTĄ W CENTRUM REHABILITACJI 
REHASTREFA – Lusowo 

Pomysłodawca: Ryszard Woźniak
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł
Projekt skierowany do mieszkańców Gminy, którzy ukończy-

li 60 lat. Zakłada cykl spotkań w formie profilaktycznych zajęć 
ruchowych na basenie i sali gimnastycznej w Centrum Reha-
bilitacji w Lusowie. Stworzone zostaną 4 turnusy – 4 tygodnio-
we po 10 osób. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i fizjoterapeutów. 
Celem projektu jest uaktywnienie mieszkańców i profilaktyka 
schorzeń narządu ruchu

WYSOGOTOWO TRADYCYJNIE: ŚWIĘTO PYRY – 
Wysogotowo 

Pomysłodawca: Małgorzata Stachecka
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł

Spotkanie integracyjne, propagujące ruch jako sposób na 
zdrowy tryb życia dla mieszkańców Wysogotowa, catering 
i konkursy z „pyrą” w tle, animacje dla dzieci, zawody spor-
towe, pokazy tańca, stanowisko łucznicze i wiatrówkowe, Al-
pakoterapia. 

POBIEGNIJMY RAZEM - TERAPIA TAŃCEM I RU-
CHEM – Baranowo

Pomysłodawca: Julia Gałęska
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł
Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Terapia 

tańcem i ruchem. Warsztaty prowadzone przez dyplomowane-
go pedagoga tańca i terapeutkę Monikę Gałęską, opierają się 
na rozmowie oraz rozmaitych działaniach kreatywnych i roz-
wojowych poprzez taniec, ruch, środki plastyczne i muzyczne, 
praca z rekwizytem i elementy integrujące. Profesjonalna me-
toda pracy, oprócz aspektów terapeutycznych pozwala na za-
poznanie się z tajnikami różnorodnych technik tańca (klasyka, 
jazz, ludowy czy współczesny), ale również na podjęcie ruchu 
spontanicznego, dzięki któremu balast napięć, stresów i trud-
nych emocji jest uwolniony i kreatywnie przepracowywany.

TURNIEJ SZACHOWY I IMPREZA SĄSIEDZKA – 
Przeźmierowo 

Pomysłodawca: Małgorzata Grzemska
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł
Impreza rodzinna plenerowa, turniej podzielony na cztery 

kategorie wiekowe: 6-8 lat,8-14,14-18 i powyżej 18 lat. Głów-
nym celem imprezy będzie integracja społeczności lokalnej 
oraz wzmacnianie więzi lokalnych. Finałem turnieju szacho-
wego będzie impreza- uroczyste przyjęcie z poczęstunkiem, 
w trakcie którego zostaną wręczone nagrody dla uczestników 
i zwycięzców. 
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 marca

Epidemia koronawirusa 
zmieniła życie ludzkości 
na całym świecie w tym 

Polaków. Sytuacja, w jakiej się 
znaleźliśmy, skomplikowała 
również działalność jednostek 
samorządu terytorialnego, które 
szukają możliwości minimaliza-
cji zagrożenia życia i zdrowia. 
Coraz częściej mówi się w samo-
rządach o możliwości przepro-
wadzania sesji zdalnych. Duży 
problem jest widoczny w sferze 
prawnej jednak w tym temacie 
nie ma sprecyzowanego stano-
wiska rządu. 

Nasza zaplanowana na 24 mar-
ca sesja Rady Gminy odbyła się. 
Na tę okoliczność powstała in-
strukcja oraz schemat rozmiesz-
czenia uczestników sesji. Radni 
byli bardzo zdyscyplinowani. 

Na samym początku Wójt Ta-
deusz Czajka wygłosił oświad-
czenie, w którym zawarł 
najważniejsze informacje zwią-
zane z pandemią koronawirusa 
w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Omówił obecny tryb funkcjo-
nowania Urzędu Gminy, dzia-
łalność gminnego zespołu po-
mocowego dla osób starszych 
i potrzebujących, znajdujących 
się w kwarantannie (Zespół two-
rzą pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, sołtysi, druhny, 
druhowie OSP oraz pielęgniar-
ki środowiskowe, a koordynato-
rem jest I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat). Szczegó-
łowe informacje dotyczyły żłob-
ków, przedszkoli, szkół, świetlic 
socjoterapeutycznych oraz jed-
nostek organizacyjnych. Przed-
stawiona została sytuacja spół-
ek gminnych TP-KOM, TPBUS 
i Tarnowskich Term oraz funk-
cjonowanie systemu opieki zdro-
wotnej w ośrodkach zdrowia na 
terenie Gminy. Poruszona zo-
stała sprawa przedsiębiorców i  
prowadzących działalność go-
spodarczą, w tym możliwości 

pomocy na miarę kompetencji 
jakie posiada samorząd. 

Radni przystąpili do rozpa-
trzenia 21 projektów uchwał. 
Bez wątpienia najważniejszymi 
z nich były te, dotyczące zmian 
w uchwale budżetowej. Naj-
istotniejsza wśród nich doty-
czyła podziału kwoty wolnych 
środków, jakie powstały po za-
mknięciu kont i wykonaniu bi-
lansu jednostki. W tym temacie 
jak zwykle rozgorzała dyskusja 
czy pieniądze zostawić na trudny 
niepewny czas związany ze skut-
kami pandemii czy przeznaczyć 
na oczekiwane przez mieszkań-
ców niektóre inwestycje. 

Wójt zapewnił, że realizacja za-
dań w ramach nadwyżki budżeto-
wej zostaje wstrzymana do czasu 
poznania skutków epidemii.

Rada podjęła także apel do 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
w sprawie działań związanych ze 
skutkami ogłoszenia stanu epi-
demii w Polsce. Jego treść znaj-
da Państwo na łamach gazety.

Rada wyraziła zgodę na udzie-
lenie pomocy finansowej Miastu 
Poznań w kwocie 50 000 zł (na 
mocy specustawy wójt podniósł 
ją do 100 000 zł) z przeznacze-
niem na wydatki Wielospecjali-
stycznego Szpitala Miejskiego 
im. J. Strusia w związku ze zwal-
czaniem epidemii.

Rada wyraziła też zgodę na 
przekazanie Województwu Wiel-
kopolskiemu kwoty 100 000 zł 
z przeznaczeniem na partycypa-
cję w kosztach budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Bukowskiej, Pokrzywnickiej, 
Morowej w Sierosławiu. 

Zazwyczaj dość burzliwą dys-
kusję wywoływał zawsze projekt 
rezygnacji z utworzenia w bu-
dżecie gminy funduszu sołec-
kiego – tym razem został podję-
ty jednogłośnie. Sołectwa będą 
mały oczywiście zagwaranto-
wane środki do swojej dyspo-

zycji w budżecie Gminy Tarno-
wo Podgórne na 2021 r. Gmina 
realizuje przedsięwzięcia będą-
ce jej zadaniami własnymi, słu-
żące poprawie warunków życia 
mieszkańców i nie jest koniecz-
ne wyszczególnienie dodatko-
wych środków. Tego samego 
zdania są sołtysi. 

Następnie Rada przystąpiła 
do opracowania zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Górze, na 
Osiedlu Morskim w Lusówku, 
w Lusowie i Sierosławiu. Wy-
raziła również zgodę na kup-
no działek w Tarnowie Pod-
górnym, które stanowią drogę 
dojazdową do nieruchomości 
i w Jankowicach z przeznacze-
niem na parking do obsługi ze-
społu pałacowego. Wyraziła 
zgodę na sprzedaż działek Prze-
źmierowie – będą one zbywane 
w drodze przetargu ograniczo-
nego skierowanego do właści-
cieli nieruchomości sąsiednich. 
Rada przyjęła Program opieki 
nad zwierzętami oraz zapobie-
ganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne w 2020 r., przyjęła również 
Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 r. 

Przekazano w formie darowi-
zny na rzecz Parafii Rzymsko-
-Katolickiej w Lusowie nieru-
chomości stanowiącej własność 
Gminy Tarnowo Podgórne na 
cel publiczny tj. teren cmentarza. 
Jedną z ważniejszych decyzji, 
którą podjęła Rada to zaliczenie 
drogi do kategorii dróg gmin-
nych drogi na odcinku Lusowo 
- Lusówko. 

Mimo że radni sami wniosko-
wali, aby sesja przebiegła spraw-
nie i w miarę szybko, to dyskusja 
ze strony radnych za bardzo na to 
nie pozwoliła.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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Ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicz-
nego i stanu epidemii zmusiło nas wszystkich  
do funkcjonowania w nowej, zaskakującej rzeczywi-

stości. Wprowadzone zostały rządowe restrykcje i obostrze-
nia, wpływające bezpośrednio na codzienne życie mieszkań-
ców i funkcjonowanie przedsiębiorców. 

W tak ekstremalnej sytuacji to samorządy lokalne są najbli-
żej mieszkańców – wspierają potrzebujących (zwłaszcza se-
niorów, osoby chore i objęte kwarantanną), organizują i ko-
ordynują pomoc rzeczową i finansową dla służb i placówek 
medycznych, realizują działania doraźne. Już teraz z niepoko-
jem obserwujemy jak maleją nasze gminne możliwości reali-
zowania zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć. 

Jesteśmy przekonani, że bez wprowadzenia rządowego pa-
kietu rekompensującego to jednostki samorządu terytorialne-
go, a co za tym idzie nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy, ponio-
są dotkliwe koszty decyzji o wprowadzeniu stanu epidemii. 
Dlatego zwracamy się z apelem do Premiera Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej o podjęcie natychmiastowych działań w na-
stępujących obszarach: 

•	 	uproszczenie procedury związanej z udzielaniem ulg 
podatkowych

 Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne działa obecnie bli-
sko 6 000 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowa-
ną większość stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa. Po 
ogłoszeniu w Polsce najpierw stanu zagrożenia epidemicz-
nego, a teraz stanu epidemii część z nich bardzo dotkliwie 
odczuwa skutki wprowadzonych obostrzeń. Dotyczy to 
przede wszystkim restauracji, barów, podmiotów związa-
nych z organizacją imprez i widowisk, działalnością sporto-
wą, rekreacyjną i kulturalną, a także wielu firm usługowych, 
produkcyjnych i handlowych, zmuszonych do ograniczania 
lub przeorganizowania zasad pracy. 
 W obliczu ponoszonych finansowych strat przedsiębiorcy 
szukają pomocy i wsparcia, również ze strony samorządu 
gminnego. 
 W odpowiedzi na liczne pytania szeroko informujemy 
o możliwościach zmniejszenia obciążeń finansowych spo-
czywających na przedsiębiorcach. Jednakże obecnie obo-
wiązująca procedura wnioskowania o ulgi podatkowe jest 
niezwykle skomplikowana i wymaga złożenia wielu doku-
mentów. Dlatego stanowczo domagamy się jak najszybsze-
go uproszenia przepisów w tym zakresie.

•	 	uruchomienie pakietu refundującego samorządom 
koszty i utracone potencjalne dochody budżetowe 

 Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii, a co 
za tym idzie konieczność natychmiastowego uruchomienia 
nadzwyczajnych procedur również na poziomie lokalnym, 
pociągnęło za sobą konieczność ponoszenia przez gminy 
niezaplanowanych wydatków. To koszty związane z wypo-
sażeniem służb w dodatkowy specjalistyczny sprzęt, orga-

nizacją systemu pomocy potrzebującym oraz podejmowa-
niem interwencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Takie środki nie były przewidziane w naszym 
gminnym budżecie, a ich uruchomienie zagraża obecnie re-
alizacji zadań samorządowych, również tych z zakresu po-
mocy społecznej czy oświaty.   
 Jednocześnie mamy również świadomość, że zanotujemy 
niższe od zaplanowanych dochody budżetowe, co będzie 
bezpośrednim skutkiem naszego gminnego wsparcia udzie-
lanego przedsiębiorcom (w tym odraczania, rozkładania 
na raty bądź umarzania ich zobowiązań na rzecz Gminy). 
Z pewnością niższe będą także nasze wpływy z podatku do-
chodowego PIT i CIT. 
 Uważamy zatem, iż wprowadzane przez rząd restrykcyj-
ne rozwiązania nie mogą być realizowane kosztem zadań 
i usług wykonywanych przez samorząd na rzecz mieszkań-
ców. Apelujemy zatem o uruchomienie dodatkowych, dedy-
kowanych jednostkom samorządu terytorialnego środków 
finansowych, zarówno z budżetu centralnego, jak i ze źródeł 
zewnętrznych (na przykład ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej) na rekompensatę kosztów walki z epidemią 
koronawirusa.

•	 przeniesienie terminu wyborów prezydenckich 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami to na gminach spo-
czywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do 
przeprowadzenia wyborów, w tym konieczność zorganizo-
wania pracy komisji wyborczych, przygotowania lokali, za-
pewnienia odpowiednich warunków głosowania.  
 Uważamy, że w obliczu obecnego zagrożenia wywołanego 
epidemią koronawirusa nie mamy wystarczających możli-
wości, by w sposób bezpieczny – zarówno dla członków ko-
misji, jak i dla mieszkańców – przeprowadzić wybory pre-
zydenckie w Gminie Tarnowo Podgórne w dniu 10 maja. 
Dlatego apelujemy o zmianę ich terminu. 

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest wyjątkowa 
i wymaga współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i jed-
nostkami. Uważamy jednocześnie, że rządowe wsparcie dla 
samorządów lokalnych jest absolutnie niezbędne dla zmini-
malizowania negatywnych społecznych i gospodarczych skut-
ków tej epidemii. 

Liczymy na pozytywny odzew ze strony rządzących na nasz 
samorządowy apel.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Stanowisko zostało przyjęte na sesji Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne w dniu 24 marca 2020 r. Wysłane zostało do Prezesa 
Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu, Związ-
ku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Miast i Powiatów 
Wielkopolski.

Apel Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań  

związanych ze skutkami ogłoszenia stanu epidemii w Polsce
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Wsparcie ZUS dla przedsiębiorców  
w czasie epidemii
Na jakie konkretnie wparcie mogą liczyć przedsię-

biorcy, w związku z wprowadzonym w Polsce sta-
nem epidemii, który w znaczącym stopniu utrudnia, 

a w większości przypadków wręcz uniemożliwia prowadze-
nie działalności gospodarczej? W takiej sytuacji priorytetem 
dla przedsiębiorców jest oczywiście zachowanie płynności fi-
nansowej, zmniejszenie obciążeń oraz ochrona miejsc pracy. 
W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej firmy mogą skorzystać 
m. in. ze wsparcia realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Na czym dokładnie polega to wsparcie? Komu 
przysługuje? Jak je uzyskać? 

Zwolnienie ze składek ZUS
Wsparcie polegające na zwolnieniu ze składek na ubezpie-

czenia społeczne (ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP) za miesiące marzec, 
kwiecień i maj 2020 roku., dedykowane jest dla firm zatrud-
niających do 9 osób. W tym przypadku za przedsiębiorców, 
działających przed 1 lutego br. składki opłacać będzie Pań-
stwo. Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę 
jak i pracowników których zatrudnia. Z tego rodzaju wspar-
cia skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 
15 681 zł., którzy opłacają składki tylko za siebie. Zarówno 
przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują pra-
wo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za 
okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający skład-
ki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące za-
chowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyń-
stwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym 
na dzień 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe 
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które wykonują umo-

wy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenie, umowa agencyj-
na i o dzieło oraz samozatrudnieni. Świadczenie wynosi 2080 
zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przy-
padku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których 
suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie po-
stojowe wynosi do 1 299,99 zł, to świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 
Warunkiem uzyskania świadczenia, w obydwu powyższych 
przypadkach, jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzają-
cym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień 
złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić 
przed 1 lutego br. Dodatkowo, w przypadku samozatrudnio-
nych, przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesią-
ca poprzedniego. 

Aby uzyskać świadczenie postojowe, nie trzeba zawieszać 
działalności gospodarczej, ale świadczenie przysługuje także 

samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. je-
żeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie 
przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Samozatrudnieni 
rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają 
ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojo-
we w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek 
Ta forma wsparcia przedsiębiorców, kierowana do 

wszystkich płatników składek, polega na czasowym 
odroczeniu terminu płatności składek lub rozłożeniu ich na raty 
(składki od stycznia 2020r.) i dotyczy zarówno przedsiębiorcy 
jak i pracujących dla niego osób. Nie ma znaczenia od kiedy 
płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość 
jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. 
Dzięki niej istnieje możliwość opłacenia składek do ZUS w 
dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem 
płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z 
ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS 
naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Wnioskowanie
Aby otrzymać wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach 

Tarczy Antykryzysowej, wystarczy złożyć odpowiedni wnio-
sek oraz spełniać konieczne warunki kwalifikujące do pomocy. 
Istnieje możliwość łączenia wsparcia. Wszystkie wnioski do-
stępne są online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Samo złożenie wniosku do-
konać możemy na trzy sposoby: drogą elektroniczną przez 
PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placów-
ce ZUS – zostawiając wniosek z ew. załącznikami w skrzynce 
na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” 
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

Szczegółowe informacje dot. każdej z opisanych powyżej 
możliwości wsparcia w ramach ZUS, dostępne są na stro-
nie Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
(TCWP) (www.tcwp.pl). Odnajdą tam Państwo także do po-
brania: instrukcje jak wypełniać i złożyć wnioski poprzez PUE 
ZUS, wnioski w formie papierowej, ewentualne załączniki 
i formularze. 

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia informacji 
zamieszczanych na stronie www prowadzonej przez TCWP 
oraz naszym profilu na FB. Na bieżąco zamieszczane są tam 
informacje dot. aktualnych możliwości wsparcia dla przedsię-
biorców, jakie pojawiają się w związku z trwającym stanem 
epidemii. 

~ TCWP
(na podstawie informacji ZUS) 
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Święta  
bez święconki?

I tak, i nie. Epidemia zatrzymała nas w domach, zmusiła 
do aktywizacji internetowych kanałów komunikacji. Na-
sze parafie uruchomiły transmisje Mszy św. przez internet, 

które pozwalają włączyć się duchowo w modlitwę, która ma 
miejsce w kościele. Są jednak ograniczenia. Woda święcona 
internetowym kanałem do koszyczków jednak nie trafi…

Warto przede wszystkim powiedzieć sobie, że pierwszym 
miejscem przeżywania wiary jest rodzina i dom, w którym 
mieszkamy. Zamiast narzekać, że nie możemy pójść do ko-
ścioła, spróbujmy wydobyć wszystko, co najlepsze z tego na-
szego domowego Kościoła domowego. Czasami zapominamy 
o tym, że Kościół to nie tylko księża i biskupi. I nie tylko bu-
dynek – świątynia. Kościół to wspólnota ludu Bożego, która 
ma swoje najmniejsze przedstawienie właśnie w rodzinie. „Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem po-
śród nich” (Mt 18, 20) – mówi Chrystus.  

Wykorzystajmy więc jak najlepiej tę szansę spotkania w ro-
dzinie – domowym Kościele, aby przeżyć wielkie tajemni-
ce wiary i związane z nimi wydarzenia, o których mówi nam 
Wielki Tydzień, a szczególnie Triduum Paschalne.

Warto przygotować w domu na czas Wielkiego Tygodnia 
miejsce, gdzie będą  znajdować się krzyż (do Wielkiego Piąt-
ku zakryty), świeca i Pismo Święte. Niech to będzie nasz do-
mowy ołtarz, miejsce, które jednoczy nas na modlitwie. Może 
to być stół, przy którym codziennie zasiadamy, albo inny sto-
lik czy komoda, według możliwości, jakie mamy w domu czy 
mieszkaniu.

WIELKI CZWARTEK
Włączmy się duchowo w transmitowaną liturgię Mszy Wie-

czerzy Pańskiej. Przyjmijmy Komunię duchową. Módlmy się 
za kapłanów.

Dziś i w kolejne dni można wieczorem odmówić wspólnie 
nieszpory – wieczorną modlitwę Kościoła. Teksty znajdziemy 
na stronie www.brewiarz.pl i w aplikacjach telefonicznych.

Propozycja (www.wiez.com.pl) o. Wiesława Dawidowskie-
go: Tego dnia przygotujcie sobie miskę, dzban z wodą, ręczni-
ki. Potem usiądźcie w kręgu, przeczytajcie koniecznie Ewan-
gelię o ustanowieniu Eucharystii (Łk 22) i o umyciu nóg ( J 
13,1-15). Niech ojciec rodziny umyje stopy żonie, żona mężo-
wi, dzieci rodzicom, rodzice dzieciom. Przecież wasza rodzi-
na to domowy Kościół, a wy jesteście jego kapłanami, bo od 
chrztu nosicie w sobie kapłaństwo powszechne. Jezus nie za-
rezerwował aktu umycia nóg dla biskupów i księży, ale mówił 
do uczniów: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 
nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”.

WIELKI PIĄTEK
W dniu męki Pana Jezusa na krzyżu niech w centrum na-

szego domu będzie krzyż. Postawmy go na stole, a przy nim 
dwie świece. Kiedy zgromadzimy się przy nim razem, moż-
na odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odprawić Dro-
gę Krzyżową lub – jeśli nie włączamy się w transmisję Litur-
gii Męki Pańskiej – odczytać z podziałem na role Ewangelię 
o Męce Pańskiej (tym razem z Ewangelii wg. św. Jana – 18, 
1-19, 42). 

Posumowaniem modlitwy niech będzie adoracja krzyża 
w dłuższej ciszy. Jeśli mamy na szyi krzyżyk, można go wziąć 
do ręki, spojrzeć na niego, podziękować za zbawienie, które 
przyszło przez krzyż, ucałować go. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

WIELKA SOBOTA
Wieczorem, gdy się ściemni, zapalmy w domu świecę. Ten, 

kto ją zapala, niech powie: „Światło Chrystusa”, a pozosta-
li odpowiedzą: „Bogu niech będą dzięki!” Odmówmy przy 
niej wieczorną modlitwę w intencji całej parafii, a potem – 
pamiętając, że łączy nas wszystkich jedna wiara – odmówmy 
„Wierzę w Boga”. Po tym wyznaniu wiary, jeśli mamy wodę 
święconą (można wcześniej wziąć z kościoła), najstarsza oso-
ba w domu niech wszystkich tą wodą pokropi (kolędowe kro-
pidło na pewno będzie tam, gdzie zawsze…).

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Nie śpijmy do południa! Wielkanoc to święto poranka. 

Zmartwychwstania nikt nie widział. Ale to właśnie kobiety, 
które wczesnym rankiem przybyły do grobu, zobaczyły, że 
jest on pusty, a potem spotkały Jezusa Zmartwychwstałego. 
My też mamy wyjść Mu naprzeciw i tak jak uczniowie zasiąść 
z Jezusem do stołu. 

Przygotujmy więc stół, odmówmy na początek poranną mo-
dlitwę, zaśpiewajmy wielkanocną pieśń (Zwycięzca śmierci, 
Wesel się, Królowo miła) i niech ojciec rodziny lub ktoś inny 
z dorosłych odmówi modlitwę błogosławieństwa pokarmów. 
Jeśli mamy wodę świeconą, poświęćmy nią wszystko, co znaj-
duje się na stole. A potem powiedzmy z radością: „Chrystus 
zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!”

~ Ks. Dariusz Madejczyk,
Proboszcz Parafii Pw. Św. Jadwigi i Św. Jakuba Ap. W Lusowie
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„Murarz domy buduje | Krawiec szyje ubrania | 
Ale gdzieżby co uszył | Gdyby nie miał miesz-
kania?” - budowlańców i krawców z wiersza 

Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą na temat tyflologa czy 
zduna. Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma swoją specyfi-
kę, którą warto odkryć. Pora zatem na podróż szlakiem profe-
sji wokół Poznania.

Ponad sto lat temu na terenie Lubonia powstały wielkie za-
kłady przemysłowe. Losy dwóch związanych z nimi grup – 
fabrykantów i robotników – przybliżają wycieczki Lubońskim 
Szlakiem Architektury Przemysłowej. Uczestnicy podobnych 
spacerów Swarzędzkim Szlakiem Meblowym zgłębiają tajem-
nice Swarzędza – miasta meblarzy, a gwoździem programu są 
wizyty w czynnym zakładzie stolarskim.

Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory prywatnych kolek-

cjonerów. Muzeum Wag i Miar Juliusza Gustowskiego w Sa-
dach prezentuje przegląd najróżniejszych wag i przyrządów 
metrologicznych. W Rogalinku działa Dawna Introligator-
nia, Drukarstwo i Zbiory Regionalne Alojzego Szabelskiego, 
gdzie można zgłębić tajniki druku i oprawy książek. Podobne 
miejsce powstaje w Puszczykowie, gdzie Mikołaj Rybczyński 
gromadzi stare maszyny drukarskie. Miłośnicy motoryzacji 
czekają na uruchomienie Muzeum Sztuki Inżynierskiej Zbi-
gniewa Koprasa w Fiałkowie. Właściciel już teraz udostępnia 
kolekcję zabytkowych samochodów i motocykli, opowiada-
jąc o pracy mechanika pojazdów zabytkowych. Jedną z naj-
bardziej niezwykłych profesji przedstawia Muzeum Tyflolo-
giczne w Owińskach, które specjalizuje się w tyflokartografii 
– mapach dla osób z wadami wzroku.

Traperska Osada w Bolechówku i Wioska Indiańska 
w Łopuchówku – to miejsca, gdzie można wcielić się w łow-
ców futer i Czerwonoskórych. Barwne życie pisarza-podróż-
nika prezentuje Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fie-

 „Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych są-
siadów, by zachęcić do samodzielnego poznawania mniej lub bardziej zna-
nych turystycznych perełek okolic Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkow-
skich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17. 

Zawodowcy

Muzeum Wag i Miar w Sadach (fot. Piotr Basiński)

dlera w Puszczykowie. Warto poznać również losy polskich 
misjonarzy, odwiedzając Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka 
w Chludowie.

W tak pięknych okolicznościach przyrody
Adam Wodziczko zasłynął jako inicjator powstania Wielko-

polskiego Parku Narodowego. Słynnego przyrodnika przed-
stawia wystawa w muzeum parku w Jeziorach. Pracę biologa 
i leśnika przybliża Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Bie-
drusku oraz Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej w Dą-
brówce Leśnej, a wiedzę z zakresu ogrodnictwa i dendrologii 
– arboreta w Kórniku i Zielonce. Wizyta w Muzeum Naro-
dowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie to okazja, by poznać całą grupę zawodów: od rolnika 
przez melioranta po weterynarza. Ofertę muzeum uzupełniają 
jego oddziały, między innymi Skansen Pszczelarstwa w Swa-
rzędzu i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.

Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie z zawodami, które miały 

już swoje pięć minut w historii. Park Dzieje w Murowanej Go-
ślinie oferuje ekscytujące pokazy sokolnicze, a powozownie 
w Kórniku i Rogalinie pomagają zapoznać się z profesją stan-
greta. W tym ostatnim zrekonstruowano gabinet Edwarda Ber-
narda Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźctwie. Dużą część społeczności Śremu stanowili daw-
niej pracownicy Odlewni Żeliwa. Dziś o dawnych tradycjach 
przypomina Pomnik Odlewnika oraz wykonana na miejscu 
rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Tradycje starych zawodów 
podtrzymuje też Kuźnia na Piaskach w Kórniku, gdzie odby-
wają się pokazy tego rzadko już spotykanego fachu. Obok po-
wstał Kórnicki Wehikuł Czasu, a w nim pamiątki przypomi-
nające codzienną pracę rzemieślników: szewca, powroźnika, 
stolarza, zduna i fryzjera. Prawdziwą perełką tego miejsca jest 
ekspozycja pokazująca pracę położnych w izbie porodowej, 
działającej przed laty w kórnickim ratuszu.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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Zadbajmy o siebie  
i najbliższych
W dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa, 

zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniej-
sze! Z tego powodu zawiesiliśmy wszystkie nasze 

stacjonarne działalności i projekty, ale cały czas dbamy o na-
szych podopiecznych! Jesteśmy w stałym kontakcie z wolon-
tariuszami i seniorami, których wspieramy jak tylko może-
my. Pomagamy w zakupach, obdarowujemy dobrym słowem 
i przyjacielską rozmową przez telefon. Testujemy nowe kana-
ły komunikacji, takie jak Skype czy Zoom, dzięki którym uda-
ło nam się zorganizować kilka spotkań on-line, które sprawiły 
wszystkim ogromną radość! Na Facebooku fundacji umiesz-
czamy motywujące filmiki, o tym jak kreatywnie spędzać czas 
nie wychodząc z domu i ogłaszamy konkursy z nagrodami! 
Zachęcamy, by potraktować przymusową izolację jako czas, 
którym zostaliśmy obdarowani. Zróbmy to, co ciągle odkła-
daliśmy, bo nie było na to czasu lub brakowało nam odwagi! 
Zadzwońmy do znajomych z dawnych lat. Zadbajmy o siebie 
i najbliższych i podzielmy się tym, co w nas najlepsze. W tym 
przepisami na wyjątkowe dania, desery lub potrawy wielka-
nocne, które od zawsze gościły na waszych stołach. Chcemy, 
by zbliżające się Święta Zmartwychwystania Pańskiego dawa-
ły nadzieje i były czasem naszego odrodzenia. Przyślijcie do 
nas swoje wielkanocne przepisy wraz ze zdjęciami na funda-
cja@nigdyniejestzapozno.org. Najciekawsze z nich opubliku-
jemy i nagrodzimy. Nie dajemy się koronawirusowi! Zostaje-
my w domu, ale spędzamy czas twórczo i kreatywnie! 

W związku z bezprecedensową sytuacją – epidemią ko-
ronawirusa – Zarząd Koła PZW 132 Tarnowo Pod-
górne podjął decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia se-

zonu wędkarskiego 2020, które pierwotnie było zaplanowane 
na 18 kwietnia. Jednocześnie informujemy, że terminy zawo-
dów zawarte w Planie Pracy Koła na rok 2020 ulegną zmianom.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pod adresem: 
www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl bądź pod numerem telefo-

nu: 505 060 394. Bezpośrednia sprzedaż pozwoleń na wędko-
wanie została wstrzymana do odwołania. Istnieje jednak możli-
wość wykupu e-zezwolenia na drogą elektroniczną -szczegóły 
na stronie PZW Okręg Poznań: www.pzw.poznan.pl

Bądźmy w zdrowiu! 
 Z wędkarskimi pozdrowieniami

~ Tomasz Braniewicz
Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne

Wieści wędkarskie

 Z wiosennymi pozdrowieniami
~ Maja Stępień

 Fundacja ,,Nigdy nie jest za późno’’

Kobieta w Krainie Czarów

7 marca mieszkanki wsi Sady uczestniczyły w imprezie zorga-
nizowanej na ich cześć-Dzień Kobiet. W tym roku Panie Sa-
dowianki przeniosły się niczym Alicja do krainy czarów. Na 

przywitanie każda z Pań otrzymała słodką niespodziankę. Główną 
atrakcją wieczoru był występ magika. Zorganizowany był szereg 
atrakcji, takich jak konkursy taneczne czy konkurs na najlepsze 
przebranie, w którym nagrodą główną były zestaw „bajecznych” 
kosmetyków.

W ten sobotni wieczór przy muzyce i poczęstunku Panie miło 
spędziły wspólnie czas. 

~ Sołtys Elżbieta Nowaczyk
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Jedno słowo koronawirus, odmieniane we wszystkich ję-
zykach świata, zdominowało nasze życie i uzmysłowiło 
nam jego kruchość. „Zostań w domu” –  to zalecenie pły-

nie ze wszystkich stacji radiowych i telewizyjnych, z ust po-
lityków, aktorów, piosenkarzy, księży, ludzi kultury i sztuki. 
Świat się zatrzymał.

Obostrzenia związane z groźnym wirusem dotknęły nasze 
rodziny, naszych bliskich, nie ominęły również nas, słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawieszone zostały wykłady, 
wszystkie zajęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne. Zawie-
szone na czas nieokreślony – do odwołania.

Przymuszeni zaistniałą, przykrą sytuacją do siedzenia 
w domu, my aktywni dotychczas słuchacze UTW wynajduje-
my najróżniejsze prace i zajęcia, żeby zagospodarować czas, 
skierować myśli na coś innego niż wirus, a czasem po pro-
stu, żeby nie kłócić się o drobiazgi z osobami, z którymi prze-
bywamy pod jednym dachem dwadzieścia cztery godziny na 
dobę.

Wielu z nas, ze względu na wiek i stan zdrowia, to nieste-
ty grupa ryzyka, to osoby szczególnie narażone na zakażenie 
i ewentualnie ciężki przebieg choroby. Dbajmy o siebie, izo-
lujmy się, unikajmy kontaktów, nawet z najbliższymi, dla do-
bra nas wszystkich. Szczęśliwcy mają ogródki, balkony czy 
tarasy. Mają blisko dzieci zaopatrujące w podstawowe do 
przeżycia produkty, jednak nie wszystkim to jest dane. Wspie-
rajmy się, choćby dobrym słowem lub czym kto może.

„Uszyjmy sobie życie” – zakupiliśmy materiał i niezbędne 
akcesoria na maseczki wielokrotnego użytku. Można je prać, 
gotować i prasować gorącym żelazkiem. Zajączek dostarczy 
je naszym słuchaczom w świątecznym prezencie. W zorgani-
zowanie i realizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się 
prawie dwadzieścia osób – naszych koleżanek, kolegów i fir-
ma Strima ze Swadzimia. Serdecznie dziękujemy! 

Aktualną z pozoru sytuację wielu z nas, wydawałoby się 
trafnie odzwierciedla wiersz Józefa Ignacego Kraszewskiego 
„Dziad i Baba”. Czuję się prawie jak jego bohaterka, która 

zamknęła się z mężem w starej, maleńkiej chatce, z jednym 
okienkiem, licząc na to, że uniknie śmierci. Chcecie sobie 
przypomnieć ten bardzo stary utwór? (Była również wersja 
śpiewana) Wystarczy przez chwilę poszperać we własnej pa-
mięci, w bibliotecznych zakamarkach, albo zapytać doktora 
Google. Przy okazji trochę czasu upłynie. 

I ruszajmy się, kochani, żeby nie zardzewieć. Dzień bez 
ćwiczeń to dzień stracony. Wykorzystajmy nasze domowe za-
soby. Niech to będzie rower stacjonarny, piłka, materac, cię-
żarki, taśma do ćwiczeń czy nawet krzesło, żebyśmy po tej 
przymusowej kwarantannie nie musieli się odchudzać.

 Do ćwiczeń, konkretnie do jogi, zaprasza chętnych, współ-
pracująca z nami od lat Ewa Kozubal, tymi oto słowami: Czas 
kwarantanny pozbawił nas możliwości spotkań i wspólnej 
praktyki jogi, ale dał nam szansę rozpoczęcia bardzo ważnej 
praktyki własnej. Kontynuujemy nasze cotygodniowe wtor-
kowe i czwartkowe zajęcia o 19.00, podczas których wspól-
nie, choć każdy w swoim domu, praktykujemy przygotowa-
ne przez nauczycielkę sekwencje jogi. Lekcje są prowadzone 
w formie fotograficznych sekwencji oraz filmików instrukta-
żowych wysyłanych na stworzoną grupę na WhatsAppie. Każ-
da sekwencja jest zestawem pozycji (asan). Przerobiliśmy już 
sekwencję na odporność, bezsenność, bóle szyi, karku i bar-
ków, przed nami zestaw na dolny kręgosłup, bóle kolan, ener-
getyzujący.

Chętnych do wspólnego ćwiczenia jogi proszę o zainsta-
lowanie darmowej aplikacji Whatsapp oraz wysłanie swoje-
go numeru telefonu z prośbą o dołączenie do grupy na maila: 
ewa_kozubal@o2.pl

Mieszkania, domy wysprzątane, soczysto zielone ogrody za-
chęcają do relaksu, szyby w oknach odbijają promienie słońca, 
ptaki odstawiają swoje piękne trele rano i pod wieczór. Prawie 
wszystko jak każdej wiosny. Tylko Wielkanoc zupełnie inna, 
taka jakiej świat nie pamięta. Życzmy sobie zdrowia i szczę-
ścia, bo trzeba mieć szczęście, żeby być zdrowym.

~ Maria Zgoła 

Refleksje odizolowane
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~ stowarzyszenia

Gdy w poprzednim numerze zachęcaliśmy Czytelników 
do licytacji obrazów Pawła Lemanowicza na rzecz 
czwórki potrzebujących dzieci z Lusówka i Lusowa, 

nie zdawaliśmy sobie sprawy, że za chwilę świat zostanie spa-
raliżowany przez globalną pandemię. Niemniej, chociaż świat 
się zatrzymał, my zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję 
zgodnie z planem. Opłaciło się!

Antosia (2 lata), Jagódka (4 lata), Szymek z Lusowa (7 lat) 
i Szymek z Lusówka (22 lata) od swoich najmłodszych lat 
zmagają się z ciężkimi chorobami. Szymek z Lusowa walczy 
z nowotworem, a pozostała trójka – porażeniem mózgowym 
i chorobami towarzyszącymi. Każde z dzieci potrzebuje sta-
łej opieki, rehabilitacji i ogromnej miłości. Każde z nich ma 
swoją historię heroicznej walki z chorobą. Ich rodzice to praw-
dziwi bohaterzy, zaprawieni w boju z przeciwnościami losu. 
A sąsiedzi przy każdej sposobności starają się okazać im swoją 
solidarność. 

Tak było i tym razem. Wystawiliśmy na licytację 12 foto-
obrazów Pawła Lemanowicza, przedstawiających piękno Lu-
sówka i okolic. Ich wydruk został sfinansowany przez prywat-
nego sponsora. Obrazy były pokazywane w ubiegłym roku 
na wystawie „Lusówko Wczoraj i Dziś” realizowanej przy 
wsparciu Budżetu Inicjatyw Społecznych naszej gminy. Wy-
stawę obejrzało ponad 600 mieszkańców.

Okazało się, że pomysł z aukcją obrazów to był strzał 
w dziesiątkę. W czasie 3 tygodni marca uczestnicy licytacji 
codziennie podbijali ceny, a ostatnia godzina to było już ist-
ne szaleństwo. Najdroższy obraz - „Księżyc nad Jeziorem Lu-
sowskim” – osiągnął cenę 610 zł, a całkowita zebrana kwota 
to 4140 zł. Aż żal, że obrazów nie było więcej!

Oprócz zebranych środków pieniężnych, innym owocem 
akcji była możliwość poznania bliżej owej czwórki dzielnych 
dzieci. Codziennie przez 3 tygodnie zamieszczaliśmy na fa-
cebooku opisy i filmy pokazujące naszych bohaterów, ich ro-

dziny i problemy z jakimi się spotykają. Wszystkie materiały 
dostępne są na stronie naszej akcji – lusowko.org.pl.

W tym miejscu raz jeszcze chcemy bardzo podziękować ro-
dzicom, że znaleźli w sobie siłę aby opowiedzieć nam swoje 
historie. Wierzymy, że dzięki temu Wasze dzieci jeszcze moc-
niej zapadną w sercach mieszkańców. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej-Szkurat i ks. 
proboszczowi Adamowi Przewoźnemu. Ogromne podzięko-
wania należą się wszystkim licytującym (wiemy, że nie robili-
ście tego dla samych obrazów – świadczą o tym choćby wpła-
ty ponad wylicytowane kwoty!) i osobom wspierającym naszą 
akcję w inny sposób. W tych trudnych czasach, to bardzo bu-
dujące, że tyle dobra tkwi w ludziach!

Na koniec chciałbym osobiście podziękować dwóm miesz-
kankom Lusówka, które były marketingowym mózgiem całej 
operacji: Magdzie Barteckiej i Marcie Bilendzie, a także Paw-
łowi Lemanowiczowi za zgodę na takie spożytkowanie jego 
prac i codzienne wsparcie.

~ Tomasz Kluwak, Lusówko

„Nasze Dzieci Wyjątkowe”  
i wielkie serce mieszkańców w czasie epidemii

A jeśli chcecie podzielić się z naszymi wyjatkowymi dziećmi swoim dobrem,  
to wciąż można to zrobić, choćby darowując 1% swojego podatku:

Antosia: 
KRS 0000186434,  
cel szczegółowy:  

762/W Antonina Woźna

Jagódka: 
KRS 0000186434, 
cel szczegółowy: 

Jagoda Tomicka 147/T

Szymek z Lusowa:  
KRS 0000023852, 
cel szczegółowy: 

Szymon Walkowiak

Szymek z Lusówka:  
KRS 0000518797,  
cel szczegółowy:  

143/2019 Szymon Sobociński
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~ porady

Z widzenia psychologii najistot-
niejsze w czasie pandemii są 
dwie kwestie: reakcja na zagro-

żenie i wpływ długotrwałej izolacji 
na psychikę. Nasze mózgi na zagroże-
nie reagują walką lub ucieczką. Ale jak 
walczyć z czymś, czego nie widzimy, 
nie znamy, nie mamy na niego broni? 
Dokąd uciec, skoro nie wiemy gdzie 
on jest? A wszystko wskazuje na to, że 
może być wszędzie. Najlepszą, na ten 
moment, strategią wydaje się być stra-
tegia żółwia chowającego się we wła-
snej skorupie. I tak właśnie robimy sa-
moizolując się we własnych domach. 
I strategia jeża zwijającego się w kulkę 
i wystawiającego kolce. Czyli stosowa-
nie wszystkich zalecanych metod i pro-
cedur zmniejszających ryzyko zaraże-
nia się. 

Nasze mózgi już po dwóch tygo-
dniach potrafią się adaptować do nowej 
sytuacji. Konsekwencją tego może być 
pokusa rezygnacji z dobrowolnej izola-
cji. Telewizja pokazuje grupy młodzie-
ży grillującej na świeżym powietrzu, 
rodziców wybierających się gromad-
nie na wycieczki z dziećmi w miejsca 
pełne innych wycieczkowiczów. Star-
sze panie mówiące, że „jeden dzień, 
dwa można siedzieć w domu, ale nie 
w nieskończoność”. Niekoniecznie stoi 
za tym lekkomyślność, brak zdrowego 
rozsądku czy odpowiedzialności. Może 
to być podświadoma reakcja obronna 
psychiki na długotrwałą izolację. Przy 
czym pojęcie „długotrwała” jest poję-
ciem względnym. Izolacja powoduje 
zwiększenie poziomu stresu, a podwyż-
szony stres rzadko kiedy idzie w parze 
z racjonalnym zachowaniem.  

Potrzebujemy optymalnej stymula-
cji, poziomu bodźców, który sprawia, 
że czujemy się dobrze. Izolacja wpy-
cha nas w poczucie nudy, powodowanej 
tak zwaną deprywacją sensoryczną, 
brakiem wrażeń, i sprawia, że czujemy 
się źle. Jak bardzo długotrwała izolacja 
jest niekorzystna dla psychiki pokazu-
ją doświadczenia z pacjentami psychia-
trycznymi, których powrót do zdrowia 

znacznie opóźniało izolowanie ich od 
innych. Czy doświadczenia więzienne, 
w których znaczny poziom agresji jest 
skutkiem nie tylko tego, że przebywają 
w nich osoby łamiące prawo, ale reak-
cją na izolację. A najcięższym rodzajem 
kary, jest kara izolatki. Wśród rybaków 
dalekomorskich odnotowuje się dużą 
ilość tajemniczych śmierci. Jesteśmy 
stworzeniami grupowymi i życie w izo-
lacji nam nie tylko nie służy, ale bywa, 
że wręcz szkodzi.

W długotrwałej izolacji możemy być 
ofiarami tak zwanego „syndromu zi-
mowników antarktycznych”. Cechu-
ją go: bezsenność, zmienność nastro-
jów, spadek motywacji do wysiłku, 
agresywność. Pozornie możliwość po-
zostania w domu, zwolnienie z obo-
wiązków związanych z pracą powinno 
sprzyjać wysypianiu się, nadrabianiu 
różnego rodzaju zaległości, ale tak nie 
jest. Bo sypiamy lepiej kiedy nasze mó-
zgi są optymalnie stymulowane. Brak 
właściwej stymulacji obniża też goto-
wość do podejmowania wysiłku. I za-
miast nadrabiać zaległości fundujemy 
sobie dodatkowo poczucie winy z po-
wodu „marnowania czasu”, „lenistwa”. 
Zwiększona agresywność jest również 
odpowiedzią mózgu na brak właściwej 
stymulacji. Mózg próbuje sobie radzić 
z tym brakiem właśnie poprzez pod-
niesienie poziomu agresji. Przypomi-
na w tym grupę znudzonych wyrost-
ków, którzy demolują otoczenie po to, 
„żeby się coś działo”. Mówi się, że jeśli 
szkoły zostaną zamknięte na dłużej, to 
rodzice wynajdą szczepionkę wcześniej 
niż naukowcy. Wiele matek musi zo-
stać z dziećmi w domu i wymyślać co-
raz nowe atrakcje w warunkach izolacji. 
Szczególnie zagrożone w czasie izolacji 
mogą być ofiary przemocy domowej.

 Wsparcie w izolacji to przede 
wszystkim wsparcie emocjonalne, któ-
re polega na okazywaniu pozytywnych 
emocji. Znakomicie wyczuli to Wło-
si śpiewając gromadnie na balkonach. 
Trzeba dzwonić, mailować do bliskich 
i znajomych. Ale czasem to nie wystar-

czy i powinno się zadbać o profesjo-
nalne wsparcie psychologiczne metodą 
online. MOPSy już to planują. Wspar-
ciu informacyjnym zwiększającym ra-
cjonalne podejście do sytuacji i same-
go siebie. Wsparciu instrumentalnym 
polegającym na dostarczaniu odpo-
wiednich środków ochrony. I wresz-
cie wsparciu rzeczowym. Dowożeniu 
jedzenia, leków i wszystkiego tego co 
może zmniejszyć uciążliwość izolacji. 
Ale najważniejsze jest właściwe nasta-
wienie polegające na tym, żeby w więk-
szym stopniu traktować izolację jako 
wybór zachowania racjonalnego, a nie 
jako narzucony przymus.

Wiele z tych rzeczy robimy intuicyj-
nie, spontanicznie. Ale dobrze było-
by mieć opracowane procedury, które 
pozwoliłyby robić to szybciej, lepiej, 
skuteczniej. Bo świat nie zawsze bywa 
miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

A i tak należy się liczyć z tym, że 
będą się pojawiać osoby uciekające 
z kwarantanny z uwagi na znacznie 
obniżony poziom tolerancji na izolację. 
Nie wszystkie problemy można rozwią-
zać metodą kar administracyjnych. Nie-
którym trzeba po prostu pomóc prze-
trwać czas izolacji. W imię interesu nas 
wszystkich.

~ dr Jadwiga Kwiek
 psycholog, psychoterapeuta

 autorka książki …jak żyć, jak…?  
PRZEPIS na CZŁOWIEKA,  

redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika 
GAZETA SENIOR,  

moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ

Psychologia na co dzień 

Życie w czasie zarazy
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~ porady /~gok

Mamy dziś bardzo trudny czas w naszym kraju. Czas, 
gdy szaleje epidemia koronawirusa. 

Chorują tysiące ludzi na całym świecie! O wiele 
łagodniej przechodzą tę chorobę osoby, które mają silny or-
ganizm. Trudniejsze leczenie jest u osób, które mają obniżo-
ną odporność. W związku z czym trzeba zrobić wszystko, by 
uniknąć zakażenie się koronawirusem!

W pierwszej kolejności trzymamy się zasad i zaleceń, które 
Ministerstwa Zdrowia.

To, co możemy zrobić dodatkowo w domu, to zadbanie o to 
co jemy!

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia również wspominają 
o tym, że odpowiednio zbilansowana dieta jest dziś niezwy-
kle potrzebna.

Do prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrze-
buje wszystkich niezbędnych składników odżywczych: 
białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i składników mine-
ralnych. Należy pamiętać, aby organizm był na najwyższych 
swoich obrotach, to potrzebuje odpowiednich ilości wszyst-
kich składników. Jest to szalenie ważne. 

Schemat tego jak powinniśmy się odżywiać przedstawia 
Piramida Zdrowego Żywienia. Im wyższe piętro piramidy, 
tym mniej danych produktów spożywczych powinniśmy jeść.

Zadbajmy zatem, aby podstawą naszego żywienia były wa-
rzywa i owoce, gdzie warzyw powinniśmy jeść 5 porcji na 
dzień (min. 0,5 kg warzyw, to jest np. 5 dużych pomidorów), 
a owoców 2 porcje na dzień (około 200 g, to jest mniej więcej 
1 mały banan i 1 małe jabłko). W dalszej kolejności w naszym 
jadłospisie powinny występować produkty zbożowe pełno-
ziarniste takie jak: makarony, kasze, ryż, chleb. Mniejszą ilość 
codziennego menu zajmować powinny produkty nabiałowe 
np. mleko, sery, jogurty naturalne. Przedostatnie miejsce w pi-
ramidzie zajmuje białko w diecie, czyli mięso, ryby, nasiona 

roślin strączkowych (ciecierzyca, fasola itp.). A najmniej po-
winniśmy jeść źródeł tłuszczu, czyli olei, orzechów, nasion, 
masła, smalcu. 

Piramida Zdrowego Żywienie zaleca mocne ograniczenie, 
a najlepiej wyeliminowanie cukru i soli do dań. Proponuje za-
stąpić sól licznymi ziołami, zarówno suszonymi jak i świeży-
mi. Kawę i herbatę można spokojnie pić i nie należy zapomi-
nać o wodzie. 

Powyższe zalecenia dotyczą osób bez dodatkowych chorób. 
Jeśli takie choroby są, należy odpowiednio do jednostki cho-
robowej zmodyfikować te zalecenia. W tym trudnym czasie 
warto również dietę wzbogacić o produkty, które podnoszą 
odporność.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ułożeniu diety skontaktuj się 
ze specjalistą. Dziś gabinety dietetyczne są raczej zamknięte, 
ale taką wizytę można bez problemu przeprowadzić online. 
Jest ona tak samo skuteczna i pomocna jak wizyta w gabinecie 
stacjonarnym. 

Dziś nasze zdrowie jest najważniejsze, zadbajmy o nie 
z każdej możliwej strony. 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i spokoju w tym trudnym 
czasie.

~ mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny 
www.prozdrawiam.pl

Z praktyki dietetyka… 

DIETA W DOBIE 
KORONAWIRUSA

Za oknem słońce, a w domu…kwarantanna. Ła-
two nie jest, ale najważniejsze, by prócz do-
mowych obowiązków zrobić również coś, co 

może urozmaicić nam ten czas. I tak z pomocą przy-
chodzi oferta z GOK „SEZAM”. 

Niecodzienne zajęcia znanych z kół plastycznych, 
niezwykle uzdolnionych prowadzących: Justyny 
Just-Przybylskiej oraz Magdaleny Łuczak odbywają 
się w … Sieci. Krótkie instruktażowe filmy ich autor-
stwa można teraz oglądać na profilu Facebookowym 
GOK „SEZAM”, a także na kanale You Tube. Jest 
do nie tylko jedyna w swoim rodzaju okazja, by pod-
patrzeć ciekawe tutoriale, ale także przygotować się 
na Święta. Wśród proponowanych pomysłów w sty-
lu „zrób to sam” są np. ozdobne jajka z papieru czy 
królik w sukience. Filmy pojawiają się sukcesywnie, 
więc nie pozostaje nic innego jak baczne obserwo-
wać portale społecznościowe.

~ MW

Zrób to sam!
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~ biblioteka

Zostań w domu – to hasło, które w ostatnich dniach obie-
ga media. Bibliotekarze dopowiadają: Zostań w domu, 
czytaj książki ! W sytuacji wydłużonego przebywania 

w domu czytanie książek to jeden z najlepszych pomysłów na 
spędzanie czasu. 

Drodzy Czytelnicy! Obecnie nie możemy się z Wami spo-
tkać, pomimo że wielu z Was chciałoby, żeby chociaż na chwi-
lę otworzyć nasze drzwi. Wydawałoby się, że książki zostały 
skazane na samotność na bibliotecznych półkach, a czytelnicy 
na cierpliwe wyczekiwanie, jednak na horyzoncie pojawiają 
się informacje odnośnie nowych, wspaniałych e-inicjatyw ze 
świata: literatury, filmu, edukacji, szeroko pojętej sztuki. My 
oczywiście w tym czasie będziemy Was zachęcać aby sięgnąć 
po książkę. Z własnego doświadczenia wiemy, że czytanie 
skutecznie łagodzi stres, potrafi dodać energii i motywacji do 
działania, przynosi także wiele skutków długofalowych: budu-
je kompetencje społeczne, emocjonalne, ma moc niwelowania 
różnic społecznych.

Mimo, że drzwi naszej biblioteki chwilowo są zamknięte 
proponujemy spotkanie z literaturą w formie on-line. 

Aby ułatwić Wam, Drodzy Czytelnicy, odnalezienie w na-
tłoku wartościowych materiałów, które pojawiają się obecnie 
w sieci przedstawiamy listę polecanych stron, za ich pośred-
nictwem możemy korzystać z bogactw literatury oraz kultury.

DARMOWE E-BOOKI I AUDIOBOOKI
■ Lektury: lektury.gov.pl
■ Woblink: woblink.com/katalog/ebooki/darmowe
■ Publio: http://www.publio.pl/darmowe.html
■ Virtualo: virtualo.pl/ebooki/?price=1
■  Nexto: www.nexto.pl/ebooki/darmowe
■ Ebook Point ebookpoint.pl/kategorie/darmowe
■ Helion: helion.pl/kategorie/darmowe
■ Chmura Czytania: http://www.chmuraczytania.pl
■ Ebooks 43: http://www.ebooks43.pl
■ Wolne Lektury: wolnelektury.pl
■  Legimi: www.legimi.pl/ebooki/darmowe/ (bezpłatny, 

14-dniowy okres próbny; należy pamiętać o ewentualnym 
dezaktywowaniu abonamentu)

■  Empik GO: www.empik.com/go (bezpłatny, 60-dniowy 
okres próbny; należy pamiętać o ewentualnym dezaktywo-
waniu abonamentu)

■ Open Library: openlibrary.org – zbiory anglojęzyczne, 
■  LibriVox: librivox.org – ebooki i audiobooki anglojęzyczne

■  Audiobooki dla Dzieci: www.elfibajka.pl ; audio-bajki.pl ; 
bajki-zasypianki.pl/bajki-do-sluchania strony z bezpłatny-
mi audiobookami dla dzieci, wybrane bajki, opowiadania 
do słuchania online na telefonie, laptopie, tablecie bez ko-
nieczności logowania i zakładania konta

■  Spotify: open.spotify.com/playlist; darmowa rejestracja – 
mnóstwo fajnych audiobooków i podcastów

■  Bajkowisko: www.bajkowisko.pl/   bezpłatne bajki do słu-
chania dla dzieci, wymaga logowania, można też wysłuchać 
niektórych nagrań na YouTube 

■  Czytanie na drugie śniadanie: www.facebook.com/Krakow-
MiastoLiteraturyUNESCO/  bajki czytane przez znane po-
staci krakowskiej kultury od poniedziałku do piątku o 9.30 

■  Zaczytani - codziennie, godz. 19.00, bajki na żywo; relacja 
na instagramie @zaczytani

■ Bookini: http://bookini.pl/
■  Fantastyka Polska: http://www.bazaebokow.robertjszmidt.

pl/   opowiadania, nowele i powieści z gatunków science 
fiction, fantasy czy horroru; do pobierania wymagane jest 
założenie darmowego konta

■  Storytel: www.storytel.com/pl/pl/   audiobooki i ebooki, 
30-dniowy okres próbny, należy pamiętać o ewentualnym 
dezaktywowaniu abonamentu logowanie

■  Krzysztoforek on-line: słuchowisko dla dzieci na Facebo-
oku

SPOTKANIA AUTORSKIE
■ UL z Książkami: www.facebook.com/unia.literacka/
■  Kryzysowe Spotkanie Autorskie: www.facebook.com/

smakksiazki/ 
■ Spotkania Empiku: www.facebook.com/empikcom/ 
■  Czytanki na Czasie: FB Międzypokoleniowy Festiwal Lite-

ratury Dziecięcej - Ojce i Dziatki
■  Opowieści w czasach zarazy - od poniedziałku do piątku 

o 19. 00 na FB Agencja Autorska „Opowieści” – wirtualne 
spotkania z pisarkami i pisarzami, opowiadającymi o litera-
turze i swojej pracy

■  Polskie Radio Dzieciom:  audycje radiowe dla dzieci – baj-
ki, słuchowiska; nie wymaga logowania

Zachęcamy! Macie czas? Czytajcie! Dla uspokojenia, dla 
rozwoju emocjonalnego oraz dla odbycia najwspanialszych 
podróży pozostając we własnych czterech ścianach!  

~ K.K.

Zostań w domu, czytaj książki !
INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

„Domownicy” to projekt Tarnowskiego Centrum 
Senioralnego w Pałacu Jankowice wspierający 
Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne w okresie 

trwającej na terenie Polski pandemii koronawirusa.
Od 30 marca gościmy w Państwa domach poprzez Zajęcia 

na ekranie – codzienną publikację nagrań z różnymi aktyw-
nościami, zachowując realizowany dotychczas harmonogram 
zajęć. Zapraszamy do uczestniczenia on-line w zajęciach gim-

nastycznych, jogi z elementami relaksacyjnymi, rękodzielni-
czych oraz stymulujących funkcje poznawcze. Nagrania do-
stępne na naszym profilu YouTube. Szukajcie nas po hasłem: 
Pałac Jankowice

Zachęcając do pozostania w domach przypominamy, że je-
steśmy z Wami on-line. O aktualnościach informujemy na na-
szej stronie internetowej www.palacjankowice.pl 

~ Zespół Pałacu Jankowice 

DOMOWNICY
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~ gok

W poprzednim numerze zapo-
wiadaliśmy wystawę „Wio-
sna odbita”. Na tę właściwą 

będzie trzeba jeszcze poczekać, ale póki 
co zapraszamy na zwiedzanie on-line. 

Sytuacja spowodowała, że nie może-
my teraz stanąć oko w oko z pracami 
artystycznymi. Nasze zamknięcie w do-
mach budzi u mnie tęsknotę za tym.

W części złagodzi ją wirtualna gale-
ria „urządzona”  na facebookowej stro-
nie GOK „SEZAM” https://www.face-
book.com/goksezam/. Jeden z albumów 
prezentuje prace uczestników kół pla-
stycznych dla dorosłych, prowadzonych 
przez Justynę Just Przybylską i Magda-
lenę Łuczak. Tytuł planowanej wystawy 
w Galerii w Rotundzie, „Wiosna odbi-
ta”, nawiązuje do techniki, którą posłu-
gują się nasi adepci sztuki. Jest to lino-
ryt, który tylko z pozoru wydaje się być 
prosty, wymaga zręczności, wyobraźni 
i cierpliwości. 

Czym właściwie jest linoryt? To tech-
nika bliska do pieczątkarstwa, bo - co 
do zasady - linoryt jest odbiciem. Za-

nim wynaleziono linoleum i odkryto, że 
można nim nie tylko wykładać podłogi, 
ale też stosować w plastyce, w podob-
ny sposób odbijano obrazy na matrycy 
drewnianej, bądź metalowej (drzeworyt, 
miedzioryt). Wymagało to jednak więk-
szej zręczności, a zastosowanie lino-
leum pozwoliło na upowszechnienie tej 
techniki druku wypukłego. Rozpoczęli 
niemieccy ekspresjoniści na początku 
XX wieku, potem linoryt stał się bardzo 
powszechny. Może niektórzy z Państwa 
pamiętają na przykład, że na grudnio-
wym Jarmarku Bożonarodzeniowym 
w CK Przeźmierowo tą techniką przy-
gotowywaliśmy kartki świąteczne. Nie 
jest to proste – obrazek trzeba „wystru-
gać” w lustrzanym odbiciu, przemy-
śleć co dokładnie chcemy wydrukować, 
a potem bardzo precyzyjnie, by nie zro-
bić dziur w materiale, ryć malutkim ryl-
cem. Tym bardziej prace uczestników 
kół plastycznych zasługują na uznanie, 
o czym można się przekonać śledząc ga-
lerię na naszym profilu.

~ Szymon Bojdo

Z Kariną Białą, dyrektor GOK 
„SEZAM”,  o planach na najbliż-
sze miesiące rozmawia Magdale-

na Woźniak

W obecnej sytuacji wydarzenia 
w GOK „SEZAM” zostały zawieszo-
ne do odwołania. To jednak nie prze-
szkadza nam, by porozmawiać o pla-
nach na najbliższe miesiące. Czego 
możemy się spodziewać?

- Jeśli nic się nie zmieni to tradycyj-
nie zainaugurujemy cykl Lusowskich 
Spotkań Muzycznych. Również latem 
czeka nas wiele emocji. 22 sierpnia od-
będzie się jubileuszowa odsłona Fe-
stiwalu BLusowo. Dzień później (23 
sierpnia) planujemy tradycyjnie spotka-
nie z folklorem. We wrześniu muzycz-
nych doznań dostarczy nam zespół Voo 
Voo (koncert przeniesiony z 13 marca), 
a humor poprawi Kabaret Czesuaf z ze-
społem Mitochondrium. W październi-
ku, w ramach Jazzowej Sceny Sezamu, 
wystąpi Adam Bałdych Quartet, a późną 
jesienią nie zabraknie spektaklu operet-

kowego. To na razie tyle, żeby nie odsła-
niać wszystkich kart.

GOK „SEZAM” to również miej-
sce spotkań wielu grup i kół zainte-
resowań. Czy ich też będziemy mogli 
obejrzeć na scenie?

- Na wystawienie swojego premiero-
wego spektaklu czeka Grupa Teatral-
na  Zamiast. Pierwotnie miał być on 
zaprezentowany 14 marca. Podobnie 
jubileusz 10-lecia Teatr Tańca Sortow-
nia, połączony z premierowym przed-
stawieniem, miał odbyć się w kwietniu, 
postanowiliśmy jednak przesunąć reali-
zację tego wydarzenia. Przed nami finał 
projektu Teatr w Każdej wiosce, a tak-
że premiera spektaklu Grupy Teatralnej 
Novi. W tym roku czeka nas jeszcze je-
den jubileusz. 10 lat kończą nasze Se-
nioritki, które także wystawią specjal-
ne przedstawienie z tej okazji. Swoimi 
produkcjami podzieli się z nami koło fil-
mowe Animiaki. Liczymy też, że nasze 
koła i zespoły: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta, Mażoretki, Studio Piosenki, ZPiT 
Lusowiacy, DZPiTL Modraki czy Koło 

Śpiewu im F. Nowowiejskiego zapre-
zentują się w tym roku szerszej publicz-
ności. O terminach wszystkich wystę-
pów i prezentacji będziemy na bieżąco 
informować na naszej stronie interne-
towej http://www.goksezam.pl/ i na ła-
mach „TarNowej Kultury”. Dodam jesz-
cze, że koło dziennikarskie nie poddało 
się, w tym trudnym czasie i to dzięki 
niemu powstało internetowe wydanie 
„TarNowej Kultury”.

Świat odbity

Szybko i na temat...

Karina Biała
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Pokaż swoje pisanki 
~ edukacja

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie

Nasze zajęcia

W ramach akcji „Lwy zostają w 
domu” zaprosiliśmy Państwa 
do pochwalenia się swoimi 

własnoręcznie zrobionymi wielkanoc-
nymi pisankami. Oto kilka zdjęć, poka-
zujących kreatywność i talenty plastycz-
ne mieszkańców. Całość do zobaczenia 
na facebookowej stronie Gminy – za-
praszamy do oglądania i głosowania na 
najładniejsze (dla twórców najlepszych 
przewidzieliśmy nagrody!). ~ ARz
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Z przyjemnością informuję iż uczennica klasy VIIa naszej szkoły Alicja Obstalecka została Lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 2019/2020. Jako lau-
reat ma otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Nie musi też zdawać 

egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, otrzymując z niego maksymalną liczbę punktów. Składam 
serdeczne gratulacje Alicji, jej rodzicom i życzę kolejnych sukcesów.

~ Katarzyna Ziókowska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Mamy laureata z angielskiego!

~ edukacja

Dogoterapia jest formą rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych z udziałem psów. Coraz częściej jest wy-
korzystywana w pracy z dziećmi zdrowymi, zwłasz-

cza w przedszkolach. Mały człowiek, często nie posiadający 
we własnym domu psa, może odczuwać dyskomfort czy też 
lęk przed zwierzętami. Dogoterapia w przedszkolu stwarza 
najlepsze warunki do stopniowego wprowadzenia dziecka 
w ten zwierzęcy świat i uczy prawidłowych nawyków i za-
chowań wobec zwierząt. 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z odpowiednio 
wyszkolonymi w tym zakresie psami. Dzieci zapoznają się 
z psem, jego zwyczajami, jedzeniem czy też po prostu z jego 
budową. Początkowo, oswajając się z czworonogiem, mogą 
go dokładnie obejrzeć – jakie ma łapy, uszy, oczy i ogon. Do-
tykają jego sierści i potrafią określić, czy jest ona szorstka czy 
miękka, długa czy krótka oraz określić jej barwę: jasna czy 
ciemna. Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie mię-
dzy nim a dzieckiem. Nabiera ono poczucia bezpieczeństwa, 
oswaja się z nową sytuacją, a także jest instruowane, w jaki 
sposób bezpiecznie postępować z czworonogiem. Uczy się 
także, aby przy zwierzęciu zawsze  zachować ostrożność.

Przedszkole Publiczne Bajkowa Akademia

Dogoterapia

Bajkowa Akademia, jako przedszkole matematyczno-przy-
rodnicze, chce zapewnić swoim przedszkolakom stały kon-
takt ze zwierzętami, stąd odbywające się u nas comiesięczne 
zajęcia z dogoterapii. O tym, że pies jest najlepszym przy-
jacielem człowieka słyszał chyba każdy. Obserwując nasze 
przedszkolaki podczas ostatniego spotkania z dwoma pięk-
nymi owczarkami niemieckimi, dochodzimy do wniosku, 
że człowiek, poprzez odpowiednie kształtowanie zachowań 
od dzieciństwa, może być również najlepszym przyjacielem 
zwierząt. ~ Marta Krasnosielska

Przedszkole „ Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Gra planszowa
W naszym przedszkolu odbył się bardzo ciekawy 

konkurs konstrukcyjno- plastyczny pt: „Gra plan-
szowa”. Dzieci wraz z rodzicami wykazały się du-

żym zaangażowaniem i zainteresowaniem. Razem stworzy-
li niezwykłe gry planszowe. Były one wykonane z papieru, 
tektury lub kartonu. Pionkami były kapsle, nakrętki, ludziki 
lub też zostały zrobione z plasteliny. Powstały gry o tematy-
ce: kosmosu, Polski, muzyki, bajki, policji, matematyki, róż-
nego rodzaju chińczyki i wyścigi. Jury trudno było wybrać 
najlepszą grę, bo wszystkie były bardzo ciekawe. Podczas 
ferii zimowych przedszkolaki miały okazje wspólnie grać 
w gry zrobione przez siebie. Chętnie zapraszali do zabawy 
inne dzieci i z wielka radością razem się bawili. Bardzo dzię-

kujemy dzieciom i ich rodzicom za tak liczny udział w kon-
kursie.

~ Weronika Strugała
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~ edukacja

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Tarnowie Podgórnym podjęli ogól-
nopolskie wyzwanie #zostanwdomu. Czując 

współodpowiedzialność za zdrowie innych, starają się 
kreatywnie spędzać czas w swoich domach. Cudow-
nie wykorzystują go na wspólne pieczenie, odkrywa-
nie skarbów znajdujących się w ogrodach, zajadanie 
lodów, rozwijanie  talentów muzycznych i plastycz-
nych oraz  najróżniejsze gry i zabawy podwórkowe, 
które jak się okazało, można z powodzeniem przenieść 
do domu. A patrząc na niezwykłe budowle z klocków, 
jesteśmy pewni, że są wśród nich przyszli konstrukto-
rzy i projektanci.  Wszystko w myśl hasła: My w SP2 
wielką wyobraźnię mamy, dlatego nudzie nigdy się nie 
damy!

~ M.K. i K.H.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Nudzie nigdy się nie damy

Wróćmy jeszcze raz do tych wyjątkowych chwil. 
W niedzielę, 1 marca, dwie grupy Odyseuszy 
z naszej szkoły wzięły udział w eliminacjach re-

gionalnych międzynarodowego konkursu. Uczestnicy muszą 
wykazać się kreatywnością, umiejętnościami konstrukcyjny-
mi i aktorskimi. Obie nasze ekipy spisały się na medal. 

Konkurs składa się z dwóch części – scenki, z której 
zdjęcia poniżej oraz z problemu spontanicznego, z którym 
uczestnicy muszą się zmierzyć „na gorąco”. W obu konku-
rencjach nasze drużyny spisały się świetnie. Niestety, tym 
razem nie udało nam się dotrzeć do finału, ale drużynom i tak 
należą się wielkie brawa i gratulacje. Zanim dotarli na kon-
kurs, przez wiele tygodni ćwiczyli, konstruowali, testowali, 
omawiali i doskonalili swoje rozwiązania i scenki. 

To wszystko nie udałoby się nam bez nieocenionej pomocy 
rodziców, za którą jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Gdyby 
nie Państwa zaangażowanie i dobre chęci, nie udałoby się. 
W końcu nie każdy ma ochotę wcześniej wstać w niedzielę 
i przywieźć dziecko razem z milionem rekwizytów i wiel-
kich dekoracji na kilkuminutowy występ. Szczególne po-
dziękowanie przesyłamy Marcie Żak-Jędrzejewskiej, która 
mocno wspierała nie tylko ekipę z klas piątych, udostępnia-
jąc im miejsce do sobotnich prób i motywując, ale również 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Odyseja Umysłu 2020
od początku wspierała swoim doświadczeniem i dobrym sło-
wem trenerki. Bardzo dziękujemy!

      Mamy nadzieję, że idea odysejowa na dłużej zagości 
w naszej szkole i w kolejnych latach przyniesie wymarzony 
wyjazd na finał. Tego Wam, drodzy Odyseusze, z całego ser-
ca życzymy. ~ Trenerki

Anna Gąsiorowska, Adriana Jaśkiewicz
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~ edukacja

Tuż przed zawieszeniem zajęć szkolnych obchodzi-
liśmy, jak co roku Europejski Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Ten szczególny dzień przypomniał nam 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Zawsze jesteśmy  
Serdeczni i Cyfrowobezpieczni!

o tym, ile pułapek czeka na nas w Internecie, na co zwracać 
uwagę w sieci, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo.

Klasy 1-3 w ramach projektu Bezpiecznej Szkoły Cyfro-
wej  „Cyfrowobezpieczni” zapoznały się z krótkimi filma-
mi instruktażowymi na temat zasad bezpiecznego logowania 
i haseł, bezpieczeństwa w kontakcie z obcymi oraz wiary-
godności informacji w Internecie. Najmłodsi mogli z wycho-
wawcami przedyskutować najważniejsze problemy zwią-
zane z Internetem oraz przygotować gazetki informacyjne 
w swoich klasach.

Klasy 4-8 wzięły w tym dniu udział w niesamowitym wy-
zwaniu. Poszukiwanie Skarbów okazało się nie lada wyzwa-
niem! Dzięki zawiłej i pełnej nagłych zwrotów akcji zabawie 
Nasi Uczniowie skompletowali kilkanaście Złotych Zasad 
Netykiety i ochoczo wzięli udział w totalnie… internetowej 
ankiecie.

 W naszej Szkole obchodziliśmy też Tydzień Dobrego Sło-
wa. To już tradycja u nas, choć pomysły na podkreślenie roli 
dobra, serdeczności i życzliwości pośród całej Społeczności 
Szkolnej z roku na rok mnożą się niesamowicie. W tym roku 
na hasło przewodnie wybraliśmy „Rozrzucaj dobro jak kon-
fetti” . I rozrzucaliśmy angażując się w Marzycielską Pocz-
tę- poprzez ciepłe słowa, piękne rysunki i życzenia. Znowu 
dodaliśmy Komuś otuchy do walki o zdrowie, o szczęście-
-pomimo przeciwności losu! Na lekcjach plastyki ucznio-
wie wykonali przepiękne papierowe  skrzydła z serdecznymi 
słowami. Skrzydła te dumnie zawisły na korytarzach Naszej 
Szkoły. Zakończeniem Tygodnia Dobrego Słowa  był kon-
kurs Zakoduj: dobro oraz lekcje wychowawcze skupione na 
wzajemnym poznaniu swoich zainteresowań, planów i ma-
rzeń. 

 ~ Szkoła Podstawowa w Lusówku

WZP.6721.29.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmen-
tarza w Przeźmierowie w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o przedłuże-
niu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie 
w rejonie ulic: Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 30.06.2020 r., ul. Poznańska 115, 
w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymie-
nionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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~ ogłoszenia

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

WZP.6721.3.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla działek 45/2 i 45/5 w Górze.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr XXII/366/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działek 45/2 i 45/5 w Górze. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

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

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

WZP.6721.2.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Sadach, dla działki nr 72.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XXII/382/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Sadach, dla działki nr 72. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

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

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

WZP.6721.4.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Morskiego 
w Lusówku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXII/367/2020 z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Morskiego w Lusówku. Szczegółowy zakres prze-
strzenny opracowania planu przedstawia załącznik nr 1a i 1b do ww. uchwały. Uchwała dostępna jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

Wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne,  ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.  Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 700  z późn. zm.), opatrzone kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

Aktywny obywatel –  pod takim hasłem 9 marca 2020 
r. odbyło  się spotkanie społeczności Liceum Ogólno-
kształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tar-

nowie Podgórnym z Wójtem Tadeuszem Czajką.  Wydarzenie 
przygotowali uczniowie klas pierwszych, chcący podzielić się 
z przedstawicielem władz samorządowych swoimi spostrzeże-
niami i punktem widzenia na problemy lokalnej społeczności. 

Pierwsza część spotkania miała formę konferencji prasowej, 
podczas której nasz gość odpowiedział na wiele pytań doty-
czących działań i planów władz gminy. Uczniowie intereso-
wali się, czy nasz samorząd posiada program walki ze smo-
giem i dzikimi wysypiskami śmieci oraz czy istnieją plany 
doprowadzenie światłowodu do wszystkich odbiorców. Nasz 
gość musiał również zmierzyć się z bolączką dojeżdżających 
uczniów – zarzutem o zbyt małą liczbę połączeń autobuso-
wych. Wójt Tadeusz Czajka udzielił obszernych odpowiedzi, 
uświadamiając słuchaczom, jak wiele czynników muszą wziąć 
pod uwagę władze gminy, zanim podejmą określoną decyzję. 
Niestety, nie starczyło czasu na zadanie wszystkich przygoto-
wanych pytań i udzielenie na nie odpowiedzi. 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

„AKTYWNY OBYWATEL” w liceum
W drugiej części zespoły uczniów  z klas IB/Cp, IAg i IB/

Cg przedstawiły prezentacje ukazujące własny punkt widzenia 
na problem zalesienia gminy, liczbę połączeń autobusowych 
oraz zachęcające do jazdy rowerem. Gość dowiedział się, co 
młodzi ludzie sądzą o działaniach gminy ale też usłyszał, jakie 
mają pomysły na rozwiązanie problemu. 

Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem debaty, w któ-
rej uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich, przy-
gotowani przez nauczycielki naszego liceum p. P. Habryło 
i p. M. Kasendrę-Filipiak. Debatujący spierali się o to, czy 
Greta Thunberg jest wyrazicielką współczesnego pokolenia  
młodzieży. Wsłuchiwaliśmy się z uwagą w przemyślane ar-
gumenty dyskutantów, docenialiśmy kulturę słowa i  obserwo-
waliśmy spór respektujący zasady kultury i szacunek wobec 
oponenta. 

Sądzę, że spotkanie pokazało młodzieży, że warto angażo-
wać się w sprawy lokalne, a władzom naszej gminy pokazało 
potencjał tkwiący w młodych obywatelach.

 ~ Tatiana Tatarsk



kwiecień  2020 | sąsiadka~czytaj |    35
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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: 06.04.2020 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:  adobestock.pl, studioProjekt

DAM PRACĘ
• Chłodnictwo-Klimatyzacja, 
Przeźmierowo. Przyjmiemy 
ucznia bez konieczności uczęsz-
czania do szkoły 602 648 644

SZUKAM PRACY
• Podejmę się pracy kierowcy do 
3,5 t .tel 884 301 733
• Szukam pracy w magazynie lub 
na produkcji 884-301-733
• Posprzątam ogród po zimie  
575-518-345

• Podejme się każdej pracy 884-
301-733
• Kierowca C, doświadczenie 
wywrotka szuka pracy  694 -043 
-808
• Podejmę się prac ogrodniczych  
503 -008 -671
• Podejmę się sprzątania w fir-
mie na 1/2 etatu w gminie T.Pod-
górne. Kontakt Biuro Ogłoszeń  
604-372-440
• Przyjmę się do pracy przy rege-
neracji głowic 575-518-345
• Podejmiemy wszelkie prace 
na budowie lub przy układaniu 
kostki brukowej 733-851-018

Naszej Koleżance 

Elżbiecie Kucharskiej

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Brata 

składa Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy

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

Pani Małgorzacie Tryniszewskiej 
i jej najbliższym

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci OJCA

składa dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

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

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej Koleżanki  

ś. p. Margoty Nowak
Jej odejście dotknęło nas wszystkich. 

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ze Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

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

    (M. Buchberger)

Naszemu Koledze

Bogdanowi Kasprzakowi
wyrazy głębokiego współczucia  

i słowa wsparcia z powodu śmierci Taty

składa
Zarząd Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne

Elżbiecie Kucharskiej  
i Dorocie Matuśkiewicz

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Brata Jacka 

składa  
Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy 

wraz Dariuszem Jezierskim i Patrykiem Powel

~ i na koniec...

W ramach naszej akcji „Lwy zostają w domu” (#lwyzostająwdomu) tworzy-
liśmy wspólnie z i przedsiębiorcami mieszkańcami listę miejsc serwują-
cych dania na wynos oraz z dostawą do domu. Lista ta jest dostępna na 

naszej stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl i na Facebooku. 
Jeżeli chcesz dodać kolejną firmę na te listę napisz do nas na promocja@tarnowo-

-podgorne.pl    ~ ARz

Jedzenie do domu
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~ reklamy

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”.

Operator maszyn  
produkcyjno–pakujących

Opis stanowiska
•  Obsługa zautomatyzowanych linii produkcyjnych i innych urządzeń pakujących,
•  Bieżąca kontrola procesu produkcyjnego, raportowania danych  

produkcyjnych,
• Diagnostyka usterek maszyn, urządzeń i pomoc w ich usuwaniu,
• Koordynacja 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,
•  Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (uprawnienia do obsługi suwnicy  

będzie dodatkowym atutem),
• Chęć dalszego rozwoju i ciągłego doskonalenia się.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o silnej pozycji rynkowej w oparciu o umowę  

o pracę,
•  Pracę w firmie o jednoznacznych 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. Makowiak, D. Makowiak Sp. J.

Konfekcjoner galanterii  
papierniczej

Opis stanowiska
•  Zdobienie, składanie i konfekcjonowanie 

kartek okolicznościowych,
•  Kompletowanie zestawów i pakowanie  

w kartony zbiorcze,
• Przygotowanie towaru do wysyłki.

Wymagania
• Zdolności manualne,
•  Solidność i zaangażowanie w wykonywaniu 

powierzonych obowiązków,
•  Dokładność, odpowiedzialność, uczciwość  

i sumienność.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowa-

nej pozycji rynkowej w oparciu o umowę  
o pracę,

• Miłą atmosferę pracy,
• Pracę w systemie 1-zmianowym,
•  Atrakcyjne wynagrodzenie (12 zł netto/1h) 

oraz system premiowy,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna 

LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne. 

 Magazynier

Opis stanowiska
•  Przygotowanie towaru do wysyłki  

zgodnie z dokumentają produkcyjną  
oraz wysyłkową,

• Obsługa wózka widłowego.

Wymagania
•  Uprawnienia do obsługi wózka widłowego 

(wysokie składowanie),
•  Bardzo dobra organizacja pracy własnej  

i samodzielność w działaniu,
• Umiejętność pracy w zespole,
•  Doświadczenie na podobnym stanowisku 

będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy
•  Stabilne zatrudnienie w firmie o silnej pozycji 

rynkowej w oparciu o umowę o pracę,
•  Benefity pozapłacowe: opieka medyczna 

LuxMed, karta MultiSport, 
• Bony świąteczne.

Tel. kontaktowy: 512 972 467  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.

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

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

kom. 602 659 208

Kupię działkę budowlaną

w Lusowie
kontakt: 668 676 788

Przeszkadza Tobie

PIEŃ
w ogrodzie,

działce, parku?

FREZOWANIE
PNI-KARPIN
-USUWANIE

www.megadrwal.pl

tel. 883 979 808
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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

NOWY SALON OPTYCZNY 

UL.SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

Umów się na BEZPŁATNE badanie wzroku
visionoptyk.pl 696 696 332

NA OPRAWKI

RABAT

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Ewa Wache i Synowie
ul. Rolna 29a, Baranowo

Motocykli i skuterów elektrycznych

Sprzedaż:

Serwis  (wszystkie marki)

• mechaniczny
• blacharsko-lakierniczy 
• Stacja Kontroli Pojazdów  
• hotel i wymiana opon

Samochodów 

Pomoc drogowa tel.: 783 000 022

Ubezpieczenia
komunikacyjne tel.: 661 036 096

tel.: 

czynna: 700 - 1900

725 070 070

www.autowache.pl
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DLA ALEXA TWÓJ   1%   MA OGROMNĄ MOC

Przekaż swój 1% podatku
pozwól Alexowi spełniać marzenia

www.naszalex.one.pl

W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT 
NALEŻY WPISAĆ:

Numer KRS:      0000186434

Cel szczegółowy 1%:   ALEX WOŹNIAK 

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

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

• BUDOWLANE • HODOWLANE •
OGRODZENIA Z SIATKI LEŚNEJ

tel. 792 019 993, 510 709 601

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
Mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.

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

„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

Wszystkim naszy klientom  
składamy najserdeczniejsze życzenia 

Zdrowych i Spokojnych  
Świąt Wielkanocnych
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Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00tel. 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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

   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
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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

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

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

• BLACHODACHÓWKA
• TRAPEZ T20/T40/T5
• OBRÓBKI DEKARSKIE
• BLACHY CYNK-TYTAN
• BLACHY OCYNKOWANE

• BLACHY POWLEKANE
• SYSTEMY RYNNOWE
• AKCESORIA DACHOWE
• TRANSPORT

PHU OLSTAL  |  62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3  |   WWW.OLSTAL.COM.PL

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

UKŁADANIE KLINKIERU
PŁYTEK, MALOWANIE
IZOLACJE ZEW/WEW
515 196 107

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

PŁYTKI
PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki

• Szyby - wymiana
materiałowe

WISTkom.

RABAT
NA MOSKITIERY

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

Oddam 
ziemię

516 066 984

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

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

tel. 508 610 256

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

WELTENWELTEN603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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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.

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

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

• 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

LARYNGOLOG
lek. Piotr Arcimowicz

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE, 
BADANIA I LECZENIE 

UROLOG
lek. Jan Sporny

tel. 501 30 37 36
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 18

www.bomedica.com.pl

KONSULTACJE oraz 
USG UKŁADU MOCZOWEGO

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG
TELEPORADY

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

tel. 733 353 483
ul. Tarnowska 33B, 62-080 Lusówko

www.stomatologialusowko.pl

Czynne od poniedziałku do soboty

Zapraszamy

Pełen zakres usług!

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:

dywany
fotelewykładziny

krzesła

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

CZYSZCZENIE

6
0

3
 6

3
5

 8
7

8 OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska
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