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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!
Powoli przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości 
– zasłaniamy usta i nos, unikamy skupisk, zostaje-
my w domu, kiedy to tylko możliwe. Nauczyliśmy się 
korzystać z wirtualnych zasobów i zdalnie się komu-
nikować. Niektórzy wrócili do dawnych zaintereso-
wań, inni szlifują nowe umiejętności.
Przed nami 30-lecie samorządu gminnego. I cho-
ciaż nie możemy zorganizować wielkiego wspólne-
go świętowania, to jednak pomyślmy przez chwilę 
jak wiele zmieniło się przez ostatnie trzy dekady wo-
kół nas. Mieszkamy w Gminie, z której każdy z nas 
ma prawo być dumny!
A ósmoklasistów i ich rodziców zapraszamy na 
Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Technicznych Tar-
nowo Podgórne – oczywiście w wersji on-line. 
Prezentujemy ofertę nauczania, pokazujemy budy-
nek szkolny i wyposażenie pracowni zawodowych. 
Wszystko na stronie facebookowej i internetowej 
Szkoły. 
 Wszystkiego dobrego!

~ 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.

Stowarzyszenie Dar Serc zaprasza na kolejną akcję krwio-
dawstwa w Tarnowie Podgórnym – 16 maja (sobota). Ze 
względu na pandemię wprowadzono zmiany.

– Do Tarnowa Podgórnego przyjedzie krwiobus Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który stanie 
na parkingu przy ul. 23 Października 34 (pomiędzy budynkiem 
GKS Tarnovia a Szkołą Podstawową nr 1 – wyjaśnia Wojciech 
Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Sto-
warzyszenia. – Krwiodawców proszę o przestrzeganie wszel-
kich zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim o zachowanie 
dystansu i osłonięcie ust i nosa. 

Akcja odbędzie się w godz. 9.00 – 14.00. Zapraszamy 
wszystkich chętnych, również osoby, które pierwszy raz chcia-
łyby oddać krew. Jednocześnie przypominamy, że krew moż-
na oddać także w siedzibie Regionalnego Centrum w Poznaniu 
przy ul. Marcelińskiej. Jeżeli oddając krew wskażą Państwo 
nasze Stowarzyszenie, to oddane litry zostaną potraktowane 
tak, jakby były oddane na akcji w Tarnowie Podgórnym. 

~ ARz

Oddaj krew  
– to cenny lek!
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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!

Maj w tym roku miał obfitować w wydarzenia zwią-
zane z obchodami 30-lecia samorządu gminnego. 
Zaplanowaliśmy wiele wydarzeń, które miały przy-

pominać nam jak wiele sobie zawdzięczamy – my, mieszkań-
cy i przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne. Niestety nasze 
plany skutecznie skasowała pandemia koronawirusa.

Uważam, że mimo iż nie możemy świętować spotykając 
się masowo, to powinniśmy pamiętać o sukcesach naszej sa-
morządności. Przecież trzydzieści lat byliśmy jedną z wielu, 
typowo rolniczych, podpoznańskich gmin. Dopiero zmiany 
ustrojowe dały zielone światło i przyniosły samorządność, 
oznaczającą możliwość samodzielnego decydowania przez 
społeczność o kierunkach rozwoju. 

Ale uwarunkowania prawne to tylko podstawa. Potrzeba 
było konkretnej wizji, a potem nie lada odwagi i ogromne-
go zaufania społecznego do jej realizowania. Nie było to ła-
twe – pierwszy wójt Tarnowa Podgórnego Waldy Dzikowski 
i radni pierwszej kadencji Rady Gminy wielokrotnie wspomi-
nają w jak burzliwych, trwających nierzadko do bardzo późna 
w nocy, dyskusjach ustalali podwaliny do zbudowania mocnej 
pozycji Gminy. Co ważne, do dzisiaj zachowane zostały – wy-
tyczone 30 lat temu – strefy mieszkalne, przemysłowe i re-
kreacyjne. To umożliwia zrównoważony rozwój Gminy, daje 
pewność potencjalnym inwestorom, łagodzi potencjalne kon-
flikty społeczne, pozwala na strategiczne planowanie rozwoju. 

Nie bez przyczyny mówi się, że szybko przyzwyczajamy 
się do dobrego, zapominając o tym jak było. Dlatego majowe 
święto samorządu gminnego wykorzystajmy do zatrzymania 
się i podsumowania ostatnich trzech dekad. Nasze otoczenie 
bardzo się zmieniło: powstały nowe drogi, mamy nowe szkoły 
i przedszkola, mamy nowe miejsca sportu, wypoczynku i re-
kreacji, w tym największe – Tarnowskie Termy, mamy insty-
tucje kultury, Pałac Jankowice, Muzeum w Lusowie… – długo 
można wymieniać nasze wizytówki! Dobrze się tu teraz miesz-
ka, wypoczywa, pracuje i inwestuje. Wielu określa dziś Gminę 
Tarnowo Podgórne mekką przedsiębiorczości, bo mamy ok. 
6 tysięcy firm, generujących ponad 55 tysięcy miejsc pracy. 
Wielu mówi, że to najlepsze miejsce do zamieszkania (po-
twierdzają to coroczne badania opinii publicznej, w których 
ponad 90 % badanych wyraża tak pozytywną opinię).  

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy działali i działają 
na rzecz naszej Gminy – w społecznych komitetach wodocią-
gowania, gazyfikacji, telefonizacji, w stowarzyszeniach, gru-
pach nieformalnych, zespołach, w radach sołeckich i w Ra-
dzie Gminy, w samorządzie. Dzięki wspólnej społecznej pracy 
i zaangażowaniu zbudowaliśmy Gminę, z której możemy być 
dumni!

Z okazji 30-lecia samorządu gminnego  
ok. 27 maja ukaże się specjalny numer „Sąsiadki-Czytaj”.
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Trwa procedowanie w Starostwie Poznańskim wniosku 
o pozwolenie na budowę odcinka ul. Letniskowej w gra-
nicach naszej Gminy.

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą 
(w granicach m. Poznania) i pozwolenie na przebudowę 
gazociągu.

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platynowej.

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

Ceradz Kościelny
Otrzymaliśmy pozwolenie 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
Zakończono 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
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

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami 
alkoholowymi są zobowiązani dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym termi-

nie do dnia 31 maja 2020 r. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności 
opłaty, o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okre-
su ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się następująco:

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

(z wyjątkiem piwa),
 c) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów 

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

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

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

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

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

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

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

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości 
w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w do-
datkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wy-
sokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nietermi-
nowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któ-
rego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w usta-
wowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej 
niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

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

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 61 8959 
260, edg@tarnowo-podgorne.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 
z późniejszymi zmianami). ~ wso

Sołtysi nie zbierają podatków
Przypominamy, że w związku ze stanem epidemii nadal zawieszony pozostaje po-

bór podatków przez sołtysów . Prosimy dokonywać wpłat na konto podane w decyzji 
podatkowej.

Termin płatności II raty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
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~ aktualności

W tym roku, z racji epidemii, nie odbyły się żadne 
oficjalne obchody majowe, dlatego 30 kwietnia, 
w imieniu mieszkańców Wójt Tadeusz Czajka zło-

żył kwiaty przy pomniku w parku im. J. Wojkiewicza w Tar-
nowie Podgórnym. 

W te majowe dni zawsze świętowaliśmy razem: 1 maja – 
Święto Pracy i rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, 2 maja – Dzień Flagi RP, 3 maja – Święto Konstytucji 3 
Maja. W tym roku, ze względu wprowadzone obostrzenia, nie 
spotkaliśmy się – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Dziękuję 
za to, że mimo wszystko okazaliśmy pamięć o tych rocznicach, 
poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag. 

~ ARz

– To była naprawdę błyskawiczna akcja – opowiada Mate-
usz Kusznerko z firmy GIZO w Sadach (Gm. Tarnowo Pod-
górne). – Rano usłyszałem apel o wsparcie dla strażaków ga-
szących pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, a już po 
południu miałem pełnego busa i ruszałem w drogę. 

To z jego inicjatywy firma Gizo, dzięki ofiarności partner-
skich firm z terenu Gminy Tarnowo Podgórne i okolic Bia-
łegostoku, dostarczyła pomoc dla walczących z ogromnym 
pożarem nadbiebrzańskich bagien i torfowisk. Strażacy zo-
stali zaopatrzeni w suchy prowiant, czekolady, pączki, kawę 
i wodę. Wśród darczyńców są firmy z Gminy Tarnowo Pod-
górne: Millano Group, Komplet Polska, Good Food i Strauss 
Cafe Poland, a także zaprzyjaźnione firmy z Podlasia: Krynka 
i Aqua-Soft-Białystok.

– Właścicielom, prezesom oraz wszystkim zaangażowanym 
w tę spontaniczną akcję bardzo dziękuję. Była ona możliwa 
dzięki Państwa zaangażowaniu i sprawnemu przygotowaniu 
towaru – podkreśla pomysłodawca Mateusz Kusznerko.

  ~ ARz

Fundacja Mój Mount Everest pracuje aktualnie nad porta-
lem informacyjnym Familijna Gmina, skierowanym do 
rodzin z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne. Głównym 

jego celem będzie wspieranie rodziców w trudzie wychowaw-
czym oraz inspirowanie do aktywnego spędzania czasu z dziećmi. 
– Będziemy to robić poprzez publikowanie konkretnych przy-
kładów zabaw – mówi Marta Żak-Jędrzejewska, Prezes Fun-
dacji. – Chcemy także informować o wydarzeniach, skierowa-
nych do całych rodzin, tylko do rodziców lub tylko do dzieci, 
a także polecać miejsca na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, 
które warto odwiedzić.

Jeśli działają Państwo na rzecz rodzin, na rzecz rodziców 
lub na rzecz dzieci z obszaru naszej Gminy, polecamy to za-
proszenie do współtworzenia portalu. Na tym etapie może 
to być przygotowanie artykułu o prowadzonych działaniach. 

W przyszłości natomiast Fundacja zachęca do przesyłania in-
formacji na temat organizowanych przez wydarzeń (będą one 
umieszczane w kalendarzu na portalu). Docelowo powstanie 
także baza danych osób/instytucji wspierających rodziny na 
terenie naszej Gminy. Chętnych zapraszamy do kontaktu po-
przez mojmounteverest@gmail.com

~ Marta Żak-Jędrzejewska
Fundacja Mój Mount Everest

Inne, ale ważne święta majowe

Z pomocą dla Biebrzy

Powstaje portal dla rodziny
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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 procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na budowę 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. Ba-
torowskiej

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa budowa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne

Wykorzystajmy czas, kiedy więcej przebywamy 
w domu, na wspomnienia. Na stronie facebook’o-
wej Sołectwa Tarnowo Podgórne oraz na grupie 

Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne publikowane są dawne 
fotografie z Tarnowa Podgórnego. Zdjęcia przedstawiają dawny 
wygląd ulic, parków, budynków oraz ważne wydarzenia, które 
odbyły się w tej miejscowości. Będziemy również wspominać 
chociażby Ochotniczą Straż Pożarną, drużynę sportową „Tarno-
via” oraz Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego. 

Jeżeli posiadają Państwo zdjęcia Tarnowa z XX wieku, bar-
dzo serdecznie zachęcamy do podzielenia się z nami. Prosimy 
o wykonanie zdjęć fotografiom i wysłanie ich na Facebook’o-
wą stronę Sołectwa w wiadomości. Jeżeli nie posiadają Pań-
stwo takiej możliwości prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 606 605 978. 

Zachowajmy historyczne zdjęcia naszej miejscowości dla 
przyszłych pokoleń i ocalmy od zapomnienia.

~ Łukasz Duda
Sołectwo Tarnowo Podgórne

„Dawne Tarnowo Podgórne” – fotografie
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~ aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicz-
nej Tarnowo Podgórne, po tym jak na emeryturę prze-
szła Iwona Bilińska, wygrała Agnieszka Nowakow-

ska. Wójt Tadeusz Czajka wręczył jej oficjalne powołanie na 
to stanowisko. 

– Gratuluję Pani podjęcia się tego ambitnego wyzwania – 
powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Życzę  wielu satysfakcjo-
nujących chwil podczas realizowania wizji rozwoju czytelnic-
twa wśród mieszkańców naszej Gminy.

A zadania stojące przez nową Dyrektor są rzeczywiście duże, 
gdyż oprócz konieczności szybkiego przejęcia obowiązków na 
nowym stanowisku, należy przeorganizować pracę Bibliote-
ki i jej Filii tak, aby dostosować je do obostrzeń sanitarnych 
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa, gdyż zgodnie z wytycznymi można znowu otworzyć bi-
blioteki. Nasze placówki – Biblioteka Główne i wszystkie filie 

Jeszcze kilka miesięcy temu akcja społeczna o takim prze-
słaniu zostałaby przyjęta ze zdziwieniem. Dziś jednak 
z wiadomych względów maseczka wdarła się przebojem 

w nasze życie, stając się z dnia na dzień artykułem pierwszej 
potrzeby. Zbiórki na rzecz placówek medycznych, a zwłaszcza 
wsparcie mieszkańców w zakresie ochrony przed koronawiru-
sem, nieoczekiwanie stały się przedmiotem naszych codzien-
nych działań. Doświadczaliśmy i doświadczamy tego również 
w naszej Gminie, w środowisku ludzi wrażliwych na potrzeby 
wspólnoty. W związku z tym w połowie kwietnia z inicjatywy 
Radnego i Sołtysa Piotra Owczarza oraz Rady Sołeckiej Tar-
nowa Podgórnego narodził się projekt: „Mieszkańcy Miesz-
kańcom Szyją Maseczki”. 

W pierwszej kolejności należało zorganizować materiały do 
realizacji tego zadania, a następnie poszukać osób posiadają-
cych umiejętność szycia a zarazem pragnących włączyć się 
w tę szczytną ale społeczną i odbywaną na zasadzie wolon-
tariatu pracę. Mieszkańcy gminy, którym wrażliwość na po-
trzeby innych leży na sercu i na których zawsze można liczyć 
w każdej, nawet tak trudnej jak obecnie sytuacji, bardzo szyb-
ko podchwycili istotę projektu. Niektórzy włączyli się do dzia-
łania przekazując środki finansowe, inni podarowali materiały 
niezbędne do przygotowania maseczek wielokrotnego użytku. 
Tymi niezwykłymi darczyńcami okazali się: ADAMS Bara-
nowo, BUDMAR Judkowiak Baranowo, MARKSTAL Michał 
Fludra Swadzim, RIDEX Tarnowo Podgórne, Tomasz Misior-
ny, Maria Nowak, Małgorzata Szulc. Trud zrealizowania całe-
go przedsięwzięcia spoczął jednakże na osobach, które podję-
ły się bezpłatnego szycia tych wymaganych środków ochrony 
osobistej. Były to panie: Anna Bartniczak, Iwona Ciuńczyk, 
Bożena Kijanowska, Elżbieta Mazurek, Natalia Piechota, 
Anna Rocłowska-Gierska, Anna Rzepczyńska, Barbara To-
maszewska i pracownice Tarnowskich Term. W sumie uszyto 
1340 sztuk maseczek, w tym 165 sztuk w wersji dziecięcej. 
Liderką, która uszyła najwięcej, bo aż 450 sztuk maseczek, 
została Anna Rzepczyńska. Prócz tego mieszkanka Tarnowa 

Podgórnego Ewa Michalska prowadząca wspólnie z bratem 
Pawłem firmę MIGRA DECOR w Paczkowie (Gmina Swa-
rzędz) wsparła hojnie akcję przekazując 300 sztuk wysokiej 
klasy, gotowych bawełnianych maseczek. Podczas zorganizo-
wanych trzech akcji bezpiecznego przekazywania mieszkań-
com bezpłatnych maseczek w Parku Wojkiewicza w Tarnowie 
Podgórnym, wydano w sumie 1390 sztuk z czego: 24 kwietnia 
– 328, 25 kwietnia – 470, 2 maja – 592. Część maseczek, która 
nie została jeszcze rozdysponowana, czeka na odbiór u Sołtysa 
Piotra Owczarza. Ich liczba jest jednak ograniczona. 

Wyrażamy nadzieję, że podarowane mieszkańcom masecz-
ki wielokrotnego użytku spełnią swoją rolę w tych niełatwych 
chwilach. Że chroniąc przed czymś co złe i niechciane przy-
pominać będą o istocie człowieczeństwa sprowadzającej się 
do pomocy innym, będącym w potrzebie. Z całego serca dzię-
kujemy naszym Paniom szyjącym, osobom prywatnym oraz 
firmom, które zasponsorowały materiały. Bez Waszej pomocy 
przeprowadzenie tej akcji byłoby po prostu niemożliwe. Wię-
cej informacji na temat działań Sołectwa Tarnowo Podgórne 
dostępne na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/solectwotp/
~Barbara Przyjemska

Sołectwo Tarnowo Podgórne

Mieszkańcy Mieszkańcom szyją maseczki

Zmiany w Bibliotece

– zapraszają od poniedziałku, 11 maja. Zasady wypożyczania 
książek podajemy w dalszej części numeru.



8    | sąsiadka~czytaj |  maj 2020

Z dnia na dzień, z powodu wprowadzenia przez rząd re-
strykcji, wielu przedsiębiorców z naszej Gminy musia-
ło zawiesić lub drastycznie ograniczyć działalność. Dla 

gastronomii, hoteli, zakładów kosmetycznych, klubów fitness 
oznaczało to zerowe przychody, a w dłuższej perspektywie 
konieczność rozważenia redukcji zatrudnienia czy nawet ban-
kructwo.

– Przedsiębiorcy są bardzo ważni w naszej Gminie – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Dlatego po przeanalizowaniu moż-
liwości gminnego budżetu uruchamiamy rozwiązania pomo-
cowe. 

Z myślą o podmiotach, które musiały zawiesić działalność, 
a zatem najdotkliwiej odczuwają ekonomiczne skutki pande-
mii, na kwietniowej sesji Rady Gminy Wójt przedstawił pro-
jekt uchwały zwalniającej je z podatku od nieruchomości 
za pół roku (licząc od kwietnia). To rozwiązanie zostało przy-
jęte przez radnych. 

Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie mieszą się w zakresie 
zwolnień na podstawie powyższej uchwały, a także odczuwają 
skutki epidemii, mogą indywidualnie wystąpić z wnioskiem 
do Wójta o ulgi podatkowe – z tytułu podatku od nierucho-
mości i podatku od środków transportu. 

Pomocą merytoryczną służą także pracownicy Tarnowskie-
go Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

I. Zwolnienie z podatku od nieruchomości  
Przedsiębiorcy, których dotyczy zakaz prowadzenia dzia-

łalności, mogą wystąpić do Wójta o zwolnienie z podatku od 
nieruchomości za pół roku (kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień i wrzesień 2020 r.). Dotyczy to podatku za grunty, 
budynki i budowle lub ich części, związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w następujących obszarach: 

•  przygotowywanie i podawanie posiłków i napojów go-
ściom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 
własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spoży-
wanych na miejscu, 

•  organizacja, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi 
jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, 

•  działalność twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi 
formami kultury i rozrywki, 

•  działalność związana z konsumpcją i podawaniem napo-
jów, 

• fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
•  działalność usługowa związana z poprawą kondycji fi-

zycznej,
• działalność związana ze sportem, rozrywką i rekreacją, 
• prowadzenie usług hotelarskich.

Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału 
Podatków Lokalnych – telefonicznie: os. prawne – 61 8959 
286, os. fizyczne – 61 8959 213, 61 8959 267, 61 8959 231 lub 
mailem wpl@tarnowo-podgorne.pl.

II. Ulgi podatkowe
Podatnicy, którzy odczuwają negatywne skutki pandemii, 

mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 
Można zwrócić się zatem z wnioskiem o:

•  odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie za-
płaty podatku na raty, 

•  odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości po-
datkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 

•  umorzenie w całości lub w części zaległości podatko-
wych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski o udzielenie ulg podatkowych będą rozpatrywane 
indywidualnie. Szczegółowych informacji udzielają w zakre-
sie ulg podatkowych pracownicy Wydziału Podatków Lokal-
nych – telefonicznie: os. prawne – 61 8959 286, os. fizyczne 
– 61 8959 214, 61 8959 268 lub mailem wpl@tarnowo-pod-
gorne.pl.

Przedsiębiorcy  mogą się także zwrócić z wnioskiem o umo-
rzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty niektórych należno-
ści budżetu gminy, w tym należnych Gminie dzierżaw. Uwaga 
– działania ze strony Gminy w tym zakresie mogą być podej-
mowane wyłącznie na wniosek dłużnika i dotyczą zaległości, 
które już powstały (nie mogą odnosić się do przyszłych płat-
ności). W tej sprawie prosimy o kontakt z pracownikami Wy-
działu Obsługi Księgowej – telefonicznie 61 8959 287 lub ma-
ilowo: k.agacinski@tarnowo-podgorne.pl

III. Bezpłatne doradztwo 
dla przedsiębiorców
Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapra-

sza przedsiębiorców z terenu Gminy na bezpłatne zdalne dy-
żury następujących specjalistów: 

• doradca podatkowy,
• księgowa,
• radca prawny. 

Do specjalistów obowiązują wcześniejsze zapisy – wystar-
czy przesłać zgłoszenie na e-mail: kontakt@tarnowo-podgor-
ne.pl 

Pod numerem telefonu 573 133 441 w godzinach pracy Urzę-
du dyżuruje pracownik TCWP i odpowiada na pytania przed-
siębiorców, wskazuje możliwości wsparcia,  pomaga przy 
wypełnianiu wniosków oraz bada i pośredniczy w udzielaniu 
pomocy. Ponadto na stronie internetowej www.tcwp.pl oraz 
na profilu facebookowym Tarnowskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości regularnie zamieszczane są materiały in-
formacyjne dla przedsiębiorców: 

•  informacje na temat aktualnych możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego, m.in. w ramach funduszy europej-
skich, Tarczy Antykryzysowej,

•  informacje dotyczące sytuacji prawnej związanej z wpro-
wadzoną i nadal modyfikowaną Tarczą Antykryzysową,

• materiały edukacyjne do pobrania,
• propozycje webinarów i szkoleń on-line.

~ ARz

Gmina pomaga przedsiębiorcom
~ aktualności
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Najpierw 17 kwietnia był komunikat o pierwszym po-
twierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem. 
Była to osoba samotnie mieszkająca, przebywają-

ca w kwarantannie domowej i stosująca wszystkie wytyczne 
związane z obowiązkową izolacją. Przez cały czas czuła się 
dobrze i miała zapewnioną opiekę – przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa – zarówno ze strony rodziny, jak i gminnych 
służb. 9 maja wynik jej kolejnych testów był negatywny, co 
oznacza, że osoba ta jest już ozdrowieńcem.  

– Dziękuję za uszanowanie prywatności i niezakłócanie spo-
koju osoby chorej i jej rodziny, jak również pozostałych osób, 
które przebywają na obowiązkowej kwarantannie – powie-
dział Wójt Tadeusz Czajka. – Wspierajmy się i bądźmy dla 
siebie życzliwi. 

W dniu zamykania numeru gazety (12 maja) na terenie na-
szej Gminy w obowiązkowej kwarantannie przebywają osoby, 
które przyjechały z zagranicy. 

~ ARz

Budynek szkolny niemal gotowy, przyjeżdżają me-
ble do klas, a w pracowniach montowane są no-
wiutkie maszyny do nauki zawodów. Czas za-

tem na Drzwi Otwarte w Zespół Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne i ... koronawirus nam w tym nie 
przeszkodzi – po prostu oprowadzimy Was wirtualnie. 
Zapraszamy na e-spacery po klasach, na rozmowy o na-
uce w Technikum i Szkole Branżowej, o procesie rekrutacji 

i o wszystkim tym, co Zespół Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne może Wam zaoferować. Bądźcie z nami, bo TAKIEJ 
BUDY JESZCZE NIE BYŁO!

Pierwszy e-spacer już na nami, na kolejne zapraszamy 
w każdą środę w południe na profilu Zespołu Szkół Technicz-
nych na Facebooku. Warto też odwiedzić stronę internetową 
i poznaj ofertę szkoły www.zst-tp.pl

~ ARz

Sytuacja koronawirusowa w Gminie

Opowiemy Wam o nowej szkole!

Zachęcamy do śledzenia działalności LCW, projektu 
współfinansowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne 
na stronie fb@fundacjainspiria. Aktualnie wolontariu-

sze, którzy podjęli współpracę z LCW realizują i koordynują 
akcje pomocowe np. dla szpitala zakaźnego im. J. Strusia oraz 
oferują wolontariaty w postaci doradztwa. Zachęcamy, by sko-
rzystać z idei łączenia sił, aby organizacje pożytku publiczne-
go oraz inne podmioty mogły skuteczniej trafiać ze swoimi 
propozycjami do zainteresowanych pożytecznym i wartościo-

wym działaniem osób. W maju stworzyliśmy specjalnie wię-
cej okazji do kontaktu ze specjalistami ds. wolontariatu -onli-
ne. Wystarczy umówić się na „wizytę w wirtualnym biurze” za 
pomocą zgłoszenia na maila: fundacja.inspiria@gmail.com. 
Dyżury odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 
19.00. Ponadto w najbliższym czasie publikowane będą ter-
miny szkoleń dla organizacji i wolontariuszy, na które już dziś 
serdecznie zapraszamy.

~ Agata Banasiak

Jako fundacja szczególnie wspierająca młodych rodzi-
ców – przypominamy: jest potrzebny zwłaszcza mamom 
wentyl na słynną „chwilę dla siebie”, po tej „chwili” ła-

twiej podejmować dalsze starania z inną energią, efektywniej. 
Cafemama Inspiria HR  pomaga w tym okresie społecznej 
izolacji skorzystać  z dobrodziejstwa spotkania realnych lu-
dzi (choć w trybie wirtualnej obecności), umożliwia zadawa-
nie pytań ekspertom różnych dziedzin i sobie nawzajem. Nie 
trzeba mieć komputera,  starczy też smartfon, nie trzeba mieć  
100% uwagi, wiemy, że o to trudno, gdy pilnuje się dzieci.  Są 
trudności i wyzwania, ale też ukazały się inne potrzeby oraz 

możliwości. Zachęcamy, by zajrzeć choć na moment do po-
koju webinarowego Cafemama. Odbyły się właśnie warsztaty 
psychologiczne, ale już kolejne w czerwcu (dołącz do nas na 
fb@fundacjainspiria, by być na bieżąco). Natomiast najbliż-
sze działania to: 20.05 – warsztaty dietetyczne z Prozdrawiam 
oraz 27.05 – webinair: E-narzędzia w/z/dla domu.  Projekt jest 
współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. Zapisy: 
biuro.inspiria@gmail.com. Mamy nadzieję, że skorzystanie 
z naszych propozycji będzie dla Was wsparciem w budowaniu 
swojej codzienności w tym wymagającym okresie.  

~ Agata Banasiak

Cafemama Inspiria HR – nowe działania

Lokalne Centrum Wolontariatu w maju

~ aktualności
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~ aktualności



maj  2020 | sąsiadka~czytaj |    11

~ aktualności

W związku z zakończeniem wiosennych prac polo-
wych, pomimo obostrzeń związanych z korona-
wiorusem, zostanie przeprowadzona nieodpłatna 

zbiórka niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, do któ-
rych zaliczmy opakowania po nawozach i środkach ochrony 
roślin. Podczas przekazywania odpadów prosimy o przestrze-
ganie wszelkich norm sanitarnych (osłonięcie nosa i ust, uży-
wanie rękawic). 

Objazdowa zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołec-
twach wg poniższego harmonogramu:

17 czerwca 2020 r. (środa)
Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking ul. Szkolna 

przy Markecie „MILA”
Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej świe-

tlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiej-

skiej
Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

18 czerwca 2020 r. (czwartek)
Sierosław od 9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pasa-

żem 
Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Baranowo od 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28 wjazd na 

teren Uniwersytetu Przyrodniczego
Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) 
odpadów, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do 
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „IRK” Ryszard Klima-
szewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 605 108 099 w celu od-
bioru bezpośrednio z posesji z zachowaniem wszelkich norm 
sanitarnych. Jeśli osoba przekazująca odpady z własnej pose-
sji nie spełni niezbędnych wymogów sanitarnych obowiązują-
cych w miejscach publicznych (odpowiednie zasłonięcie ust 
i nosa oraz używanie rękawiczek), odpady takie nie zostaną 
odebrane przez podmiot zbierający. 

Główny specjalista ds. ochrony środowiska
~ Marek Ratajczak

Zbiórka opakowań 
po nawozach i środkach ochrony roślin

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców w czwartek, 7 maja, wznawiamy przyjmo-
wanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rumianku, oczywiście 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Jednak 
z uwagi na epidemię do odwołania ten PSZOK pracować bę-
dzie w zmienionych godzinach, tj. od poniedziałku do piąt-
ku w godz.10.00 – 14.00. Uwaga: nowo utworzony PSZOK 
w Baranowie zostanie uruchomiony w terminie późniejszym. 

Jednocześnie informujemy, że zaczyna obowiązywać nowy 
regulamin funkcjonowania PSZOK na terenie naszej Gmi-
ny. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie limitów ilości  
lub/i wielkości niektórych oddawanych odpadów, np. odpady 
ulegające biodegradacji będą przyjmowane nieodpłatnie wy-
łącznie w postaci trawy, liści i rozdrobnionych gałęzi (o długo-

ści max. 30 cm i grubości/średnicy  max. 10 cm) w ilości max. 
400 kg z posesji na rok. 

Ponadto osoby dostarczające odpady muszą – na prośbę 
pracowników obsługujących PSZOK – pokazać  dokument 
potwierdzający wniesienie aktualnej opłaty w zakresie go-
spodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tarnowo 
Podgórne (np. potwierdzenie przelewu). 

W przypadku braku takiego dokumentu lub gdy odpady 
przekraczają wskazane w regulaminie limity, a także wtedy, 
gdy oddawane są nierozdrobnione gałęzie i korzenie, to odpa-
dy zostaną przyjęte, ale  wyłącznie odpłatnie, zgodnie z cenni-
kiem stosowanym przez TP-KOM. 

Regulamin funkcjonowania PSZOK jest dostępny na stronie 
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM www.tp-kom.
pl w zakładce Odpady / Obiekty 

~ ARz

PSZOK w Rumianku znów działa

Z okazji Dnia Strażaka 4 maja Wójt Tadeusz Czajka spotkał się z Komendantami Ochotniczych Straży Pożarnych z Tarno-
wa Podgórnego, Lusowa i Ceradza Kościelnego. Na ich ręce złożył podziękowania dla druhen i druhów za służbę na rzecz 
zapewnienia nam bezpieczeństwa. Podziękował także za zaangażowanie w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa w naszej Gminie. 
~ ARz

Z podziękowaniami dla OSP
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Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne, szczególnie w tym trudnym czasie, zachęca-
my do korzystania z bezpłatnego, zdalnego doradztwa 

specjalistów.  Do Państwa dyspozycji pozostają: doradca po-
datkowy, radca prawny oraz księgowa. 

Doradca podatkowy
Telefoniczne konsultacje ze specjalistą odbywają się 

w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 
18.00. W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 
o formalności związane z prowadzeniem firmy, wyborem naj-
korzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniem konse-
kwencji podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych 
zagadnień, które pojawiają się przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej, przede wszystkim w obecnej sytuacji gospodar-
czej – zagadnienia związane z tzw. tarczą antykryzysową. Na 
doradztwo obowiązują wcześniejsze zapisy. Aby skorzystać 
z konsultacji wystarczy przesłać zgłoszenie: mailem: kon-
takt@tarnowo-podgorne.pl lub telefonicznie: 573 133 441. 
Przy zapisach prosimy o podanie zakresu tematyki jaka będzie 
omawiana na konsultacji! 

Radca prawny
Radca prawny pełni cotygodniowe, mailowe dyżu-

ry. Konsultacje obejmują  opiniowanie umów i innych do-
kumentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, bie-
żące doradztwo w zakresie prawa pracy, zagadnienia zwią-
zane z tarczą antykryzysową. Aby skorzystać z konsultacji, 
wystarczy przesłać zgłoszenie mailowe na adres kontakt@
tarnowo-podgorne.pl Wysłanie zgłoszenia jest równoznacz-
ne z dokonaniem rejestracji i możliwością skorzystania z po-
rady eksperta. W treści przesłanego maila prosimy o zadanie 
pytania skierowanego do radcy prawnego. Ekspert odpowiada 
na bieżąco. 

Księgowa
Księgowa pełni cotygodniowe, mailowe dyżury. W trak-

cie konsultacji uzyskacie Państwo pomoc m.in. w zakresie: 
- wyboru lub zmiany formy opodatkowania,
- obowiązków ewidencyjnych i podatkowych w zakresie po-

datku dochodowego,
- obowiązków przedsiębiorcy w związku ze sprzedażą na 

rzecz osób fizycznych – kasa fiskalna, sprzedaż wysyłkowa,
- obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczeń spo-

łecznych ZUS,
- obowiązków przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT,
- obowiązków przedsiębiorcy w związku z zatrudnieniem 

pracownika na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne (zle-
cenia, o dzieło), 

- zagadnień dot. tarczy antykryzysowej.
Aby skorzystać z konsultacji, wystarczy przesłać zgłoszenie 

mailowe na adres kontakt@tarnowo-podgorne.pl Wysłanie 
zgłoszenia jest równoznaczne z dokonaniem rejestracji i moż-
liwością skorzystania z porady eksperta. W treści przesłanego 
maila prosimy o zadanie pytania księgowej. Odpowiedzi na 
przesłane od poniedziałku do czwartku zapytania, udzielane 
są w każdy piątek, również w formie mailowej. 

Do Państwa dyspozycji pozostają także pracownicy Tarnow-
skiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, którzy udzie-
lają wszelkiej pomocy. Konsultacje świadczone są zdalnie 
pod numerem telefonu 573 133 441 oraz mailowo kontakt@
tarnowo-podgorne.pl. Zachęcamy także do systematyczne-
go odwiedzania strony www.tcwp.pl oraz profilu TCWP na 
Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczane są najświeższe 
informacje dot. aktualnych możliwości pozyskania wsparcia, 
propozycje bezpłatnych webinariów oraz szkoleń on-line. 

~ TCWP

Zdalne konsultacje specjalistów

Wprowadzenie w szybkim tempie zdalnego naucza-
nia to nie lada wyzwanie. Również dlatego, że 
wymaga m.in. odpowiedniego sprzętu kompute-

rowego. Nie wszystkie dzieci i nauczyciele takim dysponu-
ją. Dlatego nasza Gmina, złożyła wniosek w ramach progra-
mu „Zdalna Szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, prowadzonego 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i otrzymała grant 
w wysokości 100 tys. zł. 

Te środki zostały przeznaczone na zakup na 46 laptopów dla 
wszystkich szkół Gminy. Otrzymali je uczniowie i nauczycie-
le, najbardziej potrzebujący takiego sprzętu do zdalnej nauki, 
wytypowani przez poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym – 6 szt.,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym – 8 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie – 4 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Baranowie – 6 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym – 3 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Lusówku – 10 szt.,

- Szkoła Podstawowa w Lusowie – 5 szt.,
- Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórne – 4 szt.
Komputery na potrzeby zdalnej nauki przekazali także dar-

czyńcy. Firma Wegner z Poznania (wykonawca budowy Szko-
ły w Przeźmierowie) ofiarowała 7 komputerów dla Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie, a 6 komputerów od JS Con-
sulting Jakub Świerczyński z Tarnowa Podgórnego trafiło do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Dzięki ini-
cjatywie radnych Mateusza Borowskiego i Doroty Barełkow-
skiej sprzęt wypożyczyli także Kamila Czerwińska, Agniesz-
ka Budny, Magdalena Święcicka oraz firma Polody. 2 laptopy 
użyczyła też radna Natalia Wudarska. Dziękujemy! 

~ ARz

Komputery do zdalnej nauki
~ aktualności ~ tcwp
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5 tysięcy złotych pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, któ-
ra w całości może zostać umorzona – między innymi na 
takie wsparcie, w ramach tarczy antykryzysowej, mogą 

liczyć przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowni-
ków oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność go-
spodarczą. Pieniądze mają pomóc firmom w pokryciu bieżą-
cych kosztów utrzymania, w czasie gdy z powodu pandemii 
koronawirusa, ograniczone zostało ich funkcjonowanie. Jak, 
gdzie oraz na jakich zasadach można starać się o wsparcie? 
Zebraliśmy te informacje. 

Pożyczka do 5 tys. zł – dla kogo?
W ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, rozszerzona zosta-

ła grupa docelowa przedsiębiorców mogących skorzystać ze 
wsparcia. I tak do mikroprzedsiębiorców (definicja art. 7 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), 
których roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług nie przekracza 2 mln euro lub suma aktywów jego bi-
lansu wynosi mniej niż 2 mln euro oraz zatrudniających do 9 
pracowników, dołączyli także samozatrudnieni. Dodatkowo, 
ocenie formalnej podlegają wnioski złożone przez firmy dzia-
łające przed dniem 1 marca 2020 r.

Warunki 
Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy. Mak-

symalnie, zawnioskować można o kwotę 5 tys. zł, z opro-
centowaniem stałym, wynoszącym w skali roku 0,05% stopy 
redyskonta weksli NBP. Maksymalny okres spłaty to 12 mie-
sięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Stworzona zo-
stała także możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiąza-
nia, np. w przypadku przedłużającego się stanu epidemii lub 
skutków gospodarczych jego wprowadzenia. Wsparcie pole-
gające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Fundu-
szu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez 
odsetek) stanowi pomoc publiczną. 

Umorzenie pożyczki
Atrakcyjna dla przedsiębiorców jest także możliwość cał-

kowitego umorzenia pożyczki wraz z odsetkami. Możliwe 
jest to jedynie na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod wa-
runkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą 

przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że 
prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesię-
cy od dnia udzielenia pożyczki. W ten sposób, pożyczka sta-
nie się de facto zastrzykiem finansowym, w pewnym stopniu 
rekompensującym straty spowodowanym wprowadzonym sta-
nem epidemii. Taka możliwość jest dużą zmianą w stosunku 
do pierwotnego brzmienia przepisów. Pierwsza wersja tarczy 
zakładała bowiem, że warunkiem umorzenia pożyczki było 
„utrzymanie stanu zatrudnienia z 29 lutego br.”. Teraz wystar-
czy prowadzić działalność przez trzy miesiące od otrzymania 
świadczenia. Bardzo ważne jest jednak dopełnienie formal-
ności. Wniosek o umorzenie pożyczki powinien być złożony 
w terminie 14 dni od dnia, w którym spełniony zostanie waru-
nek jej umorzenia, czyli prowadzenie działalności przez trzy 
miesiące. Wniosek składa się do właściwego Powiatowego 
Urzędu Pracy w formie elektronicznej lub papierowej. Kie-
dy więc miną trzy miesiące od udzielenia pożyczki, przedsię-
biorca będzie miał dwa tygodnie na to, by poinformować PUP 
o tym, że nadal prowadzi działalność gospodarczą. Z interpre-
tacji istniejących przepisów wynika, że jeśli spóźni się choćby 
o dzień, umorzenia nie będzie.

Złóż wniosek o pożyczkę
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca powinien złożyć 

do Powiatowego Urzędu Pracy, pod jaki podlega ze wzglę-
du na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przed-
siębiorcy prowadzący działalność na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne podlegają pod PUP Poznań. Istnieją dwie możliwo-
ści złożenia wniosku. Można to zrobić osobiście, pocztą lub 
dostarczając wypełniony wniosek do specjalnej skrzynki po-
dawczej w PUP. Najlepiej zrobić to jednak elektronicznie 
za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. W tym celu należy 
posiadać Profil Zaufany. Złożenie wniosku i umowy poprzez 
platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwo-
li na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie 
i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

~ TCWP (na podstawie informacji PUP) 

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Wydział Podatków 
Lokalnych przypomina

15 maja przypada termin płatności:
· II raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
· V raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
· II raty podatku rolnego,
· II raty podatku leśnego od osób fizycznych,
· V raty podatku leśnego od osób prawnych,
·  IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi – za miesiąc maj br.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie 
jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należ-
nymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych 

w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w ska-
li roku (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 
2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości po-
datkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych – M.P. z 2016 r., poz. 20). 

W związku ze stanem epidemii Punkt Kasowy Banku Ślą-
skiego Oddział w Tarnowie Podgórnym, znajdujący się 
w Urzędzie Gminy (bud. C) pozostaje nadal nieczynny (do 
odwołania). Zawieszony również pozostaje pobór podatków 
przez sołtysów. 

Obecnie najbezpieczniejszym sposobem regulowania należ-
ności podatkowych jest dokonanie przelewu bankowego na 
konto podane w decyzji podatkowej. Prosimy dla wspólnego 
bezpieczeństwa wybierać (w miarę możliwości) taką formę 
transakcji bezgotówkowej. 
~ Jarosław Kabaciński, kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

~ aktualności ~ tcwp
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Niebawem Wasze dzieci będą podejmowały decyzje dotyczące wyboru dalszej 
drogi kształcenia. Po szkole podstawowej naukę mogą kontynuować między in-
nymi w technikum lub branżowej szkole I stopnia.
Jako dyrektor nowo powstającego, ultranowoczesnego, Technikum i Branżowej 
Szkoły I stopnia w Tarnowie Podgórnym, chciałabym zapoznać Państwa z ofertą 
edukacyjną szkoły, która będzie kształcić uczniów w zawodach poszukiwanych 
na rynku pracy.
W Technikum Tarnowo Podgórne Wasze dzieci będą mogły wybrać naukę w jed-
nym z pięciu zawodów, tj. zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, 
technik logistyk, technik procesów drukowania i technik elektronik.
W Branżowej Szkole I stopnia mogą z kolei uczyć się w systemie dualnym 
w wybranym przez siebie zawodzie 
oraz w jednym spośród trzynastu za-

wodów, a są to: cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, magazynier 
logistyk, mechatronik, elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, drukarz offsetowy, operator maszyn przemysłu spo-
żywczego, stolarz, tapicer, krawiec, mechanik – monter maszyn 
i urządzeń.
Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się zdaniem egzaminu za-
wodowego i matury. Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata i koń-
czy się zdaniem egzaminu zawodowego. Po niej można kontynu-
ować naukę w branżowej szkole II stopnia, która podobnie, jak 
technikum kończy się maturą i otwiera drogę na studia wyższe. 
Szkoła to nowoczesny budynek dydaktyczny, w którym po-
wstaje 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia 

biblioteczne i techniczne. Przy szkole powstaje również pełnowymia-
rowa sala sportowa z widownią, siłownią, szatniami, z której będą 
mogli korzystać uczniowie. Budynek dydaktyczny i sala sportowa to 
obiekty budowane w najnowocześniejszych technologiach, są dosto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kształcenie zawodo-
we odbywać się będzie w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach 
w szkole, jak i u przedsiębiorców, z którymi podpisano listy inten-
cyjne o współpracy. Prowadzenie procesu dydaktycznego w takich 
warunkach po-
zwoli na osią-
gnięcie celu 

kształcenia zawodowego, tj. przygotowaniu uczniów do 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjo-
nowania na zmieniającym się rynku pracy. Posiadając 
nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkoła będzie mogła 
ponadto zaoferować uczniowi przygotowanie do naby-
cia dodatkowych uprawnień i umiejętności zawodo-
wych. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo 
Podgórne i Technikum Tarnowo Podgórne będą kształ-
cić się w bardzo dobrych warunkach, w przestronnych, 
oszklonych salach i dostosowanych do potrzeb rynku 

Rodzicu! Dlaczego Twoje dziecko chce się 
uczyć w Zespole Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne?
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pracy pracowniach szkolnych. Spędzanie czasu wolne-
go podczas przerw śródlekcyjnych, w przyjaznym oto-
czeniu, bez tłoku na korytarzach szkolnych, sprzyjać 
będzie odpoczynkowi i regeneracji sił przed kolejnymi 
zajęciami, co jest istotne dla ludzi młodych w wieku do-
rastania. Uczniowie będą mieli do dyspozycji świetlicę, 
bibliotekę z centrum multimedialnym, pokoje do 
nauki własnej. Ponadto plan lekcji będzie uwzględniał 
takie rozłożenie zajęć, aby kończyły się one nie później 
niż w godzinach popołudniowych.

W chwili obecnej prowadzę rozmowy z doświadczony-
mi nauczycielami, którzy wyrażają chęć pracy w szkole. 
Grono pedagogiczne będzie starannie dobrane. Wolę 
pracy zadeklarowali do tej pory nauczyciele wszyst-
kich przedmiotów ogólnokształcących i nauczyciele 
przedmiotów zawodowych – dwóch doświadczonych 
nauczycieli przedmiotów informatycznych, czterech 
nauczycieli mechatroniki, trzech przedmiotów poligra-
ficznych, dwóch nauczycieli elektroniki.

Jako pedagog z niemal 26 stażem i były pracownik 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium 
Oświaty będę pracowała nad tym, aby poziom 
nauczania zarówno w Technikum jak i Branżowej 
Szkole I stopnia Tarnowo Podgórne był wysoki.
Zachęcam Państwa dzieci do aplikowania do 
szkoły. Już od września naukę zaczną pierwsze 
klasy.
Zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: 
dyrektor@zst-tp.pl. Zachęcam do zapoznania 
się z informacjami na stronie internetowej szko-
ły zst-tp.pl oraz profilu na Facebooku: Zespół 
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. 

Z wyrazami szacunku
Agata Herda – dyrektor szkoły

takabuda.pl
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01 Co to jest Profil Zaufany?
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w ser-
wisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Nie musisz osobiście stawiać się w urzędzie 
i czekać w kolejkach, by załatwić swoje sprawy.

02 Jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany?

ONLINE OSOBIŚCIE
24h/7 dni w tygodniu – Profil Zaufany możesz założyć 
i potwierdzić w pełni online przy pomocy zewnętrz-
nego dostawcy tożsamości, np. banku.

Możesz założyć Profil Zaufany przez internet i po-
twierdzić go osobiście w Punkcie Potwierdzającym 
(lista miejsc dostępna po wypełnieniu formularza).

Wejdź na stronę internetową pz.gov.pl i przejdź 
do formularza klikając “zarejestruj się” w górnym 
prawym rogu strony. Wybierz funkcję BANKI I INNI 
DOSTAWCY. krok 1

Wejdź na stronę internetową pz.gov.pl 
i przejdź do formularza klikając  
“zarejestruj się” w górnym prawym 
rogu strony. Wybierz funkcję FORMULARZ 
ONLINE.krok 1

W systemie bankowości elektronicz-
nej twojego banku, wypełnij formularz 
o założenie Profilu Zaufanego.

krok 2

Operację potwierdź bankowym kodem 
autoryzacyjnym. Na Twój adres mailo-
wy otrzymasz potwierdzenie założenia 
konta.

krok 2

Przyjdź osobiście potwierdzić rejestra-
cję w Punkcie Potwierdzającym (Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne). Obowiąz-
kowo weź ze sobą dowód tożsamości.

Profil Zaufany - czy jest Ci potrzebny i jak go założyć?
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Profil Zaufany - czy jest Ci potrzebny i jak go założyć? Jakie dane będziesz musiał podać zakładając Profil Zaufany?

Identyfikator może zawierać duże litery, małe litery, 
cyfry oraz znaki specjalne ‘_’ podkreślenie i ‘-’ łącznik.
Uwaga: wielkość liter ma znaczenie

Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym:
1 dużą literę, 1 małą literę, 1 cyfrę lub znak specjalny

Dane osobowe musza zgadzać się z tymi z dowodu 
tożsamości, szczególnie kiedy będą weryfikowane 
podczas potwierdzenia Profilu Zaufanego. Jeśli nie 
posiadasz drugiego imienia to pole pozostaw puste

Podaj tylko numer telefonu komórkowego
w zapisie +48XXXXXXXXX

Najlepiej podaj e-mail, którego używasz prywatnie. Musi 
to być adres, do którego będziesz miał nieograniczony 
dostęp zawsze i wszędzie

Czy trzeba odnawiać Profil Zaufany?
Tak, trzeba odnawiać Profil Zaufany, gdyż wygasa po 3 latach. Zanim wygaśnie, możliwe jest samo-
dzielne przedłużenie jego ważności wchodząc na witrynę systemu Profi-
lu Zaufanego lub można odwiedzić dowolny punkt potwierdzający i złożyć 
wniosek o przedłużenie ważności Profilu Zaufanego. Jeśli obywatel posiada 
drugie imię,  zostanie poproszony o jego podanie, bowiem takie pole zostało dodane do profilu w nowej 
wersji systemu w celu weryfikacji w rejestrze PESEL.

Zaznacz pole

Kliknij „zarejestruj się”

podczas rejestracji ONLINE 
np. przez konto bankowe 

zostaniesz poproszony 
o potwierdzenie Profilu 
Zaufanego bankowym 

kodem autoryzacyjnym

podczas rejestracji OSOBISTEJ 
zostaniesz poproszony o potwierdzenie 

Profilu Zaufanego w Punkcie 
Potwierdzającym (np. w Urzędzie Gminy 

Tarnowo Podgórne w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, bud. C)

03 Co możesz załatwić posiadając Profil Zaufany?
•	 Zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
•	 Podpisać JPK_VAT
•	 Złożyć wniosek o rejestrację działalności 

gospodarczej
•	 Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
•	 Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

•	 Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego

•	 Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: 
becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej 
Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

•	 Dziesiątki innych spraw

ePUAP ePIT eRECEPTA
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Celem działania jest zachęta rolników do stosowania pod-
wyższonych warunków dobrostanu zwierząt (ponad 
obowiązujące standardy – minimalne wymogi praw-

ne). Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymo-
gów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad 
odpowiednie obowiązkowe wymogi. Wsparcie to ma na celu 
zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosz-
tów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk 
hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwie-
rząt. 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 następu-
jących przepisów: Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi 
z 15.02.2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania 
przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla któ-
rych normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Euro-
pejskiej (Dz.U. nr 56, poz. 344 z późn. zm.), Rozp. Min. Roln. 
i Rozwoju Wsi z 28.06.2010 r. w sprawie minimalnych warun-
ków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych 
niż te, dla których normy ochrony zostały określone w prze-
pisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1966) i Ustawa 
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 podstawowe 
(tzw. baseline). 

Wnioskowanie odbywa się w aplikacji eWnioskuPlus w ra-
mach wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Deklaracja 
w zakresie płatności dobrostanowej ograniczona jest do wska-
zania deklarowanych pakietów/wariantów wraz z możliwością 
wnioskowania o zwrot kosztów transakcyjnych oraz dodaniu 
niezbędnych załączników do wniosku. Dodatkowo należy wy-
kazać na materiale graficznym wszystkie posiadane uprawy 
trwałe, trwałe użytki zielone oraz grunty orne bez względu 
na to, czy są one wnioskowane do jakichkolwiek płatności po-
wierzchniowych. 

Możliwość ubiegania się o płatność dobrostanową w ra-
mach Pakietu 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. 

Istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów trans-
akcyjnych poniesionych z tytułu przygotowania planu popra-
wy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wariantu 2.1. – wypas). 
Wysokość kosztów transakcyjnych nie może przekraczać 15% 
wypłaconej płatności dobrostanowej i nie może być wyższa niż 
1000 zł z tytułu sporządzenia planów w ramach jednego pakietu 
(max 2000 zł na gospodarstwo). 

Stawki płatności
Warianty Pakietu 2.  
Dobrostan krów

Stawki płatno-
ści dobrost. za 
szt. zwierzęcia 

Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas 185 zł
Wariant 2.2.Dobrostan krów mlecznych utrzy-
mywanych grupowo – zwiększona powierzchnia 
w budynkach

595 zł

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 329 zł

Warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach 
wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas: 

• nadany numer identyfikacyjny, 
• bydło utrzymywane w gospodarstwie musi być oznakowane 

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

ności dobrostanowej, co najmniej jednej, oznakowanej zgodnie 
z przepisami o systemie IRZ, krowy. 

Jedyny wariant, dla którego nie jest wymagane posiadanie 
planu poprawy dobrostanu zwierząt! 

Wymogi: 
• wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie 

rolnym krów mlecznych zadeklarowanych we wniosku o przy-
znanie płatności, trwałych użytków zielonych lub gruntach or-
nych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pa-
stewne, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu 
wynosi co najmniej 6 godzin dziennie, 

• wypasanie krów mlecznych bez uwięzi, 
• prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych, na formula-

rzu udostępnionym przez Agencję, w którym w odniesieniu do 
każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana krowa 
była wypasana, oraz dni w których nie była wypasana wraz ze 
wskazaniem przyczyn jej niewypasania. 

Warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach 
wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych 
grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach : 

• liczba wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie rolnym 
nie jest większa niż maksymalna liczba krów określona w pla-
nie poprawy dobrostanu zwierząt, 

• powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich dla 
wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie rolnym, w przeli-
czeniu na jedną sztukę wynosi:

• w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowi-
skami dla wydzielonego legowiska: dł. min. 2,1 m, szer. min. 
1,1 m, a dla powierzchni odpasowo-ruchowej – min. 4 m2, 

• w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych lego-
wisk na ściółce – min. 5,4 m2. 

• powierzchnia bytowa w budynkach inwentarskich:  
• dla innych niż krowy mleczne grup technologicznych bydła 

w typie użytkowym mlecznym lub typie użytkowym kombino-
wanym o mlecznym kierunku ich użytkowania, 

• posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzo-
nego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin 
składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przy 
udziale doradcy rolniczego, 

Zasady przyznawania płatności dobrostanowej  
w ramach PROW 2014-2020 – bydło
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W 2019 r. ponad jedną trzecią wszystkich pożarów w Polsce wywołanych 
zostało przez wypalanie traw i nieużytków rolnych (ponad 55 tys. poża-
rów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha, w wyniku 

których zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nie-
użytków wyceniono na blisko 41 mln złotych!

A przecież wypalanie nie użyźnia w żaden sposób gleby – wręcz przeciwnie, wy-
jaławia ją! W ogniu giną zwierzęta, zwłaszcza te w stanowiskach lęgowych, owa-
dy, giną rośliny… To, jakie straty może spowodować ogień, widzieliśmy, gdy pło-
nął Biebrzański Park Narodowy. Nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie „upilnować” 

Już w kwietniu na Jeziorze Lusowskim w różnych miejscach pojawił się brunat-
no-buraczkowy kożuch. Wyglądał tak, jakby jezioro zostało zanieczyszczone. 
Mieszkańcy zaalarmowali pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, od-

powiedzialnych za ochronę środowiska. 
Po przebadaniu próbek wody okazało się, że w wodach jeziora pokazały się sinice 

nitkowate rubinowe, które dotychczas u nas nie występowały, są za to charaktery-
styczne dla jezior alpejskich. Najważniejsze jest to, że nie są niebezpieczne dla śro-
dowiska. 

~ ARz (fot. Dagmara Trafankowska) 

Warunki przyznania płatności dobrostanowej w ramach 
wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek: 

• wypasanie bez uwięzi wszystkich utrzymywanych w gospo-
darstwie rolnym krów mamek, cieląt, jałówek i opasów o masie 
ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytko-
wym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania na 
trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których 
występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne; 

• zapewnienie dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej 
(pastwiska, wybiegi lub okólniki) bez uwięzi dla krów mamek, 
cieląt, jałówek i opasów o masie ciała do 300 kg w typie użytko-
wym mięsnym lub w typie użytkowym kombinowanym o mię-
snym kierunku ich użytkowania wynoszącej w przeliczeniu na 
jedną sztukę dla cieląt – min. 6 m2, jałówek – min. 12 m2, opasów 
o masie ciała do 300 kg – min. 12 m2, krów – co najmniej 18 m2; 

• utrzymywanie zwierząt na zewnętrznych powierzchniach 
bytowych bez uwięzi. 

W przypadku, gdy rolnik złożył kopie stron planu poprawy 
dobrostanu zwierząt w zakresie wnioskowanych wariantów (do 
9 czerwca 2020 r.) lub przekazane informacje są niekompletne, 

kierownik Biura Powiatowego ARiMR wzywa na piśmie rolni-
ka do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji 
w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Sporządzenie 
planu poprawy dobrostanu po 9 czerwca lub dostarczenie pla-
nu poprawy dobrostanu po terminie 7 dni od daty doręczenia 
wezwania albo niedostarczenia rejestru wypasu do dnia 31 paź-
dziernika będzie skutkować odmową przyznania płatności 
dobrostanowej. 

Opracował: Wiesław Biały 
Podstawy prawne: 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(decyzja zatwierdzająca KE z dn. 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), 

- Rozp. Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 3.03.2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
nansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego 
PROW 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.382).

postępu wypalania – jest tak sucho, że 
wystarczy naprawdę chwila, by sytuacja 
wymknęła się kontroli. 

Zakaz wypalania traw, łąk i pastwisk, 
a także rowów, szlaków przydrożnych, 
szlaków kolejowych, szuwarów, trzci-
nowisk i nieużytków jest zapisany 
w ustawie o ochronie przyrody. Nie wol-
no wzniecać ognia i korzystania z otwar-
tego płomienia w lasach i w odległości 
poniżej 100 m od lasów (poza wyzna-
czonymi przez nadleśnictwo miejsca-
mi). Nie wolno także wypalać pozosta-
łości roślinnych i wierzchniej warstwy 
gleby. Za każde takie wykroczenie grozi 
do 500 zł mandatu. 

Bardzo niebezpieczne są też tzw. lam-
piony szczęścia. Po ich wypuszczeniu 
zupełnie nie mamy wpływu na to, do-
kąd dolecą i gdzie opadną – wszędzie 
mogą wzniecić pożar, wystarczy prze-
cież iskra… Bądź z nami odpowiedzial-
ny za środowisko! Nie wypalaj! A gdy 
widzisz pożar – dzwoń natychmiast: 112 
lub 998! ~ ARz

Takie sinice po raz pierwszy
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 28 kwietnia

Co prawda jest możli-
wość przeprowadzania 
sesji Rady Gminy w try-

bie zdalnym, jednak nasza sesja 
w dniu 28 kwietnia odbyła się tra-
dycyjnie, ale oczywiście z zacho-
waniem szczególnych zasad bez-
pieczeństwa. 

Rada pochyliła się nad 20 pa-
kietami projektów uchwał, które 
były zróżnicowane tematycznie. 
Omawianie projektów uchwał za-
częliśmy od spraw związanych 
z obecną sytuacją ekonomiczną 
niektórych grup przedsiębiorców 
– tych, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związ-
ku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Do tego 
projektu radni „Mój Dom” złożyli 
wniosek o rozszerzenie „zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości 
mikroprzedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu o co najmniej 30%”. Tym 
wnioskiem zajmowała się Ko-
misja Budżetu i Rozwoju oraz – 
w trakcie procedowania projektu 
na sesji – wszyscy radni. Wniosek 
ten większością głosów nie uzy-
skał akceptacji. Głosowanie to 
poprzedziła argumentacja Wójta 
Tadeusza Czajki, a uchwała, którą 
przedłożono Radzie w tym tema-
cie do rozpatrzenia, została przy-
jęta jednogłośnie. Samorząd nie 
od dziś rozpatruje wnioski o umo-
rzeniu podatku – do tego ma na-

rzędzia. Żadna z „Tarcz”, którą 
ogłasza rząd, jak na razie nie po-
maga samorządom. Zachęca się 
samorządy do pomocy przedsię-
biorcom w przetrwaniu tego trud-
nego czasu i jest to słuszne. Jed-
nak strat, które samorząd ponosi 
w tej sytuacji, nikt nie jest w sta-
nie zrekompensować.  

Koniecznym stało się dostoso-
wanie planu dochodów i wydat-
ków do zaistniałej sytuacji finan-
sowej w uchwale budżetowej na 
2020 r. jak również Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Kolejne projekty dotyczyły ze-
zwolenia na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawnych z dotych-
czasowymi dzierżawcami dla 
działek: w Tarnowie Podgórnym, 
Rumianku, Jankowicach, Prze-
źmierowie. Rada wyraziła zgodę 
na zaliczenie drogi ul. Morelowej 
w Przeźmierowie, ul. Szerokiej 
w Kokoszczynie i ul. Za Motelem 
w Sadach w poczet dróg gmin-
nych. Wyrażono zgodę na odstą-
pienie od trybu przetargowego 
sprzedaży nieruchomości poło-
żonej w Lusowie. Przedmiotowe 
działki nie stanowią samodziel-
nych działek budowlanych, mogą 
zostać zbyte w trybie bezprzetar-
gowym na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej. 

Rada podjęła uchwałę w spra-
wie wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
określiła sezon kąpielowy na 
2020 r. Oczywiście w Gminie 
mamy jedno kąpielisko – nad Je-
ziorem Lusowskim, a jego orga-
nizatorem jest Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Tarnowo Podgórne. 
W roku 2020 sezon kąpielowy na 
terenie naszej Gminy został okre-
ślony na okres: od 27 czerwca do 
30 sierpnia.

Następną kwestią było podjęcie 
decyzji w sprawie współdziałania 
pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego w celu wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Po-
znań. Na podstawie ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 
lokalnym oraz przygotowanymi 
przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie „Wytycz-
nymi do wyznaczania, zmiany lub 
likwidacji obszarów i granic aglo-
meracji”, zainteresowane gminy 
muszą zawrzeć stosowne w tej 
kwestii porozumienia. 

Dokonano zmiany uchwały 
z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych – obecnie wyso-
kość opłaty 1 000 zł. 

Uchylono uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finanso-
wej Miastu Poznań. Dotyczyła 
ona pomocy dla jednostki samo-
rządu terytorialnego jako organu 
prowadzącego szpital w związku 
z trwającą epidemią koronawiru-
sa COVID-19. W celu uspraw-
nienia w dotarciu środków finan-
sowych do benificjenta, jakim 
jest Szpital Miejski im. Józefa 
Strusia w Poznaniu, Wójt sko-
rzystał z uprawnień wynikają-
cych z przepisów szczególnych 
i w drodze zarządzenia przekazał 
te środki bezpośrednio wskazane-
mu wyżej szpitalowi. W tej sytu-
acji uchwała stała się bezprzed-
miotowa i należało ją uchylić. 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady GminySesja odbywała się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
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Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym w tym niełatwym dla wszystkich 
okresie panującej pandemii Covid-19 życzy Państwu dużo zdrowia, pogo-
dy ducha i wytrwałości w walce z koronawirusem. Kierujemy do Was apel, 

byście szczególnie teraz dbali o własne szeroko pojęte bezpieczeństwo, zwłaszcza 
w aspekcie zdrowia. Stosujcie środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, czę-
sto myjcie ręce, unikajcie zgromadzeń, zachowujcie odstęp. Jeśli to możliwe, róbcie 
zakupy na zapas, by nie chodzić niepotrzebnie wiele razy do sklepu po przysłowio-
wą „jedną bułkę”. Dobrą metodą jest, by ktoś zaprzyjaźniony zrobił zakupy za Was 
i przyniósł je Wam do domu.  

Wirus wirusem, ale przestępcy nie wzięli sobie wolnego. Dlatego przypomina-
my: ciągle działają złodzieje, włamywacze, oszuści. Ciągle funkcjonuje metoda „na 
wnuczka”, „na policjanta”, itp. W obecnych czasach należy spodziewać się też czę-
ściej stosowanej metody  „na pracownika służby zdrowia lub opieki społecznej”. 
Bądźcie czujni. W przypadku takiej wizyty, gdy macie wątpliwości, zadzwońcie na 
Policję. Wychodząc z domu dokładnie zamykajcie drzwi i okna.

Szanowni Państwo. Koronawirus, zagrożenie epidemią, ograniczenia – to wszyst-
ko kiedyś się skończy. Wszyscy razem, cierpliwie czekajmy na powrót normalnych 
czasów. No właśnie – razem. Działają telefony, internet. Tą drogą ciągle możemy 
się komunikować, więc rozmawiajmy ze sobą, wspierajmy się. BĘDZIE DOBRZE!

z najlepszymi życzeniami 
~ tarnowscy Policjanci

DRODZY SENIORZY

Z każdym rokiem przyroda coraz silniej sygnalizuje nam, 
że nadmierne jej eksploatowanie prowadzi do bardzo 
złych zmian w środowisku. Chcąc spowolnić, zatrzy-

mać, a w przyszłości odwrócić negatywne zmiany, które co-
dziennie obserwujemy w otaczającym nas świecie, powin-
niśmy otoczyć ją coraz większą troską i z coraz większym 
poszanowaniem podchodzić do jej zasobów. 

W naszej Gminie od lat prowadzimy szereg działań, które 
z pewnością wspierają środowisko. Jako jedni z pierwszych 
w Polsce wprowadziliśmy segregację śmieci u źródła (kilka lat 
wcześniej niż nakazał nam to ustawodawca), wybudowaliśmy 
zbiorniki retencyjne w Baranowie, chroniące Jezioro Kierskie, 
stale inwestujemy w rozwój komunikacji publicznej, wymianę 
autobusów na niskoemisyjne, rozwój dróg rowerowych, do-
finansowujemy wymianę pieców na paliwo stałe. Prowadzi-
liśmy również dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicz-
nych. Teraz śladem kilku samorządów, chcemy Was poprosić 
o zadbanie – w sposób dostępny dla każdego – o jeden z naj-
cenniejszych zasobów naszej planety: o wodę.

Zachęcamy do realizacji instalacji do łapania wód opado-
wych i następnie do wykorzystywania tego skarbu w ogrodzie, 
w domu czy w firmie. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć doku-
mentujących instalacje, ich budowę, czy już końcowy sposób 
wykorzystywania wód opadowych. 

I ogłaszamy konkurs: zadanie polega na opublikowaniu na 
profilu Gminy Tarnowo Podgórne na Facebooku, w komenta-
rzu do posta, ogłaszającego konkurs, zdjęcia instalacji do ła-
pania deszczu wraz z podaniem nazwy miejscowości. Warun-
kiem udziału w konkursie jest realizacja instalacji na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz zaakceptowanie regulaminu. 
Sześciu uczestników z największą liczbą polubień zdobywa 
nagrody. Pierwsza edycja konkursu potrwa do 12 czerwca 
2020 r. do godz. 12.00.

~ Ewa Jurasz
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska  

i Gospodarki, sołtys Chyb

Konkurs ZŁAP DESZCZ
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Czy musisz posiadać jakieś specjalne uprawnienia do korzystania 
z systemu ePUAP?

Jak się zalogujesz do systemu ePUAP?

Tak, musisz posiadać Profil Zaufany lub móc zindentyfikować swoją osobę za pośrednictwem bankowego 
Profilu Zaufanego.

Po wybraniu adresu epuap.gov.pl zostaniesz poproszony o zalogowanie się do systemu za pomocą Profilu 
Zaufanego lub usług bankowych:

wybierz, gdy posiadasz Profil Zaufany,
zaloguj się swoim identyfikatorem
i hasłem

jeśli posiadasz e-dowód nim również
możesz się zalogować

Po właściwym zalogowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę ePUAP

w katalogu spraw wybierasz kategorię spraw oraz rodzaj sprawy, którą chcesz załatwić

epuap.gov.pl

Gdzie skorzystasz z systemu ePUAP?
Z każdego miejsca na świecie, o każdej porze dnia, posiadając dostęp do internetu i przeglądarki interneto-
wej możesz skorzystać z usług ePUAP pod adresem:

Jakie sprawy załatwisz w naszej Gminie?

lub zaloguj się kontem
bankowym

Jak załatwić sprawy urzędowe przez internet, 
nie wychodząc z domu? Korzystaj z ePUAP!
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatycz-
na, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi (np. Urzędami). 
Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą. Za działanie syste-
mu odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.
Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne 
podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłatnie 
udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, przy po-
mocy jednego, wspólnego systemu informatycznego. Korzy-
ści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług 
obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto w jednym systemie 
wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu 
sprawach. 
Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie 
ma ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzy-
stać każdy użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może 
elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość (posiada Profil 
Zaufany).
Usługi ePUAP mogą rozwijać zarówno samorządy dla potrzeb 
lokalnych społeczności (tzw. usługi lokalne) jak i organy centralne, które budują usługi o zasięgu ogólnokrajo-
wym (tzw. usługi centralne). Przykładem usługi centralnej jest możliwość np. złożenia wniosku o dowód oso-
bisty albo zawiadomienia o zbyciu pojazdu za pomocą dedykowanych dla tych zadań specjalnych formularzy 
znajdujących się w poszczególnych działach na stronie internetowej systemu. Przykładem usługi lokalnej 
może być np. usługa dotycząca składania drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Rodzaj dostępnych usług może być różny w zależności od możliwości gminy.
Dzięki ePUAP, nie wychodząc z domu, można załatwić m.in. następujące sprawy: 

•	 wysłać pismo ogólne do podmiotu publicznego,
•	 złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
•	 zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
•	 złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
•	 złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
•	 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
•	 złożyć zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie,
•	 złożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
•	 składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
•	 zgłosić wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
•	 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, 

Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
•	 składać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie – ewidencji gruntów 

i budynków, klasyfikacji gruntów,
•	 uwierzytelnić dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych,
•	 złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
•	 złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp.

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, są to m.in.: Powszechny 
Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESEL, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK, Central-
na Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych CEWiUDP, Krajowy rejestr urzędowy 
podmiotów gospodarki narodowej REGON, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).

Co załatwisz dzięki ePUAP?
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Czy musisz posiadać jakieś specjalne uprawnienia do korzystania 
z systemu ePUAP?

Jak się zalogujesz do systemu ePUAP?
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Co załatwisz dzięki ePUAP?
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Jak załatwisz konkretną sprawę?
Wybierz z katalogu spraw grupę tematyczną, w ramach której chcesz załatwić swoją sprawę. Po wybraniu 
grupy pojawi się rozszerzona lista spraw, wybierz swoją sprawę (przykładowe rozszerzenia katalogu poniżej).

Po wybraniu konkretnej sprawy wybierz przycisk „załatw sprawę”. W zależności od konkretnej sprawy sposób 
jej załatwienia może być różny, wobec tego postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie. W niektó-
rych sprawach możesz zostać poproszony o autoryzację za pośrednictwem kodu wysłanego smsem.

zostałeś poproszony 
o kod autoryzacyjny? 
otrzymasz go na telefon 
komórkowy, którego 
numer podałeś przy 
zakładaniu Profilu 
Zaufanego. Przepisz 
kod z smsa do 
okienka i „potwierdź”

wypełnij formularz

Jak może wyglądać załatwianie spraw w ePUAP?

Materiał ma charakter informacyjny i przykładowy. Został przygotowany na podsta-
wie informacji znajdujących się na stronie epuap.gov.pl. Zakres spraw możliwych do 
załatwienia za pomocą portalu różni się w zależności od gminy i instutucji się w nich 
znajdujących. Przykłady podane w niniejszym materiale dotyczą tylko wybranych 
spraw na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Redakcja Sąsiadka Czytaj i GTP nie od-
powiadają za działanie portalu oraz za zakres spraw, które można w nim załatwić.
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STWÓRZZNAMIOGRÓD!
Serdecznie zapraszamy Was, drodzy klienci do stworzenia
z nami ogródka kwiatowo warzywnego na terenie
przylegającym do plaży Tarnowskich Te
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~ aktualnościWYPOŻYCZ SPRZĘT
I ĆWICZWDOMU

Cennik oraz więcej informacji znajdziesz na naszym FB, oraz na
www.tarnowskie-termy.pl/pl/klub-fitness/strona-glowna-fitness
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~ stowarzyszenia

22 kwietnia uczciliśmy pamięć 
Janiny Lewandowskiej, star-
szej córki dowódcy Powsta-

nia Wielkopolskiego gen. Józefa Do-
wbora Muśnickiego. 

Podporucznik pilot Janina Lewan-
dowska podczas kampanii wrześniowej 
1939 r. dostała się do rosyjskiej niewoli. 
Więziona była w obozach w Ostaszko-
wie i Kozielsku. Została zamordowana 
w Katyniu strzałem w tył głowy przez 
sowieckich katów w dniu swoich 32. 
urodzin. 

Uroczystości Katyńskie

Co roku Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego oddaje 
hołd Janinie Lewandowskiej.  W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemią nasze ofi-
cjalne uroczystości zostały odwołane, ale w skromny sposób daliśmy wyraz naszej 
pamięci. Na grobie Generała, przy „katyńskim” świerku oraz przy dębie na Ławicy 
znicze zapalili i wieńce złożyli: prezes Towarzystwa Zofia Smolarz i Sławomir Gra-
jek, a skromnej delegacji towarzyszył i zdjęcia wykonał 13-letni Cyprian Smolarz.  
Wieczna cześć i chwała polskim Bohaterom! ~ Zofia Smolarz

Mimo że Pałac Jankowice w związku ze stanem epi-
demii pozostaje zamknięty, to nie rezygnujemy ze 
wsparcia i kontaktu z naszymi Seniorami – teraz 

jednak w innej, interaktywnej formie. Na kanale Pałacu Jan-
kowice na Youtube znajdziecie szeroki wybór nagrań zajęć 
edukacyjnych i rozwojowych. To wszystko w ramach projektu 
Tarnowskiego Centrum Senioralnego „DOMOWNICY”.  

Odwiedź nas w sieci Zainteresowanych historią Larsa von Engeströma – funda-
tora pałacu – zachęcamy do zapoznania się z fragmentami Pa-
miętników Hrabiego, których autorem jest Józef Ignacy Kra-
szewski. Larsa von Engeström, poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny króla J. Mci Szwedzkiego w Polsce czasu Sejmu 
czteroletniego był aktywnym uczestnikiem prac nad Konsty-
tucją 3 Maja. Wybrane fragmenty znajdziecie na naszym pro-
filu na fb oraz stronie internetowej www.palacjankowice.pl. 
Przyjemnej lektury! ~ Zespół Pałacu Jankowice 
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Inaczej nie można, trzeba się chi-
chrać. Śmiech ratuje nas od najgor-
szego, ma właściwości regenerujące 

i dodaje siły. Czy ty sobie wyobrażasz, 
że nawet lekarz, który ratował mnie, gdy 
miałam raka, umarł? Mój własny le-
karz! A ja nadal jestem szczęśliwie na 
tym świecie, i to w dodatku taka zajęta 
albo przypominaniem sobie słów, które 
ukradł mi udar, albo udzielaniem wy-
wiadów w związku z książką o mnie, na 
którą się uparł Grzesio,. mówiła zmarła 
w wieku 81 lat, Krystyna Sienkiewicz, 
której życie nie szczędziło zarówno wy-
jątkowych darów, jak i dotkliwych cio-
sów.

O tym, że śmiech to zdrowie ludzie 
wiedzieli na podstawie intuicji i obser-
wacji od zawsze. Dziedzina nauki jaką 
jest gelotologia (gr. gelos - śmiech) bada 
wpływ śmiechu na organizm z perspek-
tywy psychologicznej i fizjologicznej. 
Opisano osiem powodów, dla których 
powinniśmy się śmiać jak najczęściej: 

Śmiech sprawia, że dotleniasz orga-
nizm

Śmiejąc się, nabierasz trzy razy wię-
cej powietrza niż normalnie. Pogłębio-
ny wdech, dłuższy wydech i gwałtow-
ne skurcze mięśni przepony oczyszczają 
płuca ze szkodliwych substancji. Pobu-
dzony do pracy układ krążenia sprawniej 
roznosi tlen we krwi do wszystkich tka-
nek. Śmiech pozytywnie wpływa na ser-
ce, przyśpieszając częstotliwość skurczy. 
Lepsze zaopatrzenie płuc w powietrze 
sprzyja również dotlenieniu mózgu – po-
prawia się koncentracja, lepiej przyswa-
jasz informacje i zapamiętujesz je.

Śmiech zwiększa odporność
Radośni ludzie rzadziej chorują 

w przeciwieństwie do swoich ponu-
rych kolegów. Śmiech zwiększa bo-
wiem produkcję limfocytów T, których 
zadaniem jest niszczenie wirusów. We 
krwi pojawiają się też inne przeciwciała 
chroniące błony śluzowe górnych dróg 
oddechowych przed wnikającymi do or-
ganizmu zarazkami. Dotleniony mózg 
wytwarza więcej endorfin substancji 
przeciwzapalnych. Hamuje wydzielanie 

adrenaliny i kortyzolu, które osłabiają 
odporność.

Śmiech rozładowuje stres
Śmiech hamuje wydzielanie hormo-

nów stresu, dzięki czemu łagodzi m.in. 
bóle głowy i mięśni. Ponadto działa jak 
zawór bezpieczeństwa w organizmie 
– rozładowuje skumulowane emocje. 
Śmiejąc się, możesz zatem dać upust 
złości i uporać się ze stresem, pozbę-
dziesz się również strachu czy smut-
ku. Odzyskasz równowagę psychiczną 
i spojrzysz na problemy z innej perspek-
tywy. 

Śmiech poprawia nastrój
Spontaniczny śmiech pozytywnie 

wpływa na samopoczucie, uwalniając 
endorfiny wywołując uczucie przyjem-
ności i zadowolenia. W wesołej atmos-
ferze rozpływają się wszystkie problemy. 

Minuta śmiechu działa jak 45 minut 
relaksu, a ponadto przedłuża życie o 10 
minut.

Śmiech dodaje energii
Wybuch radości jest jak potężny za-

strzyk energii. Masz więcej chęci do 
pracy i zabawy. Jesteś bardziej kreatyw-
na/kreatywny, przychodzą ci do gło-
wy zaskakujące pomysły, które chcesz 
szybko realizować. Odważniej patrzysz 
w przyszłość i nie obawiasz się przeciw-
ności losu.

Śmiech upiększa
Śmiech, powodując rozszerzenie na-

czyń krwionośnych, wpływa na lepsze 
odżywienie skóry i jej oczyszczanie. 
Lepiej ukrwiona skóra głowy wpływa 
na stan włosów – stają się mocniejsze 
i zyskują zdrowy wygląd. 

Śmiech uaktywnia mięśnie
Śmiech jest doskonałą gimnasty-

ką dla mięśni twarzy, przepony, brzu-
cha, ramion. Przyśpiesza trawienie, bo 
rytmiczne skurcze mięśni brzucha po-
budzają pracę m.in. wątroby, trzustki, 
śledziony. „Podkręca” też przemianę 
materii. Minuta śmiechu pozwala spalić 
ok. 12 kcal.

Śmiechem wzbudzasz sympatię
Pogodne osoby łatwiej zjednują sobie 

ludzi. Są przyjaźnie nastawione do świa-

ta, wydają się sympatyczniejsze i atrak-
cyjniejsze. Człowiek radosny wzbudza 
zaufanie, a jednym uśmiechem potrafi 
zarazić ludzi wokół. 

Nie wszyscy mamy dostatecznie wy-
kształcone poczucie humoru pozwalają-
ce na korzystanie z jego dobrodziejstw. 
Nie należy się tym zbytnio przejmować 
i rezygnować ze śmiechu. Poczucie hu-
moru można rozwijać. Na początek war-
to wdrożyć kilka zasad:

1.  Szukaj paradoksów w określonych 
sytuacjach. 

2.  Pozwól sobie na spontaniczność.  
To matka poczucia humoru!

3.  Patrz na różne sytuacje z innej per-
spektywy niż zazwyczaj, odrywaj 
się od codzienności.

4.  Nie bój się mówić tego, co my-
ślisz. Ludzie dowcipni są też często 
szczerzy i bezpośredni, choć w spo-
sób delikatny.

5.  Staraj się widzieć raczej pozytywne 
strony różnych sytuacji niż te nega-
tywne 

6.  Traktuj z przymrużeniem oka swoje 
wady.

Reasumując, śmiech jest reakcją 
obronną organizmu w sytuacji, gdy or-
ganizm odbierze bodziec, który zinter-
pretuje jako zagrożenie i się go zlęknie. 
Czas pandemii jest z pewnością czasem 
poczucia zagrożenia. Zatem jest to pora 
i powód aby śmiać się jak najczęściej.

Od zaraz można poszukać dowcipów 
w Internecie, czytać i śmiać się. Śmiać 
się na zdrowie! Psycholodzy podkreśla-
ją, że śmieją się ludzie dojrzali i wolni. 
A takich boi się każdy tyran. 

~ 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 

Śmiech to zdrowie 

~ stowarzyszenia
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Pomimo trudnej sytuacji związa-
nej z epidemią koronawirusa, Tar-
nowskie Stowarzyszenie Przed-

siębiorców utrzymuje bieżące działanie 
dla stowarzyszonych firm, ich właści-
cieli i pracowników. 

W ostatnich miesiącach miało miejsce 
wiele działań, z których najważniejsze 
to zmiana brandingu stowarzyszenia, 
strony www oraz zaangażowanie TSP 
w projekt Zespołu Szkół Technicznych. 

Trudna sytuacja w wielu branżach 
przekłada się niestety również na kon-
dycję przedsiębiorców z Tarnowa Pod-
górnego. Próbujemy im w tym towa-
rzyszyć, utrzymując przede wszystkim 
komunikację między firmami, ale rów-
nolegle wspierając informacjami dot. 
możliwości pomocowych, które się po-
jawiają. Jako prezes zarządu Stowarzy-
szenia mam równoległe obserwacje jako 
przedsiębiorca. W obu moich firmach, 
w Balmie i Noti, zarządy zmuszane są 
do planowania trudnych działań, które 
z jednej strony zabezpieczą firmy w cza-
sach kryzysu, a z drugiej, zapewnią sta-
bilne miejsca pracy dla naszej kadry. 
Mierzy się z tym aktualnie wiele firm. 

Tak jak wspomniałem, rolą TSP jest 
scalać lokalnych przedsiębiorców. Ko-
rzystając z dostępnych narzędzi odbyli-
śmy spotkanie online zarządu, a 6 maja 
mieliśmy możliwość zobaczyć dużą 
część naszych członków na telekonfe-
rencji TSP.

Podczas spotkania została również za-
prezentowana nowa identyfikacja wi-
zualna TSP. Kierunek „odświeżenia” 

TSP w czasie epidemii

marki to nowoczesność i minimalizm, 
jednocześnie chęć utrwalenia w świa-
domości publicznej jako stowarzysze-
nia firm silnych, solidarnych, stabil-
nych i współpracujących. Komunikacja 
wizualna jest nacechowana pozytyw-
ną energią z głównym przekazem inte-
gracji społeczności biznesowej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Odpowiada na po-
trzeby i wymogi współczesnych me-
diów i społeczności wirtualnych. Na 
przedsięwzięcie składa się nowa strona 
internetowa (www.tsp.pl) oraz aktyw-
na obecność w mediach społecznościo-
wych m.in. Facebook, LinkedIn. Nowe 
logo TSP zostało zaprojektowane przez 
Danila Daneliuka, projektanta i wykła-
dowcę School of Forms SWPS, nato-
miast za identyfikację wizualną i nową 
stronę internetową odpowiadali człon-
kowie TSP – Wojciech Drąg (Agencja 

Reklamowa Grafiti) oraz Szymon Gó-
recki (Weboo).

W razie potrzeb czy pytań, członko-
wie Zarządu Bartosz Majda oraz Ma-
riusz Skrzypczak służą Państwu pomo-
cą w zakresie Pomocy finansowej dla 
Przedsiębiorców. Również Tarnowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
organizuje szkolenia i pomoc szczegól-
nie dla mikro i małych firm. www.tcwp.
pl

Zbieramy uwagi i sugestie, szukamy 
formuły jak być bardziej pomocnymi 
dla naszych firm i lokalnej społeczności 
pracowników. Będziemy utrzymywać 
te działania, równoległe komunikując 
trudne sprawy do władz gminy i razem 
szukać sposobów, by jak najszybciej 
wyjść z koronawirusowych perturbacji.

~ Ryszard Balcerkiewicz
Prezes TSP

Sołtys, Rada Sołecka oraz Radna 
wsi Sady zorganizowali akcje szy-
cia maseczek dla mieszkańców 

Sadów. Dzięki naszym Dobrym Dusz-
kom, które udostępniły materiał, maszy-
ny do wykrawania materiału i do szycia, 
oraz dzięki pracy zaangażowanych osób 
wyprodukowaliśmy blisko 2000 sztuk 
maseczek ochronnych. Wolontariusze 
roznieśli je do każdego domostwa, zo-
stawiając je na klamkach, płotach, gan-
kach, w skrzynkach pocztowych i każ-
dym innym miejscu, które było dla nich 
dostępne. 

Nasze maseczki ochronne trafiły rów-
nież do służb: przekazaliśmy pakiety dla 

OSP Tarnowo Podgórne, OSP Lusowo, 
Policji, Straży Gminnej oraz do Ośrod-
ka Zdrowia.

Dziękujemy wszystkim firmom i spon-
sorom indywidualnym za wsparcie fi-
nansowe oraz firmom Ridex, Strima, 
Noti, za użyczenie sprzętu i materiałów. 
Dziękujemy szwaczkom i szwaczom 
z Sadów. Bez Waszej pomocy cała akcja 
byłaby tylko w sferze planów. W imie-
niu całej naszej społeczności DZIĘKU-
JEMY, będziemy o tym pamiętać.

~ Sołtys wsi Sady Elżbieta Nowaczyk

Akcja „Maseczka dla mieszkańca” w Sadach 
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„Zamiast martwić się o to, czego nie możesz kontrolować, 
przenieś swoją energię na to, co możesz stworzyć.’’
 (Roy T. Bennett „Światło w sercu”).

Te słowa stały się motorem naszych kwietniowych 
działań. Dzięki dobroczynności Danuty i Zbigniewa 
Koczorskich, którzy wpłacili darowiznę na konto na-

szej fundacji zakupiliśmy różne tkaniny, z których Aleksan-
dra Pempera wolontarystycznie uszyła ponad 600 maseczek! 
Każdą partię rozwoziłam osobiście, mając na uwadze dbałość 
o zdrowie obdarowywanych jak również zakaz publicznych 
spotkań i zgromadzeń. Bezpłatne, ekologiczne i wielokrotne-
go użytku maseczki trafiły do naszych wolontariuszy, senio-
rów, w tym z Koła Seniorów w Przeźmierowie, oraz osób i ich 
rodzin dotkniętych chorobą nowotworową. Dodatkowo ponad 
200 maseczek podarowaliśmy służbom mundurowym z na-
szej Gminy. Dla Aleksandry Pempery i państwa Koczorskich, 
oprócz oficjalnych podziękowań, mamy specjalny prezent od 
Oleny i Piotra Zaradnego, w postaci przepięknych, ręcznie 
wykonanych i ozdobionych doniczek. Dziękujemy!

W tym miesiącu pomagaliśmy także samotnym seniorom 
w zakupach i co ważniejsze – każdego dnia kontaktowaliśmy 
się z wybranymi osobami telefonicznie, obdarowując ich do-
brym słowem i pokrzepiającą rozmową.

Zorganizowaliśmy kilkanaście sesji i spotkań online, w tym 
z seniorami i z osobami z projektu „Nie jesteś sam!”. Cie-
szymy się, że udało nam się połączyć z samotnymi seniora-
mi w Domu Opieki w Kobylnikach, których przed wybuchem 
pandemii odwiedzaliśmy regularnie. Nasze wirtualne całusy 
i przytulasy oraz koncert akordeonowy Ronalda Dudek spra-
wiły mieszkańcom ogromną radość i dały im poczucie, że są 
dla nas ważni i pamiętamy o nich.

Na koniec dzielimy się z Wami radosną nowiną! Do gro-
na naszych Partnerów dołączyła w tym miesiącu BoMedica 
z Przeźmierowa, w której przyjmują lekarze specjaliści z po-
znańskich szpitali, w tym m.in. kardiochirurg, urolog, endo-
krynolog, diabetolog i inni. Dla podopiecznych i wolontariu-
szy naszej fundacji przygotowano specjalne ceny na wybrane 
badania! Badanie: holter EKG w cenie 100 zł (zamiast 130 
zł), a holter ciśnieniowy – 80 zł (zamiast 110 zł). Dziękujemy! 
Więcej informacji o placówce znajdziecie na www.bomedica.
com.pl 

Takie są nasze działania. Niesiemy pomoc, niesiemy ra-
dość i dzielimy się tym co mamy. Wierząc, że dobro to jedyna 
rzecz, która się mnoży gdy się ją dzieli.

Z wiosennymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
~ Maja Stępień

Prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Dzielimy się tym co mamy!

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek Wójt 

Tadeusz Czajka złożył życzenia pracownikom 

Biblioteki i jej Filii. Podziękował za działania 

na rzecz propagowania czytelnictwa wśród 

mieszkańców naszej Gminy, a także za 

przygotowanie placówek do pracy zgodnie 

z wytycznymi sanitarnymi z racji pandemii. 
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Tomasz 
Mucha 

07.11.1965 – 08.04.2020

Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko...

Ks. J. Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Tomasza. 
Był jednym z założycieli nasze-

go Stowarzyszenia, a w latach 2008-
2010 był Członkiem Zarządu, a później 
w latach 2010-2012 Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. Jako rodzic córki 
z głęboką niepełnosprawnością walczył 
dla niej o równe traktowanie, uczestni-
cząc z nią w mitingach sportowych orga-
nizowanych przez Olimpiady Specjalne 
czy podczas wycieczek, wyjazdów ro-
dzinnych i z ROKTARem.  Pomimo sy-
tuacji rodzinnej zawsze chętny do pra-

cy. Wystarczył jeden telefon i Tomek 
już był… nie było dla niego problemu 
podczas pomocy w imprezie plenero-
wej, czy montowaniu wystawy, można 
wiele wymieniać... Z dużym zaanga-
żowaniem włączył się w powstawanie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barano-
wie, szczególnie w urządzanie Pracow-
ni Gospodarstwa Domowego, do której 
zorganizował meble, później szafki na 
buty i wieszaki do powieszania kurtek. 

Tomku! Na zawsze pozostaniesz 
w naszej pamięci jako uśmiechnięta 
osoba, która wszystko robiła z sercem. 

Składamy szczere wyrazy współ-
czucia Żonie Agnieszce, córkom Alek-
sandrze i Katarzynie oraz najbliższym 
członkom rodziny. 

Zarząd Stowarzyszenia  
Osób Niepełnosprawnych  

i Ich Rodzin ROKTAR ;  
Warsztat Terapii Zajęciowej

W jednej ze swoich piosenek 
Maryla Rodowicz śpiewa 
„Ale to już było…”. Słowa 

te, w dzisiejszej sytuacji, możemy od-
nieść do długich, pięknych majówek 
z poprzednich lat. Miejmy jednak na-
dzieję, że nie sprawdzą się dalsze słowa 
tekstu „…i nie wróci więcej…”. Musi-
my wierzyć, że jeszcze będzie dobrze, 
bezpiecznie, normalnie. W tym roku, 
niestety, znanej od lat majówki nie było. 
Nie mogliśmy też, jak dotychczas, brać 
udziału w uroczystych obchodach 3 
Maja.

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
życie naukowe, kulturalne, artystyczne, 
sportowe i towarzyskie nadal jest w ago-
nii i trudno wyrokować, kiedy zostanie-
my wybudzeni z tej narzuconej nam 
śpiączki.

Póki co, podobnie jak na całym świe-
cie, przyjdzie nam zrezygnować z or-
ganizacji sportowej olimpiady dla se-
niorów Gminy Tarnowo Podgórne. 
Odwołane są również lipcowe i sierp-
niowe turnusy półkolonii, do których 
przyzwyczaili się już nieco starsi kolo-
niści. Nie znamy jeszcze nowego ter-
minu, do którego należy zorganizować 
walne zebranie. Bóg jedyny wie, co 

z turystyką krajową i zagraniczną (może 
być zawieszona do końca roku?)…

Nie możemy jednak załamywać rąk, 
poddać się pandemii strachu i paniki. My, 
ludzie aktywni, musimy coś robić, cho-
ciaż w bardzo ograniczonym zakresie. 
Już przed świętami, jeszcze przed odgór-
nym nakazem, uszyliśmy dla wszystkich 
naszych słuchaczy maseczki ochronne 
wielorazowego użytku, które zajączek, 
wraz z instrukcją ich prawidłowego uży-
wania, dostarczył w upominku.

On-line odbywają się wtorkowe 
i czwartkowe zajęcia jogi prowadzone 
przez Ewę Kozubal. Bartek Łowigus za-
prasza na cykliczne spotkania podróż-
nicze, pokazując nam ciekawe, pięk-
ne miejsca odległej, egzotycznej Azji, 
w filmikach z cyklu „Senior podróżuje”. 
Jadwiga Kwiek, pro bono, słuchaczom, 
którzy zgłoszą taką potrzebę, proponuje 
indywidualne wsparcie psychologiczne. 
Katarzyna Marciniak zapewnia bezpłat-
ne porady dotyczące zdrowego kręgo-
słupa, udostępniła też na WhatsAppie 
filmiki instruktażowe do wykonywania 
ćwiczeń w warunkach domowych. Oso-
by zainteresowane mogą przesłać swoje 
imię na numer 604 535 237 – Katarzyna 
Marciniak.

Udało nam się również zorganizować 
w plenerze, z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności posiedzenie Za-
rządu, które odbyło się w parku w Jan-
kowicach. Na krótkim spotkaniu poru-
szyliśmy sprawy wymagające podjęcia 
natychmiastowych decyzji i ustaleń. 
Cały czas pracujemy nad przygotowa-
niem materiałów do broszury na 10-le-
cie. Uroczyste obchody zaplanowane są 
na 2 i 3 października, w połączeniu z in-
auguracją nowego roku akademickiego. 
Żywimy ogromną nadzieję, że do tego 
czasu wszystkie przeszkody zostaną 
poza nami. A co jeśli tak się stanie? Na 
to pytanie nie ma dzisiaj jednoznacznej 
odpowiedzi. Rozważyć należy ewentu-
alną zmianę terminu uroczystych ob-
chodów lub ograniczenie ich rozbudo-
wanej formy. Przygotowania trwają, jest 
dopiero maj, zobaczymy co czas przy-
niesie.

Tymczasem życzmy nam wszystkim 
zdrowia, pomagajmy sobie według po-
trzeb i jak kto potrafi, bądźmy dla siebie 
mili i kontaktujmy się ze sobą choćby 
telefonicznie.

~ Maria Zgoła  

Maj – niby taki sam, a inny
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~ stowarzyszenia

Witaj majowa jutrzenko,  
Świeć naszej polskiej krainie, 
Uczcimy ciebie piosenką,  
Która w całej Polsce słynie. 
Witaj maj, trzeci maj,  
Dla Polaków błogi raj. 

Skromnie na zewnątrz, bez orkiestry, licznych delegacji, 
sztandarów, nawet bez armaty i strzelenia, ale w ser-
cach ta sama duma i radość. Kurkowe Bractwo Strze-

leckie w Tarnowie  Podgórnym uczciło 229 rocznicę uchwale-

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 16 marca 2020 roku 
odszedł na wieczną wachtę  nas aktualny Król Zielo-
noświątkowy i jednocześnie Król Żniwny brat Janusz 

Jan Szelągiewicz (1947 – 2020). Z Kurkowym Bractwem 
Strzeleckim w Tarnowie Podgórnym związał się w 2018 r. 
W szeregi naszych członków po uroczystym ślubowaniu zo-
stał przyjęty w lutym 2019. W majowym strzeleniu zielono-
świątkowym okazał się najlepszym strzelcem i tym samym 
zdobył zaszczytny tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2019 
naszego bractwa. Uroczysta intronizacja brata Janusza na 
Króla odbyła się w obecności braci kurkowych z całej Polski 
na mszy św. w lipcu podczas X Pokazu Artylerii Czarnopro-
chowej w Tarnowie Podgórnym. We wrześniu podczas strze-
lania żniwnego zdobył tytuł Króla Żniwnego AD 2019. Brat 
Janusz, choć był krótko w naszej brackiej rodzinie, dał się po-
znać jako osoba sumienna, służąca pomocą, ciągle uśmiech-
nięta. Chętnie uczestniczył  w życiu brackim. Janusz całe ży-
cie związany był z Kiekrzem.  Z żoną w 2019 roku obchodził 
50 rocznicę ślubu, wychowali trzech synów i doczekali się 
trzech wnuków. W Kiekrzu był wieloletnim radnym osiedlo-
wym Kiekrz Poznań.  Z zawodu był mechanikiem – kierowcą. 
Większość pracy zawodowej związany był z Zakładem Me-
chanizacji Rolnictwa w Poznaniu. Ostatnie lata był ulubio-
nym kierowcą w Roktarze. Jego ogromną pasją były motocy-
kle. Zmarł po ciężkie chorobie. 

 Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie o Januszu Janie Szelągiewiczu

Wiadomości brackie

nia Konstytucji 3 Maja. Najpierw delegacja uczestniczyła we 
mszy świętej, a następnie przeszła pod tarnowski pomnik pa-
mięci, gdzie przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes 
Stanisław Bączyk. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i odśpiewa-
liśmy Mazurka 3 Maja przy akompaniamencie akordeonisty 
Marka Czajki. Był nawet wystrzał honorowy z wiwatówki.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Sekretarz Magdalena Mazantowicz
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~ wspomnienia

Wspomnienia absolwentów liceum
Liceum Ogólnokształcą-

ce w Tarnowie Podgórnym 
dało mi możliwość studio-
wania mojego wymarzo-
nego kierunku jakim jest 
filologia angielska. Dzięki 

wspaniałej atmosferze, nawet tak ważne wy-
darzenie jak matura nie było bardzo stresują-
ce. Lata spędzone w tej szkole wspominam 
jako najlepszy okres w swoim życiu i z ca-
łego serca polecam wybór Naszego Liceum.

Ania Kałużna, 2013-2016
Nazywam się Mikołaj 

Stroiński, mam 21 lat i je-
stem absolwentem Liceum 
w Tarnowie Podgórnym. 
Aktualnie kończę studia na 
kierunku - Filmoznawstwo 

i kultura mediów, a także pracuję w dzia-
le marketingu dużej wytwórni muzycz-
nej. Uważam, że Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórnym w dużym stopniu 
ukształtowało moje zainteresowania i po-
mogło mi rozwijać moje liczne zaintereso-
wania, które dziś zamieniam w umiejętno-
ści. To co wyróżnia Liceum w Tarnowie 
Podgórnym, to indywidualne podejście do 
ucznia, dzięki któremu każdy ma szansę 
osiągnąć świetne wyniki w nauce bez stresu  
i uczestnictwa w tzw. „wyścigu szczurów”. 
Rzeczą, którą osobiście najbardziej doce-
niam w moim eks liceum, jest ogromna 
ilość aktywności nakierowanych na rozwój 
ucznia w wielu dyscyplinach: nauki, kultury, 
czy też sportu.

Mikołaj Stroiński, 2014-2017
Dzięki kameralności tej 

szkoły mogliśmy wszy-
scy lepiej się zintegrować, 
stworzyć przyjaźnie, któ-
re trwają już lata. Jednak 
najbardziej wyjątkową rze-

czą, jaką dało mi Liceum w Tarnowie Pod-
górnym, była możliwość rozwoju w dzie-
dzinach, na których najbardziej mi zależało. 
Dzięki wsparciu nauczycieli i naszemu za-
angażowaniu, udawało nam się wygrywać 
ogólnopolskie konkursy, zdobywać przydat-
ne umiejętności i dobre miejsca w turniejach 
debat, oraz co najważniejsze, z zadowalają-
cymi wynikami napisać końcowy egzamin 
maturalny.  Maciej Kozłowski, 2014-2017

Nazywam się Mateusz 
Mańka. Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie 
Podgórnym kojarzy mi 
się z przesympatyczny-
mi nauczycielami, którzy 

poświęcali się swojemu zawodowi i byli 
bardzo cierpliwi względem nas – uczniów. 
Pobyt w liceum pozwolił mi dobrze przygo-
tować się do matury i dalej do podjęcia wy-
marzonych studiów na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza na kierunku Geolo-

gia. Poza samą nauką, uważam, że trzy lata 
spędzone w Liceum w Tarnowie pozwoliły 
mi przygotować się również do życia w co-
dzienności, do kontaktu z ludźmi, rozwiązy-
wania licznych życiowych przeszkód. Gdy-
bym teraz miał wybierać ponownie w jakim 
liceum chciałbym spędzić tamte lata, bez 
wątpienia wybrałbym tak samo. Gorąco 
i szczerze polecam wybór LO w Tarnowie 
Podgórnym. Pozdrawiam.

Mateusz Mańka, 2003-2006
Każde wspomnienie 

o Liceum Ogólnokształcą-
cym w Tarnowie Podgór-
nym wywołuje uśmiech 
na mojej twarzy. Trzy lata 
spędzone, w kameral-

nym gronie, minęły bardzo szybko. Jednak 
z pewnością był to czas, choć momenta-
mi niełatwy, niezwykle ważny dla każdego 
z nas. Oczywiście, jak w każdej szkole, na-
uka to podstawa, ale nie brakowało również 
wspólnych wyjazdów i czasu spędzonego 
poza murami szkoły. Obecnie studentka Ma-
tematyki na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu

Michalina Przewoźna, 2012-2015
Mam na imię Mateusz, 

w latach 2014-2017 byłem 
uczniem Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie 
Podgórnym. Były to naj-
lepsze trzy lata w moim 

życiu. Nauczyciele potrafili stworzyć fanta-
styczne warunki zarówno do nauki, jak i ak-
tywności pozaszkolnej. Będę mile wspomi-
nał czas spędzony na licznych wyjazdach 
z kołem historycznym, z którym udało się 
zwyciężyć w ogólnopolskim konkursie, czy 
z kołem matematycznym oraz liczne wy-
jazdy z kołem humanistycznym na UAM, 
gdzie obecnie studiuję politologię. Każde-
mu szczerze polecam tę szkołę, dzięki której 
świetne wspomnienia pozostaną już do koń-
ca życia. Mateusz Woźny, 2014-2017

W tarnowskim liceum 
poznałem nowych znajo-
mych, przyjaciół, a przede 
wszystkim życzliwych na-
uczycieli. W szkole panu-
je przyjemna atmosfera. 

W każdym miesiącu roku szkolnego od-
bywają się różne wydarzenia integrujące 
uczniów. Często wracam wspomnieniami 
do tych czasów, ponieważ spędziłem tutaj 
swoje najlepsze lata życia. Obecnie jestem 
radnym Sołectwa Tarnowo Podgórne i stu-
diuję Politologię na WNPiD UAM. 

Łukasz Duda, 2014-2017
Kiedy myślę o Liceum 

Ogólnokształcącym w Tar-
nowie Podgórnym czuję 
radość i szczyptę melan-

cholii, ponieważ były to jedne z najlepszych 
lat w moim życiu. Poznałam wspaniałych 
ludzi, nauczycieli, którzy zawsze mieli dla 
mnie czas, zachęcali do poszukiwania wła-
snej drogi, samodzielnego, odważnego my-
ślenia. Ukształtowali we mnie człowieka 
odpowiedzialnego, który nie boi się podążać 
za marzeniami. Moja siostra, która skończy-
ła tę szkołę 3 lata wcześniej w pełni podziela 
moje zdanie i dodaje, że nauczyciele nama-
wiali ją do twórczego spojrzenia na świat. 
Nazywamy się Marta i Patrycja Mirskie 
i od 4 lat z powodzeniem prowadzimy wła-
sną firmę,. Mamy już dwa salony z płytka-
mi, a początkiem naszej drogi do osiągnię-
cia tego wszystkiego było właśnie Liceum 
w Tarnowie Podgórnym. Pozdrawiamy, 

Marta i Patrycja Mirskie
Cześć, nazywam się Ma-

teusz Woźniak. Jestem ab-
solwentem LOTP. Uczęsz-
czałem do klasy o profilu 
biologiczno-chemiczno-
-geograficznym. Aktual-

nie studiuję fizjoterapię na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu. Trzy lata 
w LOTP dały mi mnóstwo miłych wspo-
mnień, do których wracam z uśmiechem na 
twarzy. Zaangażowanie nauczycieli w prze-
kazywanie wiedzy daje uczniom nieogra-
niczone możliwości samorozwoju. Jest to 
świetne miejsce na przygotowanie się do 
matury i dorosłego życia.

Mateusz Woźniak, 2013-2016
Jestem absolwentem Li-

ceum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarno-
wie Podgórnym. Obecnie 
studiuję Stosunki Między-
narodowe. Co wyjątkowe-

go dał mi pobyt w LOTP? Oczywiście stan-
dardowo mogę powiedzieć, że możliwości 
rozwoju. Odpowiedź mało oryginalna, ale ani 
trochę nie mijam się z prawdą. Już w pierw-
szej klasie dostałem możliwości wzięcia 
udziału w wielu projektach, liczył się tylko 
czas i chęci. Przebrnąłem od świetnego pro-
jektu CanSat (organizowany przez Europej-
ską Agencje Kosmiczną), przez konkursy 
matematyczne, historyczne i z zakresu poli-
tologii. Wraz z kolegą wyreżyserowaliśmy 
film historyczny, działałem w samorządzie 
szkolnym i grupie teatralnej. Pobyt w LOTP 
ukształtował w dużej mierze kim teraz jestem, 
co osiągnąłem i ile jeszcze osiągnąć zamie-
rzam. Dał mi chęć rozwoju i wspaniałą przy-
godę pełną nowych przyjaźni i ciepłych rela-
cji. Z chęcią cofnąłbym się w czasie. Adam 
Jacuński, 2015-2018.

Pełne wypowiedzi absolwentów znajdują 
się na stronie internetowej Liceum Ogólno-
kształcącego w Tarnowie Podgórnym www.
liceumtp.edu.pl 
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~ porady

Warzywa są bardzo ważne w codziennej diecie 
dziecka. Papryka, brokuły czy kalafior zawiera-
ją duże ilości witaminy C, która odpowiada np. za 

odporność organizmu. Nać pietruszki, jarmuż zawierają sporo 
wapnia – ten zapewnia twardość zębów, kość i pobudza mię-
śnie do pracy. Zbyt mała ilość warzyw może spowodować 
niedobory witamin, składników mineralnych czy błonnika 
pokarmowego co w konsekwencji może prowadzić do wielu 
chorób np. nowotwory, zaparcia, wysoki poziom cholesterolu 
czy otyłość. 

Zalecenia ekspertów mówią jasno, aby jeść min. 0,5 kg wa-
rzyw w ciągu dnia, czyli tak naprawdę 2-3 duże pomidory. 
Dość często jednak dzieci niechętnie sięgają po warzywa. Całe 
szczęście można to zmienić. 

Warto zacząć już od małego. Podczas rozszerzania diety 
niemowlakowi pierwszy produkt, który zaleca się podawać, 
to właśnie warzywa i to te niesłodkie np. brokuł, a nie mar-
chewka. 

U dzieci należy pamiętać, że to rodzic/opiekun daje mu 
przykład. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko jadło warzywa, my 
też musimy je jeść. 

Dobrym sposobem jest też u dzieci młodszych pokazywanie 
dziecku danego warzywa, aby mogło się z nim oswoić. Często 
wszystko, co nowe, budzi obawy. Niech dziecko ma szanse 
podotykać warzywo, popatrzeć na nie. Narysuj z dzieckiem 
warzywa. Opowiadaj historie o warzywach, o tym jak ulubio-
na bohaterka bajki jest piękna, mądra, zdrowa, bo je marchew-
kę czy kalafiora. 

Zachęcaj dziecko do wspólnego przyrządzania posiłków, daj 
mu pokroić jakiś warzywo czy wymieszać sałatkę. 

Warzywa łatwo można przemycić w następujących potra-
wach: koktajlach (koktajl ze szpinakiem i bananem), w słod-

kich ciastach (ciasto marchewkowe), w ciasteczkach (ciastka 
z ciecierzycy), w gofrach czy naleśnikach (np. dodając buraka 
i będą miały piękny kolor). Idealnie sprawdzą się też w pa-
stach na kanapki (domowa nutella z ciecierzycy czy smalec 
z fasoli), zróbcie razem frytki warzywne (papryka, seler, mar-
chewka, czy batat), kotleciki (z kurczakiem i szpinakiem czy 
kotlet z buraka albo ciecierzycy), zupy krem (krem z pora 
i ziemniaka), domowe hamburgery czy pizza z dużym dodat-
kiem warzyw. 

Pomysłów jest mnóstwo, a smaczne potrawy i ładnie podane 
dzieci jedzą bardzo chętnie.

Chętnie dowiem się o czym chcesz przeczytać w kolejnych 
numerach. Daj mi znać w mailu: kontakt@prozdrawiam.pl

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

Z praktyki dietetyka… 

Jak zwiększyć ilość warzyw w diecie dziecka?

Przedszkole „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie prowadzi na-
ukę zdalną dla wszystkich grup 

wiekowych. Są to zadania oraz zaba-
wy z edukacji polonistycznej, matema-
tycznej, muzycznej oraz aktywności fi-
zycznej i plastyki. Wychowawczynie 
wszystkich grup otrzymują informacje 
zwrotne od rodziców swoich przedszko-
laków, dzięki czemu wiemy, iż materiał 
jest realizowany. 

Zarówno dzieci, jak i rodzice chętnie 
włączają się w działanie Gminy. W ra-
mach akcji „Lwy zostają w domu”, aż 
troje dzieci z naszego przedszkola otrzy-
mało nagrody rzeczowe za zdobycie 
pierwszego, trzeciego i szóstego miej-

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Przedszkole zdalnie

sca. Jeszcze raz gratulujemy dzieciom 
i ich Rodzicom. 

Cenimy sobie współpracę z rodzica-
mi i zaangażowanie dzieci. Tęsknimy 
za wychowankami i jesteśmy pełni wia-
ry, iż wspólnie uda nam się przetrzymać 

czas epidemii, pozostając w domu, bo 
jak pisze Hanna Krall: „[…] liczy się 
każde życie – każda najmniejsza szansa 
uratowania życia”. 

~ Małgorzata Jarosz - Borzdyńska
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~ biblioteka ~ gok

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka Gminy Tarnowo Podgórne będzie czynna od 
11 maja 2020r.

W związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 
zmieniamy zasady funkcjonowania Biblioteki. Ma-
jąc na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo czytelni-

ków wprowadzamy nowe formy działania, które będą obowią-
zywały po otwarciu:

•  Czytelnicy będą mieli ograniczony dostęp do zbiorów 
wypożyczalni.

•  Każdy czytelnik chcący skorzystać ze zbiorów zobowią-
zany jest do przybycia do Biblioteki z osłoniętymi ustami 
i nosem oraz do odkażenia rąk przy wejściu płynem do 
dezynfekcji.

•  W bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem (w miejscu 
zwrotu i odbioru książek) będzie mogła przebywać tylko 
jedna osoba. Pozostali czytelnicy zobowiązani są pocze-
kać w kolejce przed budynkiem Biblioteki, zachowując 
bezpieczną odległość.

•  W pierwszej kolejności obsługiwani będą czytelnicy po 
65 roku życia.

•  Zwracane książki podlegać będą 5-dniowej kwarantannie. 
Dopiero po tym czasie będą mogły ponownie zostać wy-
pożyczone.

•  Czytelnia oraz stanowiska komputerowe będą nieczynne 
do odwołania.

•  Biblioteka w Tarnowie oraz Filie będą otwarte dla czytel-
ników w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 14.00 – 18.00
WTOREK  10.00 – 14.00
ŚRODA  14.00 – 18.00
CZWARTEK  10.00 – 14.00
PIĄTEK  10.00 – 14.00
Zachęcamy, aby od dnia otwarcia Biblioteki zamawiać 

książki telefonicznie lub mailowo na adres biblioteka@tar-
nowo-podgorne.pl. Zachęcamy też do przeglądania naszego 
katalogu online dostępnego na stronie www.bibliotekatp.pl 
w zakładce KATALOG ON-LINE.

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne 
 – tel. 61 814 74 11
Filia w Baranowie  – tel. 508 126 876
Filia w Przeźmierowie  – tel. 61 222 29 18
Filia w Lusowie  – tel. 508 127 549
Wszystkie zmiany wprowadzone są zgodnie z rekomenda-

cjami Biblioteki Narodowej. Bardzo prosimy o wyrozumia-
łość w tym szczególnym czasie.

~ Agnieszka Nowakowska
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

Nasz świat w ostatnich tygodniach jakby stanął. Ulice, 
choć coraz bardziej się zapełniają ludźmi, przez ja-
kiś czas były zupełnie opustoszałe. Nic nie wyglądało 

tak, jak kiedyś. Na placach zabaw nie szczebiotał śmiech na-
szych pociech, a w parkach słychać było tylko śpiew ptaków. 

Więcej niż zdjęcie

Jak wyglądała nasza Gmina w ostatnich tygodniach? Fotore-
portaż z naszych ulic opublikowany został w majowym nu-
merze TarNowej Kultury. Wkrótce pojawi się również na pro-
filu Facebooka GOK „SEZAM”. Fotograf Damian Nowicki 
zobrazował to, co widać było na zewnątrz. To, co przeżywamy 
w środku pewnie na długo pozostanie jeszcze w naszych ser-
cach. Póki co, zapraszamy do obejrzenia tych niezapomnia-
nych kadrów. ~ MW; Fot. Damian Nowicki My Photo Way

Biblioteki 
otwarte
Tylko pierwszego dnia po ponow-

nym otwarciu przez cztery go-
dziny Bibliotekę w Tarnowie 

Podgórnym i jej Filie odwiedziło 175 
osób, wypożyczając aż 470 książek!
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~ gok

1 maja mieszkańcy Przeźmierowa i okolic mogli dostrzec 
na niebie festiwal kolorów. A to wszystko za sprawą 
ogólnopolskiej akcji #lightthesky.

GOK „SEZAM” wraz z firmą Elevensound przygotowali 
pokaz świetlny w hołdzie służbom medycznym za ich poświę-
cenie w walce z koronawirusem. To właśnie dzięki pracy ludzi 
w karetkach, szpitalach, laboratoriach mamy szansę przetrwać 
w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. 

Akcja #lightthesky miała zwrócić także uwagę na sektor 
kultury, w którym toczy się walka o przetrwanie. Artyści, re-
alizatorzy i przedsiębiorstwa zostali narażeni na innego rodza-

Podniebny spektakl barw

ju problemy. Zakaz organizowania spektakli, koncertów czy 
wystaw spowodował, że nie mogą wykonywać swojej pracy. 
Światła, które zabłysnęły na niebie były więc podziękowa-
niem dla medyków, ale zarazem sposobem zamanifestowania 
dramatycznej sytuacji w technice estradowej.

Tym, którym nie udało się wziąć udziału w pokazie on-line 
na żywo, mamy niespodziankę. Wkrótce filmowa relacja uka-
że się na profilu Faceooka GOK „SEZAM”. 

~ PP/MW

Podczas gdy w czasach pandemii wielu z nas odkłada 
niektóre rzeczy na później, oni nie próżnują. Tkają, ry-
sują i dzielą się tą wiedzą z innymi.

Od miesiąca na profilu Facebooka GOK „SEZAM” oraz 
kanale YouTube pojawiają się krótkie filmy zachęcające do 
wspólnego, kreatywnego spędzania czasu. Wśród nagrywa-
nych przez prowadzące Koła Plastyczne Justynę Just-Przybyl-
ską oraz Magdalenę Łuczak instruktaży, znaleźć można takie 
pomysły na prace, którymi można udekorować swój dom, jak 
i prace, które można podarować w prezencie. Szczególną po-
pularnością cieszył się odcinek ukazujący, jak krok po kroku 
narysować realistycznego kota. 

To jednak nie koniec. Najnowsze produkcje nie tylko po-
zwalają odkryć lub pielęgnować swój talent, ale również roz-
wijać wiedzę. Pierwsze odcinki serii edukacyjnej dotyczą farb 
akrylowych i akwarelowych, które choć często mylone przez 
laików, mają nie tylko inne właściwości, ale też zastosowa-
nie. Jak ich używać? Czym się różnią? Tego dowiemy się już 
z samych filmów zakończonych oczywiście kolejnymi inspi-
racjami.

Facebook, który stał się teraz jednym z głównych źródeł ko-
munikacji, to również miejsce spotkań. Choć na razie może-
my mówić tylko o tych wirtualnych, to nie potrafilibyśmy żyć 
i bez nich. Do aktywizacji zachęcamy, więc wszystkich mi-
łośników kultury. W ubiegłym miesiącu na wystawę on-line 

Artyści się nie zatrzymują

zapraszały Koła Plastyczne. Mogliśmy wówczas podziwiać 
wyjątkowe prace w technice linorytu. Od 9 maja swoją wir-
tualną wystawę mają również uczestnicy Pracowni Gobelinu, 
których instruktorką jest Elżbieta Jelińska. Artyści, choć nie 
spotykali się w pracowni, tworzyli swoje prace samodzielnie 
w domach. Dziś mogą pokazać je szerszemu gronu publiczno-
ści, co daje niebywałą satysfakcję.

Te i wiele innych wydarzeń można śledzić na: www.facebo-
ok.com/goksezam. ~ Magdalena Woźniak 
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Obecna sytuacja wymaga od nauczycieli wychowania przedszkolnego wyka-
zania się wieloma nowymi umiejętnościami. Ten trudny czas spowodował 
konieczność poszukania nowych rozwiązań do pracy z dziećmi. Jak radzi 

sobie kadra przedszkola Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie? 
Reakcja dyrekcji i nauczycielek przedszkola na zamknięcie placówek w Gminie 

była natychmiastowa. Już w pierwszych dniach kwarantanny do dzieci zaczęły do-
cierać treści dydaktyczne oraz karty pracy tworzone przez pedagogów. Za pomocą 
maila kadra pozostawała w stałym kontakcie ze swoimi przedszkolakami. 

Z czasem, Panie nauczycielki postanowiły wykorzystać swoje umiejętności te-
atralne, taneczne oraz plastyczne. Powstał cały panel zajęć w postaci filmów z ich 
udziałem. Filmy te systematycznie trafiają na stronę facebookową przedszkola, dzię-
ki czemu dzieci oprócz wypełniania podstawy programowej, mogą zaangażować się 
w zajęcia dodatkowe. Zumba, zajęcia techniczne oraz czytanie dzieciom bajek sta-
ły się kolejną formą kontaktu nauczycielek z dziećmi. Dzięki filmom dzieci mogły 
zobaczyć swoje „ciocie” i razem z nimi tańczyć, tworzyć wspaniałe prace technicz-
ne oraz przenosić się w świat baśni.

Aktywność na profilu facebookowym przedszkola jest obopólna, dzieci także 
chwalą się przed Paniami oraz innymi dziećmi rezultatami swojej pracy w domu. 
Wiemy, z jaką radością i entuzjazmem podchodzą do stawianych im zadań grafo-
motorycznych, matematycznych, plastycznych oraz ruchowych. Trzeba w tym mo-
mencie podkreślić nieocenioną pomoc i zaangażowanie rodziców, którzy umożli-
wiają dzieciom takie aktywności.

Dyrekcja oraz kadra przedszkola pozostaje ze sobą w stałym kontakcie. Razem sta-
rają się planować dalszą pracę oraz szukać rozwiązań na pojawiające się bieżące pro-
blemy. Pierwszym okazał się brak drukarek w niektórych rodzinach. Rodzice nie pozo-
stali z tym problemem sami. Dwa razy w tygodniu w przedszkolu dyżuruje nauczyciel, 
który drukuje dla dzieci karty pracy, tak aby każdy miał możliwość ich wypełniania. 
Stały kontakt przedszkola z rodzicami oraz dziećmi jest w tym czasie bardzo ważny. 
Nowe technologie takie jak mail, Messenger oraz po prostu kontakt telefoniczny są 

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie 

Edukacja zdalna

nieodłącznym elementem pracy. Za ich 
pomocą nauczyciele pozostają w kon-
takcie zarówno z rodzicami jak i oczy-
wiście ze swoimi przedszkolakami.

Obecnie kadrę przedszkola czeka wy-
zwanie związane z przygotowaniem 
placówki do ponownego przyjęcia dzie-
ci. Dyrekcja oraz nauczycielki pracują 
nad nowym regulaminem i opisem pro-
cedur pracy placówki. Przedszkole cze-
ka jeszcze wiele wyzwań, lecz dzięki 
pełnemu zaangażowaniu pracowników 
już wkrótce będzie gotowe na przyjęcie 
swoich przedszkolaków. Na ten moment 
czekają z utęsknieniem zarówno dzieci, 
ale także Panie nauczycielki!

~ mgr Patrycja Sobieraj 
Nauczycielka Przedszkola Publicznego 

Czarodziejski Zamek

Czas kwarantanny nie musi być nudny. Klasa 3a udowadnia 
to w każdym kolejnym tygodniu. Wzorem wielu muzeów po-
stanowiliśmy pobawić się w odtwarzanie znanych dzieł sztuki. 
Wyszło fantastycznie! ~ Anna Gąsiorowska 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Czas kwarantanny

~ edukacja
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Biblioteka on-line
Czy biblioteka może działać bez czytelnika? Na odle-

głość, bez dostępu do księgozbioru? Jeszcze kilka mie-
sięcy temu odpowiedź brzmiałaby – „Absolutnie nie”. 

Jednak czas epidemii zweryfikował to myślenie. 
Biblioteka Szkoły Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera 

w Przeźmierowie od prawie dwóch miesięcy działa zdalnie, 
zachęcając uczniów do korzystania z zasobów cyfrowych do-
stępnych w Internecie, a także zapraszając do różnych akcji 
czytelniczych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt „Kart-
ka dla medyka”. Uczniowie pięknie wykonali laurki z życze-
niami dla służby medycznej, która z poświęceniem ratuje ży-
cie w czasie pandemii. Czytelnicy mogli również wziąć udział 
w konkursach bibliotecznych z okazji Pierwszego Dnia Wio-
sny, Dnia Czytania Tolkiena, Prima Aprillis czy Dnia Straża-
ka. Dzięki konkursom czytelniczym uczniowie mogli prze-
nieść się do świata swoich ulubionych bohaterów. Zwiedzali 
Bullerbyn, wcielali się w rolę detektywa z „Biura Detektywi-
stycznego Lassego i Mai” lub przemierzali z „Małym Księ-
ciem” odległe planety.

Biblioteka, mimo zamknięcia, działa i stara się cały czas być 
blisko czytelnika. 

~ Joanna Pawłowska

W dniach od 27 do 29 kwietnia uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lu-
sówku wzięli udział w cyklu spotkań „MATEMA-

TYKA W RÓŻNYCH ZAWODACH”. 
Spotkania skierowane zostały w szczególności do uczniów 

klas siódmych, którzy już za rok będą decydować o tym jaką 
szkołę, a może nawet drogę zawodową wybiorą. Spotkania mia-
ły formę wywiadu i wszystkie odbyły się za pomocą komunika-
tora internetowego. 

W pierwszym dniu gościem był prof. UAM dr hab. Łukasz 
Pańkowski, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, w drugim – mgr Tomasz Kasprowicz, 
pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, a w trzecim – mgr inż. Agnieszka Jankowska, pracow-
nik Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był autor niniejsze-
go tekstu. 

Uczniowie zadali gościom pytania między innymi o to, czy 
w ich pracy matematyka jest przydatna i czy warto się uczyć tego 
przedmiotu. Wszyscy goście zapewnili, że spotykają się z ma-
tematyką niemal na każdym kroku i podali przykłady jej wyko-
rzystania w ich pracy zawodowej. Profesor Pańkowski zachę-
cał uczniów do nauki matematyki przekonując, że w obecnych 
czasach pracodawcy często poszukują osób, które posiadają np. 
umiejętności analityczne, których nie nabywa się w ciągu roku, 
ale są efektem wielu lat nauki. Ponadto mówił, że osoby znają-
ce matematykę, łatwiej przyswajają wiedzę z innych dziedzin. 
Tomasz Kasprowicz stwierdził, że najlepszym sposobem opisu 
środowiska przyrodniczego oraz zjawisk w nim zachodzących 
jest opis za pomocą liczb – jest to sposób z jednej strony najbar-
dziej wymierny, precyzyjny i ścisły, a z drugiej – prosty, krótki, 

zrozumiały (uniwersalny) i wyczerpujący. Agnieszka Jankow-
ska natomiast podsumowała spotkanie stwierdzając, że nigdy 
by nie przypuszczała, będąc w szkole podstawowej, że w przy-
szłości w swojej pracy zawodowej będzie na przykład wyko-

rzystywać wzór na gęstość, który uczniowie poznają obecnie na 
fizyce w klasie siódmej. 

Myślę, że podczas tych spotkań uczniowie, choć częściowo 
przekonali się, że matematyka ma powszechne zastosowanie. 
Warto uczyć się tej dziedziny już teraz. Może nie wiemy kiedy 
i gdzie spotkamy się z matematyką w naszej przyszłej pracy, ale 
umiejętności nabywane podczas tej nauki są uniwersalne !

~ Karol Jankowski, nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Szkoła Podstawowa w Lusówku 

O matematyce w Lusówku

~ edukacja
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~ sport

Pandemia COVID-19 na dłużej za-
trzymała Filipa Prokopyszyna, 
jednego z najlepszych zawodni-

ków Klubu Kolarskiego Tarnovia Tar-
nowo Podgórne w domu.

Ania Lis: Jak w obecnej sytuacji wy-
gląda Twój dzień?

Filip Prokopyszyn: Wygląda następu-
jąco: wstaję, jem śniadanie, robię trening, 
a po nim staram się jak najbardziej zre-
generować przed kolejnym, następnego 
dnia. Robię wtedy krótką sesję rozciąga-
nia lub ćwiczeń wzmacniających. Gram 
również na konsoli i słucham muzyki. 

AL: Co zrobisz w pierwszej kolejności, 
po zakończeniu społecznej kwarantan-
ny?

FP: Teraz wydaje mi się, że pierw-
sze co zrobię po zakończeniu społecz-
nej kwarantanny, to będzie spotkanie 
w większym gronie z przyjaciółmi.

AL: Jak aktualna sytuacja epidemio-
logiczna spowodowana przez korona-
wirus SARS-CoV-2 wpłynęła na kolar-
stwo?

FP: Myślę, że nasz sport dużo już stra-
cił i jeszcze straci przez wprowadzenie 
stanu epidemii. Na ten moment jest pew-
ne, że przed 1 czerwca żaden wyścig się 
nie odbędzie. Mieliśmy zacząć ściganie 
na początku kwietnia, a sezon zacznie się 
najwcześniej dwa miesiące później niż na 
to liczyliśmy.

AL: Uczestnictwa w którym wyścigu, 
w nierozpoczętym sezonie najbardziej 
Tobie żal?

FP: Każdego startu jest mi żal, bo zna-
komicie przygotowałem się do tego sezo-
nu. Jeśli jednak miałbym wybrać kilka, 
to z pewnością byłaby to sześciodniów-
ka w australijskim Brisbane, a na krajo-
wym podwórku Hellena Tour, Karpacki 
Wyścig Kurierów oraz Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski w kolarstwie torowym.

AL: Czego nauczyłeś się pod-
czas #zostańwdomu?

FP: Myślę, że nabyłem dużo umiejęt-
ności w wirtualnym świecie, ponieważ 
będąc w domu większą część dnia spę-
dzam przed komputerem lub konsolą.

AL: A jak wygląda codzienność 
w Zielonej Górze?

FP: Codzienne życie w Zielonej Gó-
rze – mieście, w którym zdiagnozowane-
go pierwszego pacjenta z koronawirusem 
w Polsce, wygląda normalnie. Wydaje 
mi się, że w moim mieście ludzie są bar-
dzo zdyscyplinowani i pilnują wszelkich 
zaleceń. Zarówno w mieście jak i w wo-
jewództwie lubuskim mamy mało przy-
padków zakażonych.

Mieliśmy być w trakcie Mi-
strzostw Świata i Europy nie-
widomych i słabowidzących 

w kręglarstwie klasycznym. Niestety ko-
ronawirus wywrócił wszystko do góry 
nogami. 

Ania Lis: Termin 9 – 23 maja, w któ-
rym miały odbyć się Mistrzostwa jest 
już nieaktualny. Czy znany jest już 
nowy? 

Bernard Broński – prezes Polskie-
go Związku Kręglarskiego, szef Ko-
mitetu Organizacyjnego Mistrzostw: 
Przez pandemię koronawirusa sytu-
acja się skomplikowała. Póki co termin 
Mistrzostw został przełożony na listo-
pad. Myślę jednak, że do końca sierp-
nia będziemy wiedzieć więcej i wów-
czas podejmiemy właściwą decyzję. 
Porozmawiam również z Prezydent FIQ 
WNBA-NBC Klausem Barthem i za-
pytam go o inne możliwe rozwiązania.  
Chcę również przeprowadzić negocjację 
z NBC i IBSA (sekcja kręgli klasycznych 
WNBA i Międzynarodowa Federacja 
Sportu Niewidomych – przyp. aut.) w po-
rozumieniu z Wójtem Gminy Tarnowo 
Podgórne, aby wynegocjować termin, 
który będzie zadawalał federacje świato-

we, Gminę Tarnowo Podgórne oraz firmę 
Pauly, która jest odpowiedzialna za wy-
najem torów.  

AL: Jakie było zainteresowanie 
udziałem w Mistrzostwach ze strony 
zawodników?

BB: Bardzo duże. Chęć uczestnictwa 
w Mistrzostwach Świata wyraziło aż 14 
krajowych federacji, a w Mistrzostwach 
Europy niewidomych i słabowidzących 
– 11.

AL: Co w efekcie wprowadzenia stanu 
epidemii straciło polskie kręglarstwo?

BB: Straciliśmy cały cykl, zresztą tak 
jak większość dyscyplin. Zanim wszyscy 
sportowcy wrócą do stanu sprzed wpro-
wadzenia stanu epidemii upłynie trochę 
czasu. W kręglarstwie akurat cykl przy-
gotowawczy nie jest tak wymagający jak 
w kolarstwie, lekkiej atletyce czy piłce 
nożnej. Zawodnicy trenujący kręglarstwo 
powinni szybko wejść w sezon i nadro-
bić zaległości. Polski Związek Kręglarski 
wystosował komunikat do trenerów, aby 
przygotowali zawodnikom zestawy ćwi-
czeń ogólnorozwojowych. 

AL: Czas szybko płynie. Niedaw-
no minął rok odkąd przeszedł Pan na 
emeryturę. Dyrektorem OSiR Tarno-

wo Podgórne był Pan 18 lat. Jak dzi-
siaj wygląda Pana życie?

BB: Obecnie sport i rekreacja wypeł-
nia mi 50 procent doby. Przez pierwsze 
dwa miesiące jak przeszedłem na emery-
turę myślałem, że jestem na długim urlo-
pie. Dotąd tak długiej przerwy od pracy 
nie miałem. Jednak z czasem oswoiłem 
się z innym rytmem życia, częstszym by-
ciem w domu. Znalazłem inne zajęcia, 
zająłem się ogrodem. Poza tym cały czas 
koordynowałem przygotowania do Mi-
strzostw Świata i Europy w kręglarstwie 
klasycznym. Nie wyglądało to tylko tak, 
że sztab spotykał się raz na dwa tygo-
dnie i omawiał etapy przygotowań. Jako 
szef Komitetu Organizacyjnego musia-
łem uzgadniać sprawy przetargowe to-
rów oraz prowadzić negocjację z dwoma 
światowymi federacjami WNBA-NBC 
i IBSA. 

Kolarska pauza

Przełożone mistrzostwa
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Od 4 maja, zgodnie z rozporządzeniem premiera można 
korzystać z obiektów infrastruktury sportowej o cha-
rakterze otwartym: stadiony sportowe (piłkarskie, lek-

koatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym 
orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów mo-
torowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz 
otwarte obiekty takie jak strzelnice, tory łucznicze, tory gokar-
towe, tory wrotkarskie i rolkowe. Tym samym 4 maja Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne udostępnił obiekty, któ-
rymi zarządza, w Baranowie, Lusowie, Przeźmierowie i Tar-
nowie Podgórnym.

Wszystkie boiska oraz korty tenisowe oraz ORLIK 2012 
będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00, 
a w sobotę i niedzielę boiska i korty tenisowe będą ogólno-
dostępne od 10.00 do 18.00. W godz. 7.00 do 15.00 infra-
struktura będzie ogólnodostępna, przy czym nie będą mogły 
korzystać z niej grupy zorganizowane np. kluby sportowe. Re-
zerwacji obiektów można dokonywać telefonicznie, mailowo 
lub poprzez system rezerwacji na stronie www.osir.pl Płatność 
można dokonywać gotówką.

Dane kontaktowe na poszczególne obiekty:
- Baranowo: e-mail: p.kucharski@osir.pl, nr tel. 666 895 185
-  Przeźmierowo: e-mail: j.duszczyk@osir.pl, nr tel. 601 

953 008
-  Tarnowo Podgórne: e-mail: k.blaszczyk@osir.pl, nr tel. 61 

816 60 86 lub 603 442 628.

Maksymalna liczba osób, która będzie mogła jednorazowo 
przebywać na boiskach i kortach tenisowych OSiR: 

- Baranowo (ul. Wypoczynkowa 93a) – dwa boiska, na 
których może przebywać maksymalnie 14 osób: w dwóch 
grupach po 6 osób lub 6 osób i osoba prowadząca na każde 
z boisk,

- Przeźmierowo (ul. Kościelna 46/48) – dwa boiska, na 
których może przebywać maksymalnie 14 osób: w dwóch gru-
pach po 6 osób lub 6 osób i osoba prowadząca na każde z bo-
isk, a także kort tenisowy, na którym mogą przebywać maksy-
malnie 4 osoby lub 4 osoby i osoba prowadząca zajęcia,

- Lusowo (plaża) – dwa boiska, na których może przebywać 
maksymalnie 14 osób: dwa boiska, na których może przeby-
wać maksymalnie 12 osób, w dwóch grupach po 6 osób lub 6 
osób i osoba prowadząca na każde z boisk,

- ORLIK 2012 (Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 20) – dwa 
boiska i skate park, na których może przebywać maksymalnie 
20 osób: dwa boiska, na których może przebywać maksymal-
nie 14 osób, w dwóch grupach po 6 osób lub 6 osób + osoba 
prowadząca na każde z boisk oraz 6 osób na skate parku,

- Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 15) – trzy boiska + dwa 
korty tenisowe, na których może przebywać maksymalnie 31 
osób: trzy boiska, na których może przebywać maksymal-
nie 21 osób, w trzech grupach po 6 osób lub 6 osób i oso-
ba prowadząca na każde z boisk; dwa korty tenisowy, na któ-
rych może przebywać maksymalnie 10 osób: 4 osoby lub 
4 osoby i osoba prowadząca zajęcia na każdym z kortów, 
- stadion piłkarski GKS Tarnovia (Tarnowo Podgórne,  
ul. 23 Października 34) jedno boisko, na którym może prze-

Można korzystać

bywać maksymalnie 7 osób: jedna 6-osobowa grupa lub 6 
osób i osoba prowadząca zajęcia.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze 
otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeń-
stwa:

– zachowanie dystansu społecznego,
–  obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na 

dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. bo-
isku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

– ograniczona liczba osób,
–  weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób 

wchodzących na obiekt),
–  brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego 

z wyjątkiem toalety,
– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
–  obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących 

i opuszczających obiekt,
– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Kolejnym etapem odmrażania sportu ma być otwarcie m.in. 
sal i hal sportowych, w których początkowo będzie mogło tre-
nować nie więcej niż 6 osób.

Odmrażanie sportu według planu rządu ma odbyć się 
w czterech etapach. Ostatni zakłada przywrócenie działalności 
klubów fitness, siłowni i klubów tanecznych oraz możliwość 
organizowania imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 
50 osób.

~ Ania Lis
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Na granicy miejscowości Rumianek i Góra powstaje 
pole golfowe Black Water Links. Będzie to jedyny 
tego typu obiekt w Wielkopolsce. Za projekt pola od-

powiedzialny jest Caspar Grauballe – duński projektant, w któ-
rego dorobku znajduje się projektowanie, nadzór i przebudo-
wa ponad 50. pól na całym świecie oraz projekt wykonawczy 
Trump International Golf Links w Szkocji i przygotowanie 
Royal Birkdale Golf Club na the OPEN w 2008 r. Cały obiekt 
to blisko 75 hektarów, na których powstanie m. in. pełnowy-
miarowe 18-dołkowe pole, strefa treningowa, budynek klu-
bowy, restauracja, sklep i strefa SPA. Woda do nawadniania 
pola będzie pochodziła z „odzysku”, czyli z pobliskiej oczysz-
czalni. Nie będziemy korzystać z żadnej wody podziemnej, 
czy gruntowej z jezior – przyznaje Andrzej Wentland, prezes 
Black Water Links Tarnowo Podgórne. Prace na polu ruszyły 
pełną parą kilka tygodni temu. 

Na jakim obecnie są etapie?
Andrzej Wentland: Jesteśmy w trakcie robót, można powie-

dzieć wstępnych. Robimy meliorację i nawodnienie całego 
obiektu. Powstaje akademia treningowa do nauki gry w golfa 
i strzelnica golfowa tzw. driving range, którą chcemy otworzyć 
w pierwszej kolejności. Myślę, że w drugiej połowie czerwca 
zaczniemy już wybijać piłkę na strzelnicy, a pod koniec sierp-
nia zaczniemy trenować na małym polu, czyli akademii.

A viv a vis niego kształtów nabiera już pełnowymiaro-
we 18-dołkowe pole golfowe.

Tak. Przygotowujemy się do realizacji mistrzowskiego pola 
typu links. Planujemy, że zasiewy zakończymy w przyszłym 
roku. Później będziemy czekać prawie cały rok, aby trawa się 
ukorzeniła, tak by na wiosnę 2022 móc wpuścić pierwszych 
golfistów.

Co obecnie jest robione na małym polu?
Dzisiaj (29 kwietnia – przyp. aut.) zaczęliśmy siać trawę na 

strzelnicy i czekamy na deszcz. Myślę, że trawa powinna wzejść 
za 2-3 tygodnie. Wiadomo, że początkowo będzie rachityczna, 
bo musi się rozrosnąć i ukorzenić, ale ze spokojem, pod koniec 
czerwca już będzie można wybijać piłkę. Na strzelnicy jest ten 
plus, że po niej się nie chodzi. Wybijamy piłki z maty i trawa 
teoretycznie nie jest nam potrzebna. Wstęp na nią ma tylko pra-
cownik, który zbiera piłki specjalną maszyną.

Jaka jest powierzchnia pola golfowego?
Cały teren to około 75 hektarów. Akademia plus strzelnica 

to około 15 ha. Pozostałą cześć będzie zajmowało pole, do-
mek klubowy, parking, pomieszczenia techniczne. Liczymy, 
że samo pole będzie miało 55-60 ha.

Od czasu zamknięcia pola w Bytkowie golfiści z Pozna-
nia i okolic muszą pokonywać co najmniej 100 km  żeby 
móc zagrać. Czy powstanie tego pola to odpowiedź na ich 
potrzeby?

Na pewno. Przede wszystkim jest to spełnienie mojej pasji. 
Zawsze marzyłem o tym, że powstanie w naszej Gminie. Dla 
golfistek i golfistów z regionu będzie to bardzo dobra miej-
scówka. Nie trzeba będzie jeździć te minimum 100 km na 
obiekt Kalinowych Pól czy jeszcze w dalsze odległości. W Ru-
mianku powstaje pole, dzięki któremu będziemy mogli grać 
w golfa codziennie, a nie raz na jakiś czas.

Na pewno wpłynie to na jego popularność i poziom.
Trening czyni mistrza. Liczymy, że młodzież i dzieci, któ-

rych będziemy promować na naszym polu zaistnieją w euro-
pejskim i światowym golfie. Jest to bardzo popularna na całym 
świecie dyscyplina olimpijska. Liczymy, że dzieciaki się za-
palą, bo to jest sport, który jak wciągnie, to połyka na całość.

Osiągnięcie poziomu mistrzowskiego, udział w Wielkim 
Szlemie czy igrzyskach olimpijskich jest marzeniem niejedne-
go rozpoczynającego swoją przygodę z golfem.

Dlatego golfa,  tak jak inne dyscypliny sportu należy zacząć 
uprawiać wcześnie. Im szybciej się zacznie, tym lepiej. Wia-
domo, że jeśli zaczniemy grać będąc w szkole podstawowej 
to będzie zupełnie inne przełożenie w wieku juniorskim czy 
seniorskim.

Czy w Polsce można mówić już o wyczynowym golfie czy 
nadal jest tyko rekreacja?

Golfistów w Polsce jest stosunkowo mało. W porównaniu 
ze Szwecją, gdzie jest ponad 10 mln ludzi, a w golfa gra oko-
ło 1 miliona. W Polsce osób grających w golfa jest około 15-
20 tys. W dużej mierze, myślę, że w 90 procentach, jest to re-
kreacja. Pozostałe 10 procent stanowi kadra zawodowców, na 
poziomie profesjonalnym, ale ciągle jest to sport amatorski. 
Wiadomo, że światowa czołówka to około 500 liczących się 
golfistów. Im więcej będziemy trenować, tym większą będzie 
kadra naszych golfistów.

Czy jest to drogi sport?
Z golfem jest różnie. Jest tani, średnio tani, średnio drogi 

i drogi. Podstawowy zestaw kijów można kupić za 600 czy 700 
zł. Można też kupić za 50 czy 60 tys. Ja za swój pierwszy set 
kijów zapłaciłem 900 zł z torbą. Kijów nie wymienia się co 
roku. Można, ale nie trzeba. Można nimi grać kilka lat. Mi-
tem jest uznawanie golfa za bardzo drogi sport. Wykupując 
członkostwo w danym klubie możemy grać na polu codzien-
nie, tyle ile chcemy. Przekładając to na przykład na tenisa, 
gdzie za kort płaci się 100 lub 150 zł i gra się godzinę, a jedna 
gra golfowa trwa 4-5 godzin. Roczne członkostwo w klubie to 
koszt od 3 do 5 tys. zł. Można zatem łatwo sobie przeliczyć. 8 
miesięcy gry, bo tak mniej więcej trwa sezon, codzienna gra, 
kilkaset gier i godzin.

Poza polem powstanie klub i inne pomieszczenia.
Tak. Powstanie restauracja, sklep, klub i pomieszczenia dla 

golfistów. Będzie strefa odnowy biologicznej. Klub już jako 
taki powstał. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Myślę, 
że już w maju będziemy zarejestrowani w Polskim Związku 
Golfa i tworzymy drużynę.

~ Notowała Ania Lis

Sposób nawadniania będzie całkowicie spełniał normy eko-
logiczne, co sprawia, że będzie to jedyny tego typu obiekt 
w Polsce.

Pole Czarna Woda
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Dla Rafała Urbaniaka przed-
wcześnie zakończony sezon 
koszykarski 2019/2020 był 

pierwszym w charakterze trenera drugo-
ligowej Tarnovii Basket Tarnowie Pod-
górnym. W poprzednim sezonie był jej 
zawodnikiem pełniąc rolę kapitana. Za-
grał w osiemnastu meczach, spędzając 
na parkiecie ponad 330 minut. W swo-
jej karierze zawodniczej reprezentował 
barwy klubów z Pruszkowa i Stalowej 
Woli (1 liga) oraz Bydgoszczy, Plesze-
wa, Rawicza, Leszna i Suchego Lasu (2 
liga). Spędził również kilka sezonów na 
parkietach lig niemieckich.

Ania Lis: Czy jest Pan skromny?
Rafał Urbaniak: Tak, jestem skrom-

ny. Nie lubię się chwalić, ponieważ nie 
sprawia mi to przyjemności. Jestem ty-
pem obrońcy, który dba o otaczających 
go ludzi. Ich pozytywna opinia jest dla 
mnie najważniejsza. Samo chwalenie się 
jest dla mnie oznaką słabości i komplek-
sów oraz braku akceptacji otoczenia. 
Dobre słowo musi zawsze wyjść z dru-
giej strony, bez sugerowania. Wówczas 
jest duża szansa na obiektywizm.

AL: A czy usłyszał Pan takie dobre 
słowa?

RU: Tak i to nie raz. Zmiana perspek-
tywy z boiska na ławkę był dla mnie 
ciężka. Mentalnie cały czas czułem się 
zawodnikiem. 25 lat kariery ukształ-
towało we mnie naturalną potrzebę ry-
walizacji. Przed sezonem nie byłem pe-
wien czy dam radę się przestawić i być 
przy moim ukochanym sporcie patrząc 
na niego tak jakby „z boku”. Jednak do-
bre słowa ze strony znajomych, ludzi 
związanych z Klubem, kibiców oraz 
zaufanie Zarządu Klubu i zawodników 
bardzo pomogły. Dziękuję za wszystkie 
komentarze. Niesamowicie mobilizują 
mnie do dalszej pracy i rozwoju.

AL: Czy tylko to w pracy trener-
skiej daje Panu satysfakcję?

RU: Jeżeli chodzi o koszykówkę to 
rywalizacja na boisku i oczywiście zwy-
cięstwa. Nie są one jednak najważniej-
sze. Satysfakcję daje mi maksymalne 
zaangażowanie całej drużyny, a wynik 
jest wykładnikiem pewności siebie, for-
my dnia oraz oczywiście potencjału. 
Czuję się usatysfakcjonowany, jak wi-
dzę szczęście i zadowolenie z gry po-
szczególnych zawodników.

AL: Jakim był Pan koszykarzem?

RU: Bardzo am-
bitnym, nieustę-
pliwym i pamię-
tliwym. Często 
p o t r z e b o w a ł e m 
mocnego impulsu, 
żeby pokazać swo-
je pełne umiejętno-
ści, jak np.: rewanż 
za porażkę w pierw-
szej rundzie roz-
grywek. Uwielbia-
łem efektowną grę. 
Imponowała mi praktycznie przez całą 
karierę. Najwięcej emocji i energii wy-
zwalała u mnie możliwość wygrania 
spotkania poprzez rzucenie decydują-
cych punktów, wybronienie akcji lub 
zbiórkę. Ważna była możliwość wspól-
nego zwycięstwa.

AL: A tak w ogóle, dlaczego akurat 
koszykówka?

RU: Pewnie nie będę oryginalny – 
Michael Jordan. Coś niesamowitego 
i magicznego było w słowach Włodzi-
mierza Szaranowicza – „Hej, hej, tu 
NBA” i transmisjach, dla których budzi-
łem się w środku nocy na początku lat 
90-tych. Nie byłem w stanie oprzeć się 
chęci gry w koszykówkę. W pierwszych 
klasach szkoły podstawowej „trenowa-
łem” pływanie, które z czasem zamieni-
łem na boisko asfaltowe z krawężnika-
mi, bez siatek, ze sztywnymi obręczami. 
Z czasem stało się ono moim drugim 
domem. Blisko boiska była pompa osie-
dlowa, więc wody było pod dostatkiem 
i do szczęścia więcej nie było mi trzeba. 
Z czasem jednak apetyt zaczął rosnąć 
i postanowiłem zacząć trenować w klu-
bie. 

AL: W przedwcześnie zakończo-
nym sezonie drużyna pod Pana wo-
dzą zajęła 5. miejsce i awansowała 
po raz pierwszy w historii Klubu do 
play-offów. Jak ocenia Pan grę swoich 
zawodników?

RU:  Cieszę się z wyniku, jednak 
uważam, że zawodnicy zasługują 
swoim potencjałem na wyższe miejsce. 
Trochę mieliśmy pecha związanego 
z kontuzjami Piotra Janowskiego 
i Alberta Krawca. Taki jest jednak sport 
i cieszę się, że w przyszłym sezonie 
będą z nami dużo silniejsi. Miałem cichą 
nadzieję, że przejdziemy co najmniej 
pierwszą rundę play-off. To właśnie 

Trenerski debiut o tych najważniejszych 
grach najdłużej się 
pamięta, to tam tworzy 
się historia. Tam też 
zdobywa się największe 
doświadczenie. Żałuję, 
że w tym sezonie nie 
było nam to dane. 

AL: Czy ma Pan ja-
kieś trenerskie inspi-
racje? 

RU: Na swojej dro-
dze spotykałem wie-
lu bardzo różnych tre-
nerów. Impulsywnych, 
spokojnych, narzuca-
jących schematy, da-

jących „wolną rękę”, słuchających, 
krzyczących itede. Nikt nie wywarł na 
mnie takiego wrażenia jak Phil Jackson, 
w jaki wyważony sposób potrafił stwo-
rzyć zespół złożony z tak różnych cha-
rakterów, często wzajemnie się wyklu-
czających. Wynikiem tego jest liczba 
zdobytych mistrzostw w jego karierze.

AL: Które zwycięstwo jest dla Pana 
najbardziej wartościowe?

RU: Jednym z lepszych meczów 
w tym sezonie był rewanż w Kątach 
Wrocławskich. W pierwszym spotka-
niu doznaliśmy gorzkiej porażki po do-
grywce na własnym parkiecie, tym bar-
dziej zwycięstwo w rundzie rewanżowej 
było ważne.

AL: Jakie są Pana postanowienia 
na kolejny sezon?

RU: Chciałbym, aby każdy z graczy 
występujących w przyszłym sezonie 
w Tarnovii Basket, czuł satysfakcję z gry 
oraz znał swoją rolę w zespole, która 
wpływa na pewność siebie. Zawodnicy 
są najważniejsi, trener jest dla nich, a nie 
odwrotnie. Niestety duża część trene-
rów o tym zapomina. Sportowym celem 
minimum na pewno będzie awans do 
pierwszej ósemki. Jednak do gry w play-
-off potrzebna będzie mocna psychika 
całego zespołu oraz fizyczność, o którą 
na pewno zadba trener Piotr Borkowski. 
Dodatkowo będę dążyć do rozpo-
wszechnienia koszykówki wśród spo-
łeczności lokalnej Gminy Tarno-
wo Podgórne, aby ukazywać piękno 
tej dyscypliny i przy okazji powięk-
szyć społeczność skupioną wokół Tar-
novii Basket Tarnowo Podgórne. 
Bardzo serdecznie zapraszamy do śle-
dzenia i kibicowania wszystkim naszym 
drużynom, a młodzież zainteresowaną 
trenowaniem koszykówki zapraszamy 
na przyszłe treningi.
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WZP.6721.5.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowi-
cach przy ul. Tarnowskiej.

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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul. 
Tarnowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 28 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

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.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00. Zgodnie 
z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
lipca 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.12.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 28 maja 2020 r. do 26 czerwca 
2020 r., ul. Poznańska 115 (budynek A), pokój 13, w godzinach pracy 
urzędu. Jednocześnie w związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po 
wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61 8959 269, 61 
8959 230) lub drogą elektroniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na 
adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adre-
sem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmia-
ny planu miejscowego odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy skła-
dać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska / nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
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 2020 r. 
poz. 346 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne - budynek A, pokój 13 na ww. warunkach - oraz skła-
dać uwagi do projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lip-
ca 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.11.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy 
ul. Dopiewskiej oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część 
przy ul. Otowskiej położonych w Lusówku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla działki nr 198/4 przy ul. Dopiewskiej 
oraz dla działek nr 141/2, 144-część, 146/2-część przy ul. Otowskiej po-
łożonych w Lusówku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnie-
niu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) 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.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 15 czerw-
ca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 
o godz.14:00.

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

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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lip-
ca 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.
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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.6721.6.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwa-
ły Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 
sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej.

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) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIX/742/2017 z dnia 29 sierp-
nia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej w dniach od 28 
maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

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.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.

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

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.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 
lipca 2020 r. 

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

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 283) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko, gdyż przedmiotowa zmiana planu miejsco-
wego stanowi niewielką modyfikację dotychczasowych dokumentów 
i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodę na 
odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Po-
znaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

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

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

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

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

Nakład: 5 000 egz.; Numer zamknięto: 12.05.2020 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:  Oliwka z Tarnowa Podgórnego, fot. M. Wójcik

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

PŁYTKI
PANELE

TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

Marka
i wizerunek

Logo, CI,
Materiały wizerunkowe

Reklama
Ulotki, Plakaty,

Foldery, Banery,
Roll‑upy

Poligrafia
Gazety, Książki,
Opakowania,

Nietypowe wydawnictwa

Fotografia
Zdjęcia produktowe,
Sesje wizerunkowe, 

Retusz zdjęć

ul. Rynkowa 148, Przeźmierowo  •  +48 601 70 55 41  •  biuro@pwprojekt.pl  •  www.pwprojekt.pl

Video
Montaż filmów,
Animacje, Efekty

Podnośniki
koszowe

tel. 608 443 604

Wycinanie
i przycinanie drzew
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DAM PRACĘ
• Chłodnictwo-Klimatyzacja, Przeźmierowo. Przyj-
miemy ucznia bez konieczności uczęszczania do 
szkoły 602 648 644
• Szukam do opieki nad starszą Panią .Poznań Ogro-
dy  tel. 508 173 710
• Potrzebna pielęgniarka urologiczna do wymiany 
cewnika raz w miesiącu – Lusowo Tel: 601 554 806

• Zatrudnię pracownika do SKLEPU z gospodar-
stwem domowym (AGD ). Praca w Przeźmierowie. 
Mile widziany rencista. Tel: 607-448-642
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych  503 -008 -671
• Emeryt, kierowca C, doświadczenie wywrotka szu-
ka pracy  694 -043 -808
• Szukam pracy - wszystkie prace ogrodowe, potnę 
drzewo 667 069 745

~ i na koniec...

Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność. 
 Emily Dickinson

Panu 
Mieczysławowi Paczkowskiemu

Sołtysowi Baranowa
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MAMY
składają: 

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

oraz Sołtysi

Naszej koleżance Zosi Remlein
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Mamy
Zofii Przybylskiej

składają koleżanki i koledzy
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tarnowie Podgórnym

Pani Zofii Remlein
serdeczne wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Mamy

składają współpracownicy z redakcji 
„Sąsiadki-Czytaj”

Panu
Mieczysławowi Paczkowskiemu

Sołtysowi Baranowa
oraz jego najbliższym

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
MAMY

składają: Rada Sołecka  
wraz z mieszkańcami Baranowa

Praca  
Przeźmierowo

Firma w Przeźmierowie pil-
nie potrzebuje pracownika 
do sprzątania w obiekcie biu-
rowym. 

Tel.: 503 912 986

Panu Mieczysławowi 
Paczkowskiemu 
Sołtysowi Baranowa 

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci MAMY 

składa Koło Seniorów  Baranowo

Panu Mieczysławowi  
Paczkowskiemu 

Sołtysowi Baranowa 
Pani Małgosi i Rodzinie

z głębi serca płynące wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 
MAMY, TEŚCIOWEJ I BABCI 

składa ZR

Panu Mieczysławowi 
Paczkowskiemu 
Sołtysowi Baranowa

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

Mamy Jadwigi Paczkowskiej 
składają koleźanki i koledzy  

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Tarnowie Podgórnym

Catering 
na uroczystości
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„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

Praca Przeźmierowo
Firma w Przeźmierowie pil-
nie potrzebuje pracownika do 
sprzątania w obiekcie biurowym. 
Tel.: 503 912 986
OGROD Z E N I A
P A N E L O W E
5 1 9 - 4 8 5 - 8 8 8
7 9 2 - 0 1 9 - 9 9 3

Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniuJesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu od 1200 do 2200

Dowozimy
pod adresy

jak również można 

odebrać zamówienie
w pizzerii

U nas można płacić kartą przy dostawie domowej lub skorzystać z zupełnie
bezkontaktowej opcji dostawy poprzez płatność online (w ramach współpracy z Pyszne.pl)

pełne menu na
www.neopizza.pl

tel.: 61 670 66 72, 66 838 58 98

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

NASIONA TRAWY

PRODUCENT:
Gospodarstwo rolne Magdalena i Leszek Kierzek
ul. Rokietnicka 63; 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 502 681 117

ARETA
KOSTRZEWA CZERWONA GAZONOWA

wysiew nasion: 1kg na 30-40 m2
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• 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

Przeszkadza Tobie

PIEŃ
w ogrodzie,

działce, parku?

FREZOWANIE
PNI-KARPIN
-USUWANIE

www.megadrwal.pl

tel. 883 979 808

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)

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

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.

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

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 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.

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywany
fotele

MYCIE
elewacji
dachówki

kostki bruk.
ogrodzeń

wykładziny
krzesła

Eko 21Dom

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN
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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

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

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

• BUDOWLANE • HODOWLANE •
OGRODZENIA Z SIATKI LEŚNEJ

tel. 792 019 993, 510 709 601

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

   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

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

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

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!

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

RABAT NA 
DOSZCZELNIANIE OKIEN

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

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

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

Ukrainka szuka pokoju

661-590-360
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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

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

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

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

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

tel. 508 610 256

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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697�695�990

DRESOProducentOdziezyReklamowej

TANIEC
FITNESS

JOGA
dzieci i dorośli

696 737 661
Ul. Bliska 16

LUSOWO

696 737 661
Ul. Bliska 16

LUSOWO

Nie musisz stać w kolejkach
Załatwimy Twoją sprawę za Ciebie

Pośrednik rejestracji pojazdów
tel. 517 451 386

amatirejestracja@gmail.com

ul. 23 Października 32, 
62-080 Tarnowo Podgórne,
w sklepie Polskim
+ 48 790 204 485
@LaMufkaPL

• USŁUGI KRAWIECKIE
• BIELIZNA
• SUKIENKI XXL
• FARTUCHY KUCHENNE
• TOREBKI
• AKCESORIA DLA PUPILI
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USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

/ optykdolinski
575 300 443

ul. Poznańska 97/1, 
62-080 Tarnowo Podgórne

Dbamy o Twój wzrok 

FACEBOOK .COM /

TARNOVIABASKET

TEL .  664  467  818

TARNOVIA .BASKET@GMAIL .COM

TARNOV IA  BASKET

ZAPRASZA

KOSZYKÓWKA

DLA DZIECI I

MŁODZIEŻY
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GABINET
PSYCHOLOGICZNY

Tarnowo Podgórne

Iwona Przekop - Kistowska

www.psycholog-przekop.pl

tel. 669 221 993

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

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

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

CZESNE WRAZ Z WYZYWIENIEM Z DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH TARNOWO PODGÓRNE
750 zł   (DOFINANSOWANIE Z GMINY TARNOWO PODGÓRNE)

ul.  Gajowa  66,  Zakrzewo

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71
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OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:od poniedziałku do piątku 9:00-18:00, sobota 9:00-18:00, niedziela 10:00-15:00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ! DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWECHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

PRODUCENT OGRODZEŃ
PANEL

OFERUJEMY TAKŻE MONTAŻ

SIATKA OGRODZENIA
BETONOWE

ul. Krótka 19, Kokoszczyn
koło Tarnowa Podgórnego

tel. 501 557 929, 737 468 306
mail: biuro@domitrz.com.pl

Ogrodzenia Irek Domitrz

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ



TAKIEJ BUDY 
JESZCZE NIE BYŁO !!!

takabuda.pl

nowoczesnych pracowni
zawodowych

przestrzennych sal lekcyjnych

staże i praktyki w kilkudziesięciu 
firmach partnerskich

biblioteka, świetlica
i centrum multimedialne

pełnowymiarowa sala sportowa

 

z widownią i szatniami

dogodny plan lekcji

system stypendialny

Technikum:
- technik logistyk
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik elektronik
- technik procesów 
  drukowania

Branżowa
Szkoła
I stopnia:
- cukiernik
- piekarz
- kucharz
- fryzjer
- stolarz
- tapicer
- krawiec
- mechatronik
- magazynier logistyk
- elektromechanik
- drukarz o�setowy

rekrutacja do I klas - wrzesień 2020


