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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Jak na pewno Państwo zauważyli, już po zamknięciu 
poprzedniego numeru gazety okazało się, że w ślad za 
wprowadzeniem narodowej kwarantanny przesunięty 
został termin 29. Finału WOŚP – na 31 stycznia. Dla-
tego postanowiliśmy przesunąć także termin Koncertu 
Noworocznego – podtrzymując tradycję na to wydarze-
nie zapraszamy dzień przed finałem, czyli 30 stycznia. 
Dla nas to trzy tygodnie więcej na przygotowana – dla-
tego w ostatni weekend stycznia na pewno będzie się 
działo! Zapraszamy do śledzenia wszystkich relacji on-
line – szczegóły wewnątrz numeru. 
I WOŚP, i Koncert świetnie wpisują się w ciąg imprez 
na powitanie 2021 roku. Wcześniej odbyła się nowo-
roczna eskapada po Gminie (nie sposób było jej nie 
usłyszeć!) i Samochodowa Rundka Króle na Kołach – 
dlatego uważamy, że tak pozytywnie rozpoczęty nowy 
rok musi przynieść wiele dobrego!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Centrum Integracji Obywatelskiej z Tarnowie Podgórnym
22 grudnia została podpisana umowa na budowę Centrum 

Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym. Obiekt po-
wstanie w centrum miejscowości, przy parku im. J. Wojkie-
wicza. Zgodnie z projektem w obiekcie mieścić się będą sale 
spotkań i wystawiennicze, oczywiście z niezbędnym zaple-
czem sanitarnym i technicznym. W przyszłości znajdzie tutaj 
przestrzeń m.in. dla organizacji pozarządowych, koła seniora, 
małej kawiarni oraz Muzeum Demokracji. Natomiast w bez-
pośrednim otoczeniu Centrum powstaną ścieżki spacerowe, 
plac zabaw, miejsca parkingowe, będzie też stacja do ładowa-
nia pojazdów elektrycznych.

Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie
Podobne funkcje spełniać będzie Centrum Integracji Obywa-

telskiej w Przeźmierowie. Umowę z wykonawcą tego obiektu 
Wójt podpisał 21 grudnia. Tu też znajdą się pomieszczenia dla 
organizacji pozarządowych i największego w Gminie koła se-
niora. Do budynku zostanie przeniesiona Filia Urzędu, tu po-
wstanie także posterunek Policji.

Co o inwestycjach warto wiedzieć?
CIO w Przeźmierowie buduje Przedsiębiorstwo Produkcyj-

no-Usługowo-Handlowe Tadeusz i Artur Michalski z Leszna, 
a w Tarnowie Podgórnym – firma METROTECH z Poznania. 
Planowany termin zakończenia prac obiektu w Przeźmierowie 
przypada na koniec listopada 2021 r., a w Tarnowie Podgór-
nym na koniec marca 2022 r. 

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej Tarnowo Pod-
górne realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych: całkowita wartość inwe-
stycji – 9 877 337,44 zł, a wartość dofinansowania – 3 870 202 
zł. ~ ARz

Centrum Integracji 
Obywatelskiej razy dwa!
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~ pytanie do wójta

Najpierw trochę historii…  Do 27 maja 1990 r. w Pol-
sce, na trzech szczeblach administracji – woje-
wódzkim, powiatowym i gminnym – działały rady 

narodowe. Gminna rada narodowa była organem administra-
cji państwowej. O jej liczebności decydowała powiatowa rada 
narodowa, natomiast kandydatów mogły zgłaszać organiza-
cje polityczne: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR, 
dominująca), Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (które na 
wsiach próbowało konkurować z PZPR) oraz Stronnictwo De-
mokratyczne (z niewielkimi wpływami i to jedynie w dużych 
miastach). Naczelnik gminy, jako organ wykonawczy, wybie-
rany był na czas nieokreślony przez przewodniczącego woje-
wódzkiej rady narodowej. Ten sam organ miał zresztą prawo 
do odwołania naczelnika w dowolnym czasie i bez żadnych 
konsultacji. Kandydat na naczelnika musiał posiadać legity-
mację partyjną, co więcej: do 1981 r. wszystkie stanowiska 
kierownicze w naszej Gminie zajmowali członkowie PZPR.

Kompetencje gminnej rady narodowej w głównej mierze 
obejmowały zadania zlecone przez wyższe instancje. Podob-
nie rzecz się miała z finansami – to budżet państwa przeka-
zywał środki finansowe na poszczególne zadania. Dlatego 
w praktyce ówczesna gmina nie posiadała własnych docho-
dów, a majątek, którym zarządzała, był państwowy.

Dopiero ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 
r. reaktywowała realną samorządność. Przede wszystkim to 
już nie partia, a ludzie – wyborcy – zaczęli decydować o tym, 
kto zostaje radnym, a kto wójtem. Ponadto gmina została wy-
posażona w majątek (grunty, budynki, infrastrukturę itp.) oraz 
uzyskała źródła dochodów własnych poprzez zagwarantowa-
ny udział w podatku PIT i CIT oraz całkowity dochód z po-
datku od nieruchomości, środków transportu, czynności cy-
wilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz różnych opłat 
lokalnych. 

To sprawiło, że przede wszystkim od aktywności i umie-
jętności wykorzystywania lokalnych szans rozwojowych za-
leży wielkość budżetu i tym samym możliwość realizowania 
potrzeb lokalnej wspólnoty. Pamiętam, że ta ustrojowa zmia-
na wywołała ogromny entuzjazm i zaangażowanie lokalnych 
społeczności. Patrząc z perspektywy czasu w efekcie tej re-
formy to lokalne społeczności stoją za osiągniętym dzisiaj 
poziomem rozwoju gospodarczego i społecznego gmin. Ten 

niezwykły rozwój, choć w różnym stopniu (w zależności od 
lokalnych szans, ale też odwagi samorządowych liderów) do-
konał się w każdej gminie, w każdym mieście. Realizowano 
zadania zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a nie wskaza-
ne odgórnie przez władze wojewódzkie czy centralne, jak to 
było przed 1990 rokiem. 

Wydawać by się mogło, że te czasy dawno minęły. Nieste-
ty od kilku lat obserwuję podkopywanie fundamentów lo-
kalnej samorządności. Niby są to małe kroczki, ale jestem 
świadomy, że są one coraz liczniejsze i w konsekwencji mogą 
zadziałać wg zasady „kropla drąży skałę” – tu w bardzo ne-
gatywnym znaczeniu. Jednym z przykładów jest tryb przy-
dzielania wsparcia w ramach „Tarczy dla Samorządów”, który 
w moim odczuciu prowadzi do reaktywowania systemu nie-
mal bliźniaczego do rad narodowych. 

Działania, polegające na zrekompensowaniu strat będących 
następstwem pandemii Covid-19, nazywane są Tarczami, i są 
kierowane do różnych branż życia gospodarczego, instytucji 
kultury, a także samorządów terytorialnych. Była już wicepre-
mier rządu RP Jadwiga Emilewicz zapewniała: „Samorządy 
w związku z pandemią Covid-19 odnotowują spadek wpływów, 
m.in. z podatków. Dlatego chcemy wesprzeć ich budżety…”. 
Później rząd w podobny sposób komunikował o uruchomie-
niu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (Tarczy dla 
samorządów). 

Co prawda w pierwszym rozdaniu przy obliczaniu kwot 
pomocy rząd korzystał z nikomu nieznanego algorytmu, ale 
wówczas to wsparcie przyznano wszystkim jednostkom sa-
morządowym. Pamiętajmy jednak, że ta zapowiedź „zupełnie 
przypadkowo” przypadała w czasie finału kampanii prezy-
denckiej i była firmowana jako pomysł Prezydenta Andrzeja 
Dudy (słynne czeki na dyktach). Co więcej najpierw rząd 
rozdawał samorządom deklaracje wsparcia, a dopiero później 
uchwalono prawo umożliwiające taką pomoc. Po kilku mie-
siącach przekazano zadeklarowane środki, a następnie zobo-
wiązano samorządy do podania zadań inwestycyjnych, które 
będą z tych środków sfinansowane. 

W drugim etapie Rządowego Programu samorządy musiały 
składać wnioski z propozycjami konkretnych zadań inwesty-
cyjnych. Jednakże wydane na użytek tego Programu rozpo-
rządzanie w sprawie kryteriów przyznawania pomocy jasno 
pokazywało, że podczas oceniania zgłoszonych projektów pa-
nować będzie całkowita dowolność i uznaniowość. Ponieważ 
było już po wyborach, to podstawowym algorytmem i kryte-
rium do udzielenia wsparcia stała się ewidentnie kwestia 
poparcia w wyborach dla Prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak wiadomo Wielkopolska w rankingu popierania kan-
dydatury Andrzeja Dudy nie przoduje. I ma to niestety swo-
je odzwierciedlenie w przyznanym wsparciu: tylko mniej niż 
połowa wielkopolskich jednostek samorządowych otrzymała 
wsparcie, a średnia wielkość pomocy w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca wyniosła zaledwie 76 zł, podczas gdy dla 
np. podkarpackiego ta wartość jest trzy razy wyższa (213 zł).  

- cd. na str. 5

Czy powrócą Rady Narodowe?

Wielkopolska nie przoduje 
w rankingach poparcia  
dla obecnie rządzących  
i ma to niestety swoje 

odzwierciedlenie w pomocy 
przydzielanej z budżetu państwa



4    | sąsiadka~czytaj |  styczeń 2021

~ aktualności

Sprawdź,  
co się dzieje  

w Twojej  
miejscowości

Baranowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Letniskowej

Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Nad Miedzą 
(w granicach m. Poznania). Trwają uzgodnienia z PSG 
w sprawie terminu przebudowy gazociągu

Trwa opracowanie projektu przebudowy ul. Platy-
nowej oraz skrzyżowania Szamotulska/Kasztanowa/
Platynowa

Zakończono remont dachu szkoły podstawowej

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

Ceradz Kościelny
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Orła

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jankowic-
ką przy szkole

Trwa procedura przetargowa na rozbudowę remizy

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej

Zakończono budowę ulicy/sięgacza przy ul. Szamotul-
skiej (inwestycja z udziałem mieszkańców)

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

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na 
osiedlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Cie-
pła, Upalna)

Kokoszczyn 
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o zezwo-
lenie na  budowę II etapu ścieżki pieszo-rowerowej łą-
czącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo
Trwa procedowanie przez Starostwo wniosku o po-
zwolenie na budowę ul. Kukułki

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnego od-
cinka ul. Zielnej

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla kon-
tynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej

Zakończono budowę chodnika i miejsc postojowych 
na ul. Dopiewskiej (przy przedszkolu)

12 grudnia Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zaprosili mieszkańców na 
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Można było nabyć ręcznie robione lokal-
ne produkty: dżemy, smalec, świece zapachowe, anioły z makramy, po-

duszki, ozdoby... Świąteczny nastrój podkreślały kolędy w wykonaniu Luizy Rybak, 
a o 16.00 przybył Gwiazdor. Wydarzenie odbywało się przy przeźmierowskiej cho-
ince przy Pasażu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Kilka dni wcześniej, z okazji mikołajek członkowie Rady Sołeckiej Przeźmierowa 
Lidia Sikora i Ireneusz Rembalski, przy dużej współpracy ze strony radnych Gmi-
ny Sławomira Knapskiego i Juliana Kiełczewskiego, przygotowali i rozdawali naj-
młodszym mieszkańcom słodkie upominki. Dzieci chętnie rozmawiały ze św. Miko-
łajem, zapewniały że były grzeczne i mówiły o swoich prezentowych marzeniach, 
a na pożegnanie otrzymywały słodkie prezenty przekazane przez firmę Millano.  
 ~ ARz

Szlachetną kampanią zostały obję-
te osoby w wieku 80 lat i więcej, 
które mieszkają na terenie sołec-

twa Tarnowo Podgórne i kwalifikowały 
się do udzielenia wsparcia w takiej for-
mie. Przeszło 100 paczek świątecznych 
przygotowanych przez Sołtysa Piotra 
Owczarza przy pomocy członków Rady 
Sołeckiej Tarnowa Podgórnego zawie-
rało artykuły spożywcze oraz niezbęd-
ne w tym czasie maseczki ochronne. 
Realizacja tego przedsięwzięcia odbyła 
się dzięki funduszom sołeckim oraz nie-
zwykle hojnym darczyńcom. 

Gotowe paczki zostały dostarczo-
ne prosto pod drzwi obdarowywanych 
zgodnie z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa tj. maseczka, dystans 
i dezynfekcja. Radości i pozytywne-
go zaskoczenia obdarowanych nie było 
końca na widok przygotowanych nie-
spodzianek, przekazywanych z rąk 
świątecznie wystrojonych przedstawi-
cieli sołectwa. Taka mała dawka dobra 
dla potrzebujących daje bardzo dużo 
szczęścia i spełnienia tym co to czy-
nią… 

W imieniu obdarowanych pragnie-
my podziękować za wsparcie finansowe 
i rzeczowe (żywnościowe oraz w posta-
ci podarowanych maseczek) firmom bez 
których ta kampania nie mogłaby się zi-
ścić (w kolejności alfabetycznej):

·  Avi-vet Jacek Mamczur Tarnowo 
Podgórne,

· Lidl Polska Jankowice,
· Migra Decor Ewa Michalska,
· Mondelēz International Jankowice,
·  MWT Maciej Owczarz Tarnowo 

Podgórne.
~ Barbara Przyjemska

Sołectwo Tarnowo Podgórne

Świątecznie w Przeźmierowie

Świąteczna paczka  
dla tarnowskich seniorów
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Na początek dobra wiadomość: zwiększyła się liczba 
punktów szczepiennych na terenie naszej Gminy – do 
MED-LUX i BO.MEDICA w Przeźmierowie dołą-

czył MEDIKOR. Obecnie są to następujące placówki:  
•  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Prze-

źmierowo,
•  Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, 

Przeźmierowo,
•  Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. Spor-

towa 1, Tarnowo Podgórne. 

Nadal czekamy na zgodę NFZ na utworzenie punktu w Tar-
nowskich Termach (w ramach projektu Metropolii Poznań, by 
utworzyć jeden dodatkowy punkt w każdej gminie). Uwaga – 
Gmina nie ma żadnego wpływu na decyzję placówki o zgło-
szeniu się do Narodowego Programu Szczepień ani na zgodę 
NFZ na uruchomienie punktu szczepień). 

Obecnie trwają szczepienia grupy 0, która obejmuje pra-
cowników sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujących in-
dywidualną praktykę), pracowników domów pomocy społecz-
nej i ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy 
i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych oraz rodzice wcześniaków. 
Z naszych informacji wynika, że niemal wszyscy pracownicy 
OPS i pracownicy służby zdrowia z placówek na terenie Gmi-
ny przyjęli już pierwsze dawki. 

15 stycznia uruchomione zostaną zapisy dla osób powyżej 
80. roku życia, 22 stycznia powyżej 70. roku życia. W kolej-
nych tygodniach powinna być uruchomiona rejestracja kolej-
nych grup wiekowych. 

E-skierowania będą wystawiane automatycznie dla kolej-
nych roczników. Potem każdy, kto chce się zaszczepić, musi 
się zarejestrować w wybranym przez siebie punkcie (nie obo-
wiązuje rejonizacja, mapa wszystkich punktów szczepień jest 
dostępna na gov.pl/szczepimysie) – można to zrobić następu-
jąco:

- poprzez ogólnopolską całodobową infolinię 989, 
- online Internetowe konto Pacjenta,
- w punkcie szczepień. 

Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 
25 stycznia.

Już dzisiaj niektóre punkty przyjmują wstępne zgłoszenia od 
osób, które chcą się tam zaszczepić. W dniu zamykania gazety 
u nas można skorzystać z następujących możliwości:

• BO.Medica: mail zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 
782 108 108, 

• MEDIKOR – specjalna zakładka na www.medikor.eu lub 
mail szczepieniatarnowo@medikor.eu 

W treści maila trzeba podać imię, nazwisko, PESEL, kon-
taktowy nr tel.

Niestety dużą barierą dla płynności procesu szczepień jest 
liczba dawek szczepionki jaką otrzyma każdy z punktów – to 
TYLKO 30 dawek na tydzień. To oznacza, że nasze punkty 
mogą łącznie zaszczepić jedynie 90 osób w ciągu tygodnia. 
Tymczasem na dzisiaj w naszej gminie w poszczególnych 
przedziałach wiekowych mamy następującą liczbę osób:

• powyżej 80 lat: 852 osoby,
• 70 – 80 lat:   1 833 osoby,
• 60 – 70 lat:  3 144 osoby.
Oznacza to, że proces szczepienia poszczególnych grup 

wiekowych na pewno zajmie sporo czasu. Dlatego mam na-
dzieję, że po wyszczepieniu grupy 0 do naszych punktów tra-
fiać będzie więcej dawek.

W ostatnich dniach wojewodowie nałożyli na samorządy 
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu na szczepienia 
dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dlatego uru-
chomiliśmy już specjalną infolinię nr 508 559 467, pracującą 
w godzinach od 8.00 – 14.00 dla osób chcących skorzystać z 
dowozu (uwaga: niezbędne będzie podanie dnia i godziny oraz 
wskazanie punktu szczepienia). 

Proszę o śledzenie informacji na stronie Narodowego Pro-
gramu Szczepień gov.pl/szczepimysie oraz stronach podmio-
tów szczepiących na terenie naszej Gminy: med-lux.pl,  medi-
kor.eu oraz bomedica.com.pl

Bądźmy odpowiedzialni, zaszczepmy się – dla naszego 
wspólnego zdrowia!

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
Gminny Koordynator ds. szczepień

Szczepienia COVID-19 w naszej Gminie 

Dlatego samorządowcy dość zgodnie nazwali ten program 
Rządowym Programem Lojalnościowym. 

Oczywiście naszej Gminy nie ma na listach beneficjentów 
wsparcia w ramach II etapu Tarczy, mimo że złożyliśmy wnio-
sek mocno umotywowany ważnymi społecznie aspektami.

Rządzący, odpowiadając na zarzuty niesprawiedliwego roz-
działu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 
mówią, że objęli pomocą mniej zamożne gminy, co nie jest 
prawdą. 

Z brakiem zrozumienia u rządzących spotkał się też apel 
organizacji samorządowych o zawieszenie na czas pandemii 
tzw. podatku janosikowego. Gmina Tarnowo Podgórne, która 
na skutek pandemii już poniosła duże ubytki w budżecie, musi 
odprowadzić do budżetu państwa ponad 17 mln zł z tytułu tego 
podatku.

Z bólem i żalem stwierdzam, że zasady wsparcia budżetów 
samorządowych, które w związku z pandemią odnotowały spa-
dek dochodów, jest bliski formom działania w PRL. Uważam, 
że tak niesprawiedliwy rozdział pomocy będzie skutkować 
pogłębianiem i tak już silnych podziałów w społeczeństwie. 
Działając w taki sposób władze centralne jednoznacznie po-
kazują, że chcą decydować o kierunkach i zadaniach inwesty-
cyjnych poszczególnych jednostek samorządowych. A to jest 
sprzeczne z ideą samorządności. Stanowczo protestuję prze-
ciwko upartyjnianiu pomocy państwowej poprzez preferowa-
nie „swoich”, czyli tych samorządów, których liderzy są bliscy 
partii rządzącej. Nie zgadzam się na takie praktyki w wolnym 
i demokratycznym kraju!

~ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Czy powrócą Rady Narodowe? – cd.
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Trwa budowa kolejnego etapu oświetlenia na os. Mor-
skim

Ogłoszono przetarg na budowę hali  namiotowej przy 
szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

Przeźmierowo
Posiadamy zezwolenie na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni 
z kostki w okolicy ul. Folwarcznej); trwa uzgadnianie 
z PSG terminu przebudowy gazociągu

Przekazano plac budowy Centrum Integracji Obywa-
telskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zaci-
sze

Sady
Rozpoczęto budowę budynków komunalnych przy ul. 
Jeżynowej

Trwa opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego

Wybrano wykonawcę oświetlenia na sięgaczu z ul. Lu-
sowskiej

Sierosław
Trwa rewitalizacja Pałacu 

Trwa opracowanie projektu odwodnienia ul. Prostej

Trwa budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Bukowska / Pokrzywnicka

Swadzim
Trwa budowa dróg osiedlowych

Tarnowo Podgórne
Trwa przebudowa ul. Zbożowej

Przekazano plac budowy Centrum Integracji Obywa-
telskiej

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Batorowskiej

Otrzymaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Pary małżeńskie obchodzące w 2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
prosimy o zgłoszenie tego faktu przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu 
Cywilnego w terminie do 31 stycznia 2021 r. Zgłoszenie to będzie podstawą 

do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie medali „Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” i zorganizowania uroczystości ich wręczenia. 

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywil-
nego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. 
Dlatego jubilaci muszą sami zgłosić ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną 
ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielko-
polskiego do Prezydenta RP. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 
115 – bud. A, pokój 19, tel. 61 89 59 219 lub 61 89 59 243. Wnioski są również do 
pobrania w Filii Urzędu w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c, tam 
również można złożyć wypełniony dokument). Do Urzędu i do Filii zapraszamy 
w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, wtorek – czwartek w godz. 7.30-15.30 i w piątki 
w godz.: 7.30-14.00. ~ usc

UWAGA – Złote Pary

Na ostatniej w 2020 roku sesji Rada Gminy Tarnowo Podgórne jednogłośnie 
przyjęła projekt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2021 rok. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą 13 listopada Wójt Tadeusz Czajka zło-
żył na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Semby projekt budżetu. Potem 
pracę nad zapisami rozpoczęli radni w komisjach. 

Na sesji w dniu 15 grudnia głosowanie poprzedziło odczytanie najważniejszych 
założeń budżetu. Dochody Gminy Tarnowo Podgórne zaplanowano w wysokości 
blisko 275 mln zł, a wydatki ponad 283, 5 mln zł, w tym wydatki majątkowe to ok. 
33,5 mln zł (różnica będzie sfinansowana przez zaciągnięcie kredytu). Potem przed-
stawione zostały pozytywne opinie komisji oraz opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Procedurę zakończyło głosowanie, w którym radni jednogłośnie poparli bu-
dżet.

Jak pokazuje wykres najwięcej pieniędzy przeznaczamy w naszym budżecie na 
oświatę – 104 mln zł. Ponad 17 mln zł nasza Gmina musi odprowadzić do budżetu 
jako tzw. podatek janosikowy.

~ ARz  

rolnictwo i rybactwo
822 310,40

transport
22 151 310,29

gospodarka mieszkaniowa
5 669 268,00 bezpieczeństwo publ.i ppoż

2 190 906,22
oświata i wychowanie

104 250 397,71

administracja
21 750 059,21

pomoc społeczna
5 731 453,00kultura i ochr.dziedz.nar.

23 375 005,01

gospodarka komunalna i ochr.środ.
15 147 519,00

kultura fizyczna
9 453 807,25

rodzina
48 392 805,19

ochrona zdrowia
2 650 219,00

"janosikowe" 
17 102 349,00

różne rozliczenia
5 005 444,72

Budżet przyjęty jednogłośnie

500 +
Ośrodek Pomocy Społecznej in-

formuje, że wnioski na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022  

w sprawie ustalenia prawa do świad-
czenia wychowawczego „500+” można 
składać: 

 •  drogą elektroniczną: od dnia 1 lute-
go 2021 r.

 •  w formie papierowej: od dnia 1 
kwietnia 2021 r. ~ OPS
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Co prawda nie było nam dane, ze względu na obostrze-
nia, spotkać się na tradycyjnych noworocznych poka-
zach sztucznych ogni, ale w zamian zorganizowaliśmy 

noworoczną eskapadę po Gminie.  I jednego jesteśmy pewni 
– nowy rok powitaliśmy z przytupem! 

1 stycznia o 18.00 z parkingu przy OSP Tarnowo Podgórne 
wyruszyła wesoła, kolorowa i troszeczkę głośna eskapada sa-
mochodowo-autobusowa po Gminie. Noworocznym przejaz-
dem zawiadywał Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, 
który poprzez głośniki na samochodzie Tarnowskich Term po-
zdrawiał mieszkańców. Za nim w konwoju jechały wozy OSP 
Tarnowo Podgórne, OSP Lusowo i OSP Ceradz Kościelny, ka-
briolet (!) Świętych Mikołajów oraz oklejony czerwonymi ser-
cami autobus TPBUS (który będzie wystawiony na licytację 
WOŚP). 

Aż 30 królewskich załóg zameldowało się 6 stycznia 
na parkingu przy szkole podstawowej w Baranowie 
na miejscu startu Samochodowej Rundki KRÓLE NA 

KOŁACH po Gminie Tarnowo Podgórne. Jej organizatorem 
był Sztab WOŚP w Tarnowie Podgórnym. 

Wydarzenie odbywało się przy zachowaniu zasad reżimu sa-
nitarnego – odprawę przeprowadzono online, załogi startowa-
ły w określonych odstępach czasowych, a kolejne wskazówki 
można było uzyskać poprzez odczytanie QR-kodów. 

Warunkiem startu było pozyskanie numeru startowego. – 
Zaprosiliśmy wszystkich chętnych do „licytowania” numerów 
startowych, które też były oryginalne np. 36.6, 2021, 90210, 
40 i 4 czy 9.5 – wyjaśniają organizatorzy. – O niektóre była 
naprawdę zażarta walka. Najwyższą propozycję, 400 zł,  uzy-
skaliśmy za numer 29 (jak 29. Finał WOŚP), na którym swój 
podpis złożył Jurek Owsiak. 

Trasa Rundki przebiegała po naszej Gminie, ale znajomość 
Gminy nie była konieczna, bo przygotowane zadania wymaga-
ły przede wszystkim spostrzegawczości i dużej dawki dobre-
go humoru. Teoretycznie do pokonania było 55 km, natomiast 
niektórzy uczestnicy przyjeżdżając na metę Rundki zapew-
niali, że realizując kolejne zadania zaliczali tych kilometrów 
znacznie więcej. Na zakończenie przygotowana była jeszcze 

Powitaliśmy nowy rok i to jak!

– Przejechaliśmy przez każdą miejscowość naszej Gminy. 
Do każdej przywieźliśmy mnóstwo noworocznego blasku i po-
zytywnej kolorowej energii – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – 
Cieszę się, że mieszkańcy wyszli na zdrowy spacer i witali nas 
wzdłuż trasy. 

Przejazd był naprawdę spektakularny, ponieważ do eskapa-
dy spontanicznie przyłączyli się mieszkańcy swoimi autami, 
często przybranymi kolorowymi światełkami i świątecznymi 
ozdobami. Większość z nich pokonała całą, 77-kilometrową 
trasę, a konwój liczył czasami prawie 100 aut! Eskapada trwa-
ła trzy godziny i można ją było śledzić na żywo w Internecie. 

– Mamy nadzieję, że taki głośny i kolorowy początek nowego 
roku odstraszy wszelkie smutki! – podsumował imprezę Wójt 
Tadeusz Czajka. – Życzę wszystkim zdrowia i pozytywnego na-
stawienia na to, co nam przyniosą najbliższe miesiące. ~ ARz

Króle na Kołach

prosta samochodowa próba sprawnościowa i kilka podchwy-
tliwych zagadek logicznych. 

Na pokonanie całości uczestnicy dostali trzy godziny. Wy-
niki zostały ogłoszone online: zwyciężyła załoga z numerem 
13.5, drugie miejsce – z numerem 997, a trzecie – 101. Bardzo 
serdecznie gratulujemy! Dzięki tej imprezie w naszej wośpo-
wej eSkarbonce przybyło 2 000 zł. 

~ Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne
Dziękujemy Tomkowi Duszczakowi i jego przyjaciołom za 

przygotowanie i przeprowadzenie tego pełnego emocji wyda-
rzenia! 
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Poniżej zamieszczamy godziny 
otwarcia aptek na terenie naszej 
Gminy. Prosimy zwrócić uwagę 

na dyżury w porze nocnej oraz w święta 
i dni wolne od pracy. 
„Apteka Tarnowska”
ul. Poznańska 82B, Tarnowo Podgórne, 
tel. 61 816 45 77

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   8.00 – 16.00
dostępność w porze nocnej: 
1.02.2021 – 7.02.2021, 
5.04.2021 – 11.04.2021, 
7.06.2021 – 13.06.2021, 
9.08.2021 – 15.08.2021, 
11.10.2021 – 17.10.2021, 
13.12.2021 – 19.12.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy:  1.01.2021, 3.05.2021

Apteka „Nasza”
ul. Ogrodowa 14, Przeźmierowo, 
tel. 602 525 181

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   9.00 – 13.00
dostępność w porze nocnej: 
8.02.2021 – 14.02.2021, 
12.04.2021 – 18.04.2021, 
14.06.2021 – 20.06.2021, 
16.08.2021 – 22.08.2021, 
18.10.2021 – 24.10.2021, 
20.12.2021 – 26.12.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 23.05.2021

Apteka „Stokrotka”
ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, 
tel. 61 818 27 56

poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota:   8.00 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
15.02.2021 – 21.02.2021, 
19.04.2021 – 25.04.2021, 
21.06.2021 – 27.06.2021, 
23.08.2021 – 29.08.2021, 
25.10.2021 - 31.10.2021, 
27.12.2021 – 31.12.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 1.05.2021

Apteka „Stokrotka II”
ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo, 
tel. 61 652 38 93

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   8.00 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
22.02.2021 – 28.02.2021, 
26.04.2021 – 2.05.2021, 
28.06.2021 – 4.07.2021, 
30.08.2021 – 5.09.2021, 
1.11.2021 – 7.11.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 4.04.2021

Apteka „Witamina”
ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne, 
tel. 61 812 18 63

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   8.00 – 16.00
niedziela:  10.00 – 13.00
dostępność w porze nocnej: 
1.01.2021 – 3.01.2021, 
1.03.2021 – 7.03.2021, 
3.05.2021 – 9.05.2021, 
5.07.2021 – 11.07.2021, 
6.09.2021 – 12.09.2021, 
8.11.2021 – 14.11.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 3.06.2021

Apteka „W Lusówku” 
ul. Albatrosa 2, Lusówko, 
tel. 61 646 00 87, 882 138 942

poniedziałek – piątek:  8.00 – 19.00
sobota:   8.00 – 13.00
dostępność w porze nocnej: 
4.01.2021 - 10.01.2021, 
8.03.2021 - 14.03.2021, 
10.05.2021 – 16.05.2021, 
12.07.2021 - 18.07.2021, 
13.09.2021 - 19.09.2021, 
15.11.2021 - 21.11.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 25.12.2021

Apteka „Morska”
ul. Tarnowska 33D, Lusówko, 
tel. 61 448 54 63

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   8.30 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
11.01.2021 - 17.01.2021, 
15.03.2021 – 21.03.2021, 
17.05.2021 – 23.05.2021, 
19.07.2021 – 25.07.2021, 
20.09.2021 – 26.09.2021, 
22.11.2021 - 28.11.2021

Na wszelki wypadek dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 5.04.2021, 26.12.2021

Apteka „Pomocna”
ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo, 
tel. 61 652 41 74

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   9.00 – 14.00
dostępność w porze nocnej: 
18.01.2021 – 24.01.2021, 
22.03.2021 – 28.03.2021, 
24.05.2021 – 30.05.2021, 
26.07.2021 – 1.08.2021, 
27.09.2021 – 3.10.2021, 
29.11.2021 – 5.12.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 15.08.2021, 1.11.2021

Apteka „Pomocna”
ul. Szamotulska 26J, lok. G10, Baranowo, 
tel. 61 222 79 79

poniedziałek – piątek:  8.00 – 20.00
sobota:   9.00 – 18.00
niedziela:  10.00-16.00 
(tylko niedziele handlowe)
dostępność w porze nocnej: 
25.01.2021 – 31.01.2021, 
29.03.2021 – 4.04.2021, 
31.05.2021 – 6.06.2021, 
2.08.2021 – 8.08.2021, 
4.10.2021 – 10.10.2021, 
06.12.2021 – 12.12.2021
dostępność w święta i dni wolne 
od pracy: 6.01.2021, 11.11.2021

Apteka „Pod Orłem”
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, 
tel. 61 814 64 05

poniedziałek – piątek:  9.00-18.00

Apteka „Saggitarius”
ul. Św. Antoniego 2, Swadzim, 
tel. 61 663 80 83

poniedziałek – piątek:  9.00-21.00 
sobota:   9.00-21.00
niedziela:  9.30-20.00 
(tylko niedziele handlowe)

Apteka „Rosa”
ul. 23 Października 32, Tarnowo Podgórne,
tel. 61 663 80 83

poniedziałek – piątek:  7.30 – 21.00 
sobota:   8.00 – 16.00
niedziela:  10.00 – 16.00
(tylko niedziele handlowe)
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Tuż przed Wigilią nasza Gmina dostarczyła ponad 320 posiłków w ramach 
gminnego wigilijnego wsparcia. 

– Pomoc skierowaliśmy nie tylko do podopiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, ale także do wszystkich tych, którzy z racji pandemii, potrzebowali takiego 
wsparcia – wyjaśnia I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. – Mamy nadzieję, 
że w ich domach Święta Bożego Narodzenia były spokojniejsze i radośniejsze. Dzię-
kuję sołtysom, organizacjom pozarządowym i pracownikom Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej za współpracę przy tej akcji.  

Wigilijne posiłki zostały przygotowane i dostarczone przez lokalne punkty gastro-
nomiczne.

~ ARz

W grudniu 2020 roku minęła 102. rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Za nami obchody tego 
wydarzenia w Poznaniu i w Warszawie. Z powodu 

pandemii obchodzono je skromniej niż zwykle. 
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickie-

go w Lusowie obchody rocznicowe rozpoczęło już 26 grudnia, 
poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem generała w Mię-
dzyrzeczu. Na uroczystości oprócz delegacji i pocztu sztanda-
rowego Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Mu-
śnickiego w Lusowie obecny był pracownik Urzędu Miasta 
Międzyrzecz Łukasz Ruta.

Grupa sześciu biegaczy postanowiła uczcić to wydarzenie 
biegiem od pomnika generała w Międzyrzeczu do pomnika 
w Lusowie. Byli to: pomysłodawczyni biegu Jolanta Witczak 
z Lusowa, Ryszard  Bronowicki „Chyży” z Nowego Tomyśla, 
Krzysztof Lipiński „Maniack” z Poznania, Paweł Kuśnierz – 
Sportowy z Kaźmierza, Mirosław Rzadkowski – Niagara fit-
ness klub oraz Wiktor Sierszuła z Wolsztyńskiego Klubu Bie-
gowego. Wszyscy to ultramaratończycy, którzy przebiegali 
wcześniej dystans nawet 240 km. Trasa tego biegu wynosiła 
102 kilometry, czyli tyle, ile lat minęło od wybuchu wielko-
polskiego zrywu wyzwoleńczego.

Bieg rozpoczął się o 22.00, a do Lusowa sportowcy dobiegli 
następnego dnia, czyli 27 grudnia około godz. 12.00. Ta forma 
uczczenia wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyła się już 
po raz kolejny i wpisała się na stałe w kalendarz obchodów.

Gminne uroczystości odbyły się w Lusowie 29 grudnia. 
Rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, która ze 
względu na obostrzenia sanitarne była transmitowana przez 
media społecznościowe. Brali w niej udział: dyrektor IPN Ra-
fał Reczek, członek Zarządu Powiatu Piotr Zalewski, płk Pa-
weł Kruk z 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, przewod-
nicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne Krystyna Semba, 
dyrektor SP Lusowo Kinga Grek-Kowalczyk, prezes Klubu 

Seniorów Lotnictwa Barbara Bocian, 
sekretarz Wielkopolskiej Rady Woje-
wódzkiej SLD Lucjan Dutkiewicz oraz 
delegacja Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z prezesem Sta-
nisławem Bączykiem z Tarnowa Podgórnego na czele. 

Po mszy wszyscy obecni przeszli na cmentarz, gdzie przy 
grobie generała odbyła się dalsza część uroczystości. Delega-
cje złożyły kwiaty na grobie generała. Mowy okolicznościowe 
wygłosił Wójt Tadeusz Czajka, a po nim przedstawiciel Zarzą-
du Powiatu Piotr Zalewski. Całość uroczystości poprowadziła 
prezes Towarzystwa Zofia Smolarz. Obchody zakończono od-
śpiewaniem hymnu narodowego.

Pomimo pandemii w obchodach nie zabrakło osób, które 
swoją obecnością w kościele i na cmentarzu uczciły pamięć 
o zwycięskim zrywie Wielkopolan. 

~ Aleksandra Ludwiczak

Święta były radośniejsze

Obchody 102 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
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miejsce: Tarnowskie Termy
wioska Eskimosów

miejsce: TP-KOM
EKOgranie z WOŚP

miejsce: parking przy ZST
Krwiobus

miejsce: Hala OSiR przy Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne
studio online – z tego miejsca nadawany będzie na żywo program artystyczny
w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Tarnowo 
Podgórne
PROGRAM KONCERTU ONLINE (bez udziału publiczności)
11.00 - start transmisji online 29. Finału WOŚP 
11.45 - licytacja WOŚP
17.40 - główna licytacja WOŚP
19.00 - gwiazda finału - Kasia Wilk
20.00 - Światełko do Nieba
21.50 - Pokojowe Silent Disco online
WYSTĄPIĄ:
Mozaika, OSiR Dance Studio, KS Osada JIU JITSU, Woman’s Art Studio, zespół 
TUGA, Tarnovia Fight Club, Mażoretki GTP, KS Osada JIU JITSU JUDO, Zespół Pieśni 
i Tańca Lusowiacy, Maria Miśkiewicz, Jenna Malèna, Zespół UqSquad Przemek 
Śledź + ukulele, UKS Atlas Tarnowo Podgórne, Studio Piosenki GOK SEZAM, 
Joanna Sabo, zespół Czarodzieje to My, Julia Mróz, Michał Jenerowicz, Rafał “Panicz”
Pielucha i DJ, Weronika i Kornelia Mazurek, Martyna Perz, Gabrysia i Kamil Marsza- 
łowie, zespół Dead Pixels, zespół Prorock, Kompania artystyczna Mozaika i inni.

TARNOWO PODGÓRNE 31 stycznia

morsowanie, nurkowanie, WOŚPowy konwój
ze sceną na kołach i artystami

MOLO W CHYBACH
31 stycznia

miejsce: Baranowo
WOŚPowy konwój ze sceną na kołach i artystami, 
loteria fantowa, licytacja, rodzinny spacer
miejsce: Lusowo
Zimowe plażowanie z morsami w Sołectwie Lusowo, 
WOŚPowy konwój ze sceną na kołach i artystami, 
loteria fantowa
miejsce: Sierosław
Spacer dookoła wioski, kiermasz, loteria fantowa, 
WOŚPowy konwój ze sceną na kołach i artystami
miejsce: Wysogotowo
WOŚPowy konwój ze sceną na kołach i artystami, 
sołeckie ognisko, loteria fantowa
miejsce: Lusówko
ciasteczkowa kraina, WOŚPowy konwój ze sceną 
na kołach i artystami, loteria fantowa
miejsce: Przeźmierowo
WOŚPowy konwój ze sceną na kołach i artystami, 
loteria fantowa

30 stycznia

W rytmie serca WOŚP - koncert 
online Mieszkańców Gminy

PAŁAC JANKOWICE
29 stycznia

25-31 stycznia
licytacja WOŚP online
miejsce: facebookowa grupa 
Mieszkańcy Gminy Tarnowo
Podgórne

OGLĄDAJ 
NA ŻYWO ONLINE

IDŹ NA BEZPIECZNY SPACER

PYKNIJ COŚ 
NA WOŚP szczegółowe informacje na wosp.tarnowopodgorne

31 stycznia
Rodzinna gra terenowa
w pałacowym parku,
nordic walking po parku

Nordic walking po Tarnowie Podgórnym
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
początek: Liceum Ogólnokształcące TP
start godz. 11.00

31.01.202131.01.2021
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~ wosp /~ aktualności

Przedstawiamy harmonogram dyżurów radców praw-
nych świadczących usługi w ramach nieodpłatnej po-
mocy prawnej w naszej Gminie: 

· poniedziałek:   godz. 14.00 – 18.00
· wtorek, środa, piątek:   godz. 8.00 – 12.00
· czwartek:    godz. 11.00 – 15.00

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po 
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W celu rejestracji 
należy skontaktować się pod numerem tel. 61 8410 797 lub 
mailowo: pomocprawna@powiat.poznan.pl. 

Porady prawne odbywają się nadal w systemie zdalnym.
~ ARz

W połowie grudnia wystartowała nasza nowa strona 
internetowa Gminy Tarnowo Podgórne, nad którą 
pracowaliśmy od kilku miesięcy. Mamy nadzieję, 

że spotka się ona z Państwa pozytywnym odbiorem. Wszel-
kie spostrzeżenia, opinie, uwagi prosimy kierować na adres  
promocja@tarnowo-podgorne.pl Będziemy wdzięczni za każ-
dy sygnał! ~ ARz

Przypominamy, że w związku z wprowadzonym stanem 
epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników 
Urzędu Gminy, obowiązują tymczasowe zasady ob-

sługi interesantów.
Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Urzędzie, to prosimy 

o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu w Wydziale 
Obsługi Klienta i Informacji Publicznej (tel. 61 8959 200, 61 
8146 221). Filia Urzędu w Przeźmierowie przyjmuje miesz-
kańców bez konieczności wcześniejszego umówienia z jednak 
zachowaniem reżimu sanitarnego (jednocześnie w Filii Urzę-
du przebywać mogą dwie osoby).

Załatwienie spraw bez wcześniejszego umówienia jest moż-
liwe, aczkolwiek pierwszeństwo mają klienci umówieni.

Zapraszamy do załatwiania spraw drogą mailową i tele-
foniczne oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP i apli-
kacji eUrząd (o tym jak założyć profil zaufany oraz aplikację 
eUrzad informujemy na naszej stronie internetowej). ~ ARz

Nowa strona 
internetowa Gminy

Zanim przyjdziesz  
do Urzędu  
 – zadzwoń!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tarnowie Podgórnym 
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31.01.202131.01.2021 A jednak! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 
31 stycznia. Takie przesunięcie to skutek wprowadzo-
nej narodowej kwarantanny. Ale patrzmy pozytywnie 

– na przygotowania 29. finału dostaliśmy dodatkowe trzy ty-
godnie! I w naszej Gminie z tego skorzystaliśmy!

Pierwszy wielkoorkiestrowy akord zabrzmiał już 
6 stycznia – odbyła się  Samochodowa Rundka 
Króle na Kołach (piszemy o niej w tym nume-
rze). Teraz niemal każdego dnia mają miejsce 
kolejne wośpowe wydarzenia, a ich kulminacja 
nastąpi w ostatnią niedzielę stycznia. 

200 wolontariuszy odebrało już swoje pakiety, 
w których oprócz wośpowej puszki i czerwonych 
serduszek znalazły się środki ochrony osobistej (ma-
seczki i rękawiczki). 

W każdy czwartek prowadzimy wośpowe studio, gdzie naj-
pierw rozmawiamy z Jurkiem Owsiakiem i innymi sztabami 
w Polsce i zagranicą na temat organizacji 29. finału, a potem 
relacjonujemy nasze lokalne działania. 

Ruszyły już nasze licytacje na Allegro. W tym roku tylko tą 
drogą można wygrać ciekawe fanty. Lista wystawionych przez 
nasz sztab przedmiotów cały czas się wydłuża, ale oczywiście 

nadal przyjmujemy fanty – chcesz coś przekazać? czekamy na 
kontakt na wosp@tarnowo-podgorne.pl lub tel. 61 8959 263 
i 606 756 290.

W sobotę, 30 stycznia, w podróż po Gminie wyruszy woś-
powy konwój – będzie mobilna scena koncertowa, 

loteria, lody o smaku Wielkiej Orkiestry, atrakcje 
przygotowane przez sołectwa oraz kilka niespo-
dzianek! Wyjdź na sobotni spacer koniecznie!

A 31 stycznia zagramy najpierw na plaży 
w Chybach, potem przy TP-KOM, Tarnowskich 
Termach i  Zespole Szkół Technicznych – za-

praszamy na zdrowy spacer trasą łączącą te miej-
sca. Scena główna będzie w hali sportowej OSiR 

przy ZST, tu będzie również siedziba naszego Sztabu 
WOŚP. Niestety z racji obostrzeń nie możemy do hali 

zaprosić publiczności, ale wszystko będzie na żywo poka-
zywane w mediach społecznościowych. Zagrajmy razem – 
pandemii wbrew!

Nie sposób napisać o wszystkim, dlatego sprawdzajcie in-
formacje Sztabu WOŚP Tarnowo Podgórne w mediach spo-
łecznościowych. Sie ma i do zobaczenia!

~ Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne

GRAMY! Do końca świata i jeden dzień dłużej!
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~ podatki

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 24 listopada 
2020 r. uchwaliła stawki podatków lokalnych i opłaty 
targowej na 2021 rok. Wysokość tych stawek została 

zaproponowana przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusza Czajkę na poziomie stawek obowiązujących w roku 
2020.

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są w uchwale 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXXII/540/2020 w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 (Dz. Urz. 
Woj. Wielkp. z 2020 r., poz. 9048). Oto przykładowe (najczę-
ściej stosowane) stawki:
Ø		od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,66 zł od  

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

działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

Ø		od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, 

Ø		od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 
zł od 1 m2 powierzchni. 

Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2021 stosowana będzie 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXII/539/2020 
w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. 
Wielkp. z 2020 r., poz. 9047). Zgodnie z tą uchwałą obniżono 
cenę skupu 1 dt żyta do kwoty 48,00 zł. Stawka podatku ob-
liczona na podstawie tej ceny wynosić będzie na terenie gmi-
ny Tarnowo Podgórne 120,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla 
podatników posiadających gospodarstwo rolne, a dla pozosta-
łych podatników opłacających podatek rolny 240,00 zł za 1 ha 
fizycznego. 

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

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

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2020 r., wyniosła 196,84 zł za 1 m3 – zgodnie z Ko-
munikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku 
(M.P. z 2020 r., poz. 983).

Podobnie jak w latach poprzednich Rada Gminy Tarnowo 
Podgórne nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny drewna. 

Zatem w 2021 roku podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu wy-
niesie 43,3048 zł 

Podatek od posiadania środków transportowych
Na rok 2021 poszczególne stawki podatkowe zawiera 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne XXXII/541/2020 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 
2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020 r., poz. 9079). 

Przypominamy, że właściciele pojazdów podlegających 
opodatkowaniu winni złożyć (bez wezwania) deklaracje na 
podatek od środków transportowych DT-1. Termin do złoże-
nia tej deklaracji jak i do wpłaty I raty podatku od środków 
transportowych upływa w dniu 15 lutego br.

Formularze podatkowe
Obowiązują jednolite (na terenie całego kraju) wzory dekla-

racji i informacji na podatki lokalne. Dla podatku od nieru-
chomości IN-1, DN-1; podatku rolnego IR-1, DR-1, podatku 
leśnego IL-1, DL-1 oraz podatku od środków transportowych 
DT-1.

Formularze w wersji papierowej dostępne są w Wydziale 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Filii Urzę-
du Gminy w Przeźmierowie oraz w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (www.
tarnowo-podgorne.pl) jak i na Portalu Podatkowym na stronie 
(www.podatki.gov.pl).

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicz-
nej jest możliwe za pośrednictwem elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej ePUAP. Na portalu e-URZĄD 
w Tarnowie Podgórnym, dostępnym, za pośrednictwem na-
szej strony internetowej znajdują się odnośniki do wszystkich 
elektronicznych formularzy. Deklaracje i informacje muszą 
być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, wery-
fikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.

Decyzje wymiarowe na rok 2021
Osobom fizycznym, będącym podatnikami, decyzje w spra-

wie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
leśnego będą dostarczane przez Pocztę Polską na przełomie 
stycznia i lutego 2021 r.

Opłata targowa
Uchwałą nr XXXII/542/2020 Rada Gminy Tarnowo Pod-

górne wprowadziła i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 
2021 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2019 r., poz. 9149). 

W roku bieżącym opłata ta jednak nie będzie pobiera-
na na mocy art. 31zzm ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.):

„Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie 
pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”

Przepis ten dodany został do wspomnianej wyżej ustawy, 
nowelą z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkań-
cy w 2021 r. wynosi 26,00 zł od mieszkańca. Stawka ta obo-
wiązuje od 1 marca 2020 r. i została wprowadzona uchwałą 

Podatki lokalne na 2021
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nr XX/334/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 
stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020 r., poz. 1065).

Jest to stawka podstawowa, gdyż zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy 
są zobowiązani do zbierania odpadów w sposób selektywny. 
W uchwale tej Rada Gminy ustaliła również stawkę opłaty 
podwyższonej, którą stosować będzie Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne, wyłącznie jeżeli właściciel nieruchomości nie bę-
dzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny. Stawkę opłaty podwyższonej ustalono 
w wysokości 52,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca – 
jako dwukrotność stawki podstawowej. 

Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi zgodnie z uchwałą nr XX/338/2020 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkp. 
z 2020 r., poz. 1069) należy uiścić (bez wezwania) z góry, 
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
Opłatę tę uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy (nie 
jest to rachunek do wpłat podatków).

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi DO-1 został ustalony uchwałą 
nr XX/337/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 
stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020 r., poz. 1068). 
Podobnie jak formularze deklaracji i informacji podatkowych, 

formularze te w wersji papierowej dostępne są w Wydziale 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Filii Urzę-
du Gminy w Przeźmierowie oraz w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (www.
tarnowo-podgorne.pl).

Jest możliwość skorzystania ze zwolnień w opłacie za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi:

Ø na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XX/335/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkp. 
z 2020 r., poz. 1066) w wysokości 1,00 zł od obowiązującej 
stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

Ø na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 
XX/336/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkp. 
z 2020 r., poz. 1067) w wysokości 2,50 zł od obowiązującej 
stawki opłaty dla członków rodzin wielodzietnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Ro-
dziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.).

Zwolnienia te ze stosowania nie wykluczają się wzajemnie.
~ Jarosław Kabaciński 

Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 
2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435) ustaliła stawkę 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 
roku, w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

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

napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-
centa rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków 
jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2021 r., 

oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 

litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocz-
nej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) 
będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 r.

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

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

W bieżącym roku producent rolny może składać do wój-
ta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości 
limitu zwrotu określonego na 2021 r., w dwóch terminach:

Ø		od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent skła-
da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 
2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

Ø		od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup 
oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lu-
tego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

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

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 
nastąpi w terminie:
Ø		1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku 

w pierwszym terminie,
Ø		1 – 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wnio-

sku w drugim terminie 
w sposób określony we wniosku.

~ Jarosław Kabaciński,  
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Zwrot podatku akcyzowego
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Wielu zastanawia się co to za 
wysoki obiekt w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Poznań-

skiej 151, na terenie Hurtowni Elektro-
technicznej ELMAR. Krzysztof Maru-
szewski (pomysłodawca i inwestor tej 
budowli) z wykształcenia mgr inż. rolnik 
mówi, że hurtownia Elmar to tylko biz-
nes, a prawdziwe jego zainteresowanie 
to przyroda – fauna i flora, gwiazdy i ko-
smos. Na swojej posesji, w centrum Tar-
nowa posadził las, na drzewach zamoco-
wał budki dla ptaków, skrzynki na owady 
i domek dla wiewiórek. Szczególnie po-
kochał ptaki, ostatnio jerzyki.  

Pomysł wybudowania dla nich dom-
ków zrodził się dwa lata temu. Najpierw 
Krzysztof wykonał makietę z tektury, 
później rysunki techniczne a resztę jak 
mówi ma w głowie. W październiku roz-
poczęła się żmudna realizacja projektu, 
zakończona w grudniu. Konstrukcja stoi 
na 18-metrowym energetycznym słupie 
strunowym wkopanym 3 metry w zie-
mię. Na jego szczycie zamocowana jest 
platforma z ocynkowanej konstrukcji 
stalowej (firma TARMET) wystająca 3 
metry ponad słup. Platforma ma kształt 
sześciokąta. Na niej stoją certyfikowane 
dla jerzyków budki, zakupione w firmie 
MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna 
(z Kiełcza). Na każdym boku platformy 
są cztery piętra, po dwa domki na pię-
trze, razem 48 „lokali”. Scalone zostały 
w całość w zakładzie stolarskim Marci-
na Sikory z Tarnowa Podgórnego. Domki 
zwieńczone są sześciokątnym skośnym 
dachem, którego krokwie przykryto ory-
ginalną strzechą wykonana przez fir-
mę z Kaszub. W szczytach sześciokąta 
umieszczone zostały głośniki, z których 
będzie płynęła „muzyka” – wabiący 
śpiew jerzyków. Pod konstrukcją zamon-
towana jest kamera o kącie obserwacji 

360 stopni. Dla zabezpieczenia przed na-
porem wiatru słup ma 3 odciągi ze sta-
lowych lin zakotwiczonych do 3 wkopa-
nych w ziemię baz o łącznej wadze 6 ton. 
Usługi dźwigowe wykonywała GRUPA 
KRAWCZYK, a montaż jest dziełem 
Piotra Cichego.

Na czas zimowy, wloty do budek 
lęgowych są zasłonięte, by nie wprowa-
dzili się tam „dzicy lokatorzy”. W kwiet-
niu, w przeddzień przylotu jerzyków, 
zasłona ta zostanie zdjęta. Będziemy 
wówczas wypatrywali z utęsknieniem 
oczekiwanych gości – podniebnych akro-
batów.

Według naszej wiedzy jest to pierwszy 
tak duży, w oryginalny sposób zamon-
towany obiekt dla jerzyków w Polsce. 
Wzbudził już zainteresowanie ornitolo-
gów, w tym prof. dr hab. Piotra Tryja-
nowskiego z Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. Wierzymy, że Tarnowo 
Podgórne stanie się sławne jerzykami 
i ich unikalnym osiedlem.

Jerzyk (Apus apus) jest jednym z naj-
mniejszych występujących w Polsce pta-
ków. Jego przybliżone wymiary to: dłu-
gość 20 cm, rozpiętość skrzydeł 40cm, 
masa ciała 35 g. Z daleka podobny jest 
do jaskółki, choć nie są ze sobą spo-
krewnione. Polska nazwa JERZYKI po-
chodzi od imienia świętego Jerzego (III 
wiek), w ikonografii przedstawianego 
jako rzymskiego żołnierza przebijające-

go włócznią smoka. Z obserwacji przy-
jęto, że w dniu jego imienin 23 kwietnia  
jerzyki wracają z południowej Afryki do 
Polski. Większą część życia jerzyk spędza 
w locie. W powietrzu zbiera pożywienie, 
materiał na gniazdo, pije krople deszczu, 
kopuluje i śpi szybując z wiatrem na du-
żej wysokości (do 2,5 km). Ląduje przede 
wszystkim podczas okresu lęgowego, bu-
dując gniazdo i karmiąc pisklęta. Jest 
jednym z najszybszych ptaków spoty-
kanych w Europie, największe szybko-
ści osiąga w locie grupowym. W pogoni 
za zdobyczą osiąga prędkość 200 km/h. 
W Polsce jerzyki spotykane są od końca 
kwietnia do połowy października, jednak 
przeważnie przylatują w maju i odlatu-
ją w sierpniu. Są sprzymierzeńcem czło-
wieka w walce z owadami, szczególnie 
uciążliwymi komarami. Najdłuższa odno-
towana długość życia u zaobrączkowane-
go jerzyka to 21 lat. [info. oraz zdjęcie 
jerzyka z Wikipedia].  ~ Kazimierz Szulc

48 nowych mieszkań dla... jerzyków

Oddaj krew – dwie akcje!

W najbliższym czasie mamy aż dwie szanse na hono-
rowe oddanie krwi w ramach akcji, organizowa-
nych przez Stowarzyszenie Dar Serc.

Najpierw 31 stycznia, w ramach 29. Finału WOŚP w na-
szej Gminie, krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa stanie przy Zespole Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne. – Cieszę się, że w tym roku możemy włą-
czyć się w wielkoorkiestrowe granie – mówi Wojciech Jan-
czewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowa-
rzyszenia. – Dotychczas, podczas finałów, wykonywaliśmy 

badania profilaktyczne. Niestety ze względu na obostrzenia nie 
możemy tego robić, ale w zamian zagramy z Wielką Orkiestrą, 
organizując akcję krwiodawstwa.

Potem 13 lutego zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym. W tradycyjnych już godzinach (8.00 
– 16.00) będzie można oddać krew i zapisać się do banku daw-
ców szpiku.

Natomiast wszystkich, którzy pokonali koronawirusa, za-
chęcamy do oddawania osocza. Można to zrobić wyłącz-
nie w siedzibie Centrum w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej. 
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej rckik.poznan.pl 
lub pod nr tel. 574 782 025 lub 574 782 039.

~ ARz
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3-letni Piotruś choruje między innymi na dziecięce pora-
żenie mózgowe, retinopatię wcześniaków I stopnia oraz 
epilepsję. Codziennie wymaga intensywnej opieki rodzi-

ców. Ponadto zalecane jest, aby przynajmniej trzy razy w roku 
chłopczyk wyjechał na turnus rehabilitacyjny, który kosztuje 8 
000 zł każdy. Piotruś jest pogodnym chłopcem, dzielnie znosi 
comiesięczne pobyty w szpitalach i trudy codziennych reha-
bilitacji. 

Pragnąc wesprzeć rodziców Piotrusia, Sołectwo Tarnowo 
Podgórne i Gminny Klub Sportowy „Tarnovia” zorganizowali 
I Charytatywny Turniej Piłkarski, którego celem była zbiórka 
funduszy dla potrzebującego. Partia meczów rozegrana zosta-
ła 19 grudnia na obiekcie OSiR przy ul. Nowej w Tarnowie 
Podgórnym. Boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało podzie-
lone na dwie części, na których rozgrywano mecze trwające 
10 minut. Drużyny grały w systemie: 5 zawodników w polu + 
1 bramkarz. Swój udział potwierdziło 11 drużyn piłkarskich, 
z czego jedna przyjechała nawet z Leszna! 

Z uwagi na obostrzenia turniej odbył się bez udziału pu-
bliczności. Turniej rozegrano w dwóch etapach, a drużyny po-
dzielono na grupy A oraz B, z czego najlepsze drużyny gra-
ły w fazie „Ligi Mistrzów”, a pozostałe w rozgrywkach „Ligi 
Europy”. Zwycięzcą „Ligi Mistrzów” oraz całego turnieju 
okazała się drużyna FC Lusówko (na zdjęciu w białych stro-
jach). Pierwsze mecze rozpoczęły się już o godz. 9.00, a ostat-
nie zakończyły o 15.00. 

Dzięki wpłatom z „wpisowego” w wysokości 300 zł od dru-
żyny oraz zbiórce do puszki podczas rozgrywek zebrano łącz-
nie 4 640 zł! W tym wpłata od rodziców „młodzików” GKS 
Tarnovii, którzy nie wystawili drużyny, a dokonali wpłaty 
w kwocie 900 zł. 

Na koniec turnieju przeprowadzono ceremonię dekoracji 
dla wszystkich drużyn, która była transmitowana na portalu 
społecznościowym Facebook na stronie Sołectwa Tarnowo 
Podgórne. Trzem najlepszym zespołom wręczono puchary, 
a pozostałym dyplomy oraz gminne gadżety, które wręczał II 
Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek oraz Sołtys Piotr Owczarz. 
Na zakończenie ojciec Piotrusia podziękował za organizację 
turnieju, a zawodnikom za uczestnictwo i wpłaty dla syna. 

Jako współorganizator chciałbym podziękować osobom 
związanym z klubem sportowym: Prezesowi Zbigniewowi 
Trawce, Wojciechowi Stachowiakowi, Arturowi Dornie oraz 
Łukaszowi Stachowiakowi. Ważna również była pomoc osób 
związanych z Sołectwem Tarnowo Podgórne: Sołtysa Piotra 
Owczarza oraz członków Rady Sołeckiej: Barbary Przyjem-
skiej, Małgorzaty Mleczak i Tadeusza Rzepczyńskiego. 

Zachęcam Państwa do wspierania Piotrusia dowolnymi 
wpłatami na portalu zrzutka.pl – nazwa zrzutki: Turnus reha-
bilitacyjny (konto Michał Zwirblis) https://zrzutka.pl/7nekwx

~ Łukasz Duda
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Mikołaj przychodzi 6 grudnia 
i Tarnowo Podgórne to świę-
tuje – takie hasło przyświeca-

ło Sołectwu Tarnowa Podgórnego oraz 
współorganizatorom tj. Caritasowi Prze-
źmierowo i Wiosce Żywej Archeologii 
podczas wystosowywania zaproszeń 
na Średniowieczny Targ św. Mikołaja 
w Tarnowie Podgórnym. Zaproszenie na 
zdrowy spacer do Parku im. Jana Woj-
kiewicza – przy zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa, tj. zasłanianiu nosa i ust, 
utrzymywaniu dystansu społecznego 
i dezynfekcji, przyjęli mieszkańcy nie 
tylko stołecznej wsi. 

Przez cały dzień swoje wyroby i pro-
dukty oferowali średniowieczni kupcy 
i rękodzielnicy, odbyły się również po-
kazy dawnych rzemiosł. Dla najmłod-
szych do obejrzenia pozostawała także 
świąteczna zagroda z żywymi zwierzę-
tami, wśród których brylowała wyjątko-
wa sowa Jadzia. Podczas przygotowań 

do Świąt nie można zapominać o potrze-
bujących, dlatego swoje stoisko charyta-
tywne postawiło koło Caritas z Przeźmie-
rowa. Natomiast przy stoisku sołeckim 
zbierano środki na rehabilitację trzylet-
niego mieszkańca Tarnowa Podgórnego 
Piotrusia, który urodził się z dziecięcym 
porażeniem mózgowym, niedoborem 
odporności, retinopatią wcześniaków 
I stopnia. Dzięki ofiarodawcom w tym 
dniu udało się zebrać kwotę 1001,52 zł 
na turnus rehabilitacyjny. 

W trosce o bezpieczeństwo uczestni-
ków w tym roku zrezygnowano z orga-
nizowania programu artystycznego na 
scenie i wspólnego ubierania choinki. Po 
nadejściu zmroku po raz pierwszy roz-
błysła świąteczna iluminacja, a miejsco-
wość wypełniła się świątecznym nastro-
jem. Dopełnienie tego blasku stanowił 
pokaz ogniowy, który był transmitowa-
ny na facebook’owej stronie sołectwa. 
Mamy nadzieję, iż spacer po Średnio-

Wszyscy graliśmy dla Piotrusia

Średniowieczny Targ św. Mikołaja w Tarnowie Podgórnym

wiecznym Targu św. Mikołaja wprowa-
dził wszystkich w sielski nastrój i do-
starczył magii i świątecznej radości!

 ~ Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne
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Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i ga-
stronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani 
dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, 
o których mowa poniżej, dokonuje się w wysokości proporcjo-
nalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty kształtują się 
następująco: 

1. Podstawowa:
a)  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alko-

holu 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 prowa-
dzący 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 po-
przednim, 

b)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 
4,5% do 18% alkoholu – wnosi w wysokości 1,4% ogól-
nej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzed-
nim, 

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

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży po-
szczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wy-
sokości 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. 

Bezpłatne konsultacje specjali-
stów ruszają 18 stycznia! Ze 
wsparcia księgowej, radcy 

prawnego oraz doradcy podatkowego, 
skorzystać mogą przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne, start-upy 
oraz mieszkańcy planujący rozpocząć 
pracę na własny rachunek. 

W nadchodzącym czasie, ze względu 
na sytuację epidemiczną oraz w trosce 
o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz 
naszych ekspertów, nie zmieni się spo-
sób świadczenia wsparcia.  Doradztwo 
księgowej, doradcy podatkowego jak 
i radcy prawnego odbywać się będzie 
mailowo, w trybie ciągłym. Dodatko-
wo, raz w miesiącu,  wyznaczone zosta-
ły także terminy konsultacji telefonicz-
nych.

W przypadku chęci skorzystania 
z konsultacji telefonicznych, niezbęd-
na jest wcześniejsza rejestracja w biu-
rze Tarnowskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. Wyślij zgłoszenie 
mailowe na adres: kontakt@tarno-

wo-podgorne.pl lub zadzwoń: 61 89 
59 242. Informacji na temat dyżurów 
specjalistów udziela Dagmara Orlik.    

Harmonogram telefonicznych kon-
sultacji specjalistów w pierwszym 
kwartale 2021 r.

Doradca podatkowy 
25 stycznia, 22 lutego, 22 marca
W trakcie konsultacji ekspert odpowie 

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

Księgowa
18 stycznia, 15 lutego, 15 marca
Księgowa udziela wsparcia w zakre-

sie wyboru formy opodatkowania, zmia-
ny formy opodatkowania, obowiązków 
ewidencyjnych i podatkowych w zakre-

sie podatku dochodowego. Dowiesz się 
także jakie są obowiązki przedsiębiorcy 
w związku ze sprzedażą na rzecz osób 
fizycznych (kasa fiskalna, sprzedaż wy-
syłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń 
społecznych ZUS, podatku VAT i za-
trudnienia pracownika na umowę o pra-
cę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, 
o działo) oraz wymogi przy zatrudnia-
niu obcokrajowców. 

Radca prawny
20 stycznia, 17 lutego, 17 marca 
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie 

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

Doradztwo mailowe 
Ta forma wsparcia świadczona jest 

w trybie ciągłym.  Prosimy o kierowanie 
pytań do ekspertów na adres: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl Szczegółowe in-
formacje dotyczące konsultacji znajdu-
ją się na stronie internetowej www.tcwp.
pl, w zakładce Doradztwo. 

~ Dagmara Orlik, TCWP

Zdalne dyżury specjalistów

Termin płatności i raty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż alkoholi

~ tcwp
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„Dotacja na Twoją firmę” to projekt realizowany 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Na 

terenie Poznania i powiatu poznańskiego podmiotem odpo-
wiedzialnym za realizację naboru wniosków w ramach po-
wierzonego programu, jest Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (WARP Sp. z o.o.). Głównym celem pro-
jektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsię-
biorczości na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez 
utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych 
miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawo-
dowo powyżej 30 roku życia. 314 uczestników projektu otrzy-
ma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie po-
mostowe! Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie to 
15 837 387,06 zł. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie 
w dwóch naborach. Pierwszy nabór, w okresie 18-31 stycznia 
2021 r., z terminem rozpoczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej szacowanym na czerwiec br. Drugi nabór, w okre-
sie 7-18 czerwca 2021 r., z terminem rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej szacowanym na październik br. Zapoznaj się 
z regulaminem naboru wniosków, zobacz czy spełniasz wa-
runki  i złóż formularz rekrutacyjny. To szansa na zdobycie 
dotacji na otwarcie działalności gospodarczej! 

Dla kogo? 
Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych 

i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego, 
powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność 
gospodarczą i jednocześnie spełniają warunek przynależności 
do jednej z wymienionych grup: osoby ubogie pracujące; oso-
by zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące 
w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarob-
ki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagro-
dzenia; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający 
wsparcia, nienależący do osób z niepełnosprawnościami, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach; oso-
by bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, 
które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (szcze-
gółowe przypadki określa regulamin naboru); imigranci lub re-
emigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Co ważne, na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projek-
cie przydzielane będą osobom należącym do grup prioryteto-
wych, tzn. osób pracujących; osób bezrobotnych; osób, które 
utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji; 
osób, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źró-
deł energii lub osób, które zadeklarują stworzenie dodatkowe-
go miejsca pracy.     

Wielkość dofinansowania
Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu mogą liczyć 

na jednorazową dotację w kwocie  20 528,00 zł oraz dwana-
ście miesięcy wsparcia pomostowego w wysokości: 1 514,50 
zł netto miesięcznie. Dodatkowo, przewidziane jest wsparcie 
pomostowe w kwocie 637,50 zł netto miesięcznie w przypad-
ku założenia działalności w obszarze inteligentnych specjali-
zacji lub w sektorze odnawialnych źródeł energii.  

Złóż wniosek
Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospo-

darczej  i wsparcie pomostowe, należy złożyć formularz rekru-
tacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papiero-
wej, podpisanej przez kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. 
w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wnio-
sków zostały wskazane w Regulaminie, dostępnym na stronie 
www.warp.org.pl, w zakładce dotacje, „Dotacja na Twoją fir-
mę”. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęca-
my do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu mieszczą-
cym się w Poznaniu, ul. Piekary 19; tel. 61 65 63 500 oraz pod 
adresem mailowym twojafirma@warp.org.pl  

~ Dagmara Orlik, TCWP
 (źródło WARP)

Zdobądź dotację na otwarcie  
działalności gospodarczej

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

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania. W przypadku niedopełnienia obo-
wiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawo-
wym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej 
czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jedno-
czesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szcze-
gółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależ-
nej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, 
którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty 
w należnej wysokości w ustawowym 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 – ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641. Bliższych in-
formacji na powyższy temat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 
61 8959260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi 
zmianami). Dodatkowo informuję, iż 30 i 31 stycznia 2021 r. 
to dni wolne od pracy. Dlatego ważne jest, aby nie odkładać 
złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na alkohole na ostatnią chwilę.

~ wso 

~ tcwp
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesje z 8 grudnia i 15 grudnia

Przed Radą Gminy w grud-
niu postawiono wiele bar-
dzo odpowiedzialnych 

zadań – by im podołać zapla-
nowałam w tym miesiącu dwie 
sesje. Sesja nadzwyczajna 8 
grudnia dotyczyła uchwalenia 
„Zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne” 

Druga sesja odbyła się 15 
grudnia i dotyczyła uchwale-
nia budżetu na rok 2021.Wy-
pełnianie mandatu radnego było 
w tym okresie niezwykle dużym 
wyzwaniem. Program najważ-
niejszej sesji w roku, w którym 
znalazło się uchwalanie budże-
tu Gminy na 2021 r., obejmował 
jeszcze do rozpatrzenia 24 pro-
jekty uchwał. 

Zanim do tego jednak doszło 
radni musieli pochylić się nad 
nowelizację budżetu na 2020 r. 
i Wieloletnią Prognozą Finan-
sową. Istotne było uchwalenie 
wydatków, które nie wygasają 
mimo upływu roku budżetowe-

go. Rada pozytywnie rozpatrzyła 
też zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go w Rumianku przy ul. Nowej, 
Parkowej i Szkolnej, w Chybach 
przy ul. Jodłowej i Szamotul-
skiej, terenu przy ul. Cedrowej 
i Szamotulskiej oraz układu dro-
gowego pomiędzy ul. Szamotul-
ską, Cedrową i Kokosową. 

W dalszej części Rada uchwa-
liła Gminne Programy na 2021 
rok: przeciwdziałania narkoma-
nii w Gminie Tarnowo Podgór-
ne, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pro-
filaktycznych szczepień przeciw 
meningokokom dzieci na lata 
2021-2022, profilaktyki zakażeń 
pneumokokami dla osób powy-
żej 60. roku życia na lata 2021-
2022.

Rozpatrzono projekty uchwał 
mniejszej wagi dotyczących 
m.in. zezwolenia na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowymi dzierżaw-
cami, zaliczono drogę Aleję Sa-
morządności do kategorii dróg 
gminnych. Udzielono też po-
mocy finansowej dla powiatu 
poznańskiego celem opłacenia 
etatu specjalisty w filii Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Tarnowie Podgórnym. Kolej-
na pomoc dotyczy zapewnienia 
miejsca w izbie wytrzeźwień dla 
osób będących w stanie zagro-
żenia życia i zdrowia z terenu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Rada 
podjęła uchwałę umożliwiają-
cą zawarcie z gminą Oborniki 
porozumienia międzygminnego 
w sprawie powierzenia jej opie-
ki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi oraz ich wyłapywaniu z te-
renu Gminy Tarnowo Podgórne 
Podjęto uchwałę zmieniającą 

porozumienie międzygminne 
w zakresie lokalnego transpor-
tu zbiorowego poprzez zmianę 
oznaczenia linii komunikacyj-
nej nr 241 na nr 258 oraz zmia-
nę miejsca docelowego z Ronda 
Kaponiera na Dworzec Poznań 
Główny. Linia ta będzie trasą: 
Poznań Główny – Baranowo – 
Przeźmierowo – Batorowo – Lu-
sowo – Sady – Tarnowo Podgór-
ne. 

Po rozpatrzeniu tych wszyst-
kich projektów przeszliśmy 
do realizacji skomplikowane-
go i sformalizowanego procesu 
uchwalania budżetu Gminy na 
2021 oraz Wieloletniej Progno-
zy Finansowej 2021-2030 Rada 
Gminy przyjęła budżet 2021 r. 
Głosowanie było zwieńczeniem 
wymaganej procedury uchwala-
nia budżetu, m.in. radni zapozna-
li się z pozytywnymi opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej i komisji stałych Rady Gmi-
ny o przedłożonym projekcie. 
W dyskusji nad projektem rad-
ni poruszali sprawy dotyczące 
katalogu inwestycji zawartych 
w obowiązującym Planie Roz-
woju Lokalnego, które nie będą 
realizowane, a na które czekają 
mieszkańcy. W finalnym głoso-
waniu Budżet Gminy Tarnowo 
Podgórne został przyjęty jedno-
głośnie. Podstawowe informa-
cje dotyczące budżetu Gminy 
na 2021 r. znajdą Państwo we-
wnątrz tego numeru naszej ga-
zety. Życzenia świąteczne i no-
woroczne zakończyły XXXIV 
sesję, ostatnią w 2020 roku

Z wyrazami szacunku 
~ Krystyna Semba

Przewodnicząca Rady Gminy

Budżet 

na 2021 

uchwalono 

jednogłośnie
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~ rolnictwo

Uregulowanie odczynu pH gleby rolniczej to stworze-
nie roślinom odpowiednich warunków ich wzrostu 
i rozwoju poprzez:

• dostosowanie pH gleby do wymagań roślin uprawnych
• pozytywne oddziaływanie na intensywność procesów mi-

krobiologicznych, dzięki czemu  następuje usprawnienie obie-
gu węgla, azotu, fosforu, siarki i poprawa zaopatrzenia roślin  
w te składniki

• poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie, co ni-
weluje negatywne skutki susz i/lub ulew, ułatwia zabiegi agro-
techniczne na glebach ciężkich oraz przeciwdziała procesom  
denitryfikacji, które prowadzą do strat azotu

• ograniczenie toksyczności niektórych pierwiastków (np. 
glinu, żelaza czy manganu), które uszkadzają system korze-
niowy i zmniejszają dostępność składników pokarmowych

• nasilenie mineralizacji substancji organicznej w tym resz-
tek pożniwnych, uruchomienia składników z ich nieprzyswa-
jalnych form, zwiększenia pojemności kompleksu sorpcyjne-
go i ograniczenia wymywania makro- i mikroelementów co 
łącznie prowadzi do wzrostu zawartości przyswajalnych form 
składników pokarmowych.

Zatem najpierw trzeba glebę o niewłaściwym pH odkwasić, 
a dopiero później planować nawożenie makro- i mikroelemen-
tami.

Wpływ wapnowania na plony roślin uprawnych
Obserwowany przyrost plonów pod wpływem aplikacji wap-

na nawozowego jest w głównej mierze wynikiem zoptymali-
zowania właściwości środowiska wzrostu roślin, co przyczy-
nia się do poprawy wykorzystania składników pokarmowych 
z rezerw glebowych, nawozów mineralnych i naturalnych oraz 
bezpośredniego oddziaływania wnoszonych składników po-
karmowych (wapnia i magnezu).

Efektywność wapnowania mierzona zwyżkami plonów uza-
leżniona jest przede wszystkim od stopnia zakwaszenia gle-
by, jej kategorii agronomicznej i reakcji roślin na wapnowanie 
(rys. 1).

Reakcja roślin uprawnych na wapnowanie

I – rośliny bardzo silnie reagujące na wapnowanie (burak, 
kukurydza, groch siewny, lucerna, koniczyna)

II – rośliny silnie reagujące na wapnowanie (pszenica, jęcz-
mień, rzepak, bobik, łubin biały, łubin wąskolistny)

III – rośliny średnio reagujące na wapnowanie (żyto, owies, 
ziemniak, len, łubin żółty, seradela)

Im większe zakwaszenie, a zwłaszcza większa różnica mię-
dzy aktualną wartością pH a wymogami pod tym względem 
roślin uprawnych, tym wapnowanie przynosi lepsze rezultaty. 
Zwyżki plonów danego gatunku rośliny uprawnej pod wpły-
wem stosowania wapna nawozowego są na ogół większe na 
glebach lżejszych. Każda gleba charakteryzuje się jednak 
optymalnym (o najkorzystniejszych warunkach wzrostu) za-
kresem pH uwarunkowanym wielkością kompleksu sorpcyj-
nego (tab. 1). Znajomość pH gleby i jej kategorii agronomicz-
nej są niezbędne do wyznaczenia potrzeb wapnowania (tab. 1) 
i dawki wapna nawozowego (tab. 2) zgodnie z kryteriami sto-
sowanymi przez stacje chemiczno-rolnicze w Polsce. 

Tab. 1. Potrzeby wapnowania gleb mineralnych (grunty orne)

Potrzeby wap-
nowania

Kategoria agronomiczna gleb, pH KCl

bardzo lekkie lekkie średnie cięż-
kie

konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5
potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5

ograniczone* 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

*optymalny zakres pH gleby

Tab. 2. Dawki wapna na gruntach ornych w t CaO/ha
Potrzeby wap-

nowania
Grunty orne na glebach

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
konieczne 3,0 3,5 4,5 6,0
potrzebne 2,0 2,5 3,0 3,0
wskazane 1,0 1,5 1,7 2,0

ograniczone - - 1,0 1,0

Wapnowanie po przekroczeniu zakresu optymalnego jest 
zabiegiem zbytecznym, a niekiedy i szkodliwym, szczegól-
nie na glebach lekkich (słabo zbuforowanych), gdyż prowadzi 
do szeregu niekorzystnych zmian ich właściwości (np. przy-
spieszonej mineralizacji substancji organicznej, uwsteczniania 
mikroelementów i fosforu), co skutkuje zakłóceniem pobiera-
nia składników przez rośliny i obniżeniem efektu plonotwór-
czego. Z podobnych względów nie jest zalecane jednorazowe 
stosowanie zbyt wysokich dawek nawozów wapniowych oraz 
ich formy tlenkowej (szybkodziałającej) na glebach lekkich. 
Należy przy tym pamiętać, że o skuteczności nawozów od-
kwaszających decyduje stopień rozdrobnienia (im nawóz jest 
drobniejszy, tym szybciej działa) oraz równomierność wysie-
wu i wymieszania z glebą. 

Efekt działania wapna nawozowego jest najczęściej opty-
malny w drugim roku po zastosowaniu. Przy wyborze terminu 
wapnowania należy brać także pod uwagę interakcje wapna 
z innymi nawozami (azotowymi, fosforowymi, naturalnymi), 
które mogą prowadzić do strat składników pokarmowych oraz 
reakcje roślin (wapnowanie przeprowadza się pod przedplony 
roślin o małej tolerancji na zakwaszenie takich jak buraki cu-
krowe, rzepak czy lucerna).

Wielokierunkowe oddziaływanie poprawnie przeprowa-
dzanego wapnowania nie ogranicza się tylko do zwiększania 
efektywności produkcji roślinnej, ale również odgrywa istotną 

Pozytywna rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej
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rolę prośrodowiskową, miedzy innymi poprzez ograniczanie 
rozpraszania składników pokarmowych (szczególnie azotu) 
i zwiększenie odporności gleb na różne formy degradacji.

Wapnowanie na przedplon
Na odkwaszanie gleby czy zapobieganie jej zakwaszaniu 

należy zawsze patrzeć przez pryzmat zmianowania. Nawo-
zy wapniowe powinno stosować się pod przedplon. Po nim 
przyjdzie w zmianowaniu roślina najbardziej wymagająca pod 
względem odczynu gleby. Mogą to być buraki cukrowe, rze-
pak, lucerna czy jęczmień. Przykładowo, gdy rzepak ozimy 
poprzedza pszenica ozima, to wapnowanie powinniśmy wy-
konać przed jej siewem. Wynika to z tego, że efekt działania 
nawozów odkwaszających najczęściej jest optymalny w dru-
gim roku po zastosowaniu. Gdy wykonamy wapnowanie, 
wymagany jest pewien czas, aż nawóz się rozpuści i dopie-
ro wtedy gleba będzie odkwaszona. Co w przypadku braku 
wapnowania pod przedplon? Wtedy nawóz wapniowy nale-
ży zastosować natychmiast po zbiorze przedplonu i dobrze go 
wymieszać z glebą. W takiej sytuacji ze względu na szybkość 
działania, o ile to możliwe (patrz kategoria agronomiczna gle-
by), preferowane są nawozy tlenkowe. Natomiast z nawozów 
węglanowych najszybszym działaniem odznacza się kreda. 
Powstając w innych warunkach posiada ona strukturę ziaren 
bardziej podatną na rozpuszczanie w glebie. 

Prawidłowe wykonanie zabiegu wapnowania
Dokonując wyboru terminu wapnowania, należy mieć tak-

że na uwadze reakcje nawozów wapniowych z innymi na-
wozami. W efekcie może prowadzić to do strat składników 
pokarmowych. Dlatego nawozów zawierających formę amo-
nową azotu, jak i nawozów fosforowych nie powinno się sto-
sować bezpośrednio przed lub po wapnowaniu (straty azotu 
w postaci ulatniającego się amoniaku i fosforu poprzez jego 
uwstecznianie do form nierozpuszczalnych w wodzie). Z tej 
samej przyczyny (straty azotu) nie należy wysiewać wapna na 
obornik lub gnojowicę. Między tymi zabiegami wskazana jest 
przerwa. Powinna ona trwać przynajmniej 4-6 tygodni. Trzeba 
również pamiętać, że warunkiem prawidłowego działania na-
wozów wapniowych jest ich równomierne wymieszanie z gle-
bą. Dotyczy to całej głębokości warstwy ornej. Dlatego zaleca 
się wapnować pod podorywkę. Zabieg ten w połączeniu z póź-
niejszą orką siewną lub przedzimową pozwala na spełnienie 
tego warunku.

Częstotliwość wapnowania
Kolejnym zagadnieniem, które należy rozważyć to często-

tliwość stosowania nawozów wapniowych. Rolnicy bardzo 
często zadają sobie pytanie, czy wapno stosować w małych 
dawkach częściej lub czy w dużych, ale rzadziej? Generalnie 
wapnowania nie należy łączyć z innymi zabiegami nawozo-
wymi. Gleba zwapnowana jest w stanie utrzymywać odpo-
wiedni odczyn przez dłuższy okres (tym dłużej im ma większy 
kompleks sorpcyjny). W praktyce przyjmuje się, że korekty 
odczynu powinno się dokonywać, co 3-5 lat. Stosujemy przy 
tym poniższą zasadę:

• gleby lekkie (mniejszy kompleks sorpcyjny) wapnujemy 
częściej mniejszymi dawkami

• natomiast gleby ciężkie (większy kompleks sorpcyjny) 
większymi.

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby nie dopuszczać do zbyt 
dużego spadku odczynu gleby. Mianowicie gleby lekkie na-
leży wapnować, gdy odczyn zbliży się do pH 5,5, średnie 6,0 
a ciężkie 6,5. Zbyt długie zwlekanie z wapnowaniem nie tylko 
wpływa na wysokość dawki wapna. Sprawia także, że gleba 
w dłuższym okresie jest mniej sprawna.

Poza tym przeprowadzając wapnowanie w „porę”, w więk-
szym stopniu możemy bazować na nawozach węglanowych. 
Wtedy bowiem nie zależy nam na bardzo szybkim ich roz-
puszczeniu w glebie.

Wybór nawozu wapniowego
Znając potrzeby wapnowania, w kolejnym etapie należy do-

konać wyboru nawozu. W praktyce sprowadza się to do wy-
boru między nawozem typu węglanowego – CaCO3, MgCO3 
(działa wolniej) lub tlenkowego – CaO, MgO (działa szyb-
ciej). Można oczywiście stosować również nawozy mieszane. 
Nawozy węglanowe stosujemy na wszystkie gleby. Natomiast 
nawozy tlenkowe zalecane są przede wszystkim na gleby śred-
nie i ciężkie. Poza odkwaszaniem mają one szczególnie pozy-
tywny wpływ na strukturę i warunki wodno-powietrzne. Na-
tomiast nie zaleca się ich stosowania (szczególnie w wysokich 
dawkach) na gleby lekkie i bardzo lekkie. Mogą spowodować 
tam więcej szkód niż korzyści, gdyż specyfika działania tych 
nawozów (po zastosowaniu wydziela się wysoka temperatura) 
sprawia, że częściowo zostaje spalona próchnica. Jak wiado-
mo, gleby lekkie są szczególnie ubogie w ten składnik. Do-
konując wyboru nawozów wapniowych, należy także zwrócić 
uwagę na zawartość składników drugoplanowych. Przykłado-
wo nawozy zawierające magnez poza działaniem odkwasza-
jącym, w dłuższym okresie pozwalają uzupełnić rezerwy gle-
bowe tego składnika. Jest to szczególnie ważne, gdyż gleby 
w Polsce są naturalnie ubogie w magnez.

Zapamiętaj:
1. Regulacja odczynu gleby ma pierwszeństwo przed inny-

mi zabiegami nawozowymi
2. Uprawa roślin na glebach kwaśnych skutkuje nie tylko 

spadkiem plonów, ale również wzrostem kosztów produkcji
3. Każda gleba swój optymalny zakres pH z rolniczego 

punktu widzenia, tzn. w zakresie tym wypadkowa dostępności 
wszystkich składników pokarmowych i wody, a także warunki 
wzrostu roślin są najkorzystniejsze

4. W praktyce rolniczej wskazane jest wapnowanie zacho-
wawcze — nie można dopuszczać do zbyt dużego spadku od-
czynu gleby

5. Dokonując wyboru nawozów wapniowych należy także 
zwrócić uwagę na zawartość składników drugoplanowych.

~ Wiesław Biały

Uwaga: od 1 stycznia 2021 r. 

doradca rolniczy Wiesław Biały  
ma nowy nr tel. 

 501 34 34 33
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Rok 2020 to rok jubileuszu 10-lecia 
UTW w Tarnowie Podgórnym. 
Entuzjastycznie, z głowami peł-

nymi pomysłów rozpoczęliśmy przygo-
towania do czekających nas uroczystości. 
Powołana nieco wcześniej, 10-osobowa 
grupa organizacyjna ruszyła pełną parą 
do pracy, a plany były ambitne.

Już w 2019 roku obdarowaliśmy na-
szych słuchaczy okolicznościowymi ka-
lendarzami. Podjęliśmy starania o ufun-
dowanie sztandaru naszego uniwersytetu. 
Ustalone zostały daty dwudniowych, 
głównych obchodów 10-lecia i ich szcze-
gółowe programy. Wytyczone zadania 
i osoby odpowiedzialne za ich wykona-
nie. Przy współpracy z UAM w Pozna-
niu i GOK „Sezam” zaproponowaliśmy 
naszym słuchaczom cykl „10 filmów na 
10-lecie”. Rozpoczęliśmy prace związa-
ne z opracowaniem książki o działalności 
naszego uniwersytetu. Nadchodzący czas 
zapowiadał się bardzo pracowicie.

Rozpoczęliśmy miniony rok z przytu-
pem, w dosłownym tego słowa znacze-
niu. Jak już od wielu lat, w styczniu ba-
wiliśmy się na zabawie karnawałowej. 
Zaraz po feriach zimowych odbyło się 
pierwsze spotkanie grupy śpiewającej, 
która przyjęła nazwę „Pięknie żyć” i pod 
czujnym uchem Bartosza Melosika za-
częła wokalne nauki. Wzięliśmy udział 
w pierwszych seansach filmowych połą-
czonych z wykładami ekspertów z UAM.

A potem nastała pandemia. Świat się 
zatrzymał, zamarł w niepokoju. Zawie-
szone zajęcia, odwołane wykłady. Za-
istniała sytuacja wyznaczyła inne zada-
nia. Pod hasłem „Uszyjmy sobie życie” 
jako pierwsi uszyliśmy, nadające się do 
prania, maseczki i na Wielkanoc nasi słu-
chacze otrzymali je, wraz z życzeniami, 
w prezencie od zajączka.

Minęła pierwsza fala pandemii, nasta-
ły cieplejsze dni i zaczęliśmy wychodzić 
z domów. Uaktywniła się grupa nordic 
walking, która co sobotę, aktywnie po-
konywała kilometry, nawet podczas wa-
kacji.

Dopiero w sierpniu, w zaostrzonym 
reżimie sanitarnym odbyło się, dzięki 
uprzejmości dyrekcji szkoły w Przeźmie-

rowie, Walne Zgromadzenie Członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tar-
nowie Podgórnym. Niestety, musieli-
śmy zrezygnować z organizacji, zarówno 
w lipcu, jak i w sierpniu, tak wyczeki-
wanych półkolonii dla seniorów. Zarząd, 
korzystając ze sprzyjającej pogody spo-
tkał się, jak co roku z Jubilatami, którzy 
w ciągu roku 2020 kończyli 70 i 80 lat. 
Na przełomie sierpnia i września odbyła 
się również, od dawna planowana i ocze-
kiwana wycieczka „Perełki Wschodniej 
Polski”.

Od jakiegoś czasu wiadomo było, że 
niestety uroczystości jubileuszowe mu-
szą zostać przeniesione na inny, nie-
znany termin. Z zaplanowanych rzeczy 
na mszy świętej, odprawionej w końcu 
września w kościele w Lusowie, przez 
księdza Ignacego Karge, w intencji zmar-
łych w minionym 10-leciu członków 
UTW poświęciliśmy NASZ SZTAN-
DAR. Z dumą podkreślam słowo NASZ, 
bowiem do środków finansowych 
pozyskanych z budżetu gminnego, my 
studenci, dołożyliśmy swoje cegiełki. 

Do rozpoczęcia nowego roku akade-
mickiego przygotowaliśmy się, jak zwy-
kle, starannie. Przewidzieliśmy nowe, 
ciekawe wykłady, dodatkowe zajęcia. 
Przewidzieliśmy wyjazdy, imprezy in-
tegracyjne, spartakiady, wycieczki itp. 
Pełni nadziei, choć w skromniejszym 
wymiarze zaplanowaliśmy inaugurację 
roku akademickiego 2020/2021. Odbyła 
się z ograniczoną widownią, ale bezpo-
średnia transmisja dawała możliwość jej 
oglądania. 

Niestety. Pandemia nie odpuszcza-
ła, wręcz przeciwnie. Można by powie-
dzieć: powiedz Panu Bogu, jakie masz 
plany, to cię wyśmieje. Niewiele wyszło 
z naszych planów. Coś się jednak udaje. 
Krótko po inauguracji wybraliśmy się na 
grzybobranie. Grzybów jak na lekarstwo, 
pobyt w lesie – bezcenny. Kilka razy 
w małych grupkach realizowała swe pa-
sje grupa „Koraliki i nie tylko”. W plene-
rze można spotkać chodzących z kijami. 
On-line odbywały się zajęcia ze zdrowe-
go kręgosłupa. Odbywały się i nadal się 
odbywają elektoraty z języka angielskie-

go i niemieckiego. Z okazji Święta Nie-
podległości nasza „kijowa” grupa wzię-
ła udział w organizowanym z tej okazji 
biegu, co potwierdzone zostało właściwą 
dokumentacją. W grudniu udało się uru-
chomić seanse filmowe, połączone z wy-
kładami i dyskusją widzów. Projekcje fil-
mów są kontynuowane, zapraszamy do 
śledzenia informacji o ich terminach.

Jak każdego roku Zarząd pracował 
nad pozyskaniem środków do realiza-
cji naszego programu na rok 2021 bio-
rąc udział w konkursie ofert w ramach 
gminnego Programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.  Złożyliśmy 
osiem projektów programowych.

Przed Bożym Narodzeniem, zamiast 
spotkania opłatkowego nasi słuchacze 
obdarowani zostali życzeniami i gadżeta-
mi związanymi z 10-leciem, w tym mię-
dzy innymi, publikacją o 10-letniej dzia-
łalności naszego stowarzyszenia. Zarząd 
zrobił, co w naszej mocy, żeby nikt nie 
czuł się samotny w ten świąteczny, jakże 
inny niż zwykle czas. Osobiście dostar-
czyliśmy upominki do naszych, niekiedy 
zaskoczonych i wzruszonych słuchaczy. 
Jeszcze w tym miesiącu zagra Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Włączymy 
się w tą szlachetną akcję w sposób nieco 
inny niż dotychczas.

Nowy Rok niesie nową nadzieję. Czy 
zrealizują się plany? Bardzo tego pra-
gniemy. Życzymy tego sobie i Wam, 
nasi drodzy słuchacze. Oczekujemy, po-
dobnie jak dzieci w wieku szkolnym, 
szybkiego spotkania w realu. Jak gdzieś 
powiedziano, nadzieja jest wieczna, na-
dzieja umiera ostatnia.

Szczęśliwego, zdrowego, normalnego 
Nowego Roku 2021.  ~ Maria Zgoła 

Co za, a co przed nami
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Pracownia Innowacji Technolo-
gicznych w Zespole Szkół Tech-
nicznych pod patronatem Tarnow-

skiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
ogłosiła Konkurs Świąteczny na zapro-
jektowanie i wykonanie ozdób bożona-
rodzeniowych.

Konkurs skierowany był do uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne, którzy mogli przedstawić 
własne pomysły na oryginalne, świą-
teczne ozdoby. Pomysłodawcą i orga-
nizatorem całego przedsięwzięcia był 
Prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz, któ-
ry tak podsumował konkurs: – Otrzy-
maliśmy kilka bardzo ciekawych prac, 
które 14 grudnia ocenili przedstawicie-
le Tarnowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców i Zespołu Szkół Technicz-
nych. Wyróżnione zostały prace trzech 
uczniów: pierwsze miejsce zajął Łukasz 
Waraczewski, drugie – Kacper Kowal-
czyk, a trzecie Oliwia Ziółkowska. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. Szcze-
gólne podziękowania przekazujemy 
opiekunom, rodzicom, dziadkom oraz 
zakładom pracy, w których uczniowie 
odbywają praktyki.

Serdeczne podziękowania, za ufundo-
wanie cennych nagród dla uczestników, 
kierujemy do firm: Schattdecor, Balma, 
Noti, Festool – dzięki Wam młodzież 
miała jeszcze większą motywację do 
pracy. ~ Zarząd TSP

Z ostatniej chwili
Nasza koleżanka, lekarka, doktor Hanna Per-
kowska, pracująca w szamotulskim szpitalu, jako 
pierwsza z grona słuchaczy UTW w Tarnowie Pod-
górnym została zaszczepiona przeciwko wirusowi. 
Brawo Haniu! 
Gratulujemy!
To przykład godny do naśladowania.

Najlepsze prace świąteczne

Kacper Kowalczyk, II miejsce Oliwia Ziółkowska, III miejsce

Łukasz Waraczewski, I miejsce
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Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli 
– tymi słowy możemy podsumować 2020 rok. Już na 
początku pandemii, zaczęliśmy szyć bezpłatne, eko-

logiczne i wielokrotnego użytku maseczki, które rozwozili-
śmy do naszych wolontariuszy, seniorów oraz osób i rodzin 
dotkniętych chorobą nowotworową. Dodatkowo maseczkami 
obdarowaliśmy miejscową Straż Gminną i Policję. W sumie 
rozdaliśmy potrzebującym ponad 2 tys. maseczek! Maseczki 
wolontarystycznie uszyła Aleksandra Pempera z Przeźmiero-
wa, której w podziękowaniu wręczyliśmy maszynę do szycia 
przekazaną przez Straż Gminną.

Równolegle organizowaliśmy sesje terapeutyczne i spotka-
nia online z osobami w trakcie leczenia onkologicznego oraz 
z seniorami, w tym z seniorami z zaprzyjaźnionego Domu 
Opieki w Kobylnikach. Nagrywaliśmy dla Was motywujące 
filmiki, w których podpowiadaliśmy jak sobie poradzić z izo-
lacją w dobie koronawirusa, filmy z bezpiecznymi ćwiczenia-
mi i gimnastyką dla seniorów oraz koncerty harfowe w wy-
konaniu naszej niezwykłej wolontariuszki, 9-letniej Zariny 
Zaradnej, której wróżymy wielką międzynarodową karierę! 

Potem była wiosenna akcja „Kwiatek dla seniora”, w któ-
rą chętnie zaangażowali się członkowie facebookowej grupy 
Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne, ofiarując nam swoje 
sadzonki kwiatów. My posadziliśmy je w przepiękne, ręcz-
nie robione doniczki przekazane nam przez Olenę i Piotra Za-
radnych i zawieźliśmy je do naszych samotnych przyjaciół 
z Domu Seniora.

Przez cały czas dbaliśmy o osoby starsze i samotne, przy-
gotowując dla nich ręcznie robione kartki okolicznościowe, 
ozdoby świąteczne oraz pomagając w zakupach.

Z myślą o seniorach pozyskaliśmy w tym roku kolejnego 
wspaniałego Partnera – Centrum Medyczne BoMedica, w któ-
rym nasi podopieczni mogą w preferencyjnych cenach wyko-
nać badania holter EKG i holter ciśnieniowy oraz bez zbędne-
go czekania umówić się na wizytę do lekarza specjalisty.

Od początku pandemii odbyliśmy kilkaset krzepiących 
i wzmacniających rozmów telefonicznych, przeciwdziałając 
w ten sposób poczuciu osamotnienia i stanom depresyjnym. 
A dzięki funduszom, jakie przekazaliście nam ofiarując 1% 
podatku, reaktywowaliśmy projekt „Nie jesteś sam” i urucho-
miliśmy profesjonalne bezpłatne wsparcie psychologiczne dla 

O tym co zrobiliśmy w 2020 roku!
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej i życio-
wej. Wszystko to zrobiliśmy wolontarystycznie, bez żadnego 
dofinansowania. 

W czerwcu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i za-
leceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowanymi 
wspólnie z ministerstwami oraz po konsultacjach i aktualiza-
cjach ofert realizacji zadań publicznych, współfinansowanych 
z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne, mogliśmy zabrać się 
do pracy nad projektami „Active Dance”, „Piękni i zadbani 
w każdym wieku” oraz „Namaluj swój świat”. Są to nasze au-
torskie projekty, które od kilku lat cieszą się niesłabnącym za-
interesowaniem i popularnością nie tylko wśród mieszkańców 
naszej Gminy! Ich realizacja trwała od czerwca do grudnia. 
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne 
mogliśmy uczestnikom warsztatów zapewnić doskonałe wa-
runki do nauki, rozwoju oraz spełniania marzeń! W tym roku 
ze względu na COVID nie wszystko udało się zrealizować tak 
jak zaplanowaliśmy, ale i tak jesteśmy dumni z tego co zrobi-
liśmy i bez żadnych wyrzutów zwróciliśmy niewykorzystane 
fundusze, by mogły posłużyć innym. Zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych podopiecznych są dla nas najważniejsze! 

Metamorfozy i sesje zdjęciowe uczestników projektu „Pięk-
ni i zadbani w każdym wieku” zachwycały, a przygotowania 
do nagrania i nasz pierwszy profesjonalny teledysk z udziałem 
roztańczonych seniorów z grupy Senior Active Dance Stars na 
facebooku oglądało ponad 15 tys. osób! 

Koniec roku też był pracowity. Dzięki dofinansowaniu z Na-
rodowego Instytutu Wolności zmodernizowaliśmy naszą stro-
nę internetową www.nigdyniejestzapozno.org, na której umie-
ściliśmy też bloga, którego współtworzycie razem z nami! 
Nagraliśmy dla Was specjalne świąteczne życzenia, które mo-
żecie oglądać na FB i na YT, a w samą Wigilię nasza prezeska, 
która w tym roku została wyróżniona prestiżowym tytułem 
Członka Honorowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarno-
wo Podgórne, osobiście, rozwoziła świąteczne upominki dla 
najbardziej zaangażowanych wolontariuszy i do samotnych 
osób. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które z niesłab-
nącą energią i zaangażowaniem wspierały nasze tegoroczne 
działania! Dziękujemy specjalistom z różnych dziedzin, któ-
rych zatrudnialiśmy do realizacji poszczególnych zadań. Je-
steśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną na nasze 
konto, rekomendacje, pozytywne komentarze i udostępnienia 
naszych postów oraz filmów w przestrzeni wirtualnej oraz nie-
policzalną pracę naszych wolontariuszy! 

Ty też możesz pomóc! Miej udział w kreowaniu społecz-
ności, w której każdy jest ważny, wyjątkowy i zasługuje na 
uwagę. Zwłaszcza seniorzy, którzy niejednokrotnie dla dobra 
rodziny, bliskich lub wzniosłych idei, rezygnowali z siebie po-
święcając się dla innych. Pomóż im uwierzyć, że nigdy nie jest 
za późno, by zrobić coś dla siebie i spełnić swoje marzenia. 
Wesprzyj nasze działania i poczuj swoją moc sprawczą! Wpisz 
KRS: 0000611775 i przekaż nam 1%  podatku!
Razem możemy więcej!
Z miłością i nadzieją na rychłe przytulasy, którymi chcemy 

Was obdarować w 2021 roku
Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

~ stowarzyszenia
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Z praktyki dietetyka… 

Jak radzić sobie z głodem emocjonalnym?
Czy na pewno sięgając po jedzenie robisz to poczu-

cia głodu? Tak, lecz nie zawsze jest to głód fizyczny. 
Z pewnością nie raz naszła cię ochota na zjedzenie cze-

goś, mimo że wcale nie burczało Ci w brzuchu. Bardzo możli-
we, że było to spowodowane silnymi emocjami, stresem, nudą 
lub groźnym nawykiem zajadania emocji. Mamy wówczas 
ochotę na konkretne produkty lub potrawy. Szukanie pomocy 
i rozwiązania naszych problemów w jedzeniu ma wyraźnie do-
raźne skutki. Poczujemy się lepiej, ale nie rozwiążemy dzięki 
temu problemów. Prawdopodobnie pojawi się wtedy poczucie 
winy i wstydu. Tak właśnie przejawia się głód emocjonalny. 
Uleganie mu ma bardzo przykre konsekwencje. Prowadzi do 
nadwagi, rozwoju chorób cywilizacyjnych i zaburzeń odży-
wiania. 

Zupełnie odwrotnie przejawia się głód fizyczny. Tę potrze-
bę zaspokoimy jakimkolwiek jedzeniem. Oczywiście możemy 
wybierać, co zjedlibyśmy chętniej, ale tutaj preferencje nie są 
tak ważne, jak w przypadku głodu emocjonalnego. Nie poja-
wia się nagle – nasila się wraz z upływem czasu. A co najważ-
niejsze – nie czujemy się winni, ponieważ zaspokajając głód 
fizyczny, zaspokajamy naszą podstawową potrzebę. Szanse na 
niezdrowe przejadanie się są o wiele mniejsze. 

Eliminowanie głodu emocjonalnego wymaga od nas trochę 
samozaparcia i samokontroli. Poniżej znajdziesz kilka tri-
ków, które ci w tym pomogą. 

1. Zdefiniuj emocje – zastanów się, co tobą kieruje, gdy 
chcesz sięgnąć po dodatkowe jedzenie. Nuda? Stres? Nazwij 
te emocji i potraktuj się życzliwie. Gdy zrozumiesz, co pcha 
cię w stronę podjadania, łatwiej będzie wytłumaczyć sobie, że 
sięganie po jedzenie nie rozwiąże twoich problemów.

2. Upewnij się, czy nie cierpisz na niedobory – wiesz, że 
zbyt mała ilość żelaza oraz witamin B12 i D mogą prowadzić 
do gorszego samopoczucia, rozdrażnienie i stanów depresyj-
nych? Być może problem z emocjami da się rozwiązać suple-
mentując odpowiednio niezbędne składniki odżywcze.

3. Znajdź zastępstwo – jedzenie rozwiązuje wyłącz-
nie jeden problem – głód. Nie działa na nudę, brak bliskości 
i niepokój. Zamiast sięgać po paczkę chipsów, porozmawiaj 
z kimś bliskim lub wyjdź na spacer. Na pewno poczujesz się 
lepiej!

4. Celebruj każdy posiłek – żyjemy w biegu i często jemy, 
oddając się innym czynnościom. Bardzo trudno wtedy zorien-
tować się kiedy tak naprawdę się najedliśmy. Niech każdy po-
siłek będzie ważną częścią dnia. Praktykuj tak zwany mind-
fullness, czyli bycie tu i teraz. Naukowcy potwierdzają, że 
pomaga to w odchudzaniu i panowaniu nad emocjami, czyli 
w konsekwencji nad głodem emocjonalnym.

5. Znajdź inne źródło radości – wciągająca książka? Nowa 
aktywność fizyczna? Może to być cokolwiek, co odciągnie 
twoją uwagę od jedzenia, zajmie ci czas i spowoduje uśmiech 
na twojej twarzy!

6. Relaksuj się – zwolnienie tempa i wyciszenie niektórych 
emocji pomoże ci uporać się z pewnymi problemami, które 
nagle mogą okazać się błahostką. Mówiąc krótko – uwolnij 
głowę!

~ mgr Aleksandra Kotlarz
dietetyk kliniczny

kontakt@prozdrawiam.pl
www.prozdrawiam.pl

Szpital onkologiczny Wielkopolskim Centrum Onkologii 
zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach profilak-
tycznych głowy i szyi w ramach projektu „Realizacja 

Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wo-
jewództwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomor-
skim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na lata 2014-2020.

Do Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 
kwalifikowane są osoby  z grupy wiekowej 40-65 lat, będą-
ce w grupie ryzyka tj. są wieloletnimi palaczami, nadużywają 
alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem bro-
dawczaka ludzkiego, a także osoby u których przez ponad 3 
tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z in-
fekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języ-
ka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe 
naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na 
szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trak-
cie oraz/lub problemy z połykaniem. Głównym celem Projek-
tu jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych, mało inwa-

Nowotwory nie czekają, nie zwlekaj  
z ich diagnostyką!

zyjne leczenie oraz szybki powrót pacjenta do zdrowia/pracy. 
Nowotwory nie czekają, nie zwlekajmy z ich diagnostyką!

Rejestracja na wizytę profilaktyczną w Wielkopolskim Cen-
trum Onkologii odbywa się od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-15.00 pod numerem tel. 61 88 50 729 lub oso-
biście w Biurze Projektu przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu 
(I piętro, pok. 19). Więcej informacji znajdą Państwo na stro-
nie internetowej oppngis.pl

~ ARz (info WCO)

~ porady
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Psychologia na co dzień 

Paradoksy ZMIANY
Są takie momenty w naszym życiu i w kalendarzu, kie-

dy bardzo pragniemy dokonać zmiany. Należy do nich 
Nowy Rok. Na temat postanowień noworocznych spo-

ro już powiedziano i napisano. O ich trwałości wiemy na tyle 
dużo, że coraz częściej słyszy się: nie, w tym roku żadnych 
postanowień! Bo i tak wiadomo czym się to skończy. Dlacze-
go na ogół kończy się to niepowodzeniem i czy musi tak być? 

Problem polega na tym, że jednocześnie kochamy zmiany 
i ich nienawidzimy. Tym, czego naprawdę chcemy jest sy-
tuacja, gdy rzeczy pozostają takie same, ale stają się lepsze. 
A to nie jest możliwe. Jak pokonać ten paradoks?

Zmiana jest stosunkowo trudnym procesem. Wiele osób na 
początku, na poziomie nieświadomym postrzega zmianę 
jako zagrożenie. Prawie każdy z nas boi się zmian. Ogarnia 
nas często strach przed nieznanym. Boimy się zrobić pierwszy 
krok w nowym kierunku, bo wydaje nam się, że wszystko się 
skomplikuje i tylko pogorszymy swoją sytuację. 

Wielu z nas wybiera „znane zło”, bo tak jest łatwiej i bez-
pieczniej. Zwykle ogarnia nas strach w chwili, kiedy mamy 
zrobić coś całkowicie nowego. Nie jest to nic przyjemnego 
i łatwego. Dokładnie taki lęk blokuje nas przed zmianami. 
Sabotuje nawet najszczersze postanowienia. To nieprzyjemne 
uczucie niepewności sprawia, że wolimy ze zmianami czekać. 

Jak przejść od postrzegania zmiany jako zagrożenia do 
szansy? 

Psychologowie opracowali mechanizm skutecznego przej-
ścia przez proces zmiany. To jak szybko radzimy sobie ze 
zmianą zależy od:

·  Naszej postawy – bez pozytywnego nastawienia, szyb-
kie przejście przez proces zmiany będzie trudne.

· Wiedzy – na temat typowych zachowań w zmianie, aby 
móc identyfikować etap zmiany.

· Obserwacji siebie – która pozwoli nam określić, na któ-
rym etapie zmiany jesteśmy i podjąć odpowiednie działanie.

1. Uświadom sobie swoje obawy
Podziel się swoimi przemyśleniami i odczuciami z innymi 

osobami, w szczególności których zmiana dotyczy. Zapytaj co 
czują w związku ze zmianą.

2. Zbieraj informacje
Dowiedz się na czym dokładnie polega zmiana. Zbierz in-

formacje dlaczego zmiana jest konieczna oraz co dla ciebie 
oznacza.

3. Wyobraź sobie przyszłość
Wykreuj pozytywną wizję sytuacji, do której ma doprowa-

dzić zmiana. Zrób plan działań, które pozwolą ci na osiągnię-
cie pożądanego celu. 

4. Przetestuj nowe rozwiązania
Zastosuj nowe metody procedury, rozwiązania. Skorzystaj 

z wiedzy osób, które już je kiedyś stosowały. Daj sobie czas 
na oswojenie się z nową sytuacją. Pozwól sobie na błędy i wy-
ciągnij z nich wnioski.

5. Ucz się

Celebruj sukcesy, ciesz się z nich, nagradzaj za nie. Zapisuj 
i analizuj wnioski związane ze stosowanymi metodami, doty-
czące rozwiązań. Co można zrobić lepiej następnym razem?

Nie ma znaczenia na jakiej zmianie nam zależy. Dużej czy 
małej, zawodowej czy prywatnej. Każdy proces przechodze-
nia przez zmianę przebiega, od strony zachowań i psycholo-
gicznych reakcji podobnie. To co różni poszczególne osoby, 
to szybkość przechodzenia z jednego etapu do drugiego w róż-
nych sytuacjach. 

P. Wójcik ilustruje 5 etapów, przez które przechodzi osoba, 
która chce się wydostać z toksycznego związku. 

I My wcale nie mamy problemu
Jest to etap zaprzeczania problemom. Szukamy wymówek 

i usprawiedliwień dla partnera, który nie traktuje nas we wła-
ściwy sposób. Przymykamy oczy na wiele spraw, które osobie 
z zewnątrz mogą wydawać się oczywiste.

II A może my jednak mamy problem 
Zaczynasz sobie uświadamiać, że coś niedobrego dzieje 

się w waszej relacji. Zauważasz ć coraz więcej toksycznych 
zachowań partnera i dziwisz się sobie, że tak długo 
przymykałaś/przymykałeś na to oczy (tu pojawiają się słynne 
zdanie „jak ja mogłam/mogłem być taka ślepa/ślepy”).

Pojawia się dużo złości. Wściekłość, że dopuściliśmy do ta-
kiej sytuacji. Zazwyczaj jednak złościsz się w samotności, bo 
nie masz jeszcze sił i odwagi, aby skonfrontować się otwarcie 
z toksycznym partnerem, szefem, rodzicem, przyjacielem.

III Zbieranie siły
Z toksycznej relacji nie wyrwiesz się łatwo. Najpierw mu-

sisz zebrać siły. Możliwe, że potrzebujesz większej siły psy-
chicznej, aby zrobić ten pierwszy krok. Na tym etapie szukasz 
informacji i pomocy zewnętrznej. Chętnie czytasz o osobach, 
które były w podobnej sytuacji i udało im się z niej wyjść.

IV Kości zostały rzucone i zaczyna się zmiana
Wykonujesz pierwszy krok i wiesz, że nie będzie już odwro-

tu. Wprowadzasz zmianę w życie. Odcinasz się od jego wpły-
wu i manipulacji.

V Musisz wytrwać w zmianie
Jest to trudny etap, bo wymaga cierpliwości i systematycz-

ności. Kiedy wykonasz pierwszy krok, wszystko zaczyna się 
dziać dużo szybciej. Jednak na tym etapie, Twoje życie zwal-
nia i powracają do Ciebie stare myśli i emocje. Wiele osób ule-
ga na tym etapie i wchodzą ponownie w toksyczny związek, 
z którego jeszcze nie tak dawno się uwolnili.

Ale nawet potknięcie nie powinno zniechęcać do podejmo-
wania kolejnych prób. Zmiana jest możliwa!

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

autorka książki …jak żyć, jak…? PRZEPIS na CZŁOWIEKA
redaktorka ogólnopolskiego miesięcznika GAZETA SENIOR

moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ
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W roku 2020 zmienił się nasz 
styl życia. Komputer, pra-
ca zdalna, więcej siedzenia, 

mniej ruchu, izolacja. Stres. Prawdopo-
dobnie nigdy wcześniej tak często nie 
zamartwialiśmy się, baliśmy o zdrowie, 
o bliskich, o swoją pracę.

Nasze mięśnie i stawy, w tym kręgo-
słup, służą nie tylko do poruszania cia-
łem, ale także do przeżywania emocji. 
Czasem czujemy to natychmiast, np. gdy 
spinamy brzuch lub kark, kiedy coś nas 
wystraszy. Często jednak podświadomie 
tak przyzwyczajamy się do tego napię-
cia, że przestajemy je czuć, do momentu 
aż nie pojawi się ból. Takie dolegliwości 
nazywamy psychosomatycznymi. Or-
ganizm sygnalizuje nam bólem, że jego 
zdrowie jest w zagrożeniu z powodu zbyt 
dużego przeciążenia psychicznego. 

Zwykle wystarcza pomoc fizjotera-
peuty. Jednak jeśli stres jest zbyt duży 
lub chroniczny, potrzebne są dodatko-
we narzędzia, aby zniwelować przyczy-
nę. Tu wielką skutecznością wykazują 
się Techniki Emocjonalnej Wolności, 
w skrócie EFT. Solidnie przebadane kli-
nicznie, zgodnie z wytycznymi Medy-
cyny Opartej Na Faktach, proste w za-
stosowaniu. 

Wystarczy nauczyć się sekwencji 10 
punktów, które stymulujemy poprzez 
ich opukiwanie. Powoduje to uspokoje-
nie tych części w mózgu, które generują 
kaskadę reakcji stresowych w ciele. Wy-
szukujemy i delikatnie palcami opuku-
jemy na sobie kolejne punkty pokazane 
na rysunku. Najczęściej już po kilku po-
wtórzeniach czujemy większy spokój. 

Jest pewien haczyk, który sprawia 
że EFT nie jest tylko zwykłym ćwicze-
niem. Aby metoda zadziałała, w trakcie 
opukiwania należy czuć i myśleć o tym, 
co nas „stresuje” i dokładnie sprecyzo-
wać jaka to emocja. Słowo „stres” jest 
zbyt ogólne, a samo mechaniczne opu-
kiwanie bez skupienia się na problemie 
nie da rezultatów. Jeżeli nasz problem 
jest skomplikowany, możemy potrze-
bować pomocy trenera EFT aby dowie-
dzieć się jak go „opukać”. 

Warto wykonywać EFT samodzielnie, 
przynajmniej po kilka minut dziennie, 
wówczas, gdy czujemy nieprzyjemne 
emocje. Metoda ta świetnie sprawdza 
się również dla dzieci. Jest całkowicie 
bezpieczna i jedynym jej „minusem” 
jest to, że ciekawie wygląda… Zachę-
cam do zapoznania się głębiej z EFT. 
Dla ciekawych i sceptyków polecam 

książkę „EFT dla zdrowia” dr Peta Sta-
pleton. 

Spokoju i zdrowia w Nowym Roku.
~ Danuta Sokołowska

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, 
trener EFT

danuta.sokolowska@ctmrakowski.pl
www.ctmrakowski.pl

Reklama na str. 47

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka przygo-
towaliśmy dla najmłodszych warsztaty online, podczas 
których zdradzimy sprawdzony sposoby, jak przygo-

tować miły upominek – niespodziankę. Premiera warsztatów 
miała miejsce online 13 stycznia na naszym kanale YouTube 
i nadal jest tam dostępna. Warto wcześniej przygotować nie-
zbędne rzeczy do wykonania kalendarza:

- papier kolorowy,
- wycinanki, 
- pianka kreatywna dekoracyjna kolorowa,
- klej magic (mocny),
- naklejki dekoracyjne, 
- nożyczki,
- wstążeczki,
- dziurkacz,
- linijka,
- kolorowe pisaki,
- fotografia babci, dziadka, twoja,
- lizaki,
- oczka,

- kalendarz 2021 (do pobrania w opisie wydarzenia na www.
palacjankowice.pl),

- taśma dwustronna
Zajęcia poprowadziła Katarzyna Pawłowska, mieszkanka 

naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy!
~ Pałac Jankowice

Jak poradzić sobie z bólem napięciowym? 
Jak uwolnić stres?

Zaskocz Babcię lub Dziadka w dniu ich święta
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Kto chciałby choć przez chwilę 
poczuć się jak w bajce, zamie-
nić w księcia lub księżniczkę 

i spacerować po pałacu? A może marzy-
cie, aby zrobić sobie wycieczkę do Kra-
iny Lodu w poszukiwaniu śniegu? 

Zapraszamy do baśniowej krainy – na 
porcję wyśmienitej muzyki oraz dobre-
go humoru. Przygotowaliśmy dla Was 
muzyczne przeboje z filmów dla dzie-
ci w wykonaniu znakomitych wokali-
stów. Będą to piosenki z takich bajek jak 
m.in. „Kraina Lodu”, „Król Lew”, „Toy 
story”, „Księżniczka i żaba” czy „Mała 
Syrenka”. Będziemy mogli sprawdzić 
czy Elsa ma tę moc, a Roszpunka jest 
odpowiednio zaplątana. Kto wie, może 
po koncertach dzieci będą miały okazję 

poznać swoje ulubione postacie z bajek?  
Program ten jest uniwersalny – bawi 
i interesuje najmłodszych, a także nie-
jednokrotnie wzrusza rodziców, którzy 
przypominają sobie czasy swojego dzie-
ciństwa i tego, gdy płakali razem z Sim-
bą.

Koncert przygotowany i zrealizowany 
jest przez zespół artystyczny Art Bonsai 
w składzie: 

Iwona Topolska – wokal
Agata Szpalik – wokal
Marcin Wojciechowski – wokal
Krzysztof Raduła – opracowania mu-

zyczne i nagrania fortepianowe
Grafiki, dekoracje – Edyta Gardo
Do zobaczenia 15 stycznia o godzinie 

17.00 na premierze online, która odbę-

Bajkowy, muzyczny świat

Początek roku to czas, w którym często podejmujemy po-
stanowienia, wyznaczamy sobie nowe cele do osiągnię-
cia, po prostu chcemy rozpocząć nowy etap w swoim 

życiu. Dla jednych priorytetem jest to, aby mieć więcej wol-
nego czasu i cieszyć się chwilami tylko dla siebie. Dla drugich 
nowy rok to też nowe wyzwania zawodowe, chęć doskonale-
nia się, podnoszenia swoich kwalifikacji. Dla jeszcze innych 
to nowa dieta, czy też chęć podjęcia sportowych wyzwań. Naj-
ważniejsze, aby każdego dnia, krok po kroku, konsekwentnie 
dążyć do realizacji wyznaczonego celu. Nawet jeśli po drodze 
kilka razy się potkniemy, to powiedzmy sobie, że aby osiągnąć 
sukces, musimy też doświadczyć wielu porażek. Wyznaczaj-

my sobie nowe cele, nie bójmy się odrzucenia czy porażki, 
realizujmy swoje marzenia. Skupmy się na tym co tu i teraz 
oraz zacznijmy działać. Pamiętajmy – „Każde wyzwanie czy-
ni nas silniejszym”, dlatego proponujemy Państwu kilka pozy-
cji książkowych, które być może zainspirują do działania, do 
choćby niewielkiej zmiany w życiu, do poznania siebie i do 
zadania sobie pytania – co ja sam chciałbym zmienić w swoim 
życiu, tak aby czerpać z niego prawdziwą satysfakcję.

Zapraszamy do lektury i życzymy wszystkim realizacji za-
mierzonych planów oraz wytrwania w swoich postanowie-
niach. 

~ A.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy rok, nowe wyzwania

dzie się na naszym kanale YouTube (na-
granie koncertu dostępne będzie przez 
kolejne dwa dni, do 17 stycznia włącz-
nie). ~ Pałac Jankowice
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Czy są jeszcze miejsca na świecie z prawdziwym śniegiem i mroźnymi zima-
mi? Co zrobić gdy odmrozisz sobie policzek? Czy zorza polarna jest przere-
klamowana? – na te pytania Internet nie zna odpowiedzi, ale Zuzanna i Ka-

rolina Bera, mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne już tak!
Spędziły 10 miesięcy na Arktyce, mają 10 000 zdjęć, 1 000 opowieści i niezliczo-

ną liczbę wspomnień, którymi chcą się podzielić! Opowieści o Arktyce powstały 
z myślą o najmłodszych, ale i nieco starsi znajdą tu coś dla siebie.

Poznaj jedną z najstarszych kultur na świecie. Opowieść jest dostępna online  
od 9 stycznia na kanale Pałacu na YouTube. Zapraszamy!

~ Pałac Jankowice

W niedzielę, 17 stycznia o godz. 13.00 zapraszamy 
na wyjątkową odsłonę spotkania z poezją w wersji 
online, prosto z Teatru Muzycznego w Poznaniu. 

Odbędzie się ona w ramach XXIV Dnia Judaizmu. Tym razem 
zaprosiliśmy znakomitą aktorkę teatralną i filmową Antoninę 
Choroszy, która od 1991 r. związana jest z Teatrem Nowym 
w Poznaniu. W programie zatytułowanym „Poezja pełna go-
rącego tu i teraz” znalazły się wiersze Agi Mishol, Laureatki 
Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. Zbigniewa Herber-
ta z 2019 roku. Program muzyczny przygotuje Marcin Bara-
nowski, wiolonczelista orkiestry Teatru Muzycznego. 

Antonina Choroszy jest absolwentką Wydziału Aktorskiego 
PWST w Krakowie – Filia we Wrocławiu. Na swoim koncie 
ma wiele ról docenionych zarówno przez krytyków, jak i pu-
bliczność. W Teatrze Nowym w Poznaniu występuje obecnie 
w takich spektaklach jak: „Dom Bernardy Alba” (reż. M. Mi-
klasz), „Wiśniowy sad” (reż. I. Cywińska), „Mosdorf. Rekon-
strukcja” (reż. Beniamin M. Bukowski), „Prezydentki” (reż. 
P. Kruszczyński), „Ja jestem Hamlet” (reż. A. Duda-Gracz), 
„Matka” (reż. R. Stępień) i „Życie to nie teatr” (reż. J. Sata-
nowski). Wystąpiła także w filmach: „Poznań 56” (reż. F. Ba-
jon), „Volta” (reż. J. Machulski) czy „Planeta Singli 2” (reż. 
S. Akina). Szerokiej publiczności znana jest z występów w ta-

Wszystkich Seniorów naszej Gminy pragniemy za-
prosić do wspólnego świętowania Dnia Babci 
i Dziadka. Ogromnie żałujemy, że znów online, ale 

przynajmniej ze znanymi z Tarnowskiego Centrum Senioral-
nego twarzami na szklanym ekranie. 

Oto nasze propozycje na wspólne spotkania:
23 stycznia (sobota)
10.00 – „Ruszamy szare komórki” z Krystyną Dybą
12.00 – wykonamy „Trening ciała” z Anną Lisiak
24 stycznia (niedziela)
17.00 –  roztańczymy się podczas spotkania „Seniorze, rusz 

w tany” z Julitą El Bah
30 stycznia (sobota)
10.00 –  ponownie „Ruszamy szare komórki” z Krystyną 

Dybą
12.00 –  kolejny raz roztańczymy się podczas spotkania „Se-

niorze, rusz w tany” z Julitą El Bah

Wszystkie wydarzenia dostępne będą na naszym kanale 
YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie in-
ternetowej (www.palacjankowice.pl) oraz na naszym profilu 
na Facebook’u.

~ Pałac Jankowice

Arktyczne opowieści – o wyprawie do krajów Inuitów

„AtmoSFERA POEZJI” z Antoniną Choroszy online

kich serialach jak m.in.: „Egzamin z życia”, „Artyści”, „Pu-
łapka”. Jest laureatką wielu nagród, w tym: wyróżnienia na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1994), nagro-
dy ZASP’u za rolę Maszy w „Czajce” Antona Czechowa pod-
czas XXXVI Kaliskich Spotkań Teatralnych (1996), odznaki 
honorowej „Zasłużony dla kultury polskiej” (2013), brązowe-
go Medalu „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2016).

Liczymy na Waszą obecność! 
~ Pałac Jankowice

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!
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Koniec grudnia był w GOK SEZAM pełen świątecz-
nych akcentów. Nie zabrakło występów kół i zespo-
łów, które choć można było oglądać tylko w sieci, 

zgromadziły przed ekranami sporą rzeszę widzów. Świątecz-
no-noworoczny maraton kulturalny rozpoczęli uczestnicy Te-
atru w Każdej Wiosce. Zaskoczyli nas tańcem z bombkami, 
lepieniem bałwana na wizji, a także świątecznym serwisem 
informacyjnym. Świątecznych zadań było co niemiara, ale 
najważniejsze, że nie tylko wszyscy im podołali, ale również 
stworzyli coś niebywale wyjątkowego, czego nie można zoba-
czyć nigdzie indziej. 

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Modraki uraczył 
nas znanymi kolędami i pastorałkami, które wprowadziły nas 
w bożonarodzeniowy klimat. Niespodzianką były stworzone 
przez grupę filmową Animiaki animacje do dwóch utworów. 
Oczywiście, prócz śpiewu, nie zabrakło również tańca i gry 
na instrumentach. W spokojniejszą, ale równie magiczną at-
mosferę wprowadził nas Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy. Ich 
premierowa prezentacja staropolskiej kolędy „Królowie jadą 

przez pole” trafiła do kilku tysięcy odbiorców, tym samym 
przerastając nasze najśmielsze oczekiwania. Utwór został wy-
konany przez zespół pod okiem instruktora Patryka Powela, 
a zaśpiewany w pięknych krakowskich strojach zachodnich 
zwanych strojem narodowym oraz Beskidu Śląskiego.

Święta to czas dla rodziny, nie mogliśmy więc zapomnieć 
o najmłodszych widzach i ich rodzicach. To właśnie dla nich 
odbył się spektakl online z cyklu Mama, tata, teatr i ja. Zespół 
TeatRyle zaprezentował opowieść pod tytułem „Kolędowa 
Noc”. Widzowie mogli obejrzeć historię o Bożym Narodzeniu 
z nieco innej perspektywy, bo…dwóch aniołów.

Rok 2020 zakończył występ sylwestrowy Mażoretek. Ener-
gia i dynamizm dziewcząt z pewnością rozruszały, przed wie-
czornym świętowaniem Nowego Roku, niejedną rodzinę. 
W tak radosnych nastrojach weszliśmy w 2021 rok i mamy 
nadzieję, że przyniesie nam nadzieję na kolejne spotkania, tym 
razem już w na żywo.

~ Magdalena Woźniak

Grudzień pełen wrażeń

Lusowiacy

Modraki

Mażoretki

Kolędowa noc
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Rok 2021 rozpoczęliśmy z przy-
tupem. Zaczęło się od prezenta-
cji nowego logo GOK SEZAM, 

które poprzez swój żółty, gminny kolor 
nawiązuje do kreatywności, a swoim 
kształtem ma przypominać o bogactwie 
kultury.

Kolejne dni stycznia przynoszą nowe 
wyzwania. Ruszamy także z nową stro-
ną internetową www.goksezam.pl. Nie 
tylko będzie ona bardziej intuicyjna, ale 
również otworzy nowe możliwości dla 
wszystkich. Dzięki certyfikatowi do-
stępności cyfrowej, nikt nie będzie wy-
kluczony. Spełniony przez nas standard 
WCAG 2.1, o którym mowa, zapewni 
równy dostęp do internetu bez wzglę-
du na wiek, kulturę, niepełnosprawność 
czy oprogramowanie. Nowa strona in-
ternetowa to również szybki dostęp do 
kalendarza wydarzeń wraz z możliwo-
ścią szybkiego zakupu biletów, a także 
bieżące informacje o działalności kół 
i zespołów działających w ramach na-
szych ośrodków kultury.

Nowa witryna GOK SEZAM

Niech kolejne inicjatywy oraz nowe logo będą zachętą do wspólnych działań. 
Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się także poza wirtualnym światem. 

~ Magdalena Woźniak

Jubileusz Teatru Tańca Sortownia cz. 2 - film animowany
16.01 (sobota) godz. 12 
facebook.com/goksezam; youtube.com/goksezam

Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Gala Aktywny Lokalnie
30.01 (sobota) godz. 17 
facebook/goksezam; youtube.com/goksezam

Spektakl „Ożenek” - Teatr ZAMIAST
23.01 (sobota) godz. 16
facebook.com/goksezam; youtube.com/goksezam/goksezam

Spektakl „Intryga chodzi parami” - Zespół TeatRama
17.01 (niedziela) godz. 16
facebook/goksezam; youtube/goksezam

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
31.01 (niedziela) godz. 11
facebook.com/goksezam; youtube.com/goksezam

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

Mama, tata, teatr i ja online: „O czarownicy, która zębów nie myła” - Teatr Krokodyl
7.02 (niedziela) godz. 12.30 (spektakl dostępny do godz. 16)
facebook/goksezam; youtube.com/goksezam

Sezamowy Poradnik Walentynkowy - filmy instruktażowe
11.02 (czwartek) godz. 12
facebook.com/goksezam; youtube.com/goksezam
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19 grudnia miała miejsce inauguracja wirtualnej wystawy będącej zwieńczeniem warsztatów fotograficznych, które od-
były się jesienią ubiegłego roku. Zorganizowane przed GOK SEZAM, a prowadzone przez Damiana Nowickiego 
spotkania pasjonatów nietuzinkowych zdjęć, odbywały się o różnej porze dnia, w różnych miejscach. Dlatego też 

wystawa dostarcza tak wielu wrażeń estetycznych. Wśród kadrów znajdziemy zarówno blask słońca odbijający się w tafli Je-
ziora Lusowskiego, jak i krajobraz jesiennych, opadłych liści pośród drzew. Wystawę wciąż można oglądać na facebook.com/
goksezam oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl.  ~ MW

Mimo specyficznego czasu, w którym wszyscy się 
znajdujemy, tradycja zostanie utrzymana. 30 stycz-
nia o godzinie 17 rozpocznie się XVII Koncert No-

woroczny Gminy Tarnowo Podgórne, którego częścią będzie 
uroczystość Aktywny lokalnie. Bezpośrednio po niej, zoba-
czymy i usłyszymy Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod dyrek-
cją Pawła Joksa. Koncert zatytułowany jest „Muzyka Świa-
ta”. Będzie jakże innych od dotychczasowych. Ani laureaci, 
ani muzycy nie usłyszą braw widowni. Zasiądzie ona bowiem 
wygodnie na kanapach, fotelach, krzesłach w swoich domach. 

Całe wydarzenie dostępne będzie online na facebook.com/
goksezam oraz youtube.com/goksezam. 

Program będzie wypełniony radosnymi, pełnymi werwy, jak 
i skłaniającymi do refleksji, utworami - od marsza do swinga 
(The Beatles, Kult i inni). W związku z wymogami sanitarny-
mi, orkiestra zagra w kameralnym składzie. Miejmy nadzieję, 
że zespół, który świętuje 20-lecie działalności, będzie celebro-
wać ten jubileusz już w komplecie. 

~ Lidia M.

Muzyka świata

Okiem fotografa

fot. Izabella Judkowiak fot. Małgorzata Jeremko
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Nawet ci, którzy znają początki Teatru Tańca Sortownia 
i wiedzą, jak to wszystko się zaczęło, z pewnością nie 
są w stanie wyobrazić sobie tej historii opowiedzia-

nej w…filmie animowanym. To właśnie taką formę autopre-
zentacji wybrał, na swoją drugą część świętowania jubileuszu 
dziesięciolecia grupy, Piotr Bańkowski, który został reżyse-
rem i scenarzystą filmu. Animacją zajęła się Anna Wójtowicz, 
natomiast muzyką i udźwiękowieniem – Michał Słowiński. 
Zdradzimy również pewien sekret zza kulis, że głosy, które 
pojawiają się w filmie wielu osobom będą bardzo znane, po-
nieważ wielokrotnie słychać je było na korytarzach GOK SE-
ZAM. O kim mowa? Sprawdźcie sami! Film „Ucieczka z Sor-
towni” już 16 stycznia o godz. 12 na facebook.com/goksezam 
oraz youtube.com/goksezam. ~MW

O tym, że słodycze niszczą zęby większość dzieci do-
wiaduje się bardzo wcześnie. Cóż jednak to daje? 
Może zamiast rodzicielskich tłumaczeń warto obej-

rzeć wspólnie z najmłodszymi członkami rodziny spektakl 
„O czarownicy, która zębów nie myła” z cyklu Mama, tata, 
teatr i ja. Aktorzy Teatru Krokodyl przedstawią opowieść, 
o tym, co dzieje się, gdy nadużywamy słodyczy i nie myje-
my zębów. Brak codziennej higieny rodzi określone kłopoty, 
o których dowiedzą się widzowie podczas spektaklu online  
7 lutego o godz. 12.30. Spektakl będzie dostępny na facebook.
com/goksezam oraz youtube.com/goksezam do godziny 16.

~ MW

Mieliśmy spotkać się w Centrum Kultury i na żywo 
przeżyć to, co będzie działo się na scenie. Nie udało 
się, ale to nie znaczy, że spektaklu nie zobaczymy. 

Zespół TeatrRama przygotował spektakl pt. „Intryga chodzi 
parami”. Przedstawienie powstało na podstawie tekstu o tym 
samym tytule napisanym przez Ewelinę Naramowicką, miesz-
kankę Tarnowa Podgórnego, której jest to dramatopisarski de-
biut. Spektakl, w reżyserii Artura Romańskiego,  opowiada 
historię włoskiej gangsterskiej rodziny, w której rządzą kobie-
ty. Cała historia zawarta w tekście jest opowieścią o świecie, 
w którym kobiety są mocne i władcze, mężczyźni podporząd-
kowani i niedecyzyjni. Za scenografię i kostiumy odpowiada 
Natalia Krynicka tegoroczna absolwentka UAP, na co dzień 
mieszkanka Przeźmierowa.

Premierowe przedstawienie będzie można obejrzeć na ka-
nale youtube.com/goksezam oraz profilu facebook.com/gok-
sezam w dniu 17 stycznia (niedziela) o godz. 16. 

~ A. K.-B./MW

TT Sortownia bohaterem animacji!

Spektakl w sieci

Dzieci, myjcie 
zęby!
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Długo oczekiwany, kilkakrotnie przekładany, ostatecz-
nie zaprezentowany zostanie w formie spektaklu on-
line. „Ożenek” w interpretacji grupy „Zamiast” to 

opowieść i śmieszna, i straszna –  o marzeniach, szczęściu, sa-
motności, problemach z nawiązywaniem relacji, ale i o podło-
ści, manipulacji, egoizmie. Gatunkowo jest komedią i takową 
na scenie pozostanie.

Zapraszamy na premierowe przedstawienie, które odbędzie 
się 23 stycznia o godz. 16 na kanale youtube.com/goksezam 
oraz profilu facebook/goksezam.  

~ MW

Różne są podejścia do Walentynek. Niektórzy radośnie 
poddają się atmosferze wszechogarniającej czerwieni, 
różu, czekoladek i serduszek, inni zaciekle bojkotują 

lub w ogóle ignorują „nabyte z zachodu” święto. Jakiekolwiek 
by jednak nie było Wasze stanowisko, może warto przyjąć,  
że każdy pretekst jest dobry, by okazać komuś miłe, serdeczne 
uczucia. Zwłaszcza teraz, gdy pandemiczne obostrzenia odizo-
lowały nas od siebie jak nigdy wcześniej i wielu z nas wyjąt-
kowo tego ciepła potrzebuje. Zwłaszcza z pomocą SEZAMU, 
ponieważ kilka dni wcześniej podpowiemy Wam, jak samo-
dzielnie przygotować wyjątkowy upominek! W czwartek,  
11 lutego, na naszym kanale youtube.com/goksezam oraz pro-
filu facebook.com/goksezamznajdziecie dwa filmy instruk-
tażowe. Pokażemy, jak własnoręcznie, technikami plastycz-
nymi, wykonać niebanalne serce, a także jak samodzielnie 
zamienić kupioną w markecie paczkę kwiatów w wyjątkowy 
bukiet, niczym z autorskiej kwiaciarni. Zachęcamy Was do 
twórczej zabawy oraz publikowania zdjęć Waszych rezultatów 
z tagiem #sezamowyporadnikwalentynkowy.

„Ożenek” – premiera zaplanowana

Sezamowy Poradnik Walentynkowy

Oby samodzielnie wykonane prezenty sprawiły radość Ob-
darowującym i Obdarowanym! ~ N.E.-J.

18 grudnia mieszkanka naszej gminy Zarina Zaradna, 
najmłodsza reprezentantka naszego kraju (9 lat), 
została srebrną medalistką międzynarodowego mu-

zycznego konkursu Wirtuozi V4+, który odbył się w Buda-
peszcie.

Zarina otrzymała nagrodę specjalną od telewizji węgierskiej 
– przepiękne porcelanowe skrzypce wykonane przez Węgier-
ską Fabrykę Porcelany – Hollóháza, a także możliwość wystę-
pu z Węgierską Orkiestrą Radiową. Bardzo serdecznie gratu-
lujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów!

~ ARz

Sukces Zariny na międzynarodowej scenie
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Szkołą Podstawowa w Lusowie

Wewnątrzszkolna Konferencja
14 grudnia w lusowskiej szkole 

odbyła się Wewnątrzszkolna 
Konferencja Upowszechnia-

jąca Ocenianie Kształtujące z udziałem 
trenerki Centrum Edukacji Obywatel-
skiej Ingi Opas. Wydarzenie miało na 
celu rozpropagowanie oceniania kształ-
tującego wśród nauczycieli.

Konferencja została przeprowadzo-
na w formie online i była jednym z eta-
pów programu Całościowy Rozwój Szko-
ły – poziom zaawansowany, do którego 
w 2019/ 2020 r. przystąpiła szkoła. 

Podczas spotkania goście mogli obej-
rzeć fragmenty lekcji online z elemen-
tami oceniania kształtującego. Ponadto 
liderki OK przedstawiły dobre praktyki 

stosowane w szkole w Lusowie: podawa-
nie uczniom celu lekcji, kryteria sukce-
su przekazywane do zadań, kartkówek, 
sprawdzianów, kreatywne podsumo-
wania lekcji, zadawanie uczniom pytań 
kluczowych i ciekawych zadań eduka-
cyjnych, ocena koleżeńska, podawanie 
informacji zwrotnej oraz korzystanie 
z metodników OK i patyczków. 

Uczestnicy konferencji zapozna-
li się również ze zdjęciami zeszytów 
uczniowskich, w których dzieci zapisu-
ją cel lekcji, tworzą samodzielne notatki 
oraz zamieszczają swoje refleksje. 

Liderki OK omówiły także wyni-
ki ankiety o pracy z elementami oce-
niania kształtującego, skierowanej do 

 

Co by było, gdyby Pierwsza Gwiazdka zachorowała? 
Nie mogłaby zaświecić na niebie, a my nie rozpoczę-
libyśmy Wigilii? 

Chorą Gwiazdeczkę próbowały wyleczyć dzieci z naszej 
Zerówki w jasełkach przed Bożym Narodzeniem. Z pomocą 
przyszły siostry gwiazdy, księżyc, Saturn, renifer, a nawet sam 
Święty Mikołaj! Udało im się! Gwiazdeczka zaświeciła nad 
stajenką, a wszystkie dzieci i dorośli mieli cudowne święta! 
Może przy stole wigilijnym zasiadło nas trochę mniej, może 
nie spadł śnieg, lecz i tak Boże Narodzenie odbyło się, jak co 
roku i dało nam nadzieję, że znowu będzie normalnie i prze-
pięknie! Chociaż rodzice i bliscy nie mogli zobaczyć na żywo 
występu swoich dzieci w szkolnym oddziale zerowym, to 
zdjęcia czy film wzruszały serca.

W grudniowy czas jesteśmy wszyscy otwarci na poma-
ganie innym. Nasza szkoła okazała ponownie serce wycho-

wankom Domów Dziecka w Otorowie i Lipnicy. W ramach 
akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” zebraliśmy 
dary w postaci żywności, słodyczy, środków czystości, a nasz 
sponsor – pani Agata – złożyła prezenty i życzenia na ręce 
sióstr. W zamian otrzymaliśmy piękne podziękowania: „Ile-
kroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego 
ręce, jest Boże Narodzenie”. ~ MS, AF

rodziców uczniów klas 3, 5 i 8 naszej 
szkoły. 

Na zakończenie Dyrektor Kinga Grek 
– Kowalczyk oraz Inga Opas podzięko-
wały za przygotowanie konferencji.
~ Justyna Dąbrowska, Marta Olearska 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

W świątecznej atmosferze

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Lekturki spod chmurki
W roku szkolnym 2020/2021 klasa IIa ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym bierze udział w międzynarodowym pro-

jekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród 
uczniów klas I – III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. 
Całoroczny projekt składa się z trzech modułów (jesień, zima, 
wiosna). Zakończyliśmy realizację I modułu projektu. 

Postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, 
która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z za-
nieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do roz-
wiązywania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. 

~ Urszula Narożna

~ edukacja
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~ edukacja

Każdy człowiek chce być usły-
szanym i zrozumianym. Podob-
no jako ludzkość stajemy się 

coraz bardziej nieszczęśliwi, samotni 
i zaniepokojeni. Owszem, możemy o to 
obwiniać pędzący do przodu świat, ale 
możemy też próbować wpłynąć na ten 
stan. To, czego nam tak bardzo brakuje 
w trudnych chwilach, to bycie usłysza-
nym, a także świadomość, że inni do-
strzegą i zrozumieją nasze potrzeby. 

Tarnowscy licealiści, wychodząc na-
przeciw tym oczekiwaniom, starają się 
usłyszeć te wołania. Halo, tu jestem, 
mam na imię Ola, Alyssa, Patrycja, Jan, 
Maksymilian, Oskar, Kajetan... Jestem 
wolontariuszem, w czym mogę pomóc? 

Przekonują, że trudno im ignorować 
wołanie o pomoc i siedzieć z założonymi 
rękami. Młodzież chce działać, poma-
gać i tworzyć społeczeństwo aktywne, 
otwarte na drugiego człowieka. Wo-
lontariat kształtuje w człowieku wrażli-
wość na drugą osobę oraz uczy podej-
mowania działań na rzecz innych. Jest 

to sposób na przełożenie słów w czyny 
i aktywne reagowanie na problemy ota-
czającego nas świata. Młodzież dorasta-
jąc, zauważa wokół siebie coraz więcej 
możliwości, patrzy zarówno w bliższą, 
jak i dalszą przyszłość, chce ją kreować. 
A poza tym, to świetna okazja, by po-
znać nowych ludzi, wyrwać się ze stric-
te szkolnego świata i spróbować czegoś 
nowego. Akcji, które podejmują jest 
wiele – są to paczki dla potrzebujących 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, 
czynne uczestnictwo w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, pomoc 
zwierzakom w Przytulisku, dzieciom 
z Domu Dziecka, pomoc finansowa dla 
kolegów w ich dochodzeniu do zdrowia. 
Wolontariusze angażują się w przeróżne 
akcje także w naszym Liceum; pomaga-
ją kolegom z klasy w nauce czy organi-
zują kiermasze wykonanych przez sie-
bie produktów. Każda prośba o pomoc 
zostaje zauważona. Nasi wolontariusze 
są piękni nie tylko urodą, ale przede 
wszystkim sercem. Angażują się w po-

moc z różnych pobudek. Jednym bli-
ska jest pomoc drugiemu człowiekowi 
i z wszelkich sił walczą, by jej udzielić, 
inni chcą zdobyć nowe doświadczenie, 
jeszcze inni zwyczajnie szukają sposo-
bu, by poznać ludzi o podobnych zainte-
resowaniach. Czy można od nich chcieć 
więcej? Pewnie tak, bo pomagania ni-
gdy nie jest za wiele. My wiemy, że nasi 
młodzi wolontariusze, chcieliby więcej 
i więcej. 

~ Teresa Elżbieta Sochoń 
Szkolny Klub Wolontariatu 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Halo, to my

Już po raz kolejny dzieci i młodzież ze szkoły w Lusów-
ku udowodniły, że mają największe, najpiękniejsze i naj-
wrażliwsze – serducha na świecie !

W okresie przedświątecznym dzieci z oddziałów przed-
szkolnych wykonywały kartki świąteczne dla Podopiecznych 
Przytuliska św. Brata Alberta w Opalenicy. Z niewyobrażal-
nym zaangażowaniem wycinały choinki, bombki i gwiazdki. 
Zużyły całą masę papieru kolorowego, cekinów, plasteliny, 
waty i kleju. Powstawały piękne choinki, które miały wyraźną 
misję- sprawić, aby w opalenickim Ośrodku każdy poczuł wy-
jątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, aby wiedział, że 

w naszym Lusówku są dzie-
ci, które dbają, pamiętają i 
szczerze pozdrawiają! Dzięki 
naszemu Świątecznemu Li-
stonoszowi – Lilianie Nowak 
świąteczne życzenia i słowa 
wsparcia trafiły wprost do ad-
resatów.

Tuż przed końcem roku pa-
nie M. Babończyk-Gołąb, E. 
Nowicka oraz K. Pfajfer zor-
ganizowały zbiórkę artyku-

Szkoła Podstawowa w Lusówku 

Najpiękniejsze serca

łów codziennego użytku niezbędnych dla matek i maluchów, 
które z różnych przyczyn życiowych znalazły się w sytuacji 
szczególnie trudnej. Potrzeby Centrum Interwencji Kryzyso-
wej, do którego skierowaliśmy wsparcie, są olbrzymie!

Nasi uczniowie i tym razem nie zawiedli – pojawiły się 
środki czystości, środki higieniczne dla niemowląt – pieluszki 
i kremy pielęgnacyjne, przewijak, ubranka dla dzieci a także 
łóżeczko.

Z tak olbrzymim transportem bardzo trudno było wyru-
szyć nam do OIK samodzielnie. Dzięki uprzejmości fir-
my Verma, zajmującej się obsługą inwestycji i generalnym 
wykonawstwem, udało się dowieźć wszystkie prezenty.

Kochani uczniowie i przedszkolacy, dziękujemy wam za 
całe dobro, które przekazaliście tym, którzy tego najbardziej 
potrzebują! ~ M. Ł.
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Zdobyciem pięciu medali mogą pochwalić się tancerki 
OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, które 12 i 13 
grudnia wzięły udział w największym ogólnopolskim 

turnieju tańca „Move online”. Do czwartej edycji turnieju 
przesłano ponad 960 prezentacji. 

Złoty medal w konkurencji grupowej street zdobyły: Maria 
Sękowska, Michalina Skuratowicz, Wiktoria Bartosiak, Mile-
na Górecka i Gabriela Szafarek oraz w konkurencji solo hip 
hop kat. junior klasa brąz – Maria Sękowska. W tej samej ka-
tegorii srebrny medal solo HH zdobyła Michalina Skuratowicz 
oraz w kat. dzieci klasa brąz – Wiktoria Bartosiak. Do kom-
pletu brązowy medal dorzuciła Milena Górecka, która zajęła 
trzecie miejsce w solo HH kat. dzieci klasie brąz. 

Poza tym w układach solowych w kat. dzieci w stylu mo-
dern klasie debiuty celujące oceny otrzymały Aleksandra Be-

Julita Jagodzińska, Jan Modzelewski i Filip Prokopyszyn 
zakończyli kolarską przygodę z KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. I tu idealnie pasują słowa, że koniec jednego 

jest początkiem drugiego. Julita postanowiła definitywnie za-
kończyła sportową karierę, Jan jeszcze nie ma bliżej sprecyzo-
wanych planów, a Filip będzie ścigał się w barwach Mazow-
sze Serce Polski Cycling Team.

~ Ania Lis

20 grudnia odbył się III Ogólnopolski Turniej Mini-
-Siatkówki w Lesznie, gdzie do rywalizacji stanęły 
drużyny w kategorii czwórek (12 lat), trójek (11 

lat) oraz dwójek (10 lat). Do Leszna zjechały się nie tylko naj-
lepsze drużyny mini-siatkówki z Wielkopolski, ale również 
z sąsiadujących województw, co stanowiło o bardzo  wysokim 
poziomie rozgrywek. 

Naszą Gminę i klub Tarnovia Volleyball reprezentowały 
drużyny we wszystkich kategoriach, ale najwięcej szczęścia 
mieli nasi najmłodsi siatkarze w kategorii dwójek Wojciech 
Witkowski oraz Paweł Latawiec, którzy zajęli bardzo wysokie 
II miejsce. Sukcesy na samym początku przygody z siatkówką 
dobrze wróżą, więc gratulujemy i życzymy ich jak najwięcej.

~ Błażej Szubstarski

Pożegnanie

Internetowy Move

nec, Karolina Pawłowska i Amelia Księżopolska, a bardzo do-
bre Polina Peretiachenko i Alona Miusova. W solo hip hop 
w kat. junior w klasie debiuty ocenę celującą uzyskała Gabrie-
la Szafarek.

~ Ania Lis 

II miejsce naszych najmłodszych siatkarzy

~ sport
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Sprawca pojawienia się w Polsce 
brazylijskiego jiu-jitsu. Stworzył 
i był głównym trenerem Strefy 

Walki Poznań – pierwszego klubu spor-
tów walki w kraju. Uznawany za prekur-
sora bjj i jednego z najlepszych trene-
rów tej dyscypliny. Od pięciu miesięcy 
współpracuję z Tarnovia Fight Club Tar-
nowo Podgórne. 

Ania Lis: Ze sportami walki zwią-
zany jest Pan od blisko czterdziestu 
lat. Jak to się wszystko zaczęło? 

Karol Matuszczak: Przygodę ze spor-
tami walki rozpocząłem przez podstęp 
kolegi z klasy, który zabrał mnie na swój 
trening karate. Miałem wówczas 14 lat 
i nie należałem do dzieci lubiących ak-
tywność fizyczną. Wolałem czytać niż 
mieć styczność z jakimkolwiek sportem, 
w przeciwieństwie do swojego brata, 
który bardzo dobrze grał w piłkę nożną. 
Shotokan oraz elementy zapasów treno-
wałem przez dwa lata. Później pojawiło 
się aikido. Chcąc zgłębiać tajniki tej 
sztuki walki znalazłem klub, do które-
go z domu miałem 3 min. drogi. Radość 
z wstąpienia w jego szeregi była krótka. 
Jak tylko przyszedłem, to poinformowa-
no mnie, że sekcja aikido działa już od 
roku i początkujących nie przyjmują. 

AL: Rzeczywiście, radość trwała 
krótko. Ale i tak postawił Pan na swo-
im i jakimś cudem rozpoczął treno-
wać aikido.

KM: Nie byłbym sobą, gdybym od-
puścił. Pamiętam, że ktoś z tego klubu 
powiedział, że akurat w Poznaniu prze-
bywa jeden z najlepszych instruktorów 
aikido w Polsce i jak zbiorę grupę, to 
będzie ją trenować. Zebrałem kilkana-
ście osób i tak na Boninie ruszyły zaję-
cia. Poza aikido równolegle trenowałem 
judo, kickboxing i boks u Mariana Kacz-
marka. Po 15 latach trenowania aikido 
poleciałem do Tokio. Siedziałem tam 
trzy miesiące, a po powrocie uzmysłowi-
łem sobie, że nie chcę już trenować tej 
sztuki walki. Spróbowałem jeszcze swo-
ich sił w aikido sportowym, ale summa 
summarum zrezygnowałem. 

AL: I co było dalej?
KM: Któregoś dnia przypadkiem się-

gnąłem po książkę Krzysztofa Kondrato-
wicza, w której natrafiłem na fragment 

poświęcony starciu judoki z zawodni-
kiem sambo. Walki miedzy stylowe od 
zawsze były moim konikiem, dlatego na-
pisałem do niego dwa pytania: jak bę-
dzie wyglądało spotkanie judoki z ka-
rateką oraz czy napisze mi coś więcej 
na temat konfrontacji stylów? Odpisał, 
że nie interesuje się konfrontacją, bo li-
czy się sztuka, a nie sport. Na pytanie 
kto zwycięży odpowiedział sztampowo, 
że wygra człowiek, a nie styl i że będzie 
nim karateka, bo jego ciosy odpychają 
judokę, który chcę go chwycić. Wiedzia-
łem, że to nieprawda. W trakcie pobytu 
w Japonii widziałem walki kickboxerów 
z zapaśnikami czy karateków z zapaśni-
kami, dlatego nie byłem przekonany do 
stwierdzenia, że przewagę ma  to zawod-
nik uderzający.

AL: W tym momencie wyczuwam 
powiew brazylijskiego jiu-jitsu, które 
rozwieje wątpliwości dlaczego tak się 
dzieję.  

KM: Zgadza się. Swego czasu dosta-
łem od kolegi z USA kasetę z walka-
mi różnych stylów, ale początkowo nie 
chciałem jej oglądać, bo myślałem, że 
to pokazy wrestlingu. Któregoś razu nie 
miałem co oglądać i włączyłem ją. Dech 
mi zaparło jak zobaczyłam co wypra-
wiali ci zawodnicy. Był wśród nich Roy-
ce Gracie, który wygrał ze wszystkimi. 
Nie mogłem pojąć jak taki gość, wątłej 
budowy, chudy, aż żal było na niego pa-
trzeć, potrafił pokonać tylu większych 

zawodników od siebie. Zastanawiałem 
się co on wyprawia i im więcej się temu 
przyglądałem, tym bardziej byłem prze-
konany, że to jest to co czego szukałem. 

AL: Tylko w tamtym czasie w Pol-
sce bjj nie było znane. Nie było trene-
rów, klubów, Internetu, a Pan posiadł 
techniki bjj. 

KM: Początkowo wiedzę czerpałem 
z książek, wideo oraz zagranicznych 
czasopism. Prenumerowałem „Black 
belt”, w którym była kolumna grappe-
ra. Nie pamiętam kto do niej pisał, ale 
trenował jiu-jitsu. Napisałem do niego, 
żeby przyleciał do Polski. Zgodził się. 
Pokryłem koszty jego podróży i takim 
oto sposobem sprowadziłem bjj do Pol-
ski. Rozpoczynając treningi bjj wykorzy-
stywałem umiejętności zdobyte w judo, 
zapasach i pozyskane od tamtego Ame-
rykanina. Pamiętam, jak powiedział mi, 
że posiadam umiejętności niebieskiego 
pasa i jak będę trenował wszystko co on 
mi pokazał, to za pół roku będę go miał.  

AL: I tym oto sposobem stał się Pan 
prekursorem bjj w Polsce.

KM: Tak, nikt dotąd o brazylijskim 
jiu-jitsu nie słyszał. Pierwszy klub otwo-
rzyłem w Poznaniu – bodajże w 1997 r. 
Jednym z komentarzy jaki usłyszałem, 
po jego otwarciu było stwierdzenie któ-
regoś z redaktorów lokalnego radia: 
„przejeżdżałem dzisiaj ulicą Popliń-
skich i zauważyłem szyld brazylijskie 

Prekursor BJJ

Karol Matuszczak



styczeń 2021 | sąsiadka~czytaj |    41

~ sport

W momencie kiedy utworzyliśmy w GKS Tarnovii 
nową sekcję Tarnovia Fight Club nie spodziewali-
śmy się tak ogromnego zainteresowania ze strony 

mieszkańców naszej Gminy. Między drugą połową września 
a końcem 2020 r. nasi zawodnicy pokazali się z bardzo dobrej 
strony, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. 

Jakub Trawka zdobył między innymi srebrny medal na za-
wodach X Pucharu Polski No Gi Jiu Jitsu 2020 w kategorii ju-
nior (-66,5 kg) w Luboniu, dwa złote medale w kategorii - 69 
kg na mistrzostwach Polski Duko Cup BJJ Gi & No Gi, które 
odbyły się 24 października w Tarnowie Podgórnym. Zaledwie 
tydzień później wywalczył wicemistrzostwo Europy VI Euro-
pen Championhip CBJJP w kategorii Gi junior 70 kg. 

Kolejnym zawodnikiem, który wywalczył złoty medal na 
zawodach BJJ Winter Open 2020 w Luboniu, jest Daniil Se-
livonets. 

Wszystkie sukcesy naszych zawodników są owocem cięż-
kiej i wytrwałej pracy u trenerów. Jednym z nich jest Karol 
Matuszczak, Mistrz Europy BJJ w dwóch kategoriach wago-
wych Lizbona 2008 r. IV dan stopień mistrzowski Aikido, zdo-
bywca III miejsca w Pucharze Świata Federacji WKF, Mistrz 
Polski Pierwszej Walki MMA w Polsce. Karol to trener, który 
zapoczątkował BJJ w Polsce i jednocześnie wyznacza do dzi-
siaj ścieżki tej dyscypliny w kraju (wywiad z Karolem Ma-
tuszczakiem prezentujemy obok, a już wkrótce będą mogli 
Państwo przeczytać jego książkę o historii BJJ). Kolejnym 
trenerem jest Siergei Selivonets (Mistrz Sportu Międzynaro-
dowej Klasy w sambo, srebrny medalista europy oraz świata 
w sambo, złoty medalista mistrzostw Europy grappling ADCC 
masters i zdobywca wielu innych tytułów). 

Miło nam poinformować, że od nowego roku partnerem 
technicznym naszej sekcji została firma EXTREME HOBBY 

jiu-jitsu… czego to ludzie nie wymyślą, 
jeszcze chwila i będziemy mieli kongij-
skie, włoskie, australijskie lub meksy-
kańskie, a wiadomo, że jiu-jitsu jest tyl-
ko japońskie”.

AL: Działa Pan jeszcze w tym klu-
bie? 

KM: Swego czasu Strefa Walki była 
najlepszym klubem w Polsce. Byliśmy 
tak dobrzy, że podczas rzadko przez 
kogo pamiętanych mistrzostw Polski no-
-gi w Poznaniu rozgromiliśmy Berser-
ker’s Team, uważany powszechnie za 
najlepszy. 5 lat temu stwierdziłem, że 
to jednak ciężki kawałek chleba i zrezy-
gnowałem z pracy w Strefie Walki. Oczy-
wiście zewsząd byłem namawiany, żeby 
dalej działać i tak trafiłem do Ankosu 
Poznań oraz od niedawna Tarnovii Fi-

ght. W Tarnowie Podgórnym początko-
wo prowadziłem zajęcia indywidualne 
i natrafiłem na prezesa GKS Tarnovii, 
który powiedział, że Tarnowo Podgór-
ne to otwarta Gmina, gotowa do współ-
pracy i otwarta na nowe inicjatywy. Po-
stanowiłem spróbować. Cieszę się, że 
podjąłem taką decyzję, bo od począt-
ku zebrała się grupa fajna grupa dzieci 
i starszych, z którymi bardzo dobrze mi 
się współpracuje.

AL: Był Pan trenerem najlepszych 
krajowych zawodników bjj. Czy 
wśród tych z Tarnovii Fight Club wi-
dzi Pan potencjał? 

KM: Wychowałem najlepszych za-
wodników takich jak Adam Wardziński 
czy Maksymilian Wiśniewski. Na moje 

obozy przyjeżdżali Jan Błachowicz, Bo-
rys Mańkowski czy Damian Grabow-
ski. A jeśli chodzi o potencjał wśród 
zawodników Tarnovii Fight, to na wy-
różnienie zasługują Jakub Trawka i Da-
niil Selivonets. 

    
AL: Rada dla rozpoczynających 

treningi bjj?
KM: Najważniejsze jest kulanie się 

i wykorzystywanie techniki, których się 
uczymy. Ważne jest żeby nie współza-
wodniczyć, tylko kooperować i tworzyć 
dobre nawyki od początku. 

AL: Plany na 2021?
KM: Dokończenie i wydanie książ-

ki o brazylijskim jiu-jitsu zawierającej 
całe bogactwo wiedzy na temat tego 
sportu walki. 

GKS TARNOVIA: Sekcja BJJ/MMA rośnie w siłę

specjalizująca się w produkcji odzieży sportowej dla dyscy-
plin związanych ze sztukami walk.

Więcej informacji znajdziecie na naszym profilu FB @Tar-
noviaFightClub.

PS. Liczymy, że nasi zawodnicy zdobędą w tym roku tyle 
medali co trener Siergei (na zdjęciu).

~ GKS Tarnovia

Siergei Selivonets
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Najmłodsza grupa zawodników wzięła udział w kate-
gorii Skrzata w turnieju organizowanym przez Wiel-
kopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu. Młodzi 

zawodnicy GKS-u rozgrywali turniej według unifikacji szko-
lenia piłkarskiego przyjętego w Polsce, czyli 4x4 na zmniej-
szonym boisku. Częsty kontakt z piłką i możliwość rywaliza-
cji z przeciwnikiem są podstawą małych gier. Na pierwszym 
miejscu stawia się zasady fair-play bez zapisywania wyników. 
Najmłodsi adepci skupić się mają na dobrej piłkarskiej zaba-
wie, poznawaniu podstawowych przepisów gry piłkę nożną 
bez zbędnej presji tabel czy też wyników. 

Nasi podopieczni zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 
Przestrzegali zasad czystej gry i strzelali dużo bramek w opar-
ciu o pojedynki 1x1 wraz ze sportową radością i uśmiechem.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

GKS TARNOVIA 2014 na turnieju WZPN

Zespół GKS Tarnovii po 21 kolej-
kach zajmuje 9 miejsce w tabeli 
i nie jest to na pewno powód do 

dumy. Pod koniec rundy, w meczach, 
takich jak na przykład z TPS Winogra-
dy, gdzie wygrana miała być tylko for-
malnością, przegraliśmy 3:2. Tak samo 
wyglądało podejście do meczu z Wartą 
II Poznań, gdzie średnia wieku u prze-
ciwnika wynosi 22 lata. Podeszliśmy do 
meczu z nimi nieodpowiedzialnie i bez 
zaangażowania, co przełożyło się na 
wynik 4:2… 

We wspomnianym wcześniej meczu 
z TPS nie pomagały warunki gry, słabe 
oświetlenie, przemarznięta płyta, lecz 
to nie może być wytłumaczeniem dla 
spadku formy zespołu z Tarnowa Pod-
górnego. Oczywiście paru zawodników 
z podstawowego składu przeszło choro-
bę, która mocno osłabiła ich wydolność 
i wpłynęła na jakość gry, lecz wtedy 
rezerwowi powinni udowodnić swoją 
wartość, by wskoczyć do podstawowej 
jedenastki. 

Wygrywając ostatni mecz z Iskrą Szy-
dłowo 3:0, możemy optymistycznie na-
stawić się na rundę wiosenną, bo jak 
mówi stare porzekadło „jesteś tak dobry 

GKS TARNOVIA kończy rundę jesienną
jak twój ostatni mecz”. Przed trenerem pierwszego zespołu nie lada wyzwanie, by 
przez okres przygotowawczy wzmocnić zespół i przygotować na rundę wiosenną.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage gdzie już w najbliższym czasie udo-
stępnimy terminarz sparingów pierwszego zespołu.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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19 grudnia, ostatnia sobota przed Świętami Bożego 
Narodzenia w dziwnym, 2020 roku. Wiele osób 
w tym dniu zapewne przyrządzało karpia lub stro-

iło choinkę, lecz nie pasjonaci crossmintona, którzy w Tarno-
wie Podgórnym zadomowili się już na dobre. Dzięki zaanga-
żowaniu naszego miejscowego klubu UKS ATLAS, tego dnia 
w hali sportowej OSiR odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski, 
zawody pod patronatem Polskiej Federacji Crossmintona, 

Jak wiadomo poprzedni rok nie sprzyjał organizacji im-
prez masowych. Jednak ostatecznie przy zachowaniu wszyst-
kich zasad bezpieczeństwa udało się zorganizować przesunię-
te z kwietnia zawody. Zainteresowanie przeszło oczekiwania 
organizatorów. Oprócz mocnej reprezentacji gospodarzy zje-
chali się członkowie innych klubów bądź gracze niezrzeszeni 
z Poznania, Grodziska Wlkp. a nawet Koszalina.

Duża frekwencja mimo covidowych ograniczeń to dowód 
na to, że ludzie są spragnieni sportowych emocji na żywo. Cie-
szy fakt, że jest to sport dla wszystkich, ponieważ na tych sa-
mych zawodach mamy kategorie poniżej 14 oraz powyżej 40 
lat.  

Nasi zawodnicy uzyskali bardzo dobre wyniki. Tytuł naj-
lepszej crossmintonistki w Wielkopolsce w kategorii open ko-
biet wywalczyła Kamila Kozielska, miejsce  drugie Magdale-
na Roszak, a trzecie Anna Paradka. W kategorii pań powyżej 
40 lat równorzędne  trzecie miejsce zajęły Jolanta Gdowska  
i Joanna Kapłon. Wśród panów, w kategorii OPEN tytuł Mi-
strza Wielkopolski wywalczył Michał Kwiatkowski.  Katego-

Crossminton – Mistrzostwa Wielkopolski  
w Tarnowie Podgórnym

Składamy serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Nowakowskiemu Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tarnowie Podgórnym oraz Opiekunkom: Pani Danusi, Pani Beacie a w szczególności Pani Marzenie Miszta oraz Jej 
mężowi za zaangażowanie i włożone serce w 20-letnią opiekę nad naszymi Rodzicami – Marią i Józefem Burdajewiczami. 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności córki: Barbara, Krystyna i Elżbieta

Podziękowania

rie mieszaną dziewcząt i chłopców do lat 14 wygrała Anna 
Augustyniak, miejsce drugie Maksymilian Kozicz oraz trzecie 
Martyna Zakrzewska.

Dziękujemy OSIR w Tarnowie Podgórnym za udostępnie-
nie sali i pomoc w organizacji zawodów oraz Gminie Tarnowo 
Podgórne za wspieranie działalności sekcji. Mamy nadzieję, 
że Nowy Rok 2021 pozwoli graczom nadal rozwijać swoją 
sportową pasję i wygrywać kolejne zawody!

~ UKS Atlas

Nie żyjemy aby umierać … 
ale umieramy, aby żyć wiecznie” 

                          M.Buchberger

Pani Lucynie Stachurskiej 
oraz najbliższej Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmieci  

Męża 

składają Dyrektor Pałacu Jankowice  
Monika Rutkowska wraz z pracownikami

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

ANDRZEJA KAWY 

przyjaciela  
naszego Stowarzyszenia. 

Rodzinie i bliskim  
wyrazy szczerego współczucia  

składają studentki i studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Tarnowie Podgórnym
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WSPOMNIENIE

Trudno przychodzi napisanie ostatniego pożegnania 
i wspomnienia o człowieku, który był całe życie nie-
zwykle aktywny, tryskał energią, nowymi pomysła-

mi i realizacjami. Trudno, bo wydaje się, że ta andrzejowa 
siła dalej trwa i nie da się jej zatrzymać. A jednak. Smutno 
żegnać Przyjaciela, z którym, jeszcze kilka godzin wcze-
śniej składaliśmy sobie noworoczne życzenia. 

Andrzej, dzisiaj Wielkopolanin, urodzony góral z Suf-
czyna koło Brzeska w Małopolsce. Z domu wyniósł szacu-
nek do rodziców i rodziny, zamiłowanie do ziemi, spraw-
ność, jak to góral, umiejętność jazdy na nartach, a z wojska 
odwagę zaprawioną skokami spadochronowymi. W ubie-
głym roku obchodził z Urszulą złoty jubileusz małżeństwa. 
Ma dwóch synów i dwóch wnuków. Zawodowo związał się 
z rzemiosłem spożywczym. Najpierw pracował w restau-
racji Hotelu Polonez (w tamtych latach była to najbardziej 
prestiżowa restauracja), później w restauracji w Motelu 
w Sadach. W latach  osiemdziesiątych założył w Sadach 
rodzinny biznes – pierwszą w Polsce fabrykę produkują-
cą żywność bezglutenową – GLUTENEX. Przez lata firma 
stale się rozwijała i dalej rozwija, sprzedając swoje produk-
ty w całej Polsce oraz na rynki zagraniczne.

Poza firmą znajdował czas na umiłowane Białokoszyce 
– 10-hektarowe gospodarstwo, które zamienił na ośrodek 
otwarty dla innych. Wybudował tam dużą świetlicę, boisko, 
miejsce na piknik, zgromadził zwierzęta w małym ZOO – 
m.in. daniele, kozy, sarny, konie, a także króliki, kury, in-
dyki, kaczki i gołębie. Stworzył stawki i ścieżki spacerowe, 
wybudował Drogę Krzyżową oraz usypał widziany z da-
leka kopiec z posadowioną na nim figurą Chrystusa Króla 
o łącznej wysokości 23 metrów. Na tej Drodze Krzyżowej 
w Wielkim Poście są odprawiane nabożeństwa sąsiednich 
parafii. 

Andrzej miał duszę społecznika i serce szeroko otwar-
te dla innych. Nie trzeba było go prosić, sam wychodził 
z propozycją konkretnej pomocy, wręcz szukał okazji do 
pomagania. Jako dobrodziej i społecznik znany był w wie-
lu środowiskach. Corocznie gościł obiadem w Białokoszy-
cach Pieszą Pielgrzymkę Szczecińska na Jasną Górę, udo-
stępniał ośrodek Radzie Sołeckiej w Białokoszycach, Kołu 
Emerytów i Rencistów w Pniewach. Często zapraszał na-
sze Stowarzyszenie i urządzaliśmy tam pikniki dla osób 
niepełnosprawnych. Wspierał mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej w Łężeczkach oraz Dom Samotnej Matki im. 

Św. Faustyny w Kiekrzu, współdziałał z Klasztorem Sióstr 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. Był współzałoży-
cielem stowarzyszeń osób niepełnosprawnych ROKTAR 
i TARSON, działając w zarządach tych organizacji. Udo-
stępniał i gościł nasze Stowarzyszenia w swoim zakładzie 
Glutenex w Sadach. Każdą naszą uroczystość czy spotka-
nie integracyjne wzbogacał słodyczami, często olbrzymimi 
tortami z wypisaną dedykacją. Był członkiem Cechu Cu-
kierników i Piekarzy w Poznaniu, gdzie pełnił społeczną 
funkcję Podstarszego Cechu.

Był dobrym człowiekiem, pogodnym, słuchającym, 
wrażliwym. Ceniliśmy sobie Jego oddanie i wieloletnie do-
świadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

~ Kazimierz Szulc
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób  

Niepełnosprawnych  TARSON

ANDRZEJ KAWA
24.08.1947 – 01.01.2021
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

śp. Andrzeja Kawy
aktywnego mieszkańca i przedsiębiorcy  

Gminy Tarnowo Podgórne,  
wyróżnionego tytułami „Zasłużony  

dla Gminy Tarnowo Podgórne” oraz „Tarnowski Lew”, 

Żegnamy naszego przyjaciela, niezwykle wrażliwego  
na potrzeby innych, podejmującego społeczne działania  

na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób 
z niepełnosprawnościami, członka założyciela 

stowarzyszeń ROKTAR i TARSON. 

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
Krystyna Semba z Radnymi 

oraz Sołtysi

Kochany człowiek nigdy nie umiera.
Żyje wciąż w myślach, słowach i wspomnieniach…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Andrzeja Kawy
Wieloletniego Członka

Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Żegnamy go z wielkim smutkiem.
Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego 
współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach.

Zarząd TSP

Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego 

przyjaciela 

śp. Andrzeja Kawy

Rodzinie wyrazy współczucia 
składają koleżanki i koledzy  

z Klubu Seniora Sady 

Naszej Koleżance 

Annie Lis
szczere wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia
z powodu śmierci 

śp. Roberta Szymlet

składają Przyjaciele  
ze Stowarzyszenia POJEDNANIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 

Kolegi Tadeusza Tomaszewskiego
Naszej Koleżance Mirosławie Tomaszewskiej i Rodzinie 

zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia

Koleżanki i koledzy z Koła Seniora w Tarnowie Podgórnym

Naszej koleżance

Lucynie Stachurskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci męża

Śp. Henryka 
Stachurskiego

składają
Magda, Basia, Jola, Mirka i Jacek

Koleżankom i kolegom,  
którzy uczestniczyli w ostatniej 

drodze naszej synowej

Ś+P Sylwii Gajewskiej 

składamy serdeczne podziękowania 
Cyryla i Romuald Gajewscy

Szczere wyrazy współczucia

Lucynie Stachurskiej
z powodu śmierci męża

Śp. Henryka 
Stachurskiego

składają
Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora 

w Pałacu Jankowice

Panu

Romanowi Sadło

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

mamy

składają Gorońscy z Rumianka

Państwu 

Marioli i Zygmuntowi 
Wojtaszom

wyrazy współczucia z powodu 
śmierci mamy i teściowej

składają Gorońscy z Rumianka 

Pani

Agacie Kaszubie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY

przekazuje 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie oraz pracownicy administracji

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Lusówku
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WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

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

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

Zadania pracownika:
-  Produkcja (montowanie/składanie) wykrojników oraz sekcji poligraficz-

nych wg. wytycznych na rysunku oraz na zleceniu produkcyjnym
- Obsługa narzędzi ręcznych
-  Wprowadzanie danych ze zlecenia produkcyjnego do systemu  

po zakończeniu montażu narzędzia
- Bieżące finalizowanie zleceń
Od kandydatów oczekujemy:
-  Dokładności, dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania,
-  Umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi
- Chęci do nauki i rozwoju
-  Odpowiedzialności za powierzone zadania
-  Zdolności manualnych (mile widziane doświadczenie  

w obróbce drewna)
- Terminowego realizowania zleceń
-  Doświadczenie nie jest wymagane, każdemu pracownikowi  

zapewniamy szkolenie
Oferujemy:
- Stabilną pracę na pełen etat
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji
- Pracę w młodym, dynamicznym zespole
- Pracę w trybie zmianowym
- Płatne nadgodziny
- Niezbędne narzędzia pracy
- Pracę w firmie przyjaznej pracownikowi
- System premiowania

CV prosimy przesyłać na maila: kamila.jablecka@marbach.com
Kontakt: tel. 61 102 50 00

PRACOWNIKÓW PRODUKCJI 
– MONTAŻ WYKROJNIKÓW I SEKCJI/GUMOWANIE

Marbach Polska Sp. z o.o. 
oddział Poznań
do nowej filii w Wysogotowie, ul. Bukowska 1, poszukuje:
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Skład i druk: studioPROJEKT – 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

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

Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 13.01.2021 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:  fot. Łukasz Duda

• DAM PRACĘ
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 
659 932
• Firma Kornik w Tarnowie Pod-
górnym poszukuje absolwenta lub 
studenta ostatniego roku kierunku 
finanse i rachunkowość (bądź po-
krewny) na stanowisko młodszego 
księgowego. Kontakt: 61 814 67 98 
wewn. 23

 

• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Rencista z III grupą, prawo jazdy B - 
podejmie pracę 609 911 435
• Emeryt, prawo jazdy B, abstynent, 
odpowiedzialny, podejmie pracę 501 
228 373
• Kierowca kat.C, doświadczenie wy-
wrotka szuka pracy  694-043-808
• Posprzątam biura, mam doświad-
czenie, info. 604 372 440

Zatrudnimy Panią  
do sprzątania pomieszczeń 

biurowych w Baranowie

• Umowa o pracę na ½ etatu
•  Praca w godzinach 11.00-

15.00, 12.00-16.00, pon-pt
• Praca w dobrej atmosferze

tel. 500 120 801

Rejestr BDO - pomoc w dokonaniu formalności dla:
- wprowadzających baterie i akumulatory - także ROWEROWE
- wprowadzających pojazdy
- wprowadzających opony oleje smarowe   - także ROWEROWE
-  wprowadzających produkty w opakowaniach w tym także 

REKLAMÓWKI JEDNORAZOWE
W tym przygotowanie wniosku do rejestru, sprawozdawczość 

i opłaty produktowe i pomoc de minimis, szkolenia oraz warsztaty  
z obsługi systemu BDO
Kontakt: 609 454 298, marta.gozelak@gmail.com

Sylwia Kot – neurologopeda, logopeda dyplomowa-
ny, pedagog, terapeuta słuchu i terapeuta promocji 
zdrowia.

Usprawniam każdego człowieka, bez względu na pro-
blem i wiek. Każdy człowiek zasługuje na moją uwagę 
i pomoc. Jestem dla niemowlaka, dziecka, młodzieńca, 
dojrzałego człowieka, starszego mężczyzny czy kobie-
ty.  Od 0 do 100 lat... i więcej.

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

ul. Liryczna 10, Poznań - Strzeszyn
Możliwy dojazd do pacjentów

w w w . s i l n a m o w a . p l
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tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

Kochaj
 

cegły

DDaacchhóówwkkii  nnaa  kkaażżddąą  ppooggooddęę!!

DDaacchhóówwkkii  nnaa  kkaażżddąą  ppooggooddęę!!

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

wiedza na temat psychofizycznych mechanizmów
funkcjonowania ludzkiego organizmu

 

świadomość roli stresu w generowaniu dolegliwości
 

informacje dotyczące dróg, którymi przeciążenia
przenoszą się na nasze ciało

 

narzędzia pomagające zmieniać niekorzystne
wzorce reagowania na trudne sytuacje

 

proste i skuteczne techniki pracy z myślami, 
emocjami, uczuciami

 
 

Zapraszamy na warsztaty:
TERAPIA EDUKACYJNA W WEEKEND

Centrum Terapii Manualnej 

Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1

tel. 61 814 79 00  *  www.ctmrakowski.pl

najbliższy warsztat: 13-14.02.2021 r.

                  

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

EFT 

TECHNIKI EMOCJONALNEJ WOLNOŚCI

mgr Danuta Sokołowska
 
 

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

Sierosław, ul. Leśna 1
tel. 61 814 79 00  *  biuro@ctmrakowski.pl

Centrum Terapii Manualnej 
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MONTAŻ PANELI,  
UKŁADANIE PŁYTEK,  

ZABUDOWY NIDA-GIPS
TEL. 600 45 37 27

SPRZĄTANIE
DOMY, BIURA
692 426 200

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

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

SKUP KABLI

SKUP ZŁOMU

I METALI
KOLOROWYCH

517 574 222
Góra ul. Szkolna 3 62-080

PON-PT 8:00-17:00 SOB 8:00-13:00

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.

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

kom. 602 659 208
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Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

6 0 7 - 9 9 9 - 8 2 9

Z dojazdem do domu !
T A T I A N A  N A P I E R A Ł A

43,5x19,7 mm

WIELKA 
wyprzedaż  mebli 

perfekt-meble.com

602-558-968

Sprzedaż i wynajem 
rusztowań choinkowych

Dąbrowa
 602-558-968

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Zęby (wysoka estetyka, twardość)
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, 
zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie
Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, ☎ 518 268 039

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

 61 623 56 78
  poradnia@wermedica.pl

ul. Kierska 2, 62-090 Kiekrz
Czynne: pon.-pt.  8:00-18:00
               soboty    9:00-11:00 

                 (wizyty prywatne)

www.wermedica.pl

Lek. Iwona Rusin
specjalista medycyny rodzinnej

Lek. Weronika Ząbek
rezydent pediatrii
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ODZIEŻ UŻYWANA
z wieszaka

ul. Łanowa 24
Przeźmierowo 11:00 - 17:00

SPRZEDAŻ NA KG

GODZ. OTWARCIA:

Find us on
Instagram

OFERUJEMY:
• Pranie i prasowanie
• Magiel
• Abonamenty na koszule biznesowe
• Czyszczenie dywanów
•  Profesjonalne czyszczenie odzieży skórzanej
•  Indywidualne oferty dla FIRM  

(restauracje, salony beauty, poradnie medyczne)

Bubbly Laundry, ul. Szamotulska 26J
Baranowo, CH Przystań (obok Biedronki)

DRUGA LOKALIZACJA! 
GH DĄBRÓWKA, ul. Poznańska 31

(naprzeciwko Biedronki)
pralnia@pralniabubbly.pl • www.pralniabubbly.pl

tel. 882 70 99 88

Kupię działkę budowlaną

w Lusowie
kontakt: 668 676 788

Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

Zamów sprawdzony catering,  
wesela, imprezy rodzinne, catering

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



styczeń 2021 | sąsiadka~czytaj |    51

~ reklamy



52    | sąsiadka~czytaj | styczeń 2021

~ reklamy

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

   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

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

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

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.

BAR TAJSKI
zaprasza

RYNKOWA 88
516-369-878

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową
KIA RIO

66 44 99 032

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)
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tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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
Z GRUPY CYFROWY POLSAT

Z GRUPY CYFROWY POLSAT

Z GRUPY CYFROWY POLSAT

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uruchomienia 
Państwa własnej instalacji fotowoltaicznej! 

W ofercie:
1.  Trzy porównawcze projekty instalacji fotowoltaicznej do wyboru
2. Szybki i profesjonalny montaż
3.  Bezpieczeństwo, staranność oraz pełna opieka serwisowa 

gwarancyjna i pogwarancyjna
4. Pomoc w zakresie fi nansowania (kredyt, leasing, dopłata)
5.  W imieniu klienta załatwiamy zgłoszenie wymiany licznika 

do Operatora oraz wniosek do programu „Mój prąd”

TEL. 691 050 450

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

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

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

Układanie
kostki 

brukowej
tel. 537 700 281
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

USŁUGI HDSUSŁUGI HDS
Transport kontenerów

609 659 932

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ



styczeń 2021 | sąsiadka~czytaj |    55

~ reklamy

OSOBA nosząca tytuł arborysty posiada wiedzę na temat 
potrzeb drzew, niezbędne szkolenia oraz sprzęt, by zapewnić 
drzewom właściwą opiekę, a także, dla przypadków uzasad-
nionych, bezpiecznie przeprowadzi prace usunięcia drzewa 
trudno dostępnego metodami arborystycznymi – rigging (oli-
nowanie) bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu w ochro-
nie mienia i otoczenia przyrody. 

ARBORYSTYKA? zajmuje się badaniami den-
droflory – pojedynczych drzew, ich grup oraz wzrostu i reakcji 
na różnego rodzaju praktyki pielęgnacyjne i czynniki środo-
wiskowe. W praktyce arborystyka skupia się w obszarach: do-
boru drzew i krzewów, ich nasadzenia, nawożenia, zwalczania 
szkodników i patogenów, cięcia, formowania oraz usuwania 
(wycinka oraz usuwanie pnia-karpiny). 

ARBORYSTA MEGA DRWAL? to pierw-
sza firma w historii gminy Tarnowo Podgórne oraz gmin sąsia-
dujących o specjalizacji ARBORYSTYKA posiadająca wszel-
kie uprawnienia i doświadczenie do prac w obszarze drzew 
owocowych, drzew młodych, drzew parkowych oraz zabyt-
kach przyrody. Prowadziliśmy prace i nadal to czynimy pod 
nadzorem konserwatorów zabytków, wykonujemy zabezpie-
czenia koron drzew, ich głównych przewodników, usuwamy 
pnie-karpiny po ściętych drzewach w procesie frezowania. 

Z samych BIESZCZADZKICH GÓR posia-
damy ponad 20-letnie doświadczenie tego rzemiosła. Tam zdo-
bywaliśmy praktykę przy pielęgnacji i pozyskiwaniu drzew 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 

Dzięki służbie w RATOWNICTWIE GÓRSKIM 
(już ponad 15 lat) i zamiłowaniu do wspinaczki wysokogór-
skiej nieobce jest nam obycie z dużą wysokością, szpejem, 
sprzętem alpinistycznym i technikami linowymi .

PRACUJEMY? wykorzystując zdobyty warsztat 
pracy uzupełniony o specjalistyczne szkolenia arborystyczne 
wszystkich poziomów oraz niezbędne kwalifikacje zawodo-
we, a przede wszystkim z zamiłowania do tej pracy. Jesteśmy 
obecni na rynku usług w gminie Tarnowo Podgórne jaki i gmi-
nach sąsiadujących nieprzerwanie już 5 lat. W obszarze arbo-
rystyki pracujemy na terenie całej Polski.

BEZPIECZEŃSTWO? Zawód ten jest uważa-
ny za jeden z najbardziej niebezpiecznych na świecie, z uwagi 
na prowadzenie prac na znacznych wysokościach na materiale 
żywym jakim jest tkanka drzewa i martwym, często kruchym 
oraz obszarze ścinki sekcyjnej drzew. SAMO UBEZPIECZE-

Jesteśmy jak WILKI! Dopóki się „nie obwąchamy”, 
nie poznamy w PRACY, nie zrozumiemy się... 

 (Arborysta Łukasz Z.)

ARBORYSTA
(lekarz drzew – chirurg drzew), zawód polegający na pielęgnacji drzew m.in. przy użyciu tech-
nik dostępu linowego. W odróżnieniu od leśnika zajmuje się pojedynczymi drzewami, a nie całym 
kompleksem leśnym.

NIE NIE WYSTARCZY. W Polsce każdego roku dochodzi do 
tragicznych i nieszczęśliwych wypadków, przede wszystkim 
w czasie prowadzenia prac przy usuwaniu trudnych, pojedyn-
czych drzew. Najczęściej są to przypadki, gdzie osoby nie po-
siadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz sprzętu 
specjalistycznego do prac na drzewach, nie przestrzegają za-
sad BHP. 

BHP? Nasza firma do tej pory nie zanotowała sytuacji, 
w których doszło do wypadku. Nie odnotowaliśmy uszkodze-
nia żadnego mienia podczas prowadzonych prac. Jesteśmy  
w pełnym zakresie ubezpieczeni i posiadamy wszelkie upraw-
nienia zawodowe, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków. 
Bezwzględnie przestrzegamy zasad bhp podczas wykonywa-
nia zleconych prac. Stosujemy procedury określone certyfika-
tem i zaświadczeniem potwierdzającym zdobyte umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe do prac na drzewach. Dodatkowo 
stosujemy normy UIAA (Międzynarodowej Federacji Związ-
ków Alpinistycznych) oraz umiejętności zdobyte w licznych 
szkoleniach wysokościowych w służbie górskiej. Używamy 
wyłącznie certyfikowany sprzęt do prac na wysokościach. 

ZAPRASZAMY! Miejsca trudno dostępne, ogra-
niczone wielkością posesji, istniejącą zwartą zabudową, in-
frastrukturą ciągów komunikacji, instalacji mediów czy 
drzew i innych nasadzeń to obszary, na które technicznie 
jesteśmy przygotowani, w których doskonale sobie radzi-
my. To, co robimy zawodowo, jest naszą pasją oraz połącze-
niem wszystkich umiejętności zdobytych w górach. Jesteśmy 
profesjonalistami. Bezpieczeństwo, fachowość i jakość wyko-
nywanych usług – to nas wyróżnia!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na naszej stronie in-
ternetowej oraz do śledzenia Facebooka (Arborysta-Mega-
-Drwal). Galeria zdjęć ukazuje nie tylko słowa, lecz wprost 
nasze czyny. Zdjęcia na stronie pochodzą wyłącznie z naszego 
dorobku pracy i są własnością firmy Arborysta Mega Drwal. 

www.megadrwal.pl  GSM: 883-979-808 

Dlaczego warto skorzystać z usług Arborysty?




