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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!
Kolejny raz udowodniliśmy, że jesteśmy społecznością 
ludzi o otwartych sercach. Zagraliśmy z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. Pandemii wbrew! Wyszliśmy 
na zdrowe spacery, biegaliśmy, morsowaliśmy, słucha-
liśmy muzyki – wszystko z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego, ale z radością! I co najważniejsze: zebra-
liśmy rekordową kwotę ok. 300 tys. zł. Dziękujemy bar-
dzo! 
Rodzicom i opiekunom najmłodszych dzieci przypomi-
namy terminy rekrutacji do szkół i przedszkoli – pisze-
my o tym na łamach gazety. Polecamy też zaproszenia 
na różne kulturalne i sportowe wydarzenia – w więk-
szości z nich można również uczestniczyć online, bez 
wychodzenia z domu. 
Zachęcam do (rozsądnego!) korzystania z uroków zimy 
– wyjdźmy na spacer, dla zdrowia! A potem z kubkiem 
gorącej herbaty zapraszam do lektury. 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Inspekcja termowizyjna

Osobom zainteresowanym przypominamy, że istnieje 
możliwość złożenia wniosku o wykonanie inspekcji 
termowizyjnej w Gminie Tarnowo Podgórne. 

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. For-
mularz zgłoszeniowy jest dostępny na gminnej stronie inter-
netowej tarnowo-podgorne.pl w zakładce Dla mieszkańców / 
Ochrona środowiska / Programy  ~ wikoś

Zmiany we właściwości 
urzędów skarbowych

Urząd Skarbowy informuje, że od początku 2021 r. ob-
sługa największych firm w Polsce została przenie-
siona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego 

o zasięgu krajowym, który powstał na bazie I Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Warszawie. Wyspecjalizowane urzędy 
skarbowe zajmować się będą obsługą średnich i dużych firm 
oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki. Jednocze-
śnie obsługa mniejszych podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym przeniesiona została do zwykłych urzędów skarbowych. 

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługiwać 
będzie podmioty z całego kraju, które prowadzą działalność 
o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln 
euro). Jemu też została przypisana obsługa NBP, banków pań-
stwowych i krajowych oraz banków hipotecznych, a także 
krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, podatkowych 
spółek kapitałowych i spółek giełdowych.

Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepi-
sów prawa. Firmy nie muszą zatem aktualizować danych reje-
stracyjnych w urzędzie skarbowym ~ US
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień 
w naszej Gminie trwają szczepienia osób w wieku 
powyżej 70 lat. Oceniam, że proces ten przebiega 

w miarę płynnie, chociaż ubolewam, że postępuje on tak 
wolno. Niestety na skutek odgórnie narzuconych limi-
tów punkty szczepień mogą zaszczepić jedynie 30 osób 
tygodniowo, mimo że mają znacznie większe możliwo-
ści! Przypomnę tylko, że w naszej Gminie mamy 852 
osoby w wieku powyżej 80 lat i 1 833 osoby w wieku 70-
80 lat. Dotychczas zaszczepiono jedynie ok. 300 z nich... 
Do tego zdarzają się problemy z terminowym dostarcza-
niem szczepionek do punktów szczepień, co powoduje 
konieczność przesuwania na inny termin wcześniej umó-
wionych pacjentów. 

Obecnie pierwsi pacjenci otrzymują już drugą dawkę 
(pełną odporność uzyskuje się po tygodniu od jej po-
dania). 

Ponadto od 12 lutego trwa szczepienie nauczycieli 
i pomocy nauczycieli z naszych przedszkoli i nauczycie-
li klas 1-3 szkół podstawowych. Uprawnionych do tych 
szczepień jest ponad 300 osób, a chęć skorzystania z tej 
możliwości zadeklarowało 250. Niestety część pracow-
ników nie kwalifikuje się do szczepień ze względu na 
wiek (ponad 60 lat) lub z powodów zdrowotnych.

Przypominam, że osobom, które mają wyznaczo-
ny termin szczepienia a mają problemy z poruszaniem 
się, Gmina organizuje bezpłatny transport – w tej spra-
wie prosimy o kontakt ze specjalną gminną infolinią pod 
nr tel. 508 559 467 (numer czynny w godzinach pracy 
Urzędu Gminy, tj. pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, 
pt. 7.30-14.00).

W przypadku osób leżących, które nie kwalifikują się 
do transportu, też staramy się pomóc, organizując szcze-

pienie w domu lub wspierając w pozyskaniu transportu 
specjalistycznego.

Zainteresowanie szczepieniami jest duże, co mnie bar-
dzo cieszy. Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi, czy 
członkowie Państwa rodziny, sąsiedzi lub znajomi już 
zapisali się na szczepienia – zdarza się, że osoby starsze 
nie wiedzą jak się zgłosić, dlatego apeluję, by im w tym 
pomóc. 

Na terenie naszej Gminy funkcjonują 3 punkty szcze-
pień:

•  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 
Przeźmierowo,

•  Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynko-
wa 18, Przeźmierowo,

•  Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, 
ul. Sportowa 1 (I piętro), Tarnowo Podgórne.

Jak już informowaliśmy jest zgoda NFZ na utworze-
nie kolejnego punktu szczepień w Tarnowie Podgórnym 
– w Tarnowskich Termach. Niestety brak szczepionek 
uniemożliwia rozpoczęcie jego pracy. Jak tylko punkt 
będzie uruchomiony, to niezwłocznie poinformuję Pań-
stwa o tym na naszej stronie internetowej. Przypominam, 
że można się też zapisywać na szczepienia w Szpitalu 
Tymczasowym na Targach Poznańskich (polecam drogę 
mailową na szczepieniaseniora@skpp.edu.pl) Uwaga – 
w przypadku szczepień nie obowiązuje rejonizacja. 

W razie pytań związanych z realizacją Programu 
szczepień w naszej Gminie proszę o kontakt z Gminnym 
koordynatorem ds. szczepień Ewą Noszczyńską-Szkurat 
tel. 606 940 826.

Jak przebiegają szczepienia w naszej Gminie?
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~ 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.

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

Podpisano umowę na wykonanie sygnalizacji świetl-
nej na przejściu dla pieszych przez ul. Jankowicką przy 
szkole.

Trwa rozbudowa remizy 

Chyby
Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Kasztanowej 

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 
Otrzymaliśmy pozwolenie na  budowę II etapu ścież-
ki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem 
Podgórnym

Lusowo
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ul. Kukułki.

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnego od-
cinka ul. Zielnej

Ogłoszono przetarg na modernizację boiska przy szko-
le podstawowej

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

Kiedy 500+?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym przypomina, że obec-
ny okres świadczeniowy do świadczenia wychowawczego 500+ trwa do 
31 maja 2021 r. Wnioski na nowy okres 2021/2022 w wersji elektronicznej 

są przyjmowane od 1 lutego, natomiast w wersji papierowej przyjmowane będą od  
1 kwietnia 2021.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń 
wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku

~ OPS
Terminy wypłat

Świadczenia 
rodzinne

Świadczenia 
wychowawcze

(500+)

Świadczenia z fun-
duszu alimentacyj-

nego
styczeń 27-01-2021 28-01-2021 29-01-2021

luty 24-02-2021 25-02-2021 26-02-2021

marzec 29-03-2021 30-03-2021 31-03-2021

kwiecień 28-04-2021 29-04-2021 30-04-2021

maj 27-05-2021 28-05-2021 31-05-2021

czerwiec 28-06-2021 29-06-2021 30-06-2021

lipiec 28-07-2021 29-07-2021 30-07-2021

sierpień 27-08-2021 30-08-2021 31-08-2021

wrzesień 28-09-2021 29-09-2021 30-09-2021

październik 27-10-2021 28-10-2021 29-10-2021

listopad 29-11-2021 26-11-2021 30-11-2021

grudzień 21-12-2021 22-12-2021 21-12-2021

Informacja dla rolników

Pandemia skomplikowała wszystkie sfery naszego życia, również w rolnictwie. 
Rolników, którym kończy się 5 letni okres ważności uprawnień do obsługi opry-
skiwaczy, informuję, że ważność tych uprawnień zostaje automatycznie prze-

dłużona do czasu ustania pandemii, a ściślej mówiąc do czasu zakończenia restrykcji.
Jeżeli będzie to już możliwe będę organizować szkolenie w tradycyjnej, stacjo-

narnej formule.
 ~ Wiesław  Biały
Podstawa prawna: Ustawa 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 zwana dalej ustawą 
covidową – Dz.U. 2020 poz. 374

Nieodpłatne porady prawne

Przypominamy, że również w naszej Gminie prowadzony jest punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzie-
lanie nieodpłatnej pomocy odbywa się po umówieniu terminu wizyty – aby to 

uczynić należy zadzwonić pod nr tel. 61 8410 797 lub wysłać mail na pomocpraw-
na@powiat.poznan.pl

Radcowie prawni wyznaczeni przez poznańską Okręgową Izbę Radców Prawnych 
pełnią dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie 
Podgórnym w poniedziałki w godz. 14.00-18.00, wtorki, środy i czwartki w godz. 
8.00-12.00 oraz w piątki w godz. 11.00-15.00.  ~ na
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~ aktualności

Lp. Odpowiedzialny Numer telefonu

1.
Drogi  gminne 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM

61 814 64 30, wew. 434/441
po godz. 15 wew. 432 
tel. kom. 507 024 042

2.
Droga krajowa nr 92
GDDKiA Oddz. w Poznaniu

Rejon w Nowym Tomyślu Obwód Drogowy Swadzim

61 814 22 61

tel. kom. 698 629 861
tel. kom. 698 629 702

3.
Drogi wojewódzkie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Nr 307 RDW Nowy Tomyśl  ul. Poznańska 42

61 820 52 25
Dyż. zimowego utrzymania
61 22 58 153; 61 22 58 154

61 225 8464; 61 225 84 62
605 760 290 

4.
Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 

Dyż. zimowego utrzymania
508 236 315

61 814 64 30 wew. 434/441
po godz. 15 wew. 432
tel. kom. 507 024 042

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Tarnowo Podgórne przystąpiła do związku po-
wiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regio-
nalny”. Związek ten ma przejąć transport publiczny, 

oferowany dotychczas przez PKS Poznań. 
Liderem tego przedsięwzięcia jest Powiat Poznański, 

a udział w nim mają 23 jednostki samorządu terytorialnego: 
Miasto Poznań, Powiat Grodziski, Powiat Kościański, Po-
wiat Nowotomyski, Powiat Obornickim, Gmina Buk, Gmina 
Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmina Grodzisk 
Wielkopolski, Gmina Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina Miedzi-
chowo, Gmina Międzychód, Gmina Mosina, Gmina Oborniki, 
Gmina Rogoźno, Gmina Stęszew, Gmina Suchy Las, Gmina 
Śmigiel, Gmina Śrem oraz Gmina Tarnowo Podgórne.

Połączenia autobusowe będą przebiegały dwoma ciągami 
drogowymi – drogą nr 307 (Bukowska – 24 połączenia) i dro-
gą nr 92 (23 połączenia). Najważniejszym celem tego przed-
sięwzięcia jest zapewnienie naszym mieszkańcom i pracowni-
kom firm z terenu Gminy możliwości korzystania z  transportu 
publicznego. 

Koszt tego rozwiązania jest niższy niż koszt komunikacji  
realizowanej przez naszą Gminę w ramach porozumienia 
z ZTM  – zarówno jeżeli chodzi o koszt wozokilometra, jak 
i dlatego, że płacimy tylko za kilometry przejechane na terenie 
naszej Gminy.

Szacuje się, że w tym roku na realizowanie połączeń w ra-
mach tego Związku nasza Gmina przeznaczy ok. 270 tys. zł (dla 
porównania na komunikację w ramach ZTM przeznaczamy ok. 
10 mln zł rocznie). ~ ARz

Co zamiast PKS?

W zmienionej formie, bo online i bez publiczności, ale 
równie uroczyście odbył się Koncert Noworoczny. 
30 stycznia, na scenie w hali sportowej OSiR przy 

Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne wystąpiła na-
sza gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pawła 
Joksa. 

Inną niż dotychczas formułę miała również Gala Aktywni Lo-
kalnie. Była ona podziękowaniem za solidarność międzyludz-
ką i wzajemne wsparcie, jakie okazywaliśmy sobie nawzajem 
przez ostatnie miesiące pandemii. Utwory zagrane przez Orkie-
strę były dedykowane mieszkańcom, przedsiębiorcom i służ-
bom. Na zakończenie Gali Wójt Tadeusz Czajka wzniósł toast 
za powrót normalności. 

Całość Koncertu była transmitowana online i jest dostępna 
w mediach społecznościowych i na kanałach YouTube.  ~ ARz

Koncert Noworoczny inaczej
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~ policja

Zakończono budowę kolejnego etapu oświetlenia na 
os. Morskim

Ogłoszono ponowny przetarg na budowę hali namio-
towej 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;   

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Podpisano umowę z wykonawcą oświetlenia na sięga-
czu z ul. Lusowskiej

Sierosław
Trwa rewitalizacja Pałacu 

Trwa opracowanie projektu odwodnienia ul. Prostej

Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Bukowska / Pokrzywnicka

Swadzim
Na ukończeniu budowa dróg osiedlowych

Tarnowo Podgórne
Na ukończeniu przebudowa ul. Zbożowej

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Batorowskiej

Otrzymaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej.

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

W pierwszym półroczu Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą 
Gminną Tarnowo Podgórne w ramach działań priorytetowych dokonywać 
będą kontroli zdiagnozowanego zagrożenia w rejonach służbowych (wy-

znaczonych na podstawie informacji od sołtysów i mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne przekazywanych podczas konsultacji społecznych). 

Rejon I: Przeźmierowo: ul. Ogrodowa oraz tereny przy Centrum Kultury 
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia: 
- zaśmiecanie terenów leśnych, 
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
Dzielnicowy: mł.asp. Daniel Kamiński tel. 786 936 081 
Rejon II: Baranowo, Os. Rubinowe
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia: 
- włamania do domów jednorodzinnych i kradzieże pojazdów,
Dzielnicowy: asp. sztab. Daniel Ryczek tel. 786 936 076
Rejon III: Tarnowo Podgórne ul. Krucza,
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia: 
- wykroczenia w ruchu drogowym tj. utrudnianie ruchu poprzez nieprawidłowe par-

kowanie pojazdów wzdłuż jezdni, 
Dzielnicowy: asp. sztab. Daniel Ryczek tel. 786 936 076
Rejon IV: Lusowo, ul. Nowa i Poznańska
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia: 
- wykroczenia w ruchu drogowym tj. wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym (na-

ruszenie przez kierowców znaku pionowego B-25), 
Dzielnicowy: mł.asp. Damian Michniewski tel. 786 936 077   
Rejon V: Lusówko, ul. Dopiewska
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia:
- wykroczenia w ruchu drogowym tj. niestosowanie się kierowców pojazdów cięża-

rowych do znaku B-5, tj. zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t,

Dzielnicowy: mł.asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455 
Zakładanym celem jest ograniczenie liczby wykroczeń w ruchu drogowym oraz 

zmniejszenie zaśmiecania terenów zielonych w miejscach publicznych, a tym samym 
poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

W przypadku informacji oraz sugestii mieszkańców o innych rejonach zagrożonych 
w Gminie Tarnowo Podgórne, w których niezbędna jest interwencja Policji lub Straży 
Gminnej, będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnico-
wym Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzi-
bą w Baranowie oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania 
zjawiska.  ~asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk-kierownik RD Baranowo

Wyłudzenia pieniędzy  
na wnuczka i policjanta

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym ostrzega przed wyłudzeniami me-
todami na „Wnuczka i Policjanta”, które niestety są nadal popularne i wy-
korzystywane przez oszustów. Podszywając się za kogoś z rodziny sprawcy 

dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o archaicznie brzmiących imio-
nach, wyszukując ich danych w książkach telefonicznych. 

– Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek 
pieniędzy z jakiegokolwiek powodu – przypominają tarnowscy policjanci. – Pod żad-
nym pozorem nie wolno wręczać pieniędzy nieznanej osobie!  

Jeżeli podejrzewają Państwo, że ma miejsce próba wyłudzenia, to prosimy natych-
miast informować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Policji w Tarnowie Pod-
górnym tel. 61 84 148 60. Najlepiej też zadzwonić do bliskich i potwierdzić czy to 
faktycznie oni dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Plany działań priorytetowych
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Aplikacja  
„Moja Komenda”

Moja Komenda to mobilna wyszukiwarka dzielnico-
wych. Jest ona bardzo łatwa w obsłudze. Pozwala 
jednym kliknięciem ustalić kontakt do dzielnicowe-

go. Wystarczy wpisać adres, żeby ustalić, który funkcjonariusz 
odpowiada za dany rejon. Dzielnicowego można wyszukać 
również po imieniu i nazwisku.

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każ-
dego dzielnicowego na terenie całej Polski. Zawiera również 
bazę teleadresową wszystkich komend, komisariatów, poste-
runków oraz rewirów dzielnicowych w Polsce.

 ~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Właściwe 
zabezpieczenie posesji

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir Dziel-
nicowych apeluje do właścicieli domów, mieszkań i za-
rządców obiektów handlowych o właściwe zabezpie-

czenie przed kradzieżami, włamaniami, dokonanie przeglądów 
obiektów pod kątem prawidłowego działania zabezpieczeń, mo-
nitoringu oraz o reagowanie na osoby podejrzanie zachowujące 
się, obserwujące posesje czy też obiekty handlowe. W przypad-
ku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów niezwłoczne po-
informowanie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pod 
nr tel. 997 lub 112

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Jeremie2 – inicjatywa wspierająca  
rozwój wielkopolskich firm

W ramach inicjatywy Jeremie2 przedsiębiorcy z Wiel-
kopolski sfinansować mogą cele inwestycyjne, ka-
pitał obrotowy, a firmy dotknięte negatywnymi 

skutkami COVID-19 otrzymać mogą pożyczkę również na 
koszty bieżące. Tym razem przyjrzymy się ofercie Wielkopol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tym zakresie.

Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa dedykowana zwłasz-
cza start-upom, przedsiębiorcom, którzy nie posiadają histo-
rii kredytowej oraz nie posiadają odpowiedniego zabezpie-
czenia. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu 
na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finanso-
wych, w postaci pożyczek. Celem jest zwiększenie aktywno-
ści inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców poprzez 
wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności 
na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie 
działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projek-
tów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji 
w przedsiębiorstwach. Aktualnie, w ofercie WARP znajdują 
się dwa produkty, w ramach których powyższe wsparcie moż-
na otrzymać: Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka In-
westycyjna. 

Dla kogo wsparcie?
Pożycza w ramach Inicjatywy Jeremie2 dedykowana jest 

wszystkim mikro, małym oraz średnim firmom, spełniają-
cym warunki wyszczególnione w regulaminie naboru. Przede 
wszystkim, podmiot aplikujący o wsparcie musi posiadać sie-
dzibą na terenie województwa wielkopolskiego, bądź wyka-
zać, że jest to obszar stałego wykonywania działalności. Po-
jawiły się także dodatkowe rozwiązania i możliwości dla firm 
negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19. 

Na jakie cele? 
Środki finansowe w ramach Jeremie2, przedsiębiorcy prze-

znaczyć mogą na cele inwestycyjne bądź finansowanie kapitału 
obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Do kosztów takich zaliczyć moż-
na np. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czynsz 
za wynajem lokalu, opłaty za media, zakup towarów handlo-

wych oraz materiałów niezbędnych do produkcji lub prowadze-
nia biura. Środków tych, nie można przeznaczyć jednak na po-
krycie innych pożyczek i zobowiązań przedsiębiorcy. 

Wielkość dofinansowania
W zależności od wysokości wnioskowanej kwoty, przed-

siębiorca ma możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach 
produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna lub Pożyczka Inwesty-
cyjna. W przypadku pierwszej opcji wielkość możliwego do 
uzyskania wsparcia oscyluje w widełkach od 10 000 PLN do 
500 000 PLN, z okresem spłaty do maksymalnie 84 miesię-
cy. W przypadku Pożyczki Inwestycyjnej jest to przedział od 
500 000 PLN do 2 300 000 PLN, z okresem spłaty maksy-
malnie do 120 miesięcy. W obydwu przypadkach oprocento-
wanie pożyczki rozpoczyna się od 0,19% w skali roku i uza-
leżnione jest od dodatkowych kryteriów spełnianych przez 
przedsiębiorcę. Co ważne, przedsiębiorca ma gwarancję stałej 
wysokości oprocentowania, przez cały okres spłaty pożycz-
ki. Pośrednik nie wymaga także wnoszenia wkładu własnego. 
Oferuje za to szeroki wachlarz możliwych do wyboru zabez-
pieczeń. Na plus wymienić można także karencję w spłacie 
kapitały oraz możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredy-
towych.

Złóż wniosek
W celu aplikacji o pożyczkę należy złożyć udostępnio-

ny przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści wniosek. W związku z obecną sytuacją epidemiologicz-
ną WARP zachęca do przesyłania wniosków drogą pocztową, 
można to jednak zrobić także osobiście. Szczegółowe infor-
macje dotyczące pożyczki oraz wymaganych załączników 
wskazane zostały w Regulaminie naboru wniosków. Zarówno 
regulamin, wykaz załączników jak i wnioski dostępne są na 
stronie www.warp.org.pl, w zakładce oferta – pożyczki – po-
życzki Jeremie2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpli-
wości zachęcamy do kontaktu z biurem projektu mieszczącym 
się w Poznaniu, ul. Piekary 19; tel. 61 65 06 333, 61 65 63 363, 
61 65 63 362 oraz pod adresem mailowym fundusz@warp.
org.pl  ~ TCWP
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Pierwsze klasy publicznych szkół podstawowych

Od 1 marca odbywać się będą zapisy do pierwszych 
klas publicznych szkół podstawowych dzieci zamiesz-
kałych w obwodzie danej szkoły.

15 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci spoza obwodu 
do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych. Uwaga: 
rekrutacja dzieci spoza obwodu do pierwszych klas publicz-
nych szkół podstawowych odbywa się tylko wtedy, gdy szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami.  

4 maja szkoły podają do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych do pierwszej klasy. 

Jeżeli po 4 maja szkoła nadal dysponuje wolnymi miejsca-
mi, to w dniach od 31 maja do 7 czerwca rodzice dzieci za-
mieszkałych poza obwodem danej szkoły mogą składać wnio-
ski o przyjęcie do pierwszej klasy w tej szkole. 

7 lipca szkoły podają do publicznej wiadomości listy kandy-
datów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 

Rekrutacja prowadzona jest w tradycyjnej formie.   Szkoły 
na swoich stronach umieszczą wnioski oraz informacje doty-
czące sposobu przyjmowania wniosków i  pozostałych doku-
mentów.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych odby-
wa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t. j. z 2020 r. poz. 910). Szczegóły opisane 
są w art. 130 i 132.

Art.  130  
1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się 

odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego i publicznych placó-
wek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 8, do klas I szkół wszyst-
kich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 
3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Art.  133
1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono 

obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci 
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła pod-
stawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez or-
gan prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniej-
szej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych po-
trzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium 
dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 
131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.”

Co ważne i o czym trzeba pamiętać przy wyborze szkoły:
1. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego 

w szkole nie jest uczniem tej szkoły, a jest dzieckiem odbywa-
jącym roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przed-
szkolnym w szkole (jest to równoznaczne z odbywaniem rocz-
nego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu).

2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły i odbywające 
w tej placówce roczne przygotowanie przedszkolne, przyj-
muje się do pierwszej klasy w terminach podanych w szko-
łach, na podstawie zgłoszenia rodziców. Zapisy dotyczą także 
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i realizujących obo-
wiązek przedszkolny w przedszkolu albo w oddziale przed-
szkolnym w innej szkole. Zapisy prowadzą sekretariaty szkół. 
W związku z pandemią Covid-19 zasady zapisów będą dosto-
sowane do wytycznych MEiN – o czym szkoły będą informo-
wały na bieżąco na stronach placówek.

3. Po pierwszym etapie rekrutacji (zapisy dzieci z obwodu 
szkoły), jeżeli szkoła posiada wolne miejsca przeprowadza 
postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla dzieci zamieszka-
łych poza jej obwodem. W postępowaniu rekrutacyjnym bra-
ne są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący 
– w uchwale rady gminy.

4. Jeżeli rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem 
szkoły, w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych do-
kumentów i oświadczeń dziecko nie weźmie udziału w rekru-
tacji, a co za tym idzie nie zostanie przyjęte do pierwszej klasy 
w wybranej szkole.

5. Wszystkie terminy i kryteria będą dostępne są na stronach 
szkół prowadzonych przez gminę od 31 stycznia 2021.

Rekrutacja 2021/2022 do szkół i przedszkoli

6. Terminy rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych

Określenie czynności Termin rekrutacji Termin postępowa-
nia uzupełniającego

1.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z doku-
mentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym

15 – 26 marca 31 maja – 7 czerwca

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o któ-
rych mowa w pkt 1, oraz wykonanie przez Przewodniczącego Komisji 
Rekrutacyjnej czynności wymienionych wart.150 ust.7–10 u.p.o. – w po-
stępowaniu rekrutacyjnym

29 – 31 marca 9 – 11 czerwca

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kan-
dydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
– w postępowaniu rekrutacyjnym

21  kwietnia 28 czerwca

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemne-
go oświadczenia 26 – 30 kwietnia 29 czerwca – 2 lipca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 7 lipca
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Przedszkola

Od 15 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekru-
tacja do przedszkoli publicznych w gminie Tarnowo 
Podgórne na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową: http://
www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

Przedszkola poinformują  o terminie uruchomienia strony 
internetowej. W przypadku trudności będą udzielały informa-
cji z zakresu obsługi strony. 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

 Kryterium dodatkowe Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Punk-
ty

1.

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą działalność gospodarczą lub  rolniczą

a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w zakładzie 
pracy lub zleceniodawcy  o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – wydruk ze strony in-
ternetowej   Centralnej Ewidencji i Informacji o działal-
ności Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru Sądowe-
go,
c) zaświadczenie ze szkoły lub wyższej uczelni,
d) zaświadczenie wydane przez wójta, (burmistrza, pre-
zydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

30

2.

Co najmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko rozliczył podatek dochodo-
wy za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji po-
datkowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo 
Podgórne

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, 
a w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędo-
wym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem 
referencyjnym (UPO)

20

3.
Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na 
który prowadzona jest  rekrutacja będzie kontynu-
owało edukację w danym przedszkolu

potwierdzenie dyrektora przedszkola 10

4.
Kandydat, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega 
się o przyjęcie do tego samego przedszkola w danej 
rekrutacji

oświadczenie rodziców o uczestniczeniu  w postępowa-
niu rekrutacyjnym rodzeństwa kandydata 8

5.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do oddzia-
łu przedszkolnego lub szkoły, w obwodzie której 
znajduje się przedszkole

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w obwo-
dzie której znajduje się przedszkole 5

6. Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w któ-
rym zamieszkuje dziecko oświadczenie o zamieszkaniu kandydata 2

Terminy rekrutacji do publicznych  przedszkoli

Określenie czynności Termin Termin postępowa-
nia uzupełniającego

1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego 
przedszkola, 1 – 5 marca ---

2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w po-
stepowaniu rekrutacyjnym

15 – 26 marca 31 maja – 7 czerwca

3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przed-
szkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryte-
riów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29 – 31 marca 9 – 10 czerwca

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21 kwietnia 28 czerwca

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w for-
mie oświadczenia 26 – 30 kwietnia 29 czerwca – 2 lipca

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i nieprzyjętych 4 maja 7 lipca
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~ wośp

W ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w naszej Gminie zagraliśmy pełnym ser-
cem, pandemii wbrew! W dodatku kilkudniowo. 

Wszystko po to, by jak najwięcej zebrać na rzecz dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Preludium do wielkiego grania była Samochodowa Rundka 
„Króle na Kołach”, która odbyła się 6 stycznia – wystartowało 
30 załóg (pisaliśmy o tym wydarzeniu w poprzednim numerze 
„Sąsiadki-Czytaj”).

W piątek, 29 stycznia, można było obejrzeć premierę kon-
certu „W rytmie serca WOŚP”, przygotowanego przez Pałac 
Jankowice. Wystąpili utalentowani mieszkańcy naszej Gminy. 

W sobotę, 30 stycznia, z samego rana w drogę wyruszył 
wośpowy konwój, który utworzyła mobilna scena, autobus 
z loterią i wóz OSP Lusowo. Na trasie było 6 przystanków: 
Baranowo, Przeźmierowo, Wysogotowo, Sierosław, Lusów-
ko i Lusowo. W tych miejscach na wszystkich, których obu-
dziły wospowe dźwięki, czekały atrakcje przygotowane przez 
sołectwa, m.in. sołeckie babeczki, ogniska, zdrowe spacery, li-
cytacje i loterie, a także morsowanie. Chodziło przede wszyst-
kim o to, by przypomnieć, że w naszej Gminie też gramy! 
Na scenie wystąpili: zespół Prorock, Joanna Sabo, Weronika 
Mazurek, Kornelia Mazurek, Jesica Mikina, Gabriela i Kamil 
Marszał oraz zespół UqSuad.

W dniu Finału, w niedzielny poranek, 31 stycznia, na uli-
ce wyszło 200 wolontariuszy, którzy kwestowali do koloro-
wych puszek. Poranne wośpowe przebudzenie przygotowały 
też morsy na plaży w Chybach – tu można było otrzymać ka-
wałek wośpowego tortu.

Zagrała też mobilna scena – tym razem najpierw przy Tar-
nowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM na EKO-Graniu, 
potem w Gorącej Wiosce Eskimosów w Tarnowskich Termach 
(towarzysząc m.in. Turniejowi Siatkówki Plażowej w Czap-
kach Uszatkach, Morsowaniu na sucho). Wystąpił zespół 
Dead Pixels, Martyna Perz, Julia Mróz i Joanna Sabo.  

O 11.00 na zdrowy spacer z kijkami po Tarnowie Podgórnym 
wyruszyła grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Równocześnie w Parku przy jankowickim Pałacu rozpoczęło 
się bicie rekordu w liczbie okrążeń stawu (64 uczestników wy-
konało łącznie 158 „kółek”, co stanowi około 158 pokonanych 
kilometrów (najstarsza uczestniczka, mająca 92 lata, wykona-

ła aż 4 okrążenia, a rekord – 9 okrążeń – ustanowiła Małgorza-
ta Walkowiak, sołtys Jankowic). 

O 12.00 rozpoczął się Bieg dla Orkiestry. Ze względu na 
pandemię każdy uczestnik odbierał pakiet startowy w Biu-
rze Zawodów na stadionie GKS Tarnovii, potem biegł swoją 
własną trasą, a na zakończenie przybiegał do Biura Zawodów 
i wpłacał złotówkę za każde pokonane 400 m (tyle wynosi jed-
no okrążenie stadionu). 

To nie był jedyny biegowy akcent tego dnia – krótko po 
13.00 wyruszyły w trasę nasze dwie ultramaratonki Jolanta 
Witczak i Wiesława Karkowska, które pokonały 29 kilome-
trów (bo 29 finał) po naszej Gminie.

Na parkingu przy Zespole Szkół Technicznych, z inicja-
tywy Stowarzyszenia Dar Serc stanął krwiobus Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tego dnia 41 
osób oddało łącznie 18,5 l krwi, a 9 osób zapisało się do banku 
dawców szpiku. 

Scena główna mieściła się w hali OSiR przy Zespole Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgórne, którą przeobraziliśmy 
w ogromne studio. Na scenie odbywały się pokazy sportowe 
i występy artystyczne, tuż obok była wystawa przedmiotów 
licytowanych na portalu Allegro (wystawiliśmy tam ok. 300 
wośpowych fantów), pracowało biuro prasowe, zapewniające 
relacje w mediach społecznościowych,  

Chociaż z uwagi na obowiązujące obostrzenia występy sce-
nie musiały odbywać się bez udziału publiczności, to widzo-
wie licznie oglądali relacje na żywo w naszych mediach spo-
łecznościowych. Gwiazda wieczoru była Kasia Wilk, która 
zaprezentowała swój premierowy program. Na zakończenie 
na scenie pojawiło się 6 dj`ów, którzy zaprosili do pokojowe-
go (bo domowego) silent disco. Graliśmy do północy!

Zagraliśmy z sercem!
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Wiele się działo – zapraszamy do oglądania relacji w me-
diach społecznościowych i na kanałach YouTube! Zebraliśmy 
na pewno rekordową kwotę ok. 300 000 zł (w zeszłym roku 
było to 228 tys. zł). Dziękujemy za Państwa hojność! 

Najlepsi wolontariusze kwestujący „w terenie” z puszką:
1. Amelia Paluch  – 3 519,95 zł
2. Agnieszka Aleksiejew  – 2 708,29 zł 
3. Antoni Korcz  – 2 620,37 zł
4. Nikola Wypuszcz  – 2 141,42 zł
5. Nadia Schiller  – 2 012,23 zł
6. Daria Łapszewicz  – 1 930,24 zł
7. Wojciech Owczarz  – 1 906,16 zł
8. Maja Wach  – 1 873,27 zł
9. Julia Gąsiorowska  – 1 871,34 zł
10. Zuzanna Zalewska  – 1 672,91 zł
 Łącznie wolontariusze (z terminalami  
i eSkarbonkami):  – 151 874,62 zł

Najlepsze eSkarbonki
1. Marta Bartkowiak  – 6 430 zł
2. REEBOK CROSSFIT POZNAŃ  – 4 570 zł  
3. Amelia K.  – 1 430 zł
4. Lilianna Ł.  – 1 400 zł
5. Patrycja Piasna  – 625 zł

6. Kamila Gdowska  – 584 zł
7. Barbara Przyjemska  – 495 zł
8. Agnieszka Aleksiejew  –  480 zł
9. Amelia Bera  – 410 zł
10. Nikola Wypuszcz  – 250 zł
Łącznie eSkarbonki:  – 32 845 zł

Najlepsze Skarbony stacjonarne
1. Sołectwo Sierosław  – 20 097,80 zł
2.  Młodzieżowa Rada Gminy  

Tarnowo Podgórne  – 6 119,48 zł
3. Sołectwo Wysogotowo  – 2 716,86 zł
4. Koło Seniora Przeźmierowo  – 2 682,58 zł
5. Pałac Jankowice  – 2 560,92 zł
6. Kwiaciarnia Kwiatowe Inspiracje  – 2 071,04 zł
7. Tomasz Drab Hair Stylist  – 1 943,55 zł
8. Przedszkole na Zielonym Wzgórzu  – 1 899,02 zł
9. Lodowisko Misiałek  – 1 850,76 zł
10.  Przedszkole „Leśne Skrzaty”  

w Przeźmierowie  – 1 698,93 zł
Łącznie Sztabowe Puszki Stacjonarne  – 59 377,41 zł

Terminale – 1500,10 zł (3 terminale w różnych lokaliza-
cjach)

~ Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja 26 stycznia

XXXV Sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne od-
była się 26 stycznia. Na 

przyjęcie czekało 33 projektów 
uchwał. Jak na początek roku to 
dobrze wróży. Ich tematyka była 
za to niezwykle reprezentatywna. 

Spośród projektów z zakresu 
prawa finansowego Rada podję-
ła pierwszą modyfikację uchwa-
ły budżetowej na 2021 r. Odpo-
wiednio modyfikacji uległa też 
Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
Podjęto decyzję dotyczącą zwol-
nienia z podatku od nieruchomo-
ści za wybrane miesiące pierw-
szego półrocza 2021 r. niektórych 
grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa po-
gorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu CO-
VID-19. Rada określiła też zasa-
dy udzielania dotacji na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót bu-
dowlanych przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków, położonych na 
terenie Gminy Tarnowo Podgór-
ne. 

Następny blok projektów doty-
czył przedłużenia kolejnej umo-
wy dzierżawnej z dotychcza-
sowymi dzierżawcami działek 
w Kokoszczynie, Chybach, Bara-
nowie, Lusowie, Przeźmierowie, 
Ceradzu Kościelnym. Działki te 
mają przeznaczenie pod zieleń, 
ale też i pod uprawy rolne. Rada 
wyraziła zgodę na zakup działek 
w Przeźmierowie, Lusówku i Tar-
nowie Podgórnym w celu rozwią-
zania problemów komunikacyj-
nych. Podjęto decyzję w sprawie 
sprzedaży działek w Przeźmiero-
wie, Tarnowie Podgórnym, Ba-
ranowie – to poprawi warunki 
zagospodarowania przyległym 
nieruchomościom. 

Po długich konsultacjach spo-
łecznych w 2018 i 2019 r. do-
tyczących ul. Kasztanowej 

w sąsiedztwie alei Kasztanowej 
w Chybach Rada podjęła decyzję 
w sprawie uzgodnień rozbudowy. 
Przebieg jest najbardziej racjonal-
ny z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa ruchu i ochrony przyrody. 

Kolejne dwa ważne projekty 
uchwał dotyczyły ustalenia kry-
teriów wraz z liczbą punktów 
w postepowaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych i oddzia-
łów przedszkolnych publicznych 
szkół podstawowych oraz przed-
szkoli prowadzonych przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne. 

Ostatnie cztery projekty uchwał 
dotyczyły równie bardzo waż-
nych spraw: Rada przyjęła „Wie-
loletni Plan Rozwoju i Moderni-
zacji Urządzeń Wodociągowych 
na lata 2021-2023”. Plan ten 
określa w szczególności plano-
wany zakres usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych, przedsięwzię-
cia rozwojowo-modernizacyjne 
w poszczególnych latach, przed-
sięwzięcia racjonalizujące zu-
życie wody oraz wprowadzenia 
ścieków, nakłady inwestycyjne 
w poszczególnych latach, spo-
soby finansowania planowanych 
inwestycji. Ponadto uchwalenie 
planu jest warunkiem do i stawek 
opłat cen określonych w taryfie 
przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjnego. 

Rada podjęła decyzję w sprawie 
utworzenia związku powiatowo-
-gminnego „WIELKOPOLSKI 
TRANSPORT REGIONAL-
NY”. Temat ten bardzo szeroko 
był analizowany na Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju. Szczegółowych 
informacji i wyjaśnień udzielił 
Pełnomocnik Wójta ds. nadzoru 
właścicielskiego Grzegorz Leon-
hard. Związek tworzą 23 samo-
rządy, w tym gminy i powiaty. 
Gmina Tarnowo Podgórne, kie-
rując się samorządową solidar-
nością, nieprzerwanie od 2019 r. 
przekazuje znaczne środki na po-
moc dla Powiatu Poznańskiego, 
przeznaczone na ratowanie połą-

czeń autobusowych o charakterze 
ponadlokalnym, wykonywanym 
przez PKS Poznań SA. Działania 
w zakresie finansowania publicz-
nej komunikacji mają również 
na celu zmniejszenie zatłocze-
nia na drogach w naszej Gminie 
– mamy nadzieję, że z transportu 
korzystać będą pracownicy firm, 
znajdujących się na naszym tere-
nie. Ponadto dążymy do  zmniej-
szenia emisji spalin. Przeciwdzia-
łamy wykluczeniu społecznemu, 
powodowanemu faktem, iż obec-
nie nie wszyscy mają możliwość 
korzystania z jakiegokolwiek in-
nego środka komunikacji. Ponad-
to z dodatkowych połączeń sko-
rzystają mieszkańcy Sierosławia 
i Wysogotowa. Zarówno uchwa-
ła w sprawie utworzenia związ-
ku powiatowo-gminnego i statut 
związku zostały przyjęte jedno-
głośnie. 

Podjęliśmy decyzję w sprawie 
przystąpienia do opracowania 
strategii rozwoju Gmin Tarno-
wo Podgórne na lata 2021-2030. 
Wójt przedstawi Radzie Gminy 
wstępny projekt strategii w ter-
minie do 60 dni od wejścia w ży-
cie niniejszej uchwały. Rada zaj-
mie stanowisko w terminie 30 dni 
złożonego wstępnego projektu. 
Projekt zostanie poddany kon-
sultacjom społecznym zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy nr VI/ 
90/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. 
Projekt strategii Wójt przedstawi 
również Zarządowi Wojewódz-
twa w celu stwierdzenia spójno-
ści strategii gminy ze strategią 
rozwoju województwa.  

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły XXXV sesję Rady Gminy.

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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Kolejny semestr  
w trudnym czasie

Za nami pierwszy semestr roku 
akademickiego 2020/2021. Jak-
że inny niż przed rokiem. Mamy 

karnawał. Tegoroczny, przez pandemię, 
jest karnawałem tylko z nazwy (w stycz-
niu miał się odbyć następny bal przebie-
rańców). Niestety, nawet na tzw. do-
mówkę nie ma na razie szansy i chociaż 
tak bardzo potrzeba nam towarzyskich 
kontaktów, rozumiemy aktualną, trudną 
sytuację i staramy się do niej stosować. 
Żebyśmy mieli tylko takie zmartwienia.

W ostatnich dniach stycznia 2021 r. 
graliśmy, jak co roku, z Wielką Orkie-
strą Świątecznej Pomocy. Z wiadomych 
powodów graliśmy nieco inaczej. Zgod-
nie z wcześniejszą zapowiedzią zbie-
raliśmy dobrowolne datki na rachunek 
UTW. Taka forma pomocy spotkała się 
z ogólną aprobatą i chociaż nasza propo-
zycja niczego nie narzucała, a ewentual-
ne datki były całkowicie dowolne, otrzy-
maliśmy przekazy od 10 do 100 złotych. 
Na konto UTW do 31 stycznia wpłynę-

ło 3 175 zł. Dodatkowo grupa nordic 
walking, spacerując ulicami Tarnowa 
Podgórnego, zebrała do puszek 452,41 
złotych. W sumie na rzecz WOŚP prze-
kazaliśmy 3 627,41 złotych. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy.

  Nowy semestr zaczynamy na sta-
rych, w dalszym ciągu, zasadach. Kon-
tynuujemy on-line naukę języków 
obcych, we wcześniej ustalonych ter-
minach, zaś dla zdrowia polecamy jogę. 
Wszystkim pragnącym turystycznych 
wrażeń proponujemy lekturę podróżni-
czych zdjęć i informacji – tym razem 
Bartek, zaprzyjaźniony przewodnik, 
przybliża nam Etiopię i Maroko. 

Z cyklu „10 filmów na 10-lecie” po-
został do obejrzenia ostatni, na który za-
praszamy 22 lutego (8 lutego braliśmy 
udział w projekcji filmu „Chemia”). 
W ostatni poniedziałek lutego zaprezen-
towany nam zostanie film „Dobrze się 
kłamie w miłym towarzystwie”, a eks-
pertem będzie wyczekiwany przez pań-

stwo prof. Adam Szymaniak. Zaplanuj-
my sobie wolny wieczór – naprawdę 
warto. 

Nasi słuchacze z pełną powagą i świa-
domością podeszli do kwestii szczepień, 
które wzbudzają wiele przeróżnych 
emocji. Kilkoro z nas jest już po pierw-
szej serii, a np. Hanka, o której informo-
wałam w poprzedniej „Sąsiadce-Czytaj” 
może się pochwalić dawką powtórną. 
Niestety, nieco młodsi muszą dać pierw-
szeństwo wcześniej urodzonym i jesz-
cze trochę poczekać na swoją kolej. 

Zarząd podejmuje prace zmierzające 
do przygotowania zaplanowanych na 
okres wiosenno-letni zajęć, wyjazdów, 
wycieczek, spartakiady i półkolonii. 
Liczymy na to, że w końcu będzie do-
brze, normalnie, że zacytuję słowa pio-
senki „Nic nie może przecież wiecznie 
trwać…”. I tego się trzymajmy. Póki co, 
życzmy sobie zdrowia i pogody ducha. 
Do szybkiego zobaczenia.

~ Maria Zgoła 
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KRYZYS 
Kryzys, to słowo, z którym mierzymy się w ostatnim czasie 

niezwykle często. Kryzys gospodarczy, zdrowotny, humani-
tarny, kryzys społeczny… To wszystko dotyka w czasie pan-
demii każdego z nas. 

Ale nie jest tajemnicą, że są w naszym najbliższym otocze-
niu osoby, które z kryzysem borykają się od lat – osoby bez 
pracy, wychodzące z więzień, osoby bezdomne, szukające 
schronienia, uchodźcy, ale też samotne matki, rodzice dzieci 
poważnie chorych czy osoby z niepełnosprawnością. Zwykle 
wtedy odruchowo czujemy, że potrzebna jest pomoc. 

WZAJEMNOŚĆ 
Pomoc powinna mieć wymiar wzajemnościowy, wtedy ma 

wpływ zarówno na potrzebującego wsparcia jak i na darczyń-
cę – jeden i drugi ubogacają się nawzajem. Taka relacja buduje 
więzi i prowadzi do trwałej zmiany, w przeciwieństwie do po-
mocy rozumianej w tradycyjny sposób, która bazuje na relacji 
dawca – biorca i nie doprowadza do zmiany postaw, a zamiast 
zmniejszać dysproporcje i dystans, tylko je pogłębia. 

Jeśli szukamy przykładów tego rodzaju podejścia, to za 
wzór może służyć obszar tzw. ekonomii społecznej. I choć 
pojęcie to jeszcze ciągle jest dość obce, a niektóre stosowa-
ne sformułowania nie rodzą pozytywnych skojarzeń (np. spół-
dzielnia socjalna – choć cały ruch spółdzielczy ma swoje ko-
rzenie w okresie rozbiorów, a idea spółdzielni niesie ze sobą 
takie wartości jak współwłasność i współodpowiedzialność, to 
jednak konotacje z okresem komunizmu w Polsce niesłusznie 
wiążą ją z negatywnymi emocjami), to jednak cały ten ruch 
stanowi dziś wielobarwny i ważny fragment życia gospodar-
czo-społecznego Polski. Jest przede wszystkim drogą do roz-

wiązywania problemów społecznych poprzez aktywne formy 
edukacyjne i przedsiębiorcze, tworzy przestrzeń dla wszyst-
kich – zarówno chorych, jak i zdrowych, niepełnosprawnych 
i sprawnych, bezrobotnych i pracujących, wykształconych 
i z niskimi kwalifikacjami, a zysk nie jest tu celem podsta-
wowym. W ekonomii społecznej celem jest przede wszystkim 
poprawa sytuacji konkretnych osób poprzez stworzenie no-
wych miejsc pracy i możliwości reintegracji, poprzez oddzia-
ływanie na wspólnotę lokalną i troskę o środowisko. 

PARTNERSTWO 
Przedsiębiorstwa społeczne potrzebują silnego otoczenia, 

dlatego ważne jest każdorazowo stworzenie nowego rodzaju 
porozumienia - umowy społecznej z udziałem przedstawicie-
li władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej i rynku pra-
cy, organizacji obywatelskich oraz przedstawicieli firm lokal-
nych. W wielu gminach funkcjonują już partnerstwa lokalne 
na rzecz włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecz-
nej – Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Pomocy 
Wzajemnej Barka.

Wielkopolska jest regionem, gdzie jest najwięcej przedsię-
biorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych. I choć jest 
ich sporo, niektóre funkcjonują od lat, inne jeszcze dość krót-
ko, są też takie, które szybko znikają, bo pomysł na biznes lub 
osobiste problemy nie pozwoliły im utrzymać się na rynku. 

KILKA PRZYKŁADÓW
W Poznaniu i w powiecie poznańskim najbardziej dostrze-

galną grupą spółdzielni socjalnych są te, które oferują usłu-
gi gastronomiczne. Można tu wymienić spółdzielnię Wspólny 
Stół, która prowadziła popularną restaurację na poznańskiej 

Spółdzielnie socjalne są potrzebne
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Śródce, a obecnie  świadczy usługi cateringowe, na zlecenie 
m.in. Urzędu Miasta Poznania, a w związku z pandemią rów-
nież dla szpitali i DPS-ów. Podobnie Spółdzielnia Socjalna 
Ruchomości, która prowadzi kawiarnię Zemsta w Poznaniu – 
ich wegańskie produkty można obecnie kupić z dostawą do 
domu, ale również trafiają do miejsc najbardziej dotkniętych 
skutkami epidemii. 

Na specyficzne problemy odpowiada też Fundacja Tyflo-
gika, która zatrudnia osoby niewidome i niedowidzące i do 
osób z tą niepełnosprawnością kieruje swoją ofertę.  Pomaga 
w nauce języków obcych, organizuje szkolenia komputerowe, 
szkolenia z zakresu metod masażu leczniczego, szkolenia z za-
kresu nauki pisma punktowego Brajla, zaprasza na  psychote-
rapię i spotkania coachingowe. 

Również osoby niewidome tworzą kolejne niezwykłe miej-
sce w Poznaniu – Niewidzialną Ulicę, gdzie można doświad-
czyć ich codzienności: Wyobraź sobie, że gaśnie światło, jest 
absolutna czarna ciemność, a Ty musisz poradzić sobie bez 
użycia wzroku, wchodząc w interakcje z otoczeniem w taki 
sposób, aby normalnie funkcjonować, wykonywać czynności, 
które wykonujesz codziennie. To jedno z 3 miejsc w Polsce, 
gdzie zobaczysz świat oczami, a raczej go nie zobaczysz, po-
czujesz, zrozumiesz, dotkniesz niewidzialnego.

Innym społecznym biznesem jest żłobek i przedszkole pro-
wadzone przez Fundację Supersprawni. Początkiem wszyst-
kiego były narodziny poważnie chorego dziecka. Żeby 
poradzić sobie z nową sytuacją i znaleźć rozwiązanie pojawia-
jących się problemów, jego mama postanowiła założyć funda-
cję, która dziś zatrudnia 20 osób i tworzy miejsce do zabawy 
i rozwoju dla kilkudziesięciu maluchów. 

Dalej od Poznania, w Szamotułach od 3 lata działa spół-
dzielnia socjalna Talent, którą utworzył Powiat Szamotulski 
i Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi z Szamotuł. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia sześć osób, 
w tym trzy osoby z niepełnosprawnością (absolwentów WTZ). 
Jako przedsiębiorstwo oferuje szeroki wybór wykonywanej 
ręcznie ceramiki ozdobnej i użytkowej, zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i instytucji. 

Od 2017 roku w Pniewach istnieje spółdzielnia socjalna 
Horyzont, którą utworzyły dwie gminy: Pniewy i Kwilcz, 
a w tym roku dołączyła do nich również gmina Obrzycko. 
Spółdzielnia zatrudnia już ponad 10 osób, a jej głównym za-
jęciem jest pielęgnacja terenów zielonych miasta Pniewy, ale 
też porządkowanie poboczy dróg gminnych. Wraz z przystą-
pieniem do spółdzielni nowej gminy, pojawiło się też nowe 
zadanie – usługi opiekuńcze na rzecz seniorów mieszkających 
w Obrzycku. 

Tego typu usługi świadczy też od kilku lat spółdzielnia so-
cjalna „Uciec Dysforii” w Obornikach. Usługi opiekuńcze, 

a więc: pielęgnacja, przygotowanie i dostarczanie posiłków, 
pomoc w załatwianiu spraw u lekarz, w urzędach, realizacja 
recept lekarskich, pomoc w kontakcie z otoczeniem w celu 
normalnego funkcjonowania, wychodzenie z podopiecznymi 
na spacery i na wydarzenia kulturalne. Prowadzi zajęcia reha-
bilitacyjne, integracyjne i aktywizacyjne, a także naukę języka 
migowego, kursy komputerowe, zajęcia dedykowane osobom 
niepełnosprawnym i opiekującym się osobami niepełnospraw-
nymi. 

Dziś w Tarnowie Podgórnym funkcjonuje już spółdzielnia 
socjalna Taroka, którą powołały trzy gminy: Tarnowo Podgór-
ne, Kaźmierz i Rokietnica. Spółdzielnia zatrudni 10 osób, któ-
re będą pracować przede wszystkim w obszarze zieleni miej-
skiej, sprzątania, koszenia, nasadzeń. Potrzebny sprzęt został 
zakupiony z dotacji w wysokości 235 000 zł, o którą ubiegały 
się gminy ze środków projektu Wielkopolskie Centrum Eko-
nomii Solidarnej Fundacji Barka. Barka w ramach projektu 
WCES wspiera też spółdzielnię w zakresie doradczym, praw-
nym, animacyjnym i reintegracyjnym.

EKONOMIA SPOŁECZNA
Mimo różnych trudności, porażek i kryzysów, można po-

wiedzieć, że ekonomia społeczna jest w fazie rozwoju. Z co-
raz większą pewnością możemy też stwierdzić, że problemy 
społeczne rozwiązujemy z nowym zaangażowaniem i profe-
sjonalizmem i to, co do tej pory było postrzegane jako atrybu-
ty biznesu, staje się narzędziem skutecznej walki z ubóstwem, 
uzależnieniami i wykluczeniem. Powoli zaczynamy łączyć 
gospodarkę z tworzeniem warunków do rozwoju człowieka 
i jego rodziny. Zamiast traktować spółdzielnie socjalne jako 
oddzielny, obcy twór, lepiej tworzyć spójną wspólnotę lokalną 
włączającą osoby w kryzysie.  ~ Dagmara Szlandrowicz

„W okresie transformacji w Polsce rozwinęła się gospo-
darka rynkowa z pominięciem aspektów społecznych. 
Powstał natomiast pasywny system polityki społecz-
nej, który miał zabezpieczać rząd przed niezadowole-
niem społecznym tych, którzy znaleźli się poza głównym 
nurtem życia w okresie transformacji. Należy zmierzać 
w kierunku zintegrowania tzw. ekonomii społecznej w ra-
mach ładu społeczno-gospodarczego określonego w art. 
20 Konstytucji RP (społeczna gospodarka rynkowa), 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych 
z upowszechnieniem własności oraz wolności i odpowie-
dzialności. Różnorodne formy prawne instytucji gospo-
darki społecznej, które wiążą się z partycypacją, współ-
własnością, demokratycznym zarządzaniem powinny być 
świadomie wspierane przez rząd i władze lokalne.”  

 Tomasz Sadowski
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To, czego nie mamy, z łatwością zastąpimy tym, co 
mamy. To wyłącznie kwestia inicjatywy i myślenia po-
zytywnego. 

Andrzej Sapkowski

Czas na posumowania jest zawsze. Pisząc sprawozda-
nie z realizacji zadania publicznego uświadomiłyśmy 
sobie, że pomimo wszystkich trudności związanych 

z pandemią w 2020 roku plany Fundacji zostały w większości 
zrealizowane. 

Początek roku był bardzo aktywny, Spotkania integracyjne 
dla osób starszych 70+ zainaugurowaliśmy w styczniu śpie-
waniem kolęd i rozmowami o tradycji święta Trzech Króli. 
W lutym rozpoczęliśmy warsztaty plastyczne związane z ro-
bieniem palm wielkanocnych oraz relaks i poprawę sprawno-
ści fizycznej w sali sensorycznej w Pałacu Jankowice. W mar-
cu kolejna grupa korzystała z jej dobrodziejstw. Z okazji Dnia 
Kobiet wysłuchaliśmy koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Tarnowa Podgórnego. 

Następne miesiące zmusiły nas do kontaktów osobistych 
z podopiecznymi: przekazywanie paczek żywnościowych i li-
stów, drobnych upominków z okazji Wielkanocy i Dnia Matki.

Po długiej przerwie spotkaliśmy się w czerwcu. Było to 
spotkanie pełne pozytywnych emocji na świeżym powietrzu. 
Uśmiechy, ożywione rozmowy o przeżyciach ostatnich mie-
sięcy, śpiewy i poczucie względnej normalności. W wakacje 
nadrabiałyśmy stracone miesiące. W lipcu odwiedziliśmy re-
zydencję Raczyńskich w Rogalinie. Bogaty program zwiedza-
nia udało się zrealizować. Zobaczyliśmy powozownię, galerię 
obrazów, pałac, Gabinet Londyński, park i wiekowe dęby. Dla 
większości z seniorek było to pierwsze spotkanie z Rogali-
nem. Zapoczątkowało ono cykl poznawania wielkopolskich 
zamków i pałaców. Zwiedziliśmy również odrestaurowany 
pałac Leona Plucińskiego w Swadzimiu oraz przyległy park. 
Spotkanie zakończyłyśmy w pałacowych wnętrzach przy ka-
wie i ciastach (upieczonych przez podopieczne). 

Wakacyjną atrakcją i wielkim przeżyciem okazały się sierp-
niowe warsztaty wizerunkowe. Z wielkim zaskoczeniem, sil-
nymi emocjami obserwowaliśmy metamorfozy naszych pod-
opiecznych. Efekty przerosły nasze najśmielsze wyobrażenia. 
Wiele z pań po raz pierwszy w życiu miało do czynienia z mi-
strzowskim fryzjerstwem i profesjonalnym makijażem. Aby 
uwiecznić te chwile na Boże Narodzenie panie otrzymały fo-
tografie portretowe po metamorfozie. 

We wrześniu w jesiennych barwach spotkaliśmy się w swa-
dzimskiej świetlicy. Przy kawie dyskutowaliśmy o bieżących 
sprawach. Wprowadziliśmy ćwiczenia aktywujące prace mó-
zgu i poprawiające pamięć, które spotkały się z dużą aprobatą. 
W październiku wykorzystaliśmy ostatnie chwile ciepła i wy-
braliśmy się z podopiecznymi Fundacji na spacer do Ogrodu 
Botanicznego. Było to nasze ostatnie wspólne spotkanie. 

Do końca roku realizowałyśmy program indywidualnie. Te-
lefony, listy, paczki żywnościowe i okolicznościowe. Zamiast 
koncertu z okazji Święta Niepodległości panie otrzymały ro-
gale świętomarcińskie w biało-czerwonej oprawie. Mogły też 
zapoznać się z legendą o Św. Marcinie i poczytać o trady-

Daliśmy radę!

cyjnych rogalach. Przypomnieliśmy również historię Święta 
Niepodległości. Nasze podopieczne odwiedził Św. Mikołaj, 
a na Boże Narodzenie zrealizowaliśmy warsztaty plastyczne 
– świąteczne drzewko.

Plany na nowy rok są bogate. Zaplanowaliśmy kontynuację 
spotkań przy kawie, warsztaty oraz spotkania z kulturą. No-
wością jest program pracy indywidualnej obejmujący wszyst-
kie sfery życia: wizerunek, równowagę psychiczną i fizycz-
ną.   

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Psychologia na co dzień 

Czy SAMOTNOŚĆ  
musi być czymś złym?

Zdaniem Jean-Paul Sartre’a gdy czujesz się samotny, 
kiedy jesteś sam, jesteś w złym towarzystwie. Zadaj 
sobie pytanie: czy lubisz swoje towarzystwo? Jak się 

czujesz, gdy jesteś sama/sam? Z czym ci się kojarzy słowo 
“samotność”?

Człowiek jest istotą paradoksalną. Z jednej strony, nie jest 
w stanie rozwinąć się, dorosnąć poza grupą, żyć bez jej wspar-
cia. Z drugiej strony, w najdramatyczniejszych momentach 
swojego życia każdy sam musi podejmować strategiczne de-
cyzje i brać za nie odpowiedzialność. 

Jednym z kluczowych mechanizmów kształtowania naszej 
osobowości, poza naśladownictwem, identyfikacją, modelo-
waniem, są mechanizmy porównań społecznych. Przegląda-
my się w innych jak w lustrze po to, żeby zrozumieć kim je-
steśmy, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy. Co chcemy 
zmienić, co utrwalić? Porównujemy się z ludźmi z najbliższe-
go otoczenia i z tymi, których znamy jedynie z ekranów, okła-
dek, kartek książek. Z tymi, którzy dzielą z nami obecny czas, 
tymi, którzy żyli i tymi którzy przyjdą po nas. Zastanawiamy 
się czy ich życie było/będzie lepsze/gorsze od naszego. Inni 
ludzie są naszym punktem odniesienia.

Posługujemy się mechanizmem porównań społecznych 
w górę, z tymi którzy plasują się wyżej od nas pod względem 
urody, mądrości, zamożności, szczęścia w życiu. Po to, żeby 
zmotywować się do większego wysiłku, wyznaczyć nowe 
cele. I mechanizmem porównań społecznych w dół, kiedy po-
równujemy się z tymi, którzy są na tym samym poziomie co 
my, albo sytuują się poniżej naszych osiągnięć i możliwości. 
Po to, żeby chronić poczucie własnej wartości.

Równocześnie we wszystkich wielkich religiach świata 
i najważniejszych prądach filozoficznych promowane jest do-
świadczenie pustyni. Doświadczenie czasowego odejścia od 
ludzi, które nie tylko nie jest traktowane jako kara, dolegli-
wość, ale jako czynnik wspierający rozwój i dojrzewanie.

Doświadczamy obecnie wymuszonego ograniczenia kon-
taktów społecznych i dla wielu z nas jest to męczące, a nawet 
bolesne. Mamy nadzieję, że szybko będziemy mogli wrócić do 
poprzedniego stylu życia, prowadzić mniej czy bardziej boga-
te życie towarzyskie.

Zanim to jednak nastąpi warto być może zastanowić się nad 
zaletami bycia samemu, nad tym jak żyć, żeby bycie samemu 
nie powodowało bólu samotności. Psycholodzy podają „sie-
dem użytków z trzymania się na uboczu”. 

1.  Odosobnienie oznacza wzrost wolności. Przebywa-
nie wśród ludzi ogranicza naszą swobodę działania. Po 
pierwsze musimy koordynować z nimi nasze działania. 
Po drugie, spełniając życzenia innych ograniczamy moż-
liwość realizacji własnych projektów.

2.  Odosobnienie pozwala znaleźć wewnętrzny spokój dzię-
ki pozbyciu się presji, jaką wywierają na nas inni ludzie. 
Sama świadomość, że muszę coś zrobić pod wpływem 

oczekiwań innych może być źródłem dyskomfortu, poiry-
towania, gniewu.

3.  Odosobnienie ułatwia rozwiązywanie problemów, po-
przez emocjonalne wyciszenie i spokój umysłu jaśniej 
widzimy rzeczywistość.

4.  Odosobnienie zwiększa kreatywność. Mózg, zwolniony 
z obróbki nadmiaru codziennych informacji, łatwiej znaj-
duje nowe rozwiązania.

5.  Odosobnienie ułatwia samopoznanie. Zatrzymując się 
w codziennym biegu, przyglądając się sobie uważniej 
mamy szansę na zauważenie w sobie czegoś, pozytyw-
nego lub negatywnego, czego dotychczas nie dostrzegali-
śmy. Możemy dzięki temu wprowadzić korzystne dla nas 
zmiany w swoim zachowaniu.

6.  Odosobnienie pozwala przyśpieszyć rozwój psychicz-
ny, duchowy. Zdaniem wielu filozofów człowiek jest na-
prawdę dojrzały, kiedy potrafi znaleźć oparcie w sobie 
samym, bez przymusu „wieszania się” na innych, bycia 
z innymi. Kiedy kontaktuje się z innymi dlatego, że tego 
chce, a nie dlatego, że nie potrafi być sam. 

7.  Odosobnienie, w sposób paradoksalny, zwiększa poczu-
cie bliskości z innymi ludźmi. Już teraz wielu z nas do-
strzega coraz wyraźniej jak ważni są dla nas inni ludzie. 
Jak bardzo za nimi tęsknimy i czekamy na spotkanie.

To bardzo słuszne i mądre zalecenia, ale co mają robić lu-
dzie, których pandemia zmusiła do intensywniejszego niż 
dotychczas przebywania z innymi? Zamieniła, nieraz nie-
wielkie mieszkanie, czasem wielopokoleniowe, na biuro, 
szkołę, miejsce odpoczynku dla ludzi o różnych potrzebach 
i stylach życia.

Jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało, to te zalece-
nia są im tym bardziej potrzebne. Znaczy to w praktyce tyle, 
że trzeba tę sytuację wykorzystać w sposób kreatywny, zamie-
nić konieczność na możliwość. I w taki sposób zorganizować 
życie rodzinne, żeby, każdy z domowników miał choć na go-
dzinę dziennie „swój kawałek podłogi” do wyłącznej, niczym 
niezakłóconej, dyspozycji. Żeby choć na chwilę mógł pobyć 
w odosobnieniu. Początkowo może się to wydać dziwaczne, 
ale szybko cała rodzina zacznie odczuwać dobroczynne skutki 
takiego rozwiązania.

~ 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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Nie taki diabeł straszny, jak go malują! 
Pierwsza wizyta u dietetyka to pierwszy krok do 

zmiany sposobu żywienia, niezależnie od tego jaki 
masz cel, czy chcesz schudnąć, poprawić zdrowie czy też 
zwiększyć masę mięśniową. Powodów do przyjścia do gabi-
netu dietetyka jest tyle ile osób pojawia się w gabinecie.

Dobre przygotowanie spowoduje, że wizyta przebiegnie 
dużo bardziej efektywnie. Stres, który towarzyszy wielu oso-
bom podczas wizyty sprawia, że zapominamy o wielu szcze-
gółach, a im więcej wie dietetyk, tym bardziej dokładnie do-
stosuje plan żywieniowy! 

1. Umów się na wizytę – umówienie się na wizytę gwaran-
tuje poświęcenie wystarczająco dużej ilości czasu! Niemożli-
wym jest skorzystanie z wizyty z marszu.

2. Wykonaj podstawowe badania – wyniki są kluczowym 
elementem do oceny stanu zdrowia. Na tej podstawie można 
ocenić, czy organizm funkcjonuje prawidłowo.

3. Przygotuj listę przyjmowanych leków i suplementów – 
koniecznie mi o tym powiedz! Najlepiej spisz na kartce przed 
wizytą. Czasami leki wchodzą w interakcje z pożywieniem, 
dlatego to ważne!

4. Przygotuj się na rozmowę o swoim zdrowiu i codzien-
nym jedzeniu – koniecznie zapisz jakich potraw nie lubisz, 
a za jakimi przepadasz.

5. Przygotuj 2-, 3-dniowy dzienniczek żywieniowy – do-
kładnie zapisz co zjadłeś w tym czasie.

6. Przygotuj się do analizy składu ciała – przed wizytą 
ostatni posiłek zjedz około 2 godziny wcześniej; miej opróż-
niony pęcherz; nie pij alkoholu 12 godzin przed wizytą; nie-
wskazany jest intensywny wysiłek fizyczny w dniu badania; 
pomiar odbywa się najczęściej w bieliźnie bez skarpetek.

7. Zarezerwuj czas – pierwsza wizyta u dietetyka trwa 
znacznie dłużej niż u lekarza, najczęściej jest to 60-90 minut.

- mgr Aleksandra Kotlarz - dietetyk kliniczny
 kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

Z praktyki dietetyka

Jak przygotować się do wizyty u dietetyka?

BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA
DLA DZIECI W WIEKU 3-7 LAT

BADANIA W RAMACH PROGRAMU
WCZESNEGO WYKRYWANIA,
PROFILAKTYKI I KOREKCJI WAD POSTAWY

badanie stóp przy użyciu podoskopu,
ocena postawy, 
badanie statyki miednicy 
i równowagi mięśniowej

Z a d b a j  o  s w o j e  d z i e c k o ,  
u p e w n i j  s i ę ,  ż e  j e s t  z d r o w e !

Centrum Terapii Manualnej
ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław
tel. 61 814 79 00

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

 
zapisy 

na edycję wiosenną
już otwarte !  

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy na wiosenną edy-
cję bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach programu 
wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad postawy. 
Ubiegłoroczne zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. 

Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój jego 
dziecka. Jednym z najczęściej występujących zaburzeń są roz-
maitego rodzaju wady postawy oraz inne nieprawidłowości 
w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się one już bardzo wy-
raźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, długie siedzenie 
w ławkach i często utrwalone niedobre nawyki powodują, że 
u sporej grupy dzieci konieczna jest już specjalistyczna terapia.

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

W 2021 roku planujemy aż dwie edycje badań profilaktycz-
nych. Na pierwszą z nich zapraszamy już w marcu do Centrum 
Terapii Manualnej w Sierosławiu. Przez cały miesiąc można 
skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego badania, organi-
zowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, profi-
laktyki i korekcji wad postawy. Półgodzinna wizyta obejmuje 
badanie stóp przy użyciu podoskopu, ocena postawy, badanie 
statyki miednicy i równowagi mięśniowej, a także informacje 
i ewentualne zalecenia.

Serdecznie zapraszamy! Informacje i zapisy: Zespół Cen-
trum Terapii Manualnej w Sierosławiu, tel. 61 814 79 00, mail: 
www.ctmrakowski.pl

~ Centrum Terapii Manualnej

Bezpłatne badania profilaktyczne 
– edycja wiosenna – zapisy otwarte!
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Literackimi patronami rozpoczynającego się roku zo-
stali: Stanisław Lem, Krzysztof Kamil Baczyński, Cy-
prian Kamil Norwid oraz Tadeusz Różewicz. Ponadto 

rok 2021 jest również rokiem kardynała Stefana Wyszyńskie-
go i Konstytucji 3 Maja. 

Warto przypomnieć sobie sylwetki wspaniałych autorów, 
którzy na stałe wpisali się w historię polskiej literatury.

We wrześniu tego roku będzie obchodzona 100. rocznica 
urodzin Stanisława Lema, jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli polskiej fantastyki. Swoją twórczość literacką roz-
począł w czasach okupacji, pisząc „do szuflady”. Zadebiuto-
wał powieścią „Człowiek z Marsa”, która w 1946 r. ukazywała 
się w odcinkach, w czasopiśmie „Nowy Świat Przygód”. Na-
tomiast  pierwsza wydana książka to „Astronauci” (1951), 
która na wiele lat określiła tematykę jego twórczości. Jednak 
najpopularniejszą powieścią Lema jest „Solaris”, to od niej 
rozpoczął się światowy rozgłos autora.  Uznaje się, że jest to 
jedna z najciekawszych literackich wizji zderzenia człowieka 
z czymś nieznanym. W książce autor opisał niemożność po-
znania wszechświata. 

Lem napisał ponad sześćdziesiąt książek, które stały się be-
stsellerami nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jego 
dorobek literacki to obok powieści także felietony, wiersze, 
listy, scenariusze słuchowiska radiowe i widowiska telewizyj-
ne oraz eseje futurologiczno-filozoficzne oraz publicystyka li-
teracka. Jest polskim autorem, którego powieści są najczęściej 
tłumaczone na inne języki, wielokrotnie wyróżnianym i na-
gradzanym. 

Tadeusz Różewicz urodzony w 1921 r., wybitny poeta, dra-
maturg i prozaik. W tym roku również przypada  100. roczni-
ca jego urodzin. W czasie okupacji walczył w szeregach AK. 
W 1944 r. wydał wraz z bratem roku zbiór poezji i prozy „Echa 
leśne”, natomiast za jego właściwy debiut uważa się „Niepo-
kój” z 1947 r. – jeden z najważniejszych powojennych tomi-
ków poetyckich.  Rok później ukazał się kolejny tomik „Czer-
wona rękawiczka”. Wiersze z obu tych zbiorów były próbą 
ukazania doświadczeń minionych lat, które nakreśliły obraz 
człowieka, na którego oczach rozpadają się podstawowe war-
tości fundamentu kultury europejskiej. Tendencja katastroficz-
na, która widoczna jest w utworach, stała się głównym ele-
mentem twórczości Różewicza. Jego twórczość pomaga nam 
zrozumieć przemiany powojennej poezji. Natomiast świetnym 
debiutem ukazującym twórczość dramaturgiczną jest „Karto-
teka”, uznana za jedną z najwybitniejszych w polskiej drama-
turgii sztuk minionego wieku. Różewicz w swoim dorobku 
otrzymał wiele nagród. Najważniejsze wśród nich to m.in.: 
państwowa II stopnia i I stopnia, Ministra Kultury i Sztuki 
I stopnia. Otrzymał też doktoraty honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opol-
skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. Jego 
twórczość tłumaczona jest niemal na wszystkie języki euro-
pejskie oraz chiński i arabski.

22 stycznia tego roku minęła 100. rocznica urodzin wspa-
niałego poety, najwybitniejszego przedstawiciela tzw. poko-
lenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Swoje 
pierwsze próby poetyckie podjął już jako uczeń. Lata 1939-

44 spędził w Warszawie, gdzie dzielił czas między twórczość 
poetycką, działalność konspiracyjną oraz studia. Zaangażowa-
ny był w podziemne życie kulturalne, wydając pisma „Droga” 
oraz „Płomienie”, a także swoje debiutanckie tomiki wierszy: 
„Zamknięty echem” i „Dwie miłości”. Adresatką jego wspa-
niałych, przepełnionych liryzmem erotyków była poznana 
w 1941 r. późniejsza  małżonka Barbara Drapczyńska, stu-
dentka polonistyki.  Baczyński służył w legendarnym batalio-
nie „Zośka”, brał również udział w kilku akcjach zbrojnych. 
Zginął 4 sierpnia 1944 r. w gmachach pałacu Blanka. Parę ty-
godni później zginęła jego żona. W styczniu 1947 r. zostali 
razem pochowani we wspólnym grobowcu na warszawskich 
Powązkach w kwaterze batalionu AK „Parasol”. Spuścizna 
poetycka Baczyńskiego, ocalona dzięki jego matce, została 
zebrana i wydana w całości w 1961 r. Główny wpływ na jego 
twórczość wywarły przeżycia z lat wojny i okupacji oraz ro-
mantyczna poezja polska, zwłaszcza Słowackiego i Norwida. 
Baczyński był również autorem okazjonalnych piosenek żoł-
nierskich oraz fragmentów dramatycznych. Jednak do historii 
literatury przeszedł jako wybitny poeta, a także jako tragiczny 
symbol pokolenia Kolumbów. 

W tym roku mija 200. rocznica urodzin jednego z najwybit-
niejszych poetów XIX wieku, należącego do młodszego po-
kolenia romantyków, Cypriana Kamila Norwida. Większość 
swojego życia spędził na emigracji, głównie w Paryżu. Za ży-
cia niedoceniany, odkryty dopiero po śmierci, wówczas ukaza-
ła się większość jego dzieł, które pod koniec XIX wieku zaczął 
publikować Zenon Przesmycki. Norwid pozostawił po sobie 
nie tylko liryki, ale również dramaty i utwory prozatorskie. 
Był również grafikiem, rzeźbiarzem, malarzem i filozofem. 
Najważniejsze liryki Norwida to „Bema pamięci żałobny rap-
sod”, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”, „ W Weronie” czy 
„Vade-mecum”. W swoich licznych dramatach łączył konwen-
cję realistyczną z alegorią, tragedią i groteską. Do najbardziej 
znanych należą „Za kulisami”, „Kleopatra i Cezar”, „Pierścień 
wielkiej damy”. Twórczość Norwida do dziś staje się przed-
miotem badań wybitnych literaturoznawców. 

~ A. N.
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Studio Piosenki, pod czujnym okiem Ady i Pawła Rogo-
żów, szykuje kolejny teledysk. Po sukcesie poprzedniej 
piosenki „Dobra rada”, którą wciąż można przesłuchać 

na kanale youtube.com/goksezam, przyszedł czas na kolejne 
brzmienia. Nowy utwór, pt. „Skok w Nowy Rok” pierwszy 
raz został zaprezentowany podczas tegorocznego finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muzykę napisał Paweł 
Rogoża, a słowa Szymon Bojdo, zaprzyjaźniony ze Studiem 
Piosenki tekściarz i dziennikarz. Nowa piosenka to przede 
wszystkim inspiracja do mistrzowskiego skoku w to, co nowe. 

Bo jak śpiewają młodzi piosenkarze „to, co było już nie wróci” 
i to, co można to po prostu: „Hop! Przeskoczyć lęk i mrok”. 
Jakże wymowne są te słowa w obliczu trudności, z jakimi się 
spotykamy od wielu miesięcy. A ponieważ na początku lutego 
obchodziliśmy Dzień Pozytywnego Myślenia to nie pozostaje 
nam nic innego, jak wysłuchać kolejnej (dobrej) rady młodych 
artystów i z nadzieją patrzeć na kolejne miesiące.

Premiera teledysku „Skok w Nowy Rok” Studia Piosenki 28 
lutego o godz. 16 na: facebook.com/goksezam oraz youtube.
com/goksezam.  ~ Magdalena Woźniak

W tym sezonie podczas konsultacji uczestników koła 
plastycznego, wzięliśmy na warsztat nową tech-
nikę – linoryt. Jest to technika graficzna należąca 

do druku wypukłego. Linorytem nazywany jest również efekt 
końcowy, czyli odbitka. Metoda pracy podobna jest do drze-
worytu wzdłużnego (langowego) z tą różnicą, że rysunek za-
miast w drewnie żłobi się w linoleum. Do pracy potrzebujemy 
specjalnych dłut, linoleum (co ciekawe nie musi być to spe-
cjalistyczne linoleum, a może być zwykła wykładzina podło-
gowa), farby drukarskiej oraz wałka drukarskiego. Ale przede 
wszystkim potrzebujemy wyobraźni. Po pierwsze, żeby za-
planować sobie efekt czyli przewidzieć, gdzie należy usunąć 
materiał, a gdzie zostawić. Po drugie, należy pamiętać, że to 
nad czym pracujemy zostanie utrwalone w odbiciu lustrzanym 
(szczególnie jeśli planujemy jakieś napisy). Podsumowując, 
tą techniką możemy wykonać prace artystyczne, czyli grafiki 
monochromatyczne, dwu- lub kilkukolorowe (to dla zaawan-
sowanych), ale nie tylko. Ci, którzy mają doświadczenie w de-
coupagu i scrapbookingu, mogą wzbogacić swoje działania 
wykonując tym sposobem stemple lub mieszając te techniki 
ze sobą. Sama praca daje dużo przyjemności, a efekt często 
zaskakuje. Dlatego spodziewam się, że wszyscy uczestnicy 
kursu będą się świetnie bawić, a Państwo wkrótce zobaczy-
cie prace na wystawie zatytułowanej „Bo wiosna jest kobietą”. 

Miłej zabawy życzymy ja i mój żółty autoportret.
14 marca (niedziela) godz. 16 „Bo wiosna jest kobietą” – 

ewystawa prac wykonanych przez uczestników koła plastycz-
nego.  ~ Justyna Just-Przybylska

Skok na głęboką wodę

Bo wiosna jest kobietą



luty 2021 | sąsiadka~czytaj |    23

~ gok

8/03

20/02

28/02 

27/02 

14/03

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 19.00

SOBOTA
GODZ. 18.00

NIEDZIELA
GODZ. 16.00

SOBOTA
GODZ. 16.00

NIEDZIELA
GODZ. 16.00

„Wspomnienia tamtych lat” - koncert z okazji Dnia Kobiet 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne

Julia Mróz akustycznie - koncert

Premiera online utworu „Skok w Nowy Rok”
Studio Piosenki 

„Arka” - prezentacja online TT Sortownia 
Junior 

„Wiosna jest kobietą” - wystawa online prac uczestników 
koła plastycznego

TRANSMISJA NA ŻYWO Z CK PRZEŹMIEROWO
FACEBOOK.COM/GOKSEZAM I YOUTUBE.COM/GOKSEZAM 

NA ŻYWO Z DK W TARNOWIE PODGÓRNYM 
TRANSMISJA FACEBOOK.COM/GOKSEZAM oraz YOUTUBE.COM/GOKSEZAM 

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM oraz YOUTUBE.COM/GOKSEZAM 

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM oraz YOUTUBE.COM/GOKSEZAM 

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM oraz YOUTUBE.COM/GOKSEZAM
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Cetrum Kultury Przeźmierowo  ul. Ogrodowa 13a

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INTERNET:
www.goksezam.pl  | facebook.com/goksezam  |  youtube.com/goksezam
serwis Biletyna.pl

INFORMACJA TELEFONICZNA: 61 895 92 93, 61 895 92 28 
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Dzieci i młodzież Teatru Tańca Sortownia zaprezentują opowieść znaną od 
wieków. Poprzez układy taneczne i plastyczny ruch sceniczny opowiedzą 
historię Arki Noego. – Tę historię z pewnością wszyscy znamy – mówi Piotr 

Bańkowski, choreograf Teatru Tańca. – Dlatego nasi najmłodsi artyści szybko i z ra-
dością podjęli się tworzenia postaci związanych z tą biblijną opowieścią. Nasza hi-
storia koncentruje się na relacjach między różnymi zwierzętami a ludźmi w trak-
cie odizolowanego rejsu Arki, a wszystko to prezentujemy poprzez dynamiczny ruch 
i ekspresyjny taniec. Temat ten potraktowaliśmy jako, w pewnym sensie, symbol tego, 
co dzieje się dzisiaj wokół nas. Mamy nadzieję, że Państwo z chęcią przyłączą się do 
nas, oglądając tę opowieść on-line. Serdecznie zapraszamy.

„Arka” – prezentacja online Teatru Tańca Sortownia Junior odbędzie się 27 lutego 
o godz. 16 na facebook.com/goksezam oraz youtube.com/goksezam. ~ MW

Spieszymy z dobrą wiadomością! 
21 stycznia 2021 nominacje do 
konkursów w ramach 9. Ogólno-

polskiego Festiwalu Animacji O!PLA 
2021 otrzymała grupa Animiaków, dzia-
łająca w ramach GOK SEZAM. Ubie-
gało się o nie rekordowo wiele (299) 
filmów. W konkursie „Teraz My”, 
w kategorii „Teraz Młodzi Twórcy Mają 
Głos!” (wiek twórców do 12 lat), no-
minacja dla Animiaków: PEŁEN UL 
(2020, 01:25), Jakub Gromadzki, Anfisa 
Kemerova, Nadia Wawrzyniak, Olivier 
Wojciechowski, Koło Filmowe Animia-
ki, Gminny Ośrodek Kultury SEZAM 
w Tarnowie Podgórnym, GRUPOWO 
(opieka artystyczna: Julia Talaga). 

O 19-letniej studentce Akademii Muzycznej w Poznaniu i mieszkance Gminy 
Tarnowo Podgórne, Polska usłyszała już niejednokrotnie. Najwięcej emocji 
wzbudził jednak jej ostatni występ w Szansie na Sukces – charyzmatyczna 

artystka wygrała odcinek, podczas którego gościem specjalnym była Cleo. Chwilę 
wcześniej Julię Mróz można było oglądać w dziesiątej, jubileuszowej edycji progra-
mu The Voice of Poland, w drużynie Michała Szpaka. 

Kilkanaście dni temu piosenkarka wystąpiła podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w naszej Gminie, a dwa dni wcześniej wzięła udział w kon-
cercie Mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne „W rytmie serca WOŚP” w Pałacu 
Jankowice. 

Na co dzień Julia jest klarnecistką oraz solistką-wokalistką Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. Możemy ją również posłuchać na deskach scen 
poznańskich i oczywiście na portalach społecznościowych, takich jak YouTube, In-
stagram czy Facebook. Jej występ dla słuchaczy GOK SEZAM, choć w przestrzeni 
internetowej, będzie obfitował, w nieco szerszy niż do tej pory zamieszczany w sieci, 
repertuar. Cieszymy się, że możemy promować talenty naszych mieszkańców.

„Julia Mróz akustycznie” – koncert 20 lutego o godz. 18, transmisja na żywo 
z Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym na youtube.com/goksezam oraz face-
book.com/goksezam. 

~MW

Sortownia znowu tańczy

Julia Mróz akustycznie

Trzymamy kciuki za Animiaki
Tej etiudy nie ma jeszcze na kanale 

YouTube, zrealizowana została częścio-
wo przed pandemią koronawirusa, czę-
ściowo (zdalnie) w jej trakcie. Jest jed-
nak szansa, że „Pełen ul” zobaczymy 
w lutym. Pierwsze konkursowe pokazy 
(w formie hybrydowej) przewidziane są 
na 21 marca 2021. 

O!PLA jest wyjątkowym, bo wędru-
jącym, festiwalem. Projekcje odbywają 
się w różnych, większych i mniejszych, 
miejscowościach. Z uwagi na obecną 
sytuację epidemiczną nie są jeszcze zna-
ne ich lokalizacje. Organizatorzy na bie-
żąco będą informować o ostatecznym 
kształcie festiwalu. Za Animiaki, oczy-
wiście, trzymamy kciuki.  ~ AP 
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Początek roku obfitował w wiele wydarzeń, które nie tylko 
pozwoliły nam na chwilę zapomnieć o codzienności, ale dały 
też energię do działania na kolejne miesiące.

Prezentowane w styczniu, w internecie, sztuki teatralne po-
wstałe w GOK SEZAM odbiły się szerokim echem w me-
diach. Spektakle Teatru Novi oraz TeatRama wyreżyserowane 
przez Artura Romańskiego, zostały zauważone przez redakcję 
POZkultury, która w swoim programie opowiedziała o pre-
mierach „Krapp” oraz „Intryga chodzi parami”. Natomiast 
największą wśród internautów popularnością cieszyła się pre-
miera spektaklu „Ożenek” Teatru ZAMIAST. W styczniu, dru-
gą część swojego jubileuszu opublikował również Teatr Tańca 
Sortownia, który tym razem zaprezentował film animowany 
„Ucieczka z Sortowni”. I tu oglądających nie zabrakło. Zwień-
czeniem miesiąca były dwie duże imprezy, które choć odbyły 
się bez udziału publiczności, zgromadziły przed ekrany ogrom 
publiczności. Tradycyjny już Koncert Noworoczny Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne połączony 
z Galą Aktywny Lokalnie, oglądało kilka tysięcy osób. Choć 
muzycy grali w okrojonym składzie, to można śmiało powie-
dzieć, że godnie reprezentowali cały zespół. 

Dużym wyzwaniem okazał się 29. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizowany w hali OSiR i transmito-
wany na żywo na kanale YouTube oraz portalu społecznościo-
wym Facebook. Wśród występujących sporą grupę stanowili 

Specjalnie dla kobiet

„Wspomnienia tamtych lat” to tytuł koncertu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tar-
nowo Podgórne z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet. Odbędzie się on oczywiście 8 marca, kiedy to 
wszystkie oczy skierowane są na płeć piękną. Tego wieczoru 
podczas transmisji internetowej usłyszymy przeboje takich ze-
społów jak Skaldowie czy Czerwone Gitary, ale również mu-
zykę z filmu „Dawno temu w Ameryce” Ennio Morricone. Kto 
zna naszą tarnowską Orkiestrę wie, że na każdym z koncertów 
należy się spodziewać niespodzianek. I tym razem z pewno-
ścią ich nie zabraknie. 

8 marca godz. 19 „Wspomnienia tamtych lat” – koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Dnia Kobiet, trans-
misja na żywo z CK Przeźmierowo na youtube.com/goksezam 
oraz facebook.com/goksezam

Nie zwalniamy!

uczestnicy kół i zespołów GOK SEZAM. Na scenie był ta-
niec, śpiew i zabawa. Choć organizacja wydarzenia w czasie 
pandemii wiązała się z dodatkowymi przygotowaniami, by za-
pewnić pełen reżim sanitarny, owoce tego dnia były tego war-
te. W Gminie zebraliśmy około 300 tys. złotych na WOŚP, 
a o szczegółach zbiórki można przeczytać w bieżącym wyda-
niu „Sąsiadka-czytaj”.

Luty rozpoczęliśmy spektaklem z cyklu Mama, tata, teatr 
i ja: „O Czarownicy, która zębów nie myła” Teatru Krokodyl. 
Natomiast czym bliżej 14 lutego, tym więcej było niespodzia-
nek dla zakochanych. 

Państwa odzew na wydarzenia organizowane przez GOK 
SEZAM są dowodem na to, że kultura zawsze będzie łączyć. 
Nawet, gdy ten bezpośredni kontakt jest tak bardzo utrudnio-
ny. Nie odbierajmy sobie tej chwili obcowania ze sztuką, która 
jest spotkaniem wyjątkowym i niezastępowalnym.

~ Magdalena Woźniak
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Przed nami niezwykle miłe, muzyczne spotkanie z zespo-
łem „Ludożercy z innej wsi”. Tworzy go duet: Malwina 
Paszek i Tomek Grdeń. 

Tylko kochaj – walentynkowy koncert online
Zespół działa od 2013 roku. Pierwszy raz wystąpił podczas 

Dragon Folk Fest III w Poznaniu. Muzycy pochodzą z odręb-
nych środowisk. Malwina najbardziej związana jest z muzyką 
tradycyjną (Vidlunnia, Bedebede, Droryje), natomiast Tomek 
– ze środowiskiem kabaretowym. Tomek współpracował z Ze-
nonem Laskowikiem. Jest laureatem Festiwalu Piosenki Ka-
baretowej O.B.O.R.A. (2004). Natomiast jego solowa twór-
czość osadzona jest w swingu i piosenkach przedwojennych 
(www.grden.pl). 

Ludożercy to połączenie dwóch światów, środowisk i co za 
tym idzie osobowości. W ich autorskich utworach spotyka-
ją się folk miejski, piosenka kabaretowa i muzyka cygańska 
(bałkańskich Cyganów, muzyka węgierska). Tradycja cygań-
ska jest potraktowana idiomatycznie, muzycy nie aranżują lu-
dowych melodii. Nawiązują do charakterystycznej melodyki, 
harmonii i rozwiązań formalnych. W ich piosenkach spotykają 
się instrumenty typowe dla wszystkich tych stylistyk jak kon-
trabas, czy akordeon, ale także te trochę zapomniane - stąd cy-
tra, na której gra Malwina. Tomek Grdeń jest autorem tekstów. 

Zapraszamy na transmisję online w niedzielę, 14 lutego 
o godzinie 17.00, na naszym kanale YouTube.

Naszym kolejnym gościem będzie aktor teatralny, fil-
mowy i dubbingowy, Andrzej Grabowski, który prze-
czyta wiersze Sergiusza Jesienina w programie za-

tytułowanym «Spowiedź chuligana». Program muzyczny 
przygotuje Arkadiusz Kowalski, klarnecista orkiestry Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

Andrzej Grabowski jest absolwentem Wydziału Aktorskiego 
PWST w Krakowie. Na małym ekranie zadebiutował w 1972 
roku rolą Edwarda w serialu „Odejścia, powroty”, a w Teatrze 
Telewizji, jeszcze na pierwszym roku studiów, rolą Pana Trze-
bińskiego w spektaklu Ludwika Hieronima Morstina pt. „Po-
lacy nie gęsi”. Tuż po studiach rozpoczął pracę w Tarnowskim 
Teatrze im. Ludwika Solskiego. Później występował na kra-
kowskich scenach: w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Te-
atrze STU oraz Starym Teatrze. Wykreował wiele znakomi-
tych ról, w tym między innymi Jaśka w inscenizacji „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy czy 
Calogero Di Spelta w „Wielkiej magii” w reżyserii Bogdana 
Hussakowskiego. Obecnie można go oglądać w przedstawie-
niach: „Hamlet” (reż. B. Szydłowski) oraz „Chory z urojenia” 
(reż. G. Pampiglione). Na dużym ekranie zadebiutował w 1976 
roku w komedii „Dulscy” (reż. J. Rybkowski). Później można 
go było oglądać w takich produkcjach jak m.in.: „Śmierć jak 
kromka chleba” i „Pułkownik Kwiatkowski” (reż. K. Kutz), 
„Dzień świra” (M. Koterski), „Zróbmy sobie wnuka” (reż. P. 
Wereśniak), „PitBull”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Pit-
bull. Nowe porządki” i „Bad Boy” (wszystkie w reż. P. Vegi), 
„Śluby panieńskie” (reż. F. Bajon), „Skrzydlate świnie” (reż. 
A. Kazejak), „Listy do M. 3” (reż. T. Konecki), „Pokot” (reż. 
A. Holland i K. Adamik). Jako aktor dubbingowy użyczył gło-
sów: Tuke’owi w animacji „Mój brat niedźwiedź”, Buckowi 

AtmoSFERA POEZJI z Andrzejem Grabowskim

Gdakowi w „Kurczaku Małym”, a także Alastorowi Szalono-
okiemu Moody’emu w filmie „Harry Potter i Czara Ognia”. 
Jednak największą popularność przyniosła mu rola Ferdynan-
da Kiepskiego w serialu komediowym „Świat według Kiep-
skich”. Na koncie ma wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in.: 
nagrodę za rolę w przedstawieniu „Scenariusz dla trzech akto-
rów” Bogusława Schaeffera w Teatrze STU w Krakowie na Fe-
stiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu (1987), 
nagrodę za rolę Jaśka w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego 
w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie na 
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (1993), Srebrny Medal 
„Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” (2009) i Wiktora Publicz-
ności (2010).

Zapraszamy 28 lutego o godzinie 13.00 na transmisję online 
z wydarzenia. Więcej szczegółów na www.palacjankowice.pl
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Wychodząc naprzeciw potrze-
bom Seniorów z naszej Gmi-
ny, zachęcamy do skorzysta-

nia z bezpłatnych zajęć online z języka 
angielskiego, które odbywają się w ra-
mach Tarnowskiego Centrum Senioral-
nego.

Z uwagi na panującą sytuację spotka-
nia odbywają się zdalnie, ale jak tylko 
otworzą się nowe możliwości – powró-
cimy do spotkań „na żywo”. Zajęcia, 
w niezwykle miłej  atmosferze, prowa-
dzone są przez native speakera i skiero-
wane są do Seniorów (powyżej 60. roku 
życia) mieszkających na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Szczegółowe informacje dostępne są 
pod numerem telefonu: 61 10 10 402 
w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek 
– piątek). Serdecznie zapraszamy!  

Przed nami pierwsze spotkanie 
z nowego cyklu „Poznajmy się le-
piej”, który ma na celu przybliże-

nie sylwetek patronów roku 2021, któ-
rych ustanowił Sejm Rzeczpospolitej. 

W niedzielne popołudnie przyjrzymy 
się postaci Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego. O życiu i twórczości poety opo-
wiadać będzie – dobrze znany naszej 
publiczności ze spotkań z poezją – prof. 
Wiesław Ratajczak. 

Zapraszamy 21 lutego 2021 o godzi-
nie 17.00 na nasz kanał YouTube.

Wiesław Ratajczak – historyk literatu-
ry, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-
2016 kierownik Pracowni Badań nad 
Tradycją Europejską w Instytucie Filo-
logii Polskiej, badacz kultury polskiej 
drugiej połowy XIX wieku. Kierownik 
specjalizacji „Animacja kultury” na stu-
diach licencjackich filologii polskiej. 
Wykłada także teorię i historię kultury 

na Uniwersytecie Artystycznym w Po-
znaniu.

Autor książek: Teodor Tomasz Jeż 
(Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (Po-
znań 2006), Słownik motywów literac-
kich (Poznań 2006), Literatura polska 
XIX wieku (Poznań 2008), Conrad i ko-
niec epoki żaglowców (Poznań 2010). 
Współredaktor tomów zbiorowych: Po-
znań Czerwiec 56. Sens pamięci (Po-
znań 2006), Europejskość i rodzimość. 
Horyzonty twórczości Józefa Ignace-
go Kraszewskiego (Poznań 2006), Cóż 
wiesz o pięknem? Szkice o literaturze, 
filmie, muzyce i teatrze (Poznań 2007), 
Norwid – artysta (Poznań 2010), Kra-
siński i Kraszewski wobec europejskie-
go romantyzmu i dylematów XIX wieku. 
W dwustulecie urodzin pisarzy (Poznań 
2016), Jarosława Marka Rymkiewicza 
dialogi z tradycją (Poznań 2016) i in.

Poznajmy się lepiej. 
Popołudnie z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim

Naucz się z nami angielskiego!
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Przedszkolaki też grają

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Baranowie

Bezpieczne zabawy zimowe

Jak co roku nasze przedszkole brało udział w akcji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbiera-
liśmy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngo-

logii i diagnostyki głowy. Puszka była umieszczona w hallu 
przedszkola. Dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie włączyły 
się w akcję WOŚP. Wychowawcy w każdej grupie wytłuma-
czyli dzieciom na czym ta akcja polega oraz dlaczego warto 
pomagać. Udało nam się zebrać 787,01 złotych. Bardzo ser-
decznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz okaza-
nie serca dla WOŚP.

~ Weronika Strugała

Już po raz kolejny w szkole Podstawowej nr 1  odbyła się XII edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu Przyrodniczego ŚWIETLIK.

Na początek każdy uczeń przeprowadzał doświadczenia w domu, które miały 
na celu uświadomienie, że wszystko, co dzieje się w naturze, ale też w domu, szkole, 
w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Na 
sam koniec każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z zadań otwartych 
jak i zamkniętych.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, gdyż zdobyli oni aż 4 wyróżnienia oraz NA-
GRODĘ – Laureatem II miejsca została uczennica klasy 8 Zofia Guzowska (zdobyła 
84,17%). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Nauczyciele nauk przy-
rodniczych ~ Dorota Mizera, Szkolny Koordynator 

W Przedszkolu „Leśne Skrzaty” 
w Przeźmierowie w czasie 
ferii był realizowany projekt 

edukacyjny pt. „Bezpieczne zabawy zi-
mowe”. Miał on na celu propagowanie 
wśród dzieci zasad bezpiecznego obco-
wania ze śniegiem i mrozem. Szczegól-
ną uwagę poświęciliśmy uświadomieniu 
dzieciom zagrożeń płynących ze zbyt 
odważnego podchodzenia do oblodzo-
nych naturalnych zbiorników wodnych.  
Omówiliśmy zasady postępowania 
w przypadku wpadnięcia w przerębel 
i utrwaliliśmy numery alarmowe, w tym 
numer 112. 

Podsumowaniem dwóch tygodni in-
tensywnej nauki i zabawy był Mię-
dzygrupowy Konkurs Plastyczny pt. 
„Plakat promujący bezpieczne zabawy 

zimowe”.  Brały w nim udział wszystkie dzieci z poszczególnych grup, a nagrody 
przyznano w dwóch kategoriach wiekowych. I tak I miejsce zajęła grupa „Jagódki” 
(wśród dzieci 3 i 4-letnich) oraz grupa „Misie” (wśród dzieci 5 i 6-letnich). Wszyst-
kim dzieciom gratulujemy zaangażowania w tworzenie plakatów! 

~ Małgorzata Jarosz-Borzdyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Wielcy przyrodnicy tarnowskiej jedynki
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Od września 2020 roku w Przedszkolu Tenisówka w Lu-
sówku, realizujemy ogólnopolski projekt edukacyjny: 
„Migam ja, migasz ty, miga cały świat”. Zajęcia mają 

promować znajomość wśród dzieci podstaw języka migowe-
go, ale przede wszystkim uwrażliwiać je na potrzeby innych 
ludzi, w tym wypadku – osób z wadami słuchu. Dla dzieci 
to świetna zabawa, w której są w stanie odczytywać sens ko-
munikatów, co motywuje je z kolei do samodzielnego wymy-
ślania, pisania i czytania w głowie. Nauka znaków daktylo-
graficznych, stanowiących część alfabetu migowego, pomaga 
im w zapamiętywaniu znaków graficznych liter, które często 
przypominają swoim wyglądem litery pisane. 

Cieszymy się, że możemy pokazać dzieciom nowy, alterna-
tywny sposób porozumiewania się. Uczymy je szacunku, to-
lerancji i godnego traktowania ludzi różniących się od nich 
samych. Rozwijamy dzięki temu, ich umiejętności społeczne 
i poszerzamy ich światopogląd oraz sposób rozumienia ota-
czającego ich świata, z całą jego różnorodnością. 

Potrzebę pomagania warto kształtować od najmłodszych lat, ponieważ 
uczy dzieci odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. 

W Przedszkolu na Zielonym Wzgórzu dzieci wraz z nauczycielami zaanga-
żowali się, aby wesprzeć Antoninę do odzyskania sprawności fizycznej. W tym celu 
przedszkolaki w okresie świątecznym przygotowały film, w którym przedstawiły 
ciekawy program artystyczny. Mamy nadzieję, że ten drobny gest, przyniesie lawinę 
pozytywnych działań. Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% swojego podat-
ku w celu zapewnienia dalszej rehabilitacji - nr KRS 0000186434 cel szczegółowy 
762/W ANTONINA WOŹNA. 

21 i 22 stycznia w Przedszkolu Na Zielonym Wzgó-
rzu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Z tej okazji dzieci wzięły udział w spe-

cjalnym programie, w którym zaprezentowały swoje umiejęt-
ności artystyczne. Przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewa-
ły piosenki. Przedstawiły także wspaniałe pokazy taneczne. 
Na zakończenie występów odśpiewały „STO LAT”. Dzie-
ci wykonały również upominki, którymi obdarowały swoich 
Dziadków. W tym trudnym czasie, całość uroczystości została 
nagrana i przekazana drogą elektroniczną. Mam nadzieję, że 
w następnym roku Dziadkowie będą mogli na żywo oglądać 
swoje pociechy. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy Zdrowia i pocie-
chy z wnucząt. Dziękujemy także rodzicom, za pomoc w przy-
gotowaniu tak ważnego wydarzenia. ~ Monika Pitak

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Dar serca dla Antoniny

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Jak to z Babcią i Dziadkiem jest wspaniale

Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Język migowy w Przedszkolu Tenisówka

Nasze pociechy doskonale sobie radzą, szybko uczą się ko-
lejnych znaków o świetnie się przy tym bawią!

~ Sandra Goślińska-Smykowska
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Na początku grudnia ubiegłego roku uczniowie klasy IIId uczestniczyli w lek-
cji muzealnej online „Jak żyli ludzie 1000 lat temu”. Zajęcia te zostały spe-
cjalnie dostosowane do wirtualnej rzeczywistości więc interakcja opierała 

się przede wszystkim o pytania, które mogli zadawać uczestnicy (ze pomocą czatu).  
Lekcja miała trwać 40 minut jednak osobowość prowadzącego oraz jego umiejęt-
ność przekazywania wiedzy spowodowały, że po upływie 60 minut dzieci nie miały 
ochoty kończyć spotkania. Trzecioklasiści dowiedzieli się między innymi jak wyglą-
dali nasi przodkowie, co jedli, w co się ubierali – jednym słowem, jak żyli. Myślę, że 
liczne repliki przedmiotów codziennego użytku oraz filmiki edukacyjne spowodo-
wały, że w moich podopiecznych rozbudziła się chęć do poznawania historii swoich 
przodków.

~ Paulina Fiksa

18 stycznia odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego, organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że uczennica klasy 8a 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Pod-
górnym – Katarzyna Szumska, osiągając bardzo wysoki wy-
nik, zakwalifikowała się do następnego, już ostatniego, woje-
wódzkiego etapu konkursu! 

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej 
kształcenia ogólnego z biologii. Wszystkie stopnie konkursu 
łączy jeden temat – człowiek.  Tematem przewodnim etapu 
szkolnego był człowiek w mikroświecie, natomiast etapu rejo-
nowego – człowiek w świecie zwierząt.  

Kasia musiała wykazać się niebywałą wiedzą. Zadania obej-
mowały zagadnienia dotyczące m.in. inżynierii genetycz-

nej, dziedziczenia cech u człowieka, gatunków inwazyjnych 
w Polsce, prionów, prebiotyków, mechanizmu wentylacji płuc, 
przedstawicieli parzydełkowców występujących w Polsce, ko-
ronawirusa SARS-CoV-2. 

Do sukcesu Kasi przyczyniła się Małgorzata Matczak – na-
uczycielka biologii o ogromnej wiedzy, niezwykle zaangażo-
wana w proces edukacji, wykorzystująca różnorodne formy 
oraz metody pracy z uczniami. 

Społeczność szkolna jest dumna z sukcesu Kasi, gratuluje 
jej wiedzy i umiejętności biologicznych oraz życzy osiągnię-
cia tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego 
na ostatnim etapie eliminacji, które odbędą się już w marcu. 
Będziemy trzymać kciuki.

~ SP1TP

Tarnowska jedynka wzbogaciła się o nowy środek dydaktyczny do nauczania 
chemii – Wirtualne Laboratorium Empiriusz. 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Laboratorium jest dosko-
nałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażo-
ne w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania 
doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń 
i bezpieczne dla uczniów. Nauczyciele zostali już przeszkoleni i są gotowi, aby pro-
wadzić również wirtualne lekcje chemii tak, by uczniowie mogli samodzielnie, bez 
zagrożenia i w atrakcyjny sposób przeprowadzać doświadczenia, umiejętnie posłu-
giwać się sprzętem laboratoryjnym, a także odczynnikami chemicznymi. 

Empiriusz jest urządzeniem intuicyjnym i pozwoli uczniom poczuć się jak w praw-
dziwym laboratorium chemicznym, co umożliwi rozwijanie zdolności chemicznych 
na prowadzonych zajęciach w klasach 7 i 8. 

Zakup został sfinansowany ze środków oświatowej subwencji pozyskanej przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

~ SP1TP 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Lekcja muzealna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Biologiczny sukces

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Chemia nowocześnie nauczana

~ edukacja
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„Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wcią-
ga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, za-
miast ponuro liczyć dni”.

Jeśli zastanawiacie się, czy warto w życiu mieć różne pa-
sje, to przeczytajcie moją historię (pełna wersja na stronie 
szkoły:http://spprzezmierowo.pl/) . Mam na imię Marysia, 

chodzę do klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie oraz do klasy szóstej Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź 
w Poznaniu. Przygodę z tańcem zaczęłam, kiedy nauczyłam 
się chodzić. W wieku 3 lat regularnie uczestniczyłam w zaję-
ciach baletowych, które wprost uwielbiałam. Nauczyłam się 
tam prawidłowej postawy ciała oraz większego poczucia ryt-
mu, a co najważniejsze – odkryłam szeroki świat dźwięków. 
Z chęcią oglądałam też „You Can Dance” - starałam się naśla-
dować ruchy uczestników, a filmiki i zdjęcia, gdy tańczę przed 
telewizorem, bawią moją rodzinę do dziś.

Kolejnym krokiem w realizacji marzeń o tańcu były zaję-
cia w OSIR Dance Studio w Tarnowie Podgórnym. Tańczyłam 
tam hip hop, jazz, modern, disco dance. Dwukrotnie wygrałam 
gminny konkurs „Mam Talent”. W 2016 r. zaproszono mnie na 
występy podczas otwarcia fabryki samochodów Volkswagen 
we Wrześni. Po raz pierwszy spotkałam się wtedy z profesjo-
nalnymi tancerzami, którzy nas przygotowywali (Michał Pi-
róg i Anna Kapera-Borkowska).

Sukcesy dodały mi skrzydeł. Rozpoczęłam naukę w Szkole 
Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Na koniec pierw-
szego roku otrzymałam propozycję wzięcia udziału w rekruta-
cji do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w tej samej szkole.

Dołączenie do klasy baletowej to była najlepsza decyzja 
w moim życiu. Poznałam przyjaciół, mam wspaniałą panią pe-
dagog. Już w pierwszym roku zajęć zagrałam rolę rajskiego 
ptaka w prawdziwym spektaklu – „Cylia” . W kolejnych la-
tach przygotowywaliśmy spektakle taneczne, takie jak „Alicja 
w Krainie Czarów” „Królowa Śniegu” „Królewna Śnieżka”, 
wystawiane w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatrze Corti-
que Anny Niedźwiedź oraz w Operze Nova w Bydgoszczy. 
Występ na scenie operowej to naprawdę wielkie przeżycie. 

Opowieści o tym, co dzieje się za kulisami, byłyby materiałem 
na przezabawną książkę.

Wspaniale jest mieć pasję – dzięki niej poznaję wielu cu-
downych ludzi, mogę przeżyć niezapomniane chwile i cały 
czas się uczę. Oczywiście czasami wkrada się zwątpienie, czy 
warto się męczyć, zwłaszcza gdy stopy bolą po tańcu na po-
intach, a wszystkie mięśnie dają znać o sobie po kilku godzi-
nach ćwiczeń. Wtedy przypominam sobie słowa wielu osób, 
że wzbudzam swym tańcem w nich emocje. Dla mnie taniec 
jest wszystkim, to język duszy zrozumiały dla ludzi z różnych 
kultur, a każdy może go odbierać na swój własny sposób.

Lubię też udzielać się społecznie – pełnię funkcję przewod-
niczącej szkoły, weszłam także w skład Młodzieżowej Rady 
Gminy. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim moim nauczycie-
lom, a przede wszystkim rodzicom i dziadkom za cierpliwość, 
poświęcenie, wyrozumiałość. Nie wiem, jak potoczy się dalej 
moja przygoda z tańcem, ale wiem, że taniec będzie mi towa-
rzyszył już cały czas.

~ Maria Miśkiewicz, Cecelia Ahern,  
Fotograf: Paulina Stanula

W drugim tygodniu ferii zimowych w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościel-
nym odbywały się półkolonie, w których ochoczo 

wzięli udział nasi uczniowie. Zwarci, gotowi i mocno stęsk-
nieni za szkolnym budynkiem, którego wcześniej, w czasie 
zdalnego nauczania, nie mogli odwiedzać, stawili się w ponie-
działek, by później do piątku spędzać czas na udziale w cieka-
wych zajęciach czy grach sportowych na sali gimnastycznej. 
Było też mnóstwo zabaw na śniegu, więc wszelkie uroki zimy 
zostały przez nich wspaniale wykorzystane. 

~ M.A.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Taniec – moja przygoda

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Ferie w szkole

~ edukacja
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Wrzesień 2020, wracamy do 
budynku szkolnego. Nowy 
rok, biała karta, nowe wy-

zwania, plany i cele do zrealizowania. 
W sali gimnastycznej ponownie tęt-
ni życie, pomimo reżimu sanitarnego 
i pewnych ograniczeń. Gramy w nasze 
ulubione gry, a w treningu obwodowym 
wzmacniamy nasze ciała. Korzystając 
ze słonecznej, jesiennej pogody biega-
my, żeby poprawić kondycję fizyczną 
i wzmocnić nasze serca. Pojawia się 
harmonogram sportowych zajęć poza-
lekcyjnych w ramach szkolnego klubu 
sportowego oraz plany startów w za-
wodach międzyszkolnych. Na początku 
października możemy poczuć smak ry-
walizacji sportowej podczas Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych w Mosinie, 
gdzie nasze obie reprezentacje, damska  
i męska, zdobywają srebrne medale. Już 
stoimy w klapkach basenowych w Tar-
nowskich Termach i… powraca on, wi-
rus, covid-19, na tyle silny, że ponownie 
drzwi naszej sali sportowej i sal lek-
cyjnych zostają zamknięte do odwoła-
nia. Obawy, które towarzyszyły nam od 
września, stają się faktem. Chowamy 

nasze plany do szuflady i wracamy do 
wirtualnego świata, do ekranów, inter-
netu, teamsów i zooma. 

Czas pandemii to okres kiedy mierzy-
my się z nowymi wyzwaniami i prze-
szkodami. Nauczanie zdalne to wy-
zwanie szczególnie trudne dla nas, 
nauczycieli wychowania fizycznego. 
Wykonywanie praktycznych ćwiczeń 
fizycznych jest mocno ograniczone, 
podobnie jak ich kontrola i wprowa-
dzenie korekty. Wykonywanie ćwiczeń 
w domu, przed kamerą, powoduje u mło-
dzieży dodatkowy stres jak i obawy 
przed nagrywaniem ich w roli głównej  
i ewentualnym udostępnianiem w sieci. 
Są też sytuacje, kiedy to warunki bytowe, 
mieszkaniowe uniemożliwiają uczniom 
aktywny udział w treningu on line. Ma-
jąc na uwadze wszelkie powyższe prze-
szkody nieustannie szukamy nowych 
rozwiązań na ciekawe lekcje i sposobów 
motywowania uczniów do aktywności 
ruchowej. Organizujemy wirtualne wy-
zwania ruchowe, zachęcamy do rapor-
towania dowolnych, lubianych przez 
uczniów aktywności, szukamy spraw-
dzonych, bezpiecznych treningów, 
które można samodzielnie wykonać  

w domu oraz 
przekazujemy 
uczniom więk-
szą niż zwy-
kle porcję teo-
rii. Dzięki tej 
teorii, anali-
zom, wspól-
nie obejrzanym 
prezentacjom, 
dokumentom, 
filmom i repor-
tażom młodzież 
uczy się me-
chanizmu funk-
cjonowania jak 
i potrzeb swo-
jego organi-
zmu, przypomi-
na przepisy gier 
oraz poznaje 
bliżej nazwiska 
s p o r t o w c ó w, 
którzy stworzy-
li i tych, którzy 
obecnie tworzą 

piękną historię polskiego, jak i świato-
wego sportu.

Nauka, jak i praca zdalna mają de-
strukcyjny wpływ na naszą kondycję 
fizyczną. Ucząc się i pracując z domu 
tracimy dodatkową aktywność, któ-
ra wcześniej była dla nas niezauważal-
na. Wszelkie codzienne czynności, jak 
samo wychodzenie z domu, pójście na 
autobus, pokonywanie schodów w szko-
le czy przemierzanie korytarzy sprawia, 
że jesteśmy spionizowani i w ruchu. 
Podczas pracy zdalnej wszystko mamy 
w bliskim zasięgu i większość dnia spę-
dzamy w pozycji siedzącej, a przecież 
naturalną postawą naszego organizmu 
jest postawa stojąca. Pomimo wszel-
kich trudności, jakie powoduje koro-
nawirus, nieustannie uświadamiamy 
młodzież o konieczności dbania o kon-
dycję fizyczną i psychiczną. Uczniowie 
w odpowiedzi spacerują, biegają, gdy 
pogoda sprzyja jeżdżą rowerami, ćwiczą 
w domu… W minionym czasie chętnie 
brali udział m.in. w Wirtualnym Biegu 
Niepodległości LO TP oraz w szkolnej 
akcji „Kilometry dla WOŚP”. W na-
szym liceum uczy się również utalen-
towana młodzież uprawiająca sport 
wyczynowo, która fantastycznie potra-
fi pogodzić codzienne treningi z nauką 
na wysokim poziomie. Pomimo pan-
demicznego paraliżu sportu, Aleksan-
dra Sękowska (badminton) oraz Hanna 
Depta (szermierka) brały udział w Mi-
strzostwach Polski w swoich dyscypli-
nach. Natomiast za wysokie osiągnięcia 
sportowe uczennice Marta Stachowiak 
(kręglarstwo) oraz Otylia Zagórska (ko-
larstwo) otrzymały nagrodę oraz stypen-
dium Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 
Otylia została również stypendystką 
Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Jesteśmy bar-
dzo dumni z osiągnięć naszej młodzie-
ży i życzymy wszystkim dalszych suk-
cesów sportowych w bieżącym sezonie.

Bądźmy świadomi, że z powodu bra-
ku aktywności ruchowej, z uwagi na na-
rastające napięcie mięśniowe, przykur-
cze i pogłębiające się dysfunkcje nasz 
organizm choruje. Zatem jeśli nie za-
dbamy o nasze ciało teraz, to gdzie bę-
dziemy mieszkać? 

~ Beata Durnowska LO TP

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

,,...Biegać, skakać, latać, pływać. W tańcu, w ruchu wypoczywać...’’
(Pan Kleks – Z Poradnika Młodego Zielarza)

~ edukacja
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W Szkole w Ceradzu Kościelnym realizowany był pro-
jekt edukacyjny „W świecie mitów greckich”, w cza-
sie którego uczniowie wykonali szereg ciekawych 

zadań, ćwiczeń multimedialnych, prezentacji oraz prac plastycz-
nych. Uczestniczyli w quizach, zabawach, pisali własne mity. 

Dzięki uczniowskim „autoprezentacjom” wybranego bó-
stwa z użyciem przygotowanego stroju i rekwizytów, koryta-
rze szkoły zamieniły się na jeden dzień w magiczne miejsce 
i wszyscy mogli poczuć się jak na Olimpie. 

Czas pokazał, że zaangażowanie w projekt przyniosło też 
świetne wyniki edukacyjne. W tym roku szkolnym do Ogólno-
polskiej Olimpiady Mitologicznej przystąpiło 1906 uczniów. 
Szkołę w Ceradzu reprezentowało 12 uczniów. Wszyscy osią-
gnęli bardzo dobry wynik, zajmując miejsca w pierwszej dwu-

Patryk Walczak, uczeń klasy 8b 
Szkoły Podstawowej w Lusowie, 
zajął I miejsce w Wojewódzkim 

Konkursie Budowy i Pilotażu Latawców. 
Chcąc dowiedzieć się, jak wyglądała pra-
ca nad latawcem, poprosiłam Patryka, 
aby podzielił się z szerszym gronem swo-
ją historią i udzielił wywiadu.

Patryku! Zdobyłeś I miejsce w kon-
kursie o randze wojewódzkiej. Czy 
mógłbyś nam wytłumaczyć, na czym 
polegał konkurs i kto był jego organi-
zatorem?

Organizatorem konkursu był Wiel-
kopolski Kurator Oświaty. Zadanie 
polegało na zaplanowaniu, naszkico-
waniu, wykonaniu rysunku konstrukcyj-
nego i samodzielnym wykonaniu latawca 
w jednej z czterech kategorii modeli: la-
tawce kieszonkowe, płaskie, skrzynko-
we, specjalne i niezwykłe. Następnie 
należało wykonać start, samodzielnie pi-
lotować latawiec i sprowadzić go na zie-
mię w sposób kontrolowany, czyli tak, 
aby się nie rozbił. Ostatnim krokiem, jaki 
należało zrobić, było rozwiązanie testu 
zawierającego 20 pytań dotyczących hi-
storii latawców. W konkursie mogli brać 
udział również rodzice i nauczyciele. 
W moim projekcie pomagali mi rodzice.

Czy pomysł na projekt latawca mia-
łeś od razu w głowie, czy powstawał 
stopniowo?

Po rozmowach w gronie rodzinnym 
zdecydowaliśmy się nie robić latawca 
płaskiego, ponieważ wydał nam się zbyt 
banalny i ostatecznie doszliśmy do wnio-
sku, że zrobimy latawiec skrzynkowy. 

Na czym się wzorowałeś przy pro-
jektowaniu latawca? 

Jako wzór wzięliśmy latawiec przed-
stawiony na różnych filmach i zdję-
ciach z Internetu. Sam pomysł powstał 
w naszych głowach po dyskusji w gro-
nie rodziny i wstępnych szkicach, które 
wykonałem według wskazówek moich 
rodziców. W ten sposób mieliśmy już 
szkic latawca, pozostało tylko sprawdze-
nie dostępności materiałów do jego wy-
konania.

Na filmie, który można obejrzeć na 
Youtube, widać, że próby lotu wykonu-
jesz w różnych miejscach. Czy mógł-
byś zdradzić kulisy nagrywania filmu?

Powiem tak: początki nie były łatwe. 
Największą trudnością był brak wiatru. 
Przez około dwa tygodnie praktycznie 
nie wiało. Jak tylko pojawiło się trochę 
wiatru, od razu wyruszyliśmy na próby. 
Były one wykonywane w Lusowie oraz 
Lusówku, niestety z marnym skutkiem. 
Na tydzień przed ostatecznym termi-
nem oddania filmu zdecydowaliśmy, że 
jedziemy szukać wiatru. Wyruszyliśmy 
z domu z samego rana. Najpierw poje-
chaliśmy na plażę w Lusowie – niestety 
nie wiało. Następnie udaliśmy się do Lu-
sówka na boisko – tutaj trochę wiało, lecz 
nie na tyle mocno, żeby było widać efek-
ty naszej pracy. I wtedy zapadła decyzja: 
jedziemy w stronę morza. Po drodze za-
trzymywaliśmy się na każdym parkingu, 
sprawdzając, czy wieje i czy uda się wy-
konać lot. Tak dotarliśmy do Trzęsacza. 
Tutaj warunki były idealne, wiał bardzo 
silny wiatr. Film nagrywaliśmy na plaży. 

Efekty wszyscy mogą ocenić po obejrze-
niu całego filmu, który jest dostępny na 
YouTube (Patryk Walczak Latawiec).

Według mnie warto brać udział w ta-
kich konkursach, ponieważ zaangażowa-
ła się cała rodzina i była to wspaniała za-
bawa.

Obecnie jesteś w ósmej klasie. Czy 
myślisz już o wyborze konkretnej 
szkoły? Czym będziesz się kierował? 

Mam już wybrane kierunki, na któ-
re chciałbym iść. Są to informatyk oraz 
mechatronik. Mam zamiar składać do-
kumenty do ZST w Tarnowie Podgór-
nym oraz do Technikum Energetycznego 
w Poznaniu. Kieruję się głównie moimi 
zainteresowaniami, czyli informatyką 
oraz mechatroniką. 

Patryku! W imieniu całej społeczności 
szkolnej gratuluję Ci zwycięstwa w kon-
kursie i życzę, abyś dostał się do wybra-
nej szkoły, gdzie dalej będziesz rozwijał 
swoje pasje.
~ Justyna Dąbrowska – wychowawczyni Patryka

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Mitologiczni eksperci

dziestce i trzydziestce. Szczególnie cieszy wynik Mikołaja 
Matuszaka z kl. 6a, który został lauretem konkursu, zajmując 
14 miejsce! 

Serdecznie gratulujemy młodym pasjonatom i zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć uczniów w mitologicznych stylizacjach 
znajdujących się na profilu szkoły na Facebooku. 

~ Marta Kolasa

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Gdy się puszcza latawce – myśli wędrują wraz z nimi

~ edukacja
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W sobotę, 23 stycznia, odbył 
się ogólnopolski turniej mi-
ni-siatkówki dwójek i tró-

jek chłopców organizowany przez klub 
UKS 9 Leszno. Turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie zarówno pod wzglę-
dem sportowym jak i organizacyjnym. 
Tym razem do rywalizacji stanęło 25 
drużyn dwójek i 15 drużyn trójek, w nie-
co innych konfiguracjach niż w turnieju 
grudniowym, również organizowanym 
przez UKS 9 Leszno. 

Naszej parze Wojtek Witkowski/Pa-
weł Latawiec ponownie udało się zdo-
być rewelacyjne 2. miejsce (w walce 
o złoto ulegli nieznacznie chłopakom 
z klubu Zenit Wrocław). Pozostali nasi 

Zapraszamy serdecznie na turniej mini-siatkówki „Tarnovia Mini - Volleyball Cup” w kategorii dwójek dziewcząt i chłop-
ców, który odbędzie się 27 lutego w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowo Podgórne. Oczy-
wiście ze względów bezpieczeństwa i obowiązujących obostrzeń relację z turnieju będzie można zobaczyć on-line na 

Facebooku Tarnovia Volleyball.

Przypomnijmy, że w kategorii dwójek mogą zagrać dzieci z rocznika 2010 lub młodsze, więc dla wielu z nich będą to pierw-
sze przygody z siatkówką, ale znajdą się wśród nich także i bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy pierwsze kroki pod siatką 
stawiali już nawet 2-3 lata wcześniej, czyli w wieku 7-8 lat. Liczymy na  udany występ naszych młodych reprezentantów i re-
prezentantek, więc trzymajcie kciuki. 

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Kolejne srebro w mini-siatkówce dwójek w Lesznie

reprezentanci odnotowali progres w porównaniu do poprzedniego turnieju, co nie-
zwykle cieszy zarówno zawodników jak i trenerów. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

~ Błażej Szubstarski

Zapraszamy na Tarnovia Mini – Volleyball Cup
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Gmina Tarnowo Podgórne z 415,13 punktami zaję-
ła siódme miejsce w Wielkopolsce i pierwsze w po-
wiecie, w klasyfikacji sportowego współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży prowadzonej przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. W województwie więcej punktów zgromadzi-
ły kolejno miasta: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Jarocin 
i Wolsztyn. W powiecie Gmina Tarnowo Podgórne wyprze-
dziła m.in. gminy: Kórnik (402,44), Swarzędz (278,33), Lu-

boń (95,56), Rokietnica (53,58), Suchy Las (35,64). Najwię-
cej punktów z całości zdobyli kolarze z Klubu Kolarskiego 
Tarnovia Tarnowo Podgórne – 226,13. Poza nim dla Gminy 
punktowały: KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne (57), UKS 
Baranowo (47), OSiR Vector Tarnowo Podgórne (44,5), UKS 
Atlas Tarnowo Podgórne (28), UKS Lusowo (10) i UKS Or-
kan Przeźmierowo (2,5).

~ Ania Lis  

W 2021 r. stypendia sportowe Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne otrzyma dwudziestu dwóch zawodni-
ków, trenujących dziewięć dyscyplin w dziewięciu 

klubach.   
Wśród nich znaleźli się: 
AKROBATYKA SPORTOWA: Anna Konarzewska – 

AZS AWF Poznań,
BADMINTON: Magdalena Świerczyńska – UKS Baranowo,

Wszystko na to wskazuje, że w niedalekiej przy-
szłości będzie jednym z najlepszych żużlowców 
w Polsce. Kacper Teska, bo o nim mowa  mieszka 

SPORTOWA GMINA 2020

JUDO: Aleksandra Wenzel – KU AZS Uniwersytetu War-
szawskiego,

KAJAKARSTWO: Patrycja Mendelska – AZS AWF Po-
znań,

KOLARSTWO: Aleksandra Tołomanow, Otylia Zagórska, 
Jan Łamaszewski, Łukasz Kowal, Mateusz Kostański, Woj-
ciech Bystrzycki i Szymon Potasznik – Klub Kolarski Tarno-
via Tarnowo Podgórne, 

KRĘGLARSTWO KLASYCZNE: Aleksandra Bonk, 
Weronika Torka, Marta Stachowiak, Artur Dziamski, Jakub 
Cwojdziński i Patryk Dworczyk – KS Alfa-Vector Tarnowo 
Podgórne,

ŁUCZNICTWO: Konrad Kasprzak - AZS Surma Poznań
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE: Martyna Konieczna 

i Marcel Wolniewicz - UKS ATLAS Tarnowo Podgórne,
TENIS ZIEMNY: Jasza Szajrych - WKS Grunwald Po-

znań,
WIOŚLARSTWO: Gabriela Błążejak - KS Posnania.

Łączna kwota na sfinansowanie tego przedsięwzięcia 
wynosi 93 tys. zł.

~ Ania Lis

ŻUŻLOWY TALENT w Tarnowie Podgórnym i jest zawodnikiem Fogo Unii Lesz-
no. W żużlu zakochał się podczas lubuskich derbów Stali Go-
rzów Wielkopolski z Falubazem Zielona Góra.  Miał wówczas 
niecałe osiem lat. Chęć trenowania zaowocowała uproszeniem 
taty na zakup crossowej osiemdziesiątki. I jak to z reguły bywa 
apetyt rósł z każdym treningiem, a podwórko stawało się co-
raz mniejsze.

W 2016 r. Kacper trafił do szkółki żużlowej GUKS Spe-
edway Wawrów, w której rok później zdał licencję na 125cc. 

Po zakończeniu przygody z mini żużlem, pod koniec 2019 r. 
trafił do Leszna pod skrzydła trenera Romana Jankowskiego. 
W barwach biało-niebieskich zdał kolejną licencję na katego-
rię 250cc. Obecne zimowe przygotowania Kacpra do sezonu 
2021 odbywają się w sali trzy razy w tygodniu pod okiem tre-
nera Michała Turyńskiego, który jest m.in. mistrzem świata 
prestiżowej organizacji WAKO PRO w kick-boxingu (kat. su-
perciężka). Poza Kacprem w Klubie trenuje blisko dwudzie-
stu chłopaków. Jego silną stroną jest bardzo dobry refleks pod 
taśmą. 

Największym ubiegłorocznym sukcesem młodego żużlow-
ca było zdanie licencji na 250 cc i start w sześciu zawodach 
beż żadnego upadku. Ostatnimi ubiegłorocznymi zawodami, 
w których wystartował była szósta runda Nice Cup w Krośnie, 
gdzie zajął drugie miejsce. 

~ Ania Lis 
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W dniach 23-24 stycznia zawodnicy GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne z rocznika 2010 prowadzeni 
przez trenera Mikołaja Piotrowskiego brali udział 

w turnieju charytatywnym dla WOŚP. Zawody odbyły się 
w Suchym Lesie w hali miejscowego OSiRu. W rozgrywkach 
wzięło udział wiele zespołów, nasz zespół zajął 6 miejsce. 

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. 

Zespół GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne rozpoczął treningi już 
w styczniu i rozegrał do tej pory 

dwa sparingi.  Pierwszym rywalem było 
Lipno Stęszew, z którym wygraliśmy 
pewnie 3:0. W kolejnym tygodniu na bo-
isku w Baranowie podejmowaliśmy ze-
spół Grom Plewiska, mecz zakończył się 
naszą wygraną 5:2. W obu sparingach 
zagrali testowani zawodnicy i z pewno-
ścią kilku z nich znajdzie swoje miejsce 
w naszej drużynie. Jeden z testowanych 
zawodników wykazał się bramkostrzel-
nością, gdyż w wymienionych wyżej 
sparingach zaliczył łącznie trzy trafienia 
do bramki przeciwnika. Jest nim  Moha-
med Tayachi, który przeszedł z zespo-
łu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne II, 
występującego na co dzień w A klasie. 
Warto również wspomnieć, że kilku na-

szych wyróżniających juniorów, trenu-
je z pierwszą drużyną na prośbę trenera 
Najtkowskiego. Nasi zawodnicy muszą 
solidnie przepracować okres przygoto-
wawczy, żeby wiosną powalczyć o jak 
najlepszą pozycję. W nadchodzącej run-
dzie na bramce zadomowi się “Figas”, 
który dotychczas walczył o pozycję 
z “Lorasem”, który przenosi się do Jaroty 
Jarocin. Z przykrością informujemy, że 
po wielu latach gry w GKS Tarnovia zo-
stali wypożyczeni do zespołu Wiary Le-
cha Zbigniew “ZAKI” Zakrzewski oraz 
Błażej “TELICH” Telichowski. 

Życzymy Sebastanowi, Zbignewowi 
oraz Błażejowi powodzenia w nowych 
klubach. ~ GKS Tarnovia

FB @gkstarnovia.oficjalna
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

31 stycznia w trakcie 29. finału WOŚP wystąpili trenerzy 
i zawodnicy GKS Tarnovia Fight Club Tarnowo Pod-
górne wspierając w ten sposób organizację jakże wyjąt-

kowego wydarzenia. Sekcja BJJ/MMA zaprezentowała ćwiczenia 
i techniki wykorzystywane na zawodach, które były widowiskowe 
i były by trudne do powtórzenia przez początkujących zawodni-
ków. Jednym z trenerów w naszym klubie jest Karol Matuszczak, 
zasłużony zawodnik, a obecnie trener w świecie BJJ, który pomaga 
w szybkim rozwoju zawodników. Zapraszamy wszystkich serdecz-
nie na próbne treningi w środy i piątki od godziny 18.00, które od-
bywają się w hali sportowej OSIR przy Zespole Szkół Technicznych 
na ul. Nowej 60 w Tarnowie Podgórnym. 

Więcej informacji znajdziecie na profilu FB @TarnoviaFightClub 
~ GKS Tarnovia 

Projekt współfinasowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Rocznik 2010 na Turnieju WOŚP w Suchym Lesie

Przygotowania GIEKSY do rundy wiosennej!

GKS TARNOVIA FIGHT CLUB BJJ/MMA wsparła WOŚP
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Lena Michalska, uczennica V klasy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tar-
nowie Podgórnym, w dniach 9-16 

stycznia brała udział w Półfinałach Mi-
strzostw Polski Juniorów w Szachach, 
które odbywały się w Jastrzębiej Górze.

W grupie dziewcząt do lat 11 wywal-
czyła wysokie 8 miejsce, co zagwaran-
towało jej awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży! Gratulujemy 
i już trzymamy kciuki za powodzenie na 
Mistrzostwach Polski Juniorów!

~ Sp1tp

~ sport

Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne nr XXX/477/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej w Lusówku

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Lusówko 255/4 578 m2 PO1P/00224595/7 100.000,00 zł (w tym 23%VAT) 5.000,00 zł 1.000,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lu-
sówku, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LI/496/2009 z dnia 30.06.2009r., działka położona 
w Lusówku o nr ewid. 255/4 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami 
ozn. Symbolem 2MN/U.

Opis nieru-
chomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lusówku w rejonie ul. Dopiewskiej. Działka w kształcie wydłużonego 
równoległoboku, nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Bezpośrednie sąsiedztwo działki 
stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny łąk, tereny sportowe i lasów. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi dojazdo-
wej, uprawnieni do jej nabycia są właściciele działek sąsiednich. 

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego – art. 40 ust.1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990).

Informacje 
dodatkowe:

przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich o nr geod.: 254/2 i 407/1 obr. Lusówko;
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy 
o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2021r. (czwartek) o godz.: 9:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacz-
nie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników 
przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważ-
nienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W dniu 22 marca 2021r. (poniedziałek) w siedzibie oraz na stronie internetowej  
tut. urzędu zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 8 stycznia 2021r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl
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WGN.6840.25.2020
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz 

§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr IX/129/2015 z dnia 12 maja 2015r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sierosławiu

obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Sierosław 43/82 1255 PO1P/00139104/6 238.000,00 zł 11.900,00 zł 2.380,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Sierosławiu o nr 43/83 znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem M 2 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej, deweloper-
skiej i zorganizowanej o podwyższonym standardzie (funkcja dominująca). Studium nie jest przepisem prawa miejscowe-
go. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy WZP.6730.25.2015 z 12.03.2015r., 
w której dla działki została przyjęta funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego wolno stojącego.

Opis nierucho-
mości:

gruntowa niezabudowana, położona w Sierosławiu przy ul. Okrężnej (o nawierzchni utwardzonej kostką betonową). Dział-
ka ma kształt wydłużonego prostokąta, częściowo ogrodzona od nieruchomości sąsiedniej, niezagospodarowana, porośnię-
ta trawami, krzewami i drzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
działki niezabudowane. W ulicy Okrężnej są sieci: wodna, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Informacje do-
datkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
sprzedaż jest opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2021r. (czwartek) o godz.: 10:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedło-
żenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w reje-
stru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne nr XXXV/600/2021 z 20.01.2021r. oraz nr XXVII/449/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (st. VAT zwolniona) Wysokość wadium Postąpienie mi-
nimalne

Przeźmierowo 11/9 761 m2 PO1P/00099481/9 167.000,00 zł 8.350,00 zł 1.670,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Przeźmierowie o nr 11/9 znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolem M 4 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności 
(funkcja dominująca). Studium nie jest przepisem prawa miejscowego. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wy-
dana decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości zostaną wydane na wniosek na 
podstawie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opis nierucho-
mości:

działka niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona od nieruchomości sąsiednich, porośnięta trawami, po-
jedynczymi drzewami i krzewami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz blisko położone tereny leśne. Działka położona jest przy ciągu pieszym pomiędzy ulicami Wysogotowską i Aka-
cjową z wjazdem od ulicy przez części działek gminnych o nr ewid. 9/5; 11/8 i 12 (zostanie ustanowiona służebność drogi 
dojazdowej). Uzbrojenie terenu - w ul. Akacjowej znajdują się sieci: wodna, energetyczna i gazowa, natomiast sieć kanali-
zacyjna znajduje się w działce gminnej o nr 12 (ciąg pieszy) przyległej do działki 11/9.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
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~ ogłoszenia

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) oraz 
§ 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXVII/451/2020 z dnia 28 lipca 2020r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Lusowie

obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Lusowo 613/2 589 PO1P/00105692/7 135.000,00 zł 6.750,00 zł 1.350,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lu-
sowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr IV/22/98 z dnia 22 grudnia 1998r., 
działka położona w Lusowie o nr ewid. 613/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11MJ – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nierucho-
mości:

działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Na terenie działki znajdują 
się mury rozpoczętej budowy budynku do rozbiórki. Działka zlokalizowana jest przy ul. Dzięcioła, która jest drogą o na-
wierzchni gruntowej niedaleko oddalonej od ulicy utwardzonej kostką betonową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w okolicy tereny leśne.
Uzbrojenie terenu - w ul. Dzięcioła znajdują się sieci: wodna, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Informacje do-
datkowe:

nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług 
z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2021r. (czwartek) o godz.: 11:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedło-
żenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków 
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w reje-
stru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl 

Informacje do-
datkowe:

Dodatkowe informacje:
do nieruchomości zostanie ustanowione prawo rzeczowe drogi dojazdowej przez działki gminne położone w Przeźmierowie 
o nr ewid.: 9/5; 11/8 i 12. 
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowana podatkiem 23% VAT na podsta-
wie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2021r. (środa) o godz.: 10:00w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłoże-
nie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugie-
go małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru 
przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl 
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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne nr XXVII/450/2020 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej w Przeźmierowie

Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (st. VAT zwolniona) Wysokość wadium Postąpienie mini-
malne

Przeźmierowo 145/6 678 m2 PO1P/00099481/9 150.000,00 zł 7.500,00 zł 1.500,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., działka położona w Przeźmierowie o nr 145/6 znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem M 4 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności (funkcja 
dominująca). Studium nie jest przepisem prawa miejscowego. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości zostaną wydane na wniosek na podstawie art. 
61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opis nierucho-
mości:

działka częściowo zagospodarowana po przez nakłady w postaci kostki betonowej, częściowo ogrodzona, porośnięta drze-
wami i krzewami. Działka zlokalizowana jest przy ul. Wrzosowej o nawierzchni asfaltowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stano-
wią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uzbrojenie terenu - w ul. Wrzosowej znajdują się sieci: wodna, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje 
dodatkowe:

Dodatkowe informacje:
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest zwolniona z opodatkowana podatkiem 23% VAT na podsta-
wie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2021r. (środa) o godz.: 9:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl 

WZP.6721.1.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku: dla dz. nr 21/6 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. 
Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkolnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XXXIV/574/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego w Rumianku: dla dz. nr 21/6 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz dla terenu przy ul. Szkolnej.  

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 22 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

~ ogłoszenia
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~ ogłoszenia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 Tar-
nowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-
gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990) 
oraz § 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/1036/2018 z dnia  
25 września 2018r.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Sadach

Lp. obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Postąpienie minimalne
1. Sady 156/51 681 PO1P/00245350/1 188.000,00 zł (w tym 23%VAT) 9.400,00 zł 1.900,00 zł
2. Sady 156/52 101 PO1P/00134646/2 4.200,00 zł (VAT zw.) 210,00 zł 50,00 zł

Przeznaczenie 
nieruchomości:

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Sadach w rejonie ulicy Lusowskiej – działki nr 156/7, 156/9 
i 156/51, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/357/2016 Rady Gminy z dnia 22 marca 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. poz. 2729 z dnia 8 kwietnia 2016r., działka położona w Sadach o nr ewid. 156/51 przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – ozn. w planie symbolem MN;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sadach w rejonie 
ulicy Lusowskiej – działki nr 156/7, 156/9 i 156/51, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/357/2016 Rady Gminy z dnia 22 
marca 2016r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2729 z dnia 8 kwietnia 2016r., działka położona w Sadach o nr 
ewid. 156/52 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2R – tereny rolne (tereny pozbawione zabudowy, drzew i ogro-
dzeń umożliwiające konserwację rowu melioracji podstawowej tj. Kanału Swadzimskiego).

Opis nierucho-
mości:

działka nr 156/51 działka gruntowa, niezabudowana o regularnym kształcie, porośnięta częściowo krzewami i pojedynczy-
mi drzewami. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką betonową przy ul. Malinowej. Bezpo-
średnie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w niedalekiej odległości tereny działal-
ności gospodarczej. W ul. Malinowej znajdują się sieci: energetyczna, kanalizacyjna, wodna i gazowa.
działka nr 156/52 to grunt niezabudowany o prostokątnym kształcie i o szerokości ok. 2,8 mb, częściowo porośnięty krze-
wami i pojedynczymi drzewami. Działka położona jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką betonową przy ul. 
Malinowej i bezpośrednio graniczy z działką nr 144/3, która na odcinku granicznym stanowi skanalizowany rów meliora-
cji podstawowej tj. Kanał. Przez działkę przebiegają sieci: energetyczna i gazowa w kw nr PO1P/00134646/2 wpisane jest 
ograniczone prawo rzeczowe na rzecz G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

Informacje do-
datkowe:

działka nr 156/52 ze względu na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
sprzedaż dz. nr 156/52 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od to-
warów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.106);
sprzedaż dz. nr 156/51 opodatkowana jest podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.106);
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe;
zapłata ceny nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2021r. (środa) o godz. 11:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub 
firm (notarialne pełnomocnictwo).

Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do dnia 19 marca 2021r. (piątek), w tytule przelewu należy wskazać nr ewid. działki i jej obręb 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jedno-
znacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych 
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia 
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020r. poz. 1990) upłynął w dniu 25 grudnia 2020r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl

Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy TP, ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-
-mail: wgn@tarnowo-pogorne.pl 
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
   Ks. J. Twardowski

Naszej Koleżance 

Kasi Kaniewskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
ukochanego TATY

składają Dyrektor Biblioteki Publicznej  
Gminy Tarnowo Podgórne

Agnieszka Nowakowska wraz z pracownikami

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

   Emily Dickinson

Naszej Koleżance 

Zenonie Leśniewskiej
Wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci

Męża
składają Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

z pracownikami Urzędu Gminy

„Ze wszystkich rzeczy nieważnych  
piłka nożna jest najważniejsza”

   Św. Jan Paweł II

Z ogromnym smutkiem i bólem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

śp. Kazimierza Mikołajczaka 
naszego Wiernego Kibica. 

 
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.  

Zarząd, zawodnicy i trenerzy GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne

Pragniemy podziękować wszystkim,  
którzy w tych trudnych chwilach tak licznie  

uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Andrzeja Kawy

Księżom, siostrom zakonnym, rodzinie, pocztom 
sztandarowym, kolegom, pracownikom firmy, sąsiadom, 

licznym Stowarzyszeniom za msze święte i kwiaty.

Żona z synami i rodziną

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

     ks. J. Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Śp. Władysława Szałaty

żonie, córkom i rodzinie 
składa w imieniu mieszkańców Wysogotowa

sołtys Agnieszka Mitoraj

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

   M. Buchberger
Wyrazy głębokiego współczucia Urszuli Kruk oraz 

Małgorzacie Wlazły i rodzinie
z powodu śmierci męża i taty 

Tadeusza Kruka 

składa w imieniu własnym i mieszkańców Wysogotowa
sołtys Agnieszka Mitoraj 

WZP.6721.2.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach: dla terenu przy ul. Jo-
dłowej i Szamotulskiej, terenu przy ul. Cedrowej i Szamotulskiej oraz układu drogowego pomiędzy ul. Szamotulską a ul. Cedrową 
i Kokosową. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 
r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały XXXIV/575/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmia-
ny miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w Chybach: dla terenu przy ul. Jodłowej i Szamotulskiej, terenu przy ul. Cedrowej 
i Szamotulskiej oraz układu drogowego pomiędzy ul. Szamotulską, a ul. Cedrową i Kokosową.   

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 22 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której do-
tyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Państwu

Agnieszce, Sławomirowi  
i Nikoli Mitoraj 

wyrazy współczucia z powodu 
śmierci ojca, teścia i dziadka 

składa Rada Sołecka i mieszkańcy 
Wysogotowa

Księdzu proboszczowi,  
rodzinie, przyjaciołom,  

znajomym, sąsiadom i wszystkim, 
którzy uczestniczyli w pogrzebie

śp. Eugenii Muszkiety

Podziękowanie składa
syn Filip i siostra Anna z rodziną

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Andrzeja Rakowskiego
Wieloletniego Członka

Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Żegnamy go z wielkim smutkiem.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy  
głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach.

Zarząd oraz Członkowie 
Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

Naszej Koleżance Małgorzacie Kaczmarek-Łuczce
szczere wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

BRATA

składają koleżanki i koledzy ze
Szkoły Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

Z wielki żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy 

śp. Tadeusza  
Tomaszewskiego 

Rodzinie, znajomym, sąsiadom, 
delegacji z Klubu Seniora za udział 
w pogrzebie za kwiaty i intencje 

mszalne serdeczne podziękowania 
składa żona Mirka

Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,  
koleżankom i kolegom z zakładów pracy, nauczycielom, 

uczniom i absolwentom Liceum Ogólnokształcącego 
w Tarnowie Podgórnym, wszystkim, którzy w tak bolesnej 

dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości, uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 

naszego kochanego Męża, Taty i Dziadka

ŚP. LESZKA LEŚNIEWSKIEGO
Żona, dzieci, wnuki

Państwu Alinie i Juliuszowi 
Gustowskim wyrazy szczerego 

współczucia
z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej 

śp. Zofii Gustowskiej – Kocierz 

składają koleżanki i koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Naszej Seniorce

Wandzi Przybylskiej

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

wnuczka

śp. Mateusza Borka 

składają Koleżanki i Koledzy  
z Klubu Seniora Sady

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo  

    Jan Grzegorczyk

Naszej Koleżance

Hannie Stasińskiej - Łapszewicz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Brata 

składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  

oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy

Naszej koleżance 

Stanisławie Grzesiak  
i Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

BRATA 

składają koleżanki i koledzy z Koła 
Seniora w Tarnowie Podgórnym

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
najstarszej członkini naszego koła 

Marii Lis

Żegnamy naszą Koleżankę z wielkim smutkiem.  
Rodzinie zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z Koła Seniora  
w Tarnowie Podgórnym

Panu Juliuszowi Gustowskiemu 
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne III, IV i V kadencji

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 

składa
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
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Pilnie potrzebna osoba  
do opieki nad osobą starszą  

z chorobą Alzheimera,  
na terenie gminy

tel. 509-363-318

PASSION CARDS SP. Z O.O. / KUKARTKA
UL.BUKOWSKA 41, 62-081 WYSOGOTOWO,

POSZUKUJE:

MAGAZYNIERA
 

Opis stanowiska:
• Realizacja i kompletacja zamówień,
•  Kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanego 

towaru,
• Dbanie o czystość stanowiska pracy i magazynu,
• Bieżące prace porządkowe w magazynie,
• Załadunek i wyładunek towaru,
•Udział w inwentaryzacjach,
Wymagania:     
•  Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzo-

ne zadania,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Sumienność, dokładność w wykonywanej pracy,
• Inne: niekarany, silna motywacja do pracy,
•  Doświadczenie w pracy w magazynie oraz upraw-

nienia UDT do obsługi wózków widłowych będą 
dodatkowym atutem

Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie
• Umowę o pracę na pełen etat
• Pracę w systemie dwuzmianowym (6-14 i 14-22)
• Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
Lokalizacja miejsca pracy: Wysogotowo
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV 
na adres mailowy: 

karol.maciejewski@kukartka.pl
Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgod-
nie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporząd-
zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO).”

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• terminowe rozliczanie pracy

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

     • PORTIER 

     • PRACOWNIK
        GOSPODARCZY

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKA

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

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

Do wynajęcia pokój  
1, 2 osobowy, kuchnia 

Przeźmierowo
Tel. 573 437 608

MIESZKANIE 52m2

DO WYNAJĘCIA  
Tarnowo Podgórne

Tel. 889 125-832

• DAM PRACĘ
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 659 
932
• Murarzy, zbrojarzy i pomocników za-
trudnię, 609 911 715

• SZUKAM PRACY
• Posprzątam biura, mam doświadcze-
nie, info. 604 372 440

KUPIĘ DZIAŁKĘ  
LUB DOM DO REMONTU 

SMOCHOWICE / BARANOWO
TEL. 604 372 440

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

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

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

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

Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 10.02.2021 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: WOŚP, fot. Krzysztof Nowak

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

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488
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PRACOWNIK 
KONTROLI TRANSPORTU

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, 62-080

Verhoeven Logistics Poland sp.zo.o. poszukuje do swojego oddziału w Tar-
nowie Podgórnym; PL62-080 pracowników kontroli transportu
Wymagania:
 ·  Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację, warunek konieczny.
 · Minimum wykształcenie średnie, preferowane branżowe
 ·  Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży transporto-

wej, logistycznej
 · Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych
 · Zaświadczenie o niekaralności
 · Umiejętność podejmowania decyzji oraz sprawna komunikacja 

Jeżeli uważasz, że znasz problematykę kontroli transportu, monitoringu po-
jazdów w transporcie międzynarodowym, praca w systemie zmianowym 
365/7/24 jest dla Ciebie odpowiednia oraz uważasz się za osobę odpowie-
dzialną, zapraszamy - dołącz do naszego zespołu. 

Oferujemy pracę w stabilnej firmie z niespełna 100 letnią historią, praca na 
podstawie umowy o pracę. Przy zgłoszeniu prosimy dopisywać preferowany 
rodzaj pracy „Pracownik kontroli transportu” oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres:

e-mail: poznan@idealogistic.net
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• 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

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

Kupię działkę budowlaną

w Lusowie
kontakt: 668 676 788

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

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

SZTUKA SPRAWNOŚCI

elementy:
hatha-jogi

metody Pilates
Terapii  Manualnej

Rakowskiego

wtorki i czwartki o 18:30

Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1

z kartą mieszkańca
Gminy Tarnowo Podgórne

-10%z a p i s y :  6 1  8 1 4  7 9  0 0
w w w . c t m r a k o w s k i . p l

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• modernizacje
tel. 509 847 494

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

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

tel. 694 99 88 21

Analiza sytuacji życiowej, 
pomoc w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji. Stany 
depresyjne, poprawa nastroju 
i samopoczucia. Odchudzanie.

691 170 803

Izabela

KleraFI
TC

O
A

C
H

Paczko Punkt
Centrum Nadawania Przesyłek

• Kurierskich  
• Paczkomatowych
• Zagranicznych  
• Paletowych
• Niestandardowych  
• Części samochodowych: 
     maski, drzwi, zderzaki

Osiedle Tarnowo Centrum
Tarnowo Podgórne

ul. Ks. Zbigniewa Sasa 4/U3

tel. 690 325 868
paczko-punkt@op.pl

Zapraszamy
pn-pt 9.00-20.00, sob. 9.00-15.00

Największe firmy kurierskie w jednym miejscu!

paczko-punkt
Tarnowo Podgórne

Wszystkie paczki InPost paczkomatowe i kurierskie 
z gotową etykietą wystarczy zostawić w punkcie InPost.
Wysyłasz duże ilości lub brak miejsca w paczkomacie, 

podjedź do punktu InPost - TO TAKIE PROSTE I WYGODNE
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ODZIEŻ UŻYWANA
z wieszaka

ul. Łanowa 24
Przeźmierowo 10:00 - 16:00 9:00 - 13:30

SPRZEDAŻ NA KG

PON.-PT. SOB.

Zamów sprawdzony catering,  
wesela, imprezy rodzinne, catering

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

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604
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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

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

MONTAŻ PANELI,  
UKŁADANIE PŁYTEK,  

ZABUDOWY NIDA-GIPS
TEL. 600 45 37 27

Przyjmę obrazy  
o tematyce religijnej,

tel 792-800-950

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
516-369-878

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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   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.

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)

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena
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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

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

OBRÓBKA CNC METAL
KONWENCJA

Toczenie
Frezowanie
Spawanie

Szlifowanie
Dłutowanie
Cięcie automat.

tel. 606 916 949, biuro@met-pras.pl, Przeźmierowo

P     KZ
rok założenia 1966

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

kom. 602 659 208
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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

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

Instalacje wod-kan-c.o.
Przyłącza gaz, woda
Pompy ciepła
Klimatyzacje
Serwis i montaż

503 - 013-187

Układanie
kostki 

brukowej
tel. 537 700 281
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Obszar ten został stworzony jako pierwszy w historii 
przez naszą firmę Arborysta Mega Drwal. Podstawo-
wym czynnikiem utworzenia Arbo-Ogród stało się za-

potrzebowanie klientów na budowanie ogrodów ozdobnych, 
warzywnych, warzywno-owocowych. Najważniejszy uwarun-
kowanie to stałe zmiany środowiskowe, do których my musi-
my się dostosowywać. Duże grono osób pracujących w ogro-
dach uważa, że przyrodę można dostosować do człowieka 
i dlatego często efekt jest nie taki jak oczekujemy. 

Matka natura sama nam podpowiada co 
zrobić, należy tylko właściwie odczytywać 
otoczenie przyrody. (Arborysta Łukasz Z.)

Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie pracy do okre-
ślenia warunków glebowych oraz pielęgnacji większości ga-
tunków roślin, krzewów oraz ich wzajemnego oddziaływania. 
By chronić naszą przyrodę oraz dbać o otoczenie zacisza do-
mowego stosujemy tradycyjne techniki pracy, jak to robiło się 

dawniej, minimalizując maksymalnie dawkowanie nawozów, 
pestycydów. Arbo-Ogród jest obszarem wymagającym dobre-
go rzemiosła. To nie wyłącznie wykonawstwo szybkich maso-
wych zleceń tj. uprawa glebogryzarką i zasianie ziarna trawy 
z nawozem lub wykonywanie samych tzw. „dosiewek”. Arbo-
-Ogród to przemyślany proces tworzenia flory wszystkich pię-
ter roślinności w naszych ogrodach z fundamentalnym odtwa-
rzaniem naturalnego zapotrzebowania glebowego dla roślin 
w danym otoczeniu. Arbo-Ogród to także tworzenie-uprawa 
niewielkich ogródków domowych, już zapomnianych, z któ-
rych pozyskujemy najcenniejsze warzywa i owoce dla naszego 
zdrowia, co robimy wyłącznie na bazie naturalnych nawozów 
i środków ochrony roślin.

Dokładna oferta na: www.megadrwal.pl zakładka: Arbo-
-Ogród Galeria zdjęć ukazuje nie tylko słowa lecz wprost na-
sze czyny. Zdjęcia na stronie pochodzą wyłącznie z naszego 
dorobku i są własnością firmy Arborysta Mega Drwal.

GSM: 883-979-808

ARBO-OGRÓD 
połączenie dendroflory z pozostałą florą  
w ogrodzie.  (Arborysta Łukasz Z.)  

Małe rzeczy czynione z pasją stają się wielkie 
 (Arborysta Łukasz Z.)
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