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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

Bezpłatne badania  
dla mężczyzn 

Panów, mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne w wie-
ku 40+ zapraszamy na bezpłatne badania PSA (badanie 
w celu wczesnego wykrycia raka prostaty). Badania te 

odbędą się w następujących terminach: 
•	 	25 marca: Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 34 

(budynek GKS) w godz. 12.00 - 17.00
•	 	26 marca: Przeźmierowo, ul. Kościelna 46/48 (budynek 

OSIR) w godz. 12.00 - 17.00
Zapisy  w dniach 19, 22 i 23 marca w godzinach 9.00 - 12.00  

pod numerami telefonów: 
•	 badanie w Tarnowie Podgórnym: tel. 61 89 59 209,
•	 badanie w Przeźmierowie: tel. 61 89 59 260.
 
Od uczestników zostanie pobrana próbka krwi w celu prze-

prowadzenia badania. O wynikach osoby badane poinformo-
wane zostaną przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii No-
wotworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu (tel. 61 8518 
627, w. 4)

Badanie finansowane jest z budżetu Gminy Tarnowo Pod-
górne.

~ wso

Szanowni Państwo!
Coraz wyraźniej widać, że nadchodzi wiosna. 
Świat powoli budzi się z zimowego snu. Obudźmy 
się i my z zimowego letargu. Wyjdźmy na spacer, 
rozejrzyjmy się dookoła, podziwiajmy jak wszyst-
ko pięknieje! Dzisiaj pozytywne myślenie jest 
najważniejsze!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszych 
instytucji kulturalnych i sportowych –  wszyst-
kie wydarzenia są transmitowane w Internecie. 
Polecam zwłaszcza warsztaty związane z Wielka-
nocą. Być może w tym roku w Państwa domach 
zagoszczą własnoręcznie przygotowane ozdoby 
świąteczne? – Pałac Jankowice i GOK Sezam 
podpowiedzą na swoich internetowych kanałach 
je wykonać! 
Życzymy wiele radości i energii do działania!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
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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

Kiedy będzie dostępny nowy 
Planu Rozwoju Lokalnego? 

Czy jest możliwość zainstalowania 
w Lusowie biletomatu? Ułatwiłoby 
to kupno biletu, doładowanie PEKI? 

Gmina nie prowadzi statystyki odnośnie wycinanych drzew, jednak gospodar-
ka drzewostanem nie może być i nie jest prowadzona w sposób dowolny. 
Na usunięcie każdego drzewa Gmina musi uzyskać zgodę innych instytucji, 

najczęściej Starosty Powiatowego lub Konserwatora Zabytków. Decyzje takie czę-
sto muszą być dodatkowo uzgadniane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środo-
wiska. Wydanie takiej zgody jest każdorazowo poprzedzone oględzinami prowadzo-
nymi przez przedstawicieli tych instytucji oraz oceną stanu fitosanitarnego, stopniem 
zagrożenia powodowanego przez drzewa, czy zasadnością wycinki w przypadkach 
planowanych  inwestycji.

Uzyskanie zgody na wycinkę niemal każdorazowo wiąże się z koniecznością na-
sadzeń zastępczych, często za usunięcie jednego drzewa należy posadzić dwa, trzy, a 
nawet więcej drzew. Ponadto, niezależnie od nasadzeń zastępczych, na terenie Gmi-
ny tworzone są różne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, zieleń przy ulicach itp. 

W 2020 r. posadziliśmy na terenie Gminy 250 drzew, ponad 1100 krzewów, 250 
szt. traw oraz ponad 1000 roślin okrywowych. Ponadto wykonaliśmy zagospodaro-
wanie zielenią otoczenie Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne, gdzie po-
sadzonych zostało 236 szt. drzew, ponad 8000 krzewów i roślin okrywowych oraz 
850 traw. Rok wcześniej, w 2019 r., posadzonych zostało 250 drzew i 900  krzewów.

Rzeczywiście ostatni Plan Rozwoju Lokalnego obowiązywał do 2020 r. Przy-
pominam jednak, że fundamentem tworzenia tego dokumentu są szerokie 
konsultacje społeczne, prowadzone w formie spotkań z mieszkańcami. Od 

roku ze względu na pandemię Covid-19 nie jest to możliwe. Ponadto, w 2020 r. mu-
sieliśmy wstrzymać rozpoczęcie większości inwestycji – ich realizacja została w 
większości przeniesiona na rok bieżący. 

Prace nad nową perspektywą tego dokumentu podejmiemy jak tylko pozwolą na 
to zasady reżimu sanitarnego.

Biletomatami i ich lokalizacją zarządza ZTM Poznań. Z posiadanych przez 
nas informacji urządzenia te nie są kupowane, tylko dzierżawione od Menni-
cy Polskiej. Jest oczywiste, że dzierżawcy zależy na dużej sprzedaży poprzez 

urządzenie, a wysokość dzierżawy powinna być pokryta z transakcji w biletomacie. 
Dodatkowo musi ponieść koszty jego instalacji, zasilania energetycznego i przyłą-
cza internetowego.

Z obserwacji potoków pasażerskich biletomat w Lusowie nawet w okresie letnim 
nie spełni wymaganej, minimalnej sprzedaży. 

Czy istnieją statystyki mówiące o 
tym, ile drzew zostało wyciętych, 
a ile nowych posadzonych? 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, 
że małe drzewko dopiero co 
posadzone dopiero za wiele lat 
będzie mogło godnie zastąpić 
wycięte dorosłe drzewo, ale może 
takie zestawienie pomogłoby 
pokazać jaka jest skala tego 
zagadnienia?
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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

Trwa budowa sygnalizacji świetlnej 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)

Jankowice
Trwa wybór projektanta oświetlenia ul. Ogrodowej (w 
kierunku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn 
Posiadamy pozwolenie na  budowę II etapu ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem 
Podgórnym

Lusowo
Posiadamy pozwolenie na budowę ul. Kukułki

Posiadamy pozwolenie na budowę kolejnego odcinka 
ul. Zielnej

Ogłoszono przetarg na modernizację boiska przy szko-
le podstawowej

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskie i Sie-
rosławskiej

Zakończono budowę kolejnego etapu oświetlenia na 
os. Morskim

Ogłoszono ponowny przetarg na budowę hali  namio-
towej przy szkole podstawowej ul. Zespołowa 1

Co roku do budżetu Gminy wpływają środki uzyskane z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu. Pieniądze te muszą zostać w całości przeznaczone na 
profilaktykę oraz przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień 

od alkoholu i narkotyków. Jest to zamknięty, ściśle określony w przepisach katalog 
działań, m.in.

- prowadzenie warsztatów profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
-  prowadzenie grup zainteresowań, np. taneczne, plastyczne, sportowe, związa-

nych ze zdrowym stylem życia, 
-  organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących abstynencję, zdrowie 

i aktywny wypoczynek,
- organizowanie konkursów, koncertów, pikników, imprez profilaktycznych,
-  szkolenia i podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie profilak-

tyki alkoholowej,
- zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Środków nie można wykorzystać na realizację innych zadań własnych Gminy, np. 
na ochronę środowiska, inwestycje itp. Jeżeli nie zostaną one wykorzystane w da-
nym roku, to przechodzą na rok następny. W naszej Gminie działania te są realizo-
wane w oparciu o gminne programy: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przeznaczono prawie 1 mln 110 tys. zł. Najważniejszą po-
zycją w tym budżecie było prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – w naszej 
Gminie mamy pięć takich placówek: w Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Lusówku, 
Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. Sporo środków wydajemy również na wy-
poczynek letni i zimowy oraz na zajęcia sportowe. W ubiegłym roku, na podstawie 
spec-ustawy, część pieniędzy można było przesunąć na walkę ze skutkami pande-
mii – my wydaliśmy na ten cel 270 tys. zł: 100 tys. przekazaliśmy na rzecz poznań-
skiego Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia, kolejne 100 tys. pochłonęły 
zakupy środków ochrony osobistej m.in. dla szkół i przedszkoli, a za 70 tys. urucho-
miliśmy bezpłatne szczepienia dla seniorów przeciwko pneumokokom (szczepienia 
rekomendowane dla wzmocnienia odporności).

Na działania związane z zapobieganiem narkomanii wykorzystano ponad 40 tys. 
zł, w tym na prowadzenie zajęć sportowych OSiR – ok. 15 tys. zł, zakup sprzętu 
i strojów na potrzeby tych zajęć 11,5 tys. zł, a na zajęcia na temat zdrowego stylu 
życia, prowadzone przez psychologów w Szkole Podstawowej w Baranowie – pra-
wie 13,5 tys. zł. 

Z kolei w 2021 r. na realizację założeń Programu antyalkoholowego zarezer-
wowano 950 tys. zł. Najważniejsze pozycje to: 
•	 	udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występu-

ją problemy alkoholowe (w tym prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, 
współfinansowanie wypoczynku i zajęć sportowej) – 859 000 zł,

•	 	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 
50 000 zł,

•	 	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu (prowadzenie punktu konsultacyjnego, poradnictwo, in-
terweniowanie) – 18 000 zł,

•	 	współpraca, wspomaganie i dofinansowanie stowarzyszeń abstynenckich – 
16 000 zł.

Natomiast w ramach Programu przeciwdziałania narkomanii środki w wy-
sokości 50 tys. zł przeznaczono w połowie na prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjno-edukacyjnej i w połowie na dofinansowanie zajęć sportowo-re-
kreacyjnych.

~ ARz

Na co przeznaczamy „korkowe”?
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~ aktualności

Ruch Społeczno-Samorządowy 
Bezpartyjni-Wielkopolska, na 
którego czele stoi Wójt Tadeusz 

Czajka, jest jednym z członków założy-
cieli Ogólnopolskiej Koalicji Samorzą-
dowej. Tworzy ją 12 organizacji z 10 re-
gionów z całej Polski. 

Głównym celem tego związku jest 
zintegrowanie tych samorządowców, 
którzy widzą i rozumieją konieczność 
obrony niezależności samorządów. – 
Tylko niezależność umożliwia pełne re-
prezentowanie społeczności lokalnych 
– przypominają członkowie założyciele 
Koalicji. – Nie da się pogodzić sterowa-
nia z centrali partyjnych ze służbą dla 
mieszkańców. 

Przewodniczącym Zarządu Krajowe-
go został Wójt Tarnowa Podgórnego Ta-
deusz Czajka, Wiceprzewodniczącymi 
– Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i 
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubic-
ki, Sekretarzem Prezydent Siedlec An-
drzej Sitnik, a Skarbnikiem – Prezydent 
Nowego Sącza Ludomir Handzel. W 
Zarządzie pracować też będą: Burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i 
Wicestarosta Olsztyński Jacek Szydło. 
Wybrano także komisję rewizyjną, któ-
rej przewodniczącym został Wicebur-
mistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

Obecnie członkowie rozmawia-
ją z kolejnymi organizacjami samo-
rządowymi, zapraszając je w szere-
gi Koalicji tak, by wzmacniać głos 
bezpartyjnych na polskiej scenie po-
litycznej. Deklarują także udział  
w najbliższych wyborach samorządo-
wych i parlamentarnych pod wspólnym 
szyldem.  

~ OKSamorząd

Kapituła Konkursu „Wzorowa 
Gmina”, uwzględniając dane 
przekazane przez Gminę Tar-

nowo Podgórne w ankiecie zgłoszenio-
wej, a także biorąc pod uwagę opinie 
członków Forum Ekspertów, informa-
cje pochodzące z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
na temat projektów inwestycyjnych, 
przedsiębiorczości, rozwoju szkol-
nictwa zawodowego i kultury, a także 
działań ekologicznych, zakwalifikowa-

ła Gminę Tarnowo Podgórne do gro-
na samorządów, mających prawo do 
posługiwania się tytułem „Wzorowa 
Gmina”. 

Ocenie Kapituły poddaliśmy inicjaty-
wę uruchomienia Zespołu Szkół Tech-
nicznych Tarnowo Podgórne. Przedsta-
wiliśmy procedury weryfikowania tej 
idei z przedsiębiorcami, uczniami i ro-
dzicami poprzez badania ankietowe i 
wywiady, proces tworzenia oferty edu-
kacyjnej, a także wskazywaliśmy na 

wsparcie przedsiębiorców na każdym 
etapie tworzenia tej placówki. 

Kapituła doceniła te działania i przy-
znała naszej Gminie tytuł „Lider Oświa-
ty”. 

~ ARz

Wzorowa Gmina – Lider Oświaty

Dla obrony samorządności
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~ aktualności

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej), 
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) 
oraz Bursztynowej

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

Trwa wybór projektanta doświetlenia przejść dla pie-
szych na ul. Rynkowej

Trwa wybór projektanta oświetlenia ul. Orzechowej

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej 
dla budowy łącznika ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Trwa budowa oświetlenia na sięgaczu z ul. Lusowskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wy-
konanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Trwa wybór projektanta oświetlenia ul. Jeżynowej

Sierosław
Trwa rewitalizacja Pałacu 

Trwa opracowanie projektu odwodnienia drogi ul. 
Prostej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Swadzim
Zakończono budowę dróg osiedlowych – trwają czyn-
ności odbiorowe

Tarnowo Podgórne
Zakończono przebudowę ul. Zbożowej – trwają czyn-
ności odbiorowe

Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy ul. Rolnej 
– I etap

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej 
dla przedłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Pod-
górnego (od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)

Trwa wybór projektanta oświetlenia ul. Karolewskiej

Trwa wybór projektanta oświetlenia ul. Czereśniowej

Wysogotowo
Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 
Batorowskiej

Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej

Przypominamy, że w naszej Gminie osoby doświadczające kryzysu z powodu 
pandemii mogą korzystać z bezpłatnej telefonicznej pomocy psychologicznej:

- Marika Nowicka (psycholog): poniedziałki 9.00 – 11.00, tel. 509 118 458
- Barbara Jankowiak (psycholog): czwartki 14.00 – 16.00, tel. 692 495 954
Czujesz się przygnębiony? Pandemia cię dołuje? budzi w tobie lęk? – zadzwoń, 

pomożemy!
~ OPS Tarnowo Podgórne

Psycholog w pandemii

Muzyczny prezent z okazji Dnia Kobiet zorganizowali Sołtys i Rada Sołec-
ka Tarnowa Podgórnego dla Pań. Występ odbył się 6 marca w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym z zachowaniem wszystkich obowiązujących 

zasad bezpieczeństwa, a uczestniczki – przyzwyczajone już do takowych obostrzeń 
– pilnie wywiązały się m.in. z zasłaniania ust i nosa maseczką, trzymania dystansu 
społecznego czy dezynfekcji rąk przy wejściu, ale także podpisywania oświadczeń 
o stanie zdrowia i akceptacji regulaminu koncertu. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę osób mogących uczestniczyć w tym wydarzeniu 
nie można było zaprosić wszystkich chętnych Dam, dlatego życzenia od Sołtysa 
Piotra Owczarza oraz koncert transmitowano na facebook’owej stronie sołectwa.

Święto Tarnowiankom swym występem umili niepowtarzalni AN DREO e KA-
RINA wykonujący największe przeboje Al Bano & Rominy Power takie jak: „Feli-
cita”, „Ci Sara”, „Sempre Sempre”, „Sharazan”, „Volare”, „Liberta”, „Tu Soltanto 
Tu”. 

Link do oficjalnej strony zespołu: www.andreokarina.pl, link do strony Sołectwa, 
gdzie można obejrzeć koncert: www.facebook.com/SolectwoTP Mamy nadzieję, iż 
koncert z muzyką włoską wprowadził Panie w dobry nastrój i dostarczył choćby 
odrobinę beztroskiej radości!

~ Sołectwo Tarnowo Podgórne

Koncert włoski  
z okazji Dnia Kobiet  
z Sołectwem Tarnowo Podgórne
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W latach 2018 – 2020 (na podstawie ustawy z dn. 10. 
stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 

niektórych innych ustaw) rolnicy mający gospodarstwa o po-
wierzchni do 10 ha, zamiast wniosku o przyznanie płatności 
na dany rok, mogli składać oświadczenia, potwierdzające brak 
zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku złożonego 
w roku poprzednim. 

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wer-
sji papierowej czy też złożenia w takiej wersji oświadczenia, 
potwierdzającego brak zmian. Wnioski będzie można składać 
tylko przez stronę internetową Agencji www.arimr.gov.pl

Dla rolników nieposiadających hasła należy je ustanowić sa-
memu, biorąc pod uwagę następujące wskazówki – dwustop-
niowa weryfikacja tożsamości:

•  8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, na który 
wpływają dopłaty bezpośrednie,

•  wypłacona kwota – jest to kwota z ostatniego przelewu 
otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w poprzednim 
roku tj. w roku 2020; w przypadku kilku przelewów dane-
go dnia wpisujemy kwotę największego z nich. W przy-
padku braku przelewu z ARiMR należy wpisać wartość 
0,00.

Wniosek elektroniczny, tzw. eWniosek, składamy w termi-
nie pomiędzy 15 marca a 15 maja 2021 r.

W przypadku problemów z logowaniem do eWniosku – do-
tyczy to osób składających w roku 2020 Oświadczenie, proszę 
o kontakt pod 501 34 34 33 – pomogę! W przypadku, gdybym 
w danej chwili nie odbierał telefonu, proszę nagrać się na se-
kretarkę podając imię i nazwisko, wieś oraz rodzaj problemu. 
Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

~ Wiesław Biały, Doradca rolniczy

Na sesji w dniu 23 lutego Rada Gminy Tarnowo Podgórne przyjęła zdecydowaną większością głosów (przy dwóch gło-
sach wstrzymujących się i jednym przeciw) poniższy apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podziału środ-
ków finansowych UE na programy regionalne w latach 2021 – 2027:

Rada Gminy Tarnowo Podgórne apeluje do Rządu Rzecz-
pospolitej Polskiej o sprawiedliwy  udział województwa wiel-
kopolskiego w kwocie unijnych funduszy dzielonej pomiędzy 
regionami. 

Do 22 lutego 2021 r. odbywają się ogłoszone przez Rząd 
konsultacje Umowy Partnerstwa – dokumentu, opisującego 
zasady podział i wydatkowania środków z budżetu unijnego 
na lata 2021 – 2027. Na programy i projekty samorządów wo-
jewództw wstępnie zarezerwowano w nim 28,4 mld euro, co 
stanowi 40 % środków unijnych przeznaczonych na rozwój. 
Niepokoją nas zapowiedzi, że zgodnie z zaproponowanym 
przez Rząd podziałem Wielkopolska miałaby otrzymać jedy-
nie 1,07 mld euro (dla porównania, w bieżącym regionalnym 
programie operacyjnym do dyspozycji naszego województwa 
jest blisko 2,5 mld euro) 

Według informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Re-
gionalnej wstępny podział unijnych środków finansowych od-
był się w oparciu o wcześniej określone przez Rząd kryteria. 
Jednakże przy podziale nie były brane pod uwagę wagi przy-
pisane tym kryteriom, co pozwala sądzić, że podział ten był 
w znacznej mierze uznaniowy. 

Jednocześnie Rząd zapowiedział utworzenie rezerwy w wy-
sokości 7,1 mld zł euro, którą udostępni województwom po 
negocjacjach tzw. kontraktu programowego, zawierającego 
główne inwestycje i planowane projekty.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne apeluje o sprawiedliwy i obiektywny podział wszystkich 
środków unijnych pomiędzy regionami.

Zjawisko „Halo” 
15 lutego kilkakrotnie w ciągu dnia mieszkańcy Gminy Tarnowo 

Podgórne mogli dostrzec na niebie niezwykle rzadkie zjawi-
sko optyczne, tzw. efekt Halo. Na czym ono polega? „Zjawisko 

optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy 
słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory 
tęczy pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca. Zjawisko wywołane 
jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu 
znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego lub we mgle 
lodowej. Różne rodzaje kryształów lodowych, możliwych ustawień w po-
wietrzu i dróg optycznych w kryształach sprawia, że występuje wiele efek-
tów halo. (~ Źródło: Wikipedia). 

Fotografia została wykonana na drodze pomiędzy Kokoszczynem 
a Górą przez Patrycję Markwitz. ~ Łukasz Duda

Radni Tarnowa Podgórnego apelują!

Dopłaty bezpośrednie – kampania 2021
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Przedszkola: przypominamy, że 15 marca rozpoczęła się 
elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych w 
gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2021/2022. 

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

I klasy szkoły podstawowej: od 1 marca przyjmowane były 
zapisy do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 
dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, a 15 marca 

– rekrutacja dzieci spoza obwodu do pierwszych klas publicz-
nych szkół podstawowych. Uwaga: rekrutacja dzieci spoza 
obwodu do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 
odbywa się tylko wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miej-
scami.

Informacji na temat rekrutacji udzielają sekretariaty placó-
wek. Pisaliśmy też na ten temat w poprzednim numerze „Sa-
siadki-Czytaj” (www.sasiadka-czytaj.pl)

~ ARz

Rejestracja na szczepienia osób w wieku 65 – 69 lat

11 marca została uruchomiona możliwość rejestracji 
na szczepienia kolejnych grup wiekowych zgodnie 
z poniższym harmonogramem

Terminy rejestracji Roczniki
11 – 13 marca Rocznik 1952
18 – 20 marca Rocznik 1952 - 1954
22 – 24 marca Rocznik 1952 - 1956
25 – 27 marca Grupa 70+

Pierwszeństwo w rejestracji przysługuje osobom najstar-
szym. Podawane terminy to czas dedykowany tylko dla okre-
ślonych roczników. Jeśli ktoś nie zapisze się we wskazanym 
czasie, będzie mógł to zrobić później. 

Osobom, które mają wyznaczony termin szczepienia a mają 
problemy z poruszaniem się, Gmina organizuje bezpłatny 
transport – w tej sprawie prosimy o kontakt ze specjalną gmin-
ną infolinią pod nr tel. 508 559 467 (numer czynny w godzi-
nach pracy Urzędu Gminy, tj. pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 7.30-
15.30, pt. 7.30-14.00).

Zarejestrować można się następująco:
I. bezpośrednio w punkcie szczepień – na terenie naszej 

Gminy mamy cztery punkty 
•  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Prze-

źmierowo, formularz zgłoszeniowy na med-lux.pl lub tel. 
61 8163 900,

•  Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, 
Przeźmierowo, mail zdrowie@bomedica.com.pl lub SMS 
782 108 108,

•  Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia,  
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, specjalna zakładka na 
www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu 
lub tel. 512 987 874. 

•  Punkt szczepień PODOLANY, Tarnowskie Termy,  
ul. Nowa 54, tel. 664 536 225, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8.00 – 15.00.

Przypominamy, że w przypadku tych szczepień nie obowią-
zuje rejonizacja – mogą się Państwo zarejestrować w każdym 
punkcie szczepień.

II. przez internet (formularz na pacjent.gov.pl / portal eRe-
jestracja, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego)

Wypełnienie formularza jest nie zajmuje dużo czasu – nale-
ży podać kilka podstawowych informacji: m.in. imię i nazwi-
sko oraz adresu e-mail (na który przyjdzie wiadomość z proś-

bą o potwierdzenie zgłoszenia). Kiedy przyjdzie Twoja kolej 
na szczepienie, zadzwoni do Ciebie konsultant z infolinii, by 
umówić konkretny termin szczepienia. 

III. przez bezpłatną całodobową infolinię 989
IV. przez SMS
Zarejestrować się można wysyłając SMS o treści: Szczepi-

mySie pod numer 664 908 556 lub 880 333 333 (nowy numer) 
oba numery prowadzą do jednego systemu, zatem korzystaj 
podczas zapisów tylko z jednego z nich. Jeżeli w systemie re-
jestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, któ-
re wyślą SMS, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia no-
wych terminów szczepień. 

Szczepienia przewlekle chorych
10 marca ruszyła rejestracja osób przewlekle chorych, a 15 

marca – szczepienie. Obowiązuje kolejność szczepień. Na po-
czątku szczepionkę będą mogli przyjąć:

•  pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolno-
ści nerek,

•  pacjenci z chorobą nowotworową, u których po 
31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub ra-
dioterapią,

•  pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów,  
u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,

•  pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.
Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. 

Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej sta-
cji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których 
są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szcze-
pień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie 
punkcie populacyjnym. Osoby, które nie są w stanie dotrzeć 
do punktu szczepień, mogą skorzystać z punktu mobilnego. 

Zmiana terminu podania drugiej dawki szczepienia
Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej druga daw-

ka szczepionki AstraZeneca powinna być podana w okresie 
12 tygodni po otrzymaniu przez pacjenta pierwszej dawki. W 
przypadku szczepionek Pfizer drugą dawkę należy podać w 
czasie do 42 dni po pierwszym zastrzyku. 

Zmienią się zasady szczepień osób, które już przeszły Co-
vid-19. Ozdrowieńcy będą szczepieni później, jedną dawką 
szczepionki, po 6 miesiącach, licząc od dnia uzyskania wyni-
ku testu potwierdzającego zakażenie.

Narodowy Program Szczepień jest programem rządowym,  
a Gmina nie jest jego organizatorem. 

Rekrutacja – klasy I i przedszkola

Szczepienia przeciw COVID-19 – aktualności 
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Już dzisiaj zapowiadamy drugą edycję gminnego 
konkursu Złap deszcz, w którym zachęcamy do re-
alizacji instalacji do łapania wód opadowych, wy-

korzystujących je później w ogrodzie, w domu czy w 
firmie. 

Od 19 kwietnia będziemy czekać na Państwa zdję-
cia pokazujące instalacje, ich budowę, czy już końcowy 
sposób wykorzystywania wód opadowych. Konkurs za-
powiadamy już dzisiaj, by pierwsze wiosenne dni mogli 
Państwo wykorzystać na zbudowanie własnej przydo-
mowej instalacji. 

~ ARz

pokaż nam swoją
instalację do zbierania
deszczówki i powalcz
o nagrody

zgłoszenia
od 19 kwietnia

Złap deszcz!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu 
zaprasza ochotników do odbycia przeszkolenia 
wojskowego, będącego pierwszym krokiem do za-

wodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta 
dla osób z cywila, które dotychczas nie odbywały szkolenia 
wojskowego, a chciałyby je zrealizować w  trybie ochotni-
czym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety. Muszą być pełnoletni, niekarani za przestępstwo 
umyślne, posiadać obywatelstwo polskie, brak przeciwskazań 
zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej oraz posiadać od-
powiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby 
korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimna-
zjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują bezpłatne zakwa-
terowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, 
ubezpieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodatkowo, w przypad-
ku kształcenia w korpusie szeregowych otrzymują wynagro-
dzenie w wysokości 1233 zł, a po jego zakończeniu odprawę 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu-
jącą w 2021 r. tj. ok. 2800 zł.

Aby zgłosić swój akces pełnienia służby wojskowej wystar-
czy zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym www.zostan-
zolnierzem.pl lub złożyć wniosek o powołanie w Wojskowej 
Komedzie Uzupełnień w Poznaniu.

Kandydaci, którzy zadeklarują akces powołania do służby 
przygotowawczej, zostaną zaproszeni do Wojskowego Cen-

trum Rekrutacji i w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie 
niezbędne formalności do powołania do czynnej służby woj-
skowej.

Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych trwa 
tylko 28 dni i zakończona jest złożeniem uroczystej przy-
sięgi wojskowej. Jest to najkrótsza droga do zawodowej 
służby wojskowej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Po-
znaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261 573 470 lub na stro-
nie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

~ OC

Zostań Żołnierzem – wstąp do wojska!



10    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2021

~ turystyka

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedza-
nia najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 

Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Zapewne każdy nauczyciel chciałby, by u jego pod-
opiecznych nauka nie poszła w las. Tak naprawdę 
jednak nauka już od dawna jest w lesie. Tylko od nas 

samych zależy, czy i ile się nauczymy wędrując po leśnych 
ścieżkach dydaktycznych, najlepiej w pobliżu Poznania!  

Wczesną wiosną nie ma popularniejszej trasy niż ścieżka 
przez rezerwat Śnieżycowy Jar wśród kwietnych dywanów 
śnieżycy wiosennej. Wiedzę przyrodniczą można też wzbo-
gacić w takich miejscach jak Park Orientacji Przestrzennej w 
Owińskach czy polana piknikowa przy źródełku Żarnowiec. 
Najczęściej jednak po naukę i kontakt z naturą ruszamy na tra-
sy ścieżek zwanych przyrodniczymi lub poznawczymi. Każda 
z nich to kilkanaście przystanków, prezentujących najciekaw-

sze miejsca, często zilustrowane i opisane na tablicach edu-
kacyjnych. Zwiedzanie ułatwiają też specjalne przewodniki. 
A że nie samą wiedzą żyje człowiek, to na ścieżkach nie brak 
drewnianych ławek, stołów i wiat piknikowych, gdzie można 
odpocząć po trudach spaceru.

Nad rzekami i jeziorami
Wiele ścieżek dydaktycznych powstaje w dolinach rzek. 

Jedną z najbardziej popularnych tras nad Wartą jest Bobrowy 
Szlak koło Czmońca z efektowną wieżą widokową. Nadwar-
ciański krajobraz prezentuje również ścieżka Rogalinek-Roga-
lin na słynnych Łęgach Rogalińskich oraz trasa przebiegają-
ca przez urokliwe Łęgi Mechlińskie koło Śremu. W rejonie 
dawnej przeprawy promowej w Kątniku spotykają się ścież-
ki: Nadwarciańska z Puszczykowa oraz Śladami przyrody i 
historii z Lubonia. 

Mniejsze rzeki nie oznaczają wcale gorszych wrażeń. W 
Puszczy Noteckiej warto odwiedzić ścieżki Dolina Wełny 
oraz Dolina Kończaka, z Rumianku można wyruszyć w Do-
linę Samy, a ze Swarzędza – wzdłuż malowniczej Doliny Cy-
biny. Ciekawe zakątki skrywa też bagienna dolina Trojanki w 
Zielonce. W samym sercu Puszczy Zielonki powstała również 
ścieżka wokół jeziora Zielonka, opisująca nadbrzeżną roślin-
ność. Podobne informacje czekają na spacerowiczów nad Je-
ziorem Swarzędzkim. Na tablice prezentujące przyrodę Je-
ziora Niepruszewskiego można zerknąć przy okazji kąpieli 

Nauka poszła w las

w Niepruszewie albo wypoczywając na Owocowej Plaży w 
Zborowie, gdzie dodatkowo ustawiono lunety do obserwacji 
ornitologicznych. 

W Wielkopolskim Parku Narodowym
Jak na ostoję przyrody przystało, Wielkopolski Park Naro-

dowy oferuje wiele ścieżek przyrodniczych. Jedną z ciekaw-
szych jest trasa z Osowej Góry nad Jezioro Budzyńskie. Par-
kowe ścieżki prowadzą również po lesie w Puszczykowie oraz 
z Osowej Góry do Jezior. Bogactwo przyrody przybliżają tak-
że plansze w rejonie wież widokowych: na ścieżce Wokół sta-
rej wieży, na mosińskich Gliniankach oraz na wieży ornitolo-
gicznej na Trzcielińskim Bagnie. Oryginalną propozycją jest 
ścieżka Na tropach lądolodu, która zamiast roślin i zwierząt 
opisuje tajemnicze eratyki, kemy i ozy. 

Zielona edukacja
Od dawna wiadomo, że najlepszym sposobem poznawa-

nia świata jest wyjście w teren, dlatego ścieżki dydaktyczne 
są nieodłącznym elementem każdego szanującego się ośrodka 
edukacji przyrodniczej. Arboretum Leśne w Zielonce zaprasza 
do tajemniczego Owadogrodu, Arboretum Kórnickie prezen-
tuje Drzewa świata, a w obu dodatkową atrakcją jest gra tere-
nowa Wielka przygoda w wielkopolskich ogrodach. Centrum 
Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego 
wykorzystuje Leśną Szkołę w Jeziorach. Kolejne propozycje 
to dzieło nadleśnictw. W Konstantynowie rozpoczyna się trasa 
Borówkowego Szlaku, ścieżki przebiegają także niedaleko Dą-
brówki Leśnej, izby edukacji leśnej w Odrzykożuchu (W kra-
inie Modrej Przygody) i Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn 
(Rola wody w przyrodzie). Na Dziewiczej Górze funkcjonuje 
zarówno ścieżka Dziewcza Góra z oryginalną Leśną Klasą na 
trasie, jak i gra terenowa. W rejonie Puszczy Zieloni funkcjo-
nuje także ścieżka Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa, po-
wstała z myślą o miłośnikach dwóch kółek, oraz dwie zdecydo-
wanie krótsze trasy: ścieżka imienia Augusta Cieszkowskiego 
w Kicinie i Aleja Filozofów w Wierzenicy.

W krótkich słowach nie sposób szczegółowo opisać bogac-
twa oferty edukacji przyrodniczej wokół Poznania. Kto chciał-
by wykorzystać cieplejszą część roku na zacieśnienie swych 
relacji z naturą, niech sięgnie po wydany niedawno Przewod-
nik Niedzielnego Tropiciela, a później śmiało rusza w drogę.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Na ścieżce w Wielkopolskim Parku Narodowym (fot. Archiwum Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu)

Polana piknikowa w rejonie Źródełka Żarnowiec (fot. Archiwum 
Urzędu Gminy w Dopiewie)
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Drodzy Uczniowie, przed Wami niezwykle trudna de-
cyzja – wybór dalszej drogi kształcenia.

Ograniczenia spowodowane pandemią uniemożli-
wiają organizowanie Targów Edukacyjnych oraz otwartych 
drzwi w szkołach. W ten sposób chcemy więc Wam przybli-
żyć naszą szkołę.

Technikum Tarnowo Podgórne i Branżowa Szkoła Tarnowo 
Podgórne to placówka nowa na terenie naszej Gminy oraz na 
wielkopolskim rynku edukacyjnym – pierwsi uczniowie (92 
uczniów technikum i 59 uczniów szkoły branżowej), miesz-
kańcy naszej Gminy, ale też Poznania oraz powiatów poznań-
skiego, szamotulskiego i międzychodzkiego, rozpoczęli tu na-
ukę  we wrześniu 2020 r. 

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik proce-
sów drukowania, technik elektronik, technik logistyk, technik 
mechatronik, magazynier logistyk, stolarz, cukiernik i wielu 
innych. Posiadamy bogato wyposażone pracownie do nauki 
przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształ-
cących. Współpracujemy z Tarnowskim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców oraz pracodawcami działającymi na terenie 
gminy. To dzięki tej współpracy w szkole powstała Pracownia 
Innowacji Technologicznych. 

Cały czas dbamy o to, by rozwijać naszą oferta edukacyjną. 
Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Morską w Szczecinie, 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz zrealizowali-

śmy projekt unijny „Łagodzenie skutków epidemii Covid – 19 
poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo 
Podgórne”. Jego wartość to 363 680 zł. W ramach projektu 
odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli oraz zakupiono 90 lap-
topów, które już teraz wykorzystujemy w procesie edukacyj-
nym, a po pandemii wzbogacą one pracownie przedmiotowe. 
Kolejny projekt unijny, który właśnie rozpoczynamy, nosi na-
zwę „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicz-
nych Tarnowo Podgórne”. W ramach tego projektu będziemy 
mogli zaproponować Wam szereg ciekawych szkoleń, w tym 
z zakresu informatyki.

Mimo pandemii  możemy śmiało powiedzieć, że szkoła żyje 
– dbamy o nasze relacje, rozwijamy zainteresowania uczniów 
oraz ducha współzawodnictwa.  „Szkolny Mądrala”, Konkurs 
na miniaturę poetycką, Konkurs na najpiękniejsze opowiada-
nie świąteczne w języku angielskim, gazetki okolicznościowe 
w języku angielskim, Konkurs fotograficzny, „Piernikowe Cu-
deńka”, Warsztaty Bohaterów Domu”, „Rusz się z nami wuefi-
stami!” – to tylko kilka aktywności, dzięki którym uczniowie 
mogli zaprezentować swoje talenty i pasje. 

Jeśli chcesz się uczyć w miłej atmosferze, w pięknym, ultra-
nowoczesnym budynku, odbywać praktyki zawodowe w fir-
mach działających na terenie naszej Gminy i już teraz czerpać 
z ich doświadczeń, zapraszamy Cię do nas. Proces rekrutacji 
rozpoczyna się niebawem. Czekamy na Ciebie!

~ BG

Ósmoklasisto, to szkoła dla Ciebie!
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ONLINE z Urzędem Skarbowym Poznań – Jeżyce

17 marca o godz. 14.00 na stronie Gminy Tarnowo Podgórne na Facebooku spotkamy się na żywo online Skarbowym 
Poznań – Jeżyce. Porozmawiamy o sposobach elektronicznego składania zeznań podatkowych oraz uldze na cele re-
habilitacyjne. Jeżeli masz pytania związane z rozliczeniem się osób fizycznych, to prześlij je na maila promocja@

tarnowo-podgorne.pl, a my zadamy je pracownikowi Urzędu Skarbowego podczas spotkania.

15 marca przypada termin płatności:
• I raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
• III raty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
• I raty podatku rolnego od osób fizycznych,
• I raty podatku rolnego od osób prawnych,
• I raty podatku leśnego od osób fizycznych,
• III raty podatku leśnego od osób prawnych,
•  III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi – za miesiąc marzec br.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie 
jest zaległością podatkową i podlega egzekucji wraz z należ-
nymi odsetkami. Stawka odsetek od zaległości podatkowych 
w stosunku rocznym wynosi 8,00 % kwoty zaległości w ska-
li roku (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 
2016r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości po-
datkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych – M.P. z 2016 r., poz. 20). 

W związku ze stanem epidemii nadal pozostaje zawieszo-
ny pobór podatków przez sołtysów. 

Obecnie najbezpieczniejszym sposobem regulowania należ-
ności podatkowych jest dokonanie przelewu bankowego na 
konto podane w decyzji podatkowej. Prosimy dla wspólnego 
bezpieczeństwa wybierać taką formę transakcji.

Informujemy jednocześnie, że Punkt Kasowy ING Banku 
Śląskiego Oddział w Tarnowie Podgórnym, który znajdował 
się w Urzędzie Gminy, został decyzją banku (w czerwcu 2020 
r.) zlikwidowany. Wpłat gotówki na rzecz Gminy Tarnowo 
Podgórne można dokonywać w ING Banku Śląskim Oddział 
w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 84.

~ Aleksandra Stasiak, Wydziału Podatków Lokalnych

Wydział Podatków Lokalnych przypomina

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kom-
pleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyj-
no-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu 

zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu pn. „Wypra-
cowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej reha-
bilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Przy-
pominamy, że projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz 
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Insty-
tutem Badawczym. 

Aktualnie funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kom-
pleksowej odbywa się z zachowaniem wszelkich standardów 
bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy 
uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawa-
ny jest testom na obecność koronawirusa.  

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które z powodu cho-
roby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotych-
czasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną 
do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Jego beneficjentami są 
zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które 
dopiero zakończyły leczenie. Projekt skierowany jest także do 
osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowa-
nych do podjęcia pracy, które dotychczas nie funkcjonowały na 
rynku pracy. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest 
jednak wymagane, jak również nie istnieje górna granica wieku. 

Istotne jest to, że potencjalni uczestnicy projektu muszą po-
siadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak 
również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu 

kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze mi-
nimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech mo-
dułach:

•  zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie 
odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodo-
we i szkolenia;

•  psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podję-
cia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie 
psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

•  medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich 
odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnię-
cia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w 
projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustala-
ne indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i 
predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas po-
bytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Re-
habilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku. 

Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu z wo-
jewództw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego przyjmowane są w Oddzia-
le Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć więcej informacji 
w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Patrycją Królak z 
Oddziału Wielkopolskiego PFRON (tel. 505 449 767, pkro-
lak@pfron.org.pl)

~ OPS

Rehabilitacja w Wągrowcu
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Fluoryzacja na terenie szkół
W bieżącym roku, w szkołach podstawowych planowana 

jest kontynuacja programu walki z próchnicą przeznaczonego 
dla dzieci zamieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne, uczą-
cych się w klasach 0-6 w szkołach na terenie naszej Gminy. 
Program polega na cyklu fluoryzacji przeprowadzanych na te-
renie szkół przez wykwalifikowane higienistki. Zabiegi odby-
wają się po uzyskaniu zgody rodziców. To, kiedy rozpocznie 
się realizacja, uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej.

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojo-
wego in vitro

Środki przeznaczone w 2021 r. na realizację tego progra-
mu to 100 tys. zł, a kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł 
pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedu-
ry, a maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe koszty ponoszą 
pacjenci. Przypominamy, że realizacją procedur zapłodnienia 
pozaustrojowego w ramach naszego programu zajmują się:

•  GAMETA-SZPITAL, Rzgów ul. Rudzka 34/36, tel. 
42 645 77 77, e-mail: rejestracja-lodz@gameta.pl,

•  Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banku 
Komórek Rozrodczych i Zarodków INVICTA, tel. 58 
58 58 800, e-mail: invicta@invicta.pl, miejsca realizacji 
świadczeń:

• INVICTA Warszawa, ul. Złota 6,
• INVICTA Wrocław, ul. Grabiszyńska 186/1B,
• INVICTA GDAŃSK ul. Rajska 10, 
•  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersy-

tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, 
ul. Polna 33, tel. 618 419 119, e-mail: ivf-lab@gpsk.
am.poznan.pl

Zabiegi rehabilitacyjne
Kontynuujemy realizację programu skierowanego do osób 

po 60. roku życia, zmagających się z różnego rodzaju dysfunk-
cjami narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle 
mięśniowe. Polega on na przeprowadzeniu serii zabiegów re-
habilitacyjnych, dostosowanych do schorzenia pacjenta. Dofi-
nansowanie wynosi do 500 zł/osobę. Środki przeznaczone na 
jego realizację w 2021 roku to 100 tys. zł, a czas trwania pro-
gramu 2020-2022. Jeżeli jeszcze nie korzystałeś z tego progra-
mu – zapraszamy!

Kryteria, jakie należy spełnić, aby zostać zakwalifikowa-
nym do tego programu:

• ukończony 60 rok życia,
• posiadanie Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne,
•  skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specja-

listy,
•  niekorzystanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z zabiegów 

rehabilitacyjnych ze środków NFZ i brak umówionych 
zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień 
zgłoszenia się do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego 
z dwóch realizatorów programu „Wsparcie rehabilitacyjne 
dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy 
Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022:

•  KARO-MED Karolina Majka-Klak, ul. Wiśniowy Sad 21, 
62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 726 735 661 

•  REHABILITACJA REHAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 
Tarnowo Podgórne, tel. 666 098 111

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień 
profilaktycznych:

PRZYCHODNIA SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo 
Podgórne, pon.– pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 46 262:

•  Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – 
dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne

•  Gminny program szczepień przeciw meningokokom – 
dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy 
Tarnowo Podgórne 

PRZYCHODNIA MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 62-081 
Przeźmierowo, pon. – pt, w godz. 8.00 – 18.00, tel. 61 81 
63 900: 

•  Gminny program szczepień przeciw pneumokokom – 
dla osób pow. 60 roku życia /mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne (CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ)

•  Gminny program szczepień przeciw meningokokom – 
dla dzieci w wieku 12-23 mies. życia /mieszkańcy Gminy 
Tarnowo Podgórne, CM Med-Lux Gabinet Lekarza POZ 

Aby skorzystać z profilaktycznych szczepień należy być 
mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne i posiadać Kartę 
Mieszkańca.

Gminne programy zdrowotne

Drodzy mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu  
zdrowia, spokoju i rodzinnego szczęścia. 

Niech wiosenne słońce i budząca się do życia przyroda tchnie  
w nas optymizm, pozytywne myślenie i energię do działania. 

Myślmy o sobie nawzajem, bądźmy wrażliwi  
na potrzeby innych, dbajmy o naszą lokalną wspólnotę. 

Wszystkiego dobrego!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy
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Z prac Rady Gminy
Sesja 23 lutego

36 sesję Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
zwołałam na 23 lu-

tego 2021 r. Na decyzję organu 
stanowiącego czekało wyjątko-
wo 15 projektów uchwał.

Rozpoczęliśmy od drugiej 
w tym roku modyfikacji Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Gminy i uchwały budżetowej na 
2021 r. Zmiany miały charakter 
drobnej korekty i polegały jedy-
nie na przesunięciach w obrębie 
niektórych załączników. 

Trzy kolejne widniejące w pro-
gramie sesji uchwały związane 
były zagospodarowaniem prze-
strzennym. Pierwsza dotyczyła 
terenów przy ul. Skórzewskiej 
w Wysogotowie: zgodnie ze Stu-
dium i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy 

obszar ten jest przeznaczony jest 
pod teren zabudowy produkcyj-
no-usługową. Druga dotyczy-
ła działki 8/2 w Rumianku oraz 
działki 77 w Górze: zgodnie ze 
Studium obszar ten jest przezna-
czony pod tereny usług sportu 
i rekreacji (pole golfowe). W tym 
temacie wywołała się ożywiona 
dyskusja radnych. Zdecydowa-
ną większością głosów uchwała 
została podjęta. Trzecia dotyczy-
ła Tarnowa Podgórnego – części 

wschodniej – część I: po wyczer-
pującej dyskusji i wyjaśnieniach 
uchwałę podjęto jednogło-
śnie. Miejscowe plany zostaną 
opracowane zgodnie z ustawą 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, przepisami 
odrębnymi oraz zgodne z zasa-
dami ładu przestrzennego. 

Podjęto decyzję w sprawie za-
warcia kolejnych umów dzier-
żawnych z dotychczasowymi 
dzierżawcami w Lusowie (tere-
ny przeznaczone pod zagospoda-
rowanie zielenią urządzoną) oraz 
w Sadach pod uprawy rolne. 

Rada dokonała zmiany uchwa-
ły z 27 lutego 2018 r. w spra-
wie przejęcia od Powiatu Po-
znańskiego niektórych zadań 
zarządzania drogami powiato-
wymi. Gmina prowadzi mon-
taż aktywnych znaków D-6 przy 
przejściach dla pieszych wraz ze 
źródłem zasilania oraz budową 
sygnalizacji świetlnej na ul. Ja-
nowickiej w Ceradzu Kościel-
nym, dlatego wystąpiła z wnio-
skiem o przedłużenie realizacji 
zadania z uwagi na rozliczenia 
i wydatkowanie środków (celem 
tego zadania jest poprawa bez-
pieczeństwa). 

Rozpatrzono uchwałę w spra-
wie określenia rodzaju świad-
czeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczy-
cieli oraz warunków i sposobu 
ich przyznawania w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Tar-
nowo Podgórne. 

Następne dwa projekty, nad 
którymi pochyliła się Rada, do-
tyczyły maksymalnej liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytu-
owania na terenie Gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Więcej szczegó-
łowej informacji na ten temat 
można doczytać w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Tar-
nowo Podgórne (bip2.tarnowo-
-podgorne.pl). 

Rada nadała nazwy ulic w Tar-
nowie Podgórnym: Skrzypowa 
i Tymotkowa (obie w pobliżu ul. 
Rolnej). 

Podjęliśmy decyzję w sprawie 
rozpatrzenia petycji wielokrot-
nej dotyczącej podjęcia uchwa-
ły w sprawie równego trakto-
wania przez władze publiczne 
oraz uzyskania przez Rząd RP 
pisemnej gwarancji o bezpie-
czeństwie szczepionek na cho-
robę COVID-19. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji pochyliła 
się nad argumentami zawartymi 
w petycji. Po omówieniu pod-
staw prawnych większością gło-
sów wydała opinie o odrzuceniu 
petycji. Rada podzieliła stanowi-
sko Komisji w podjęciu uchwały. 

Ostatnia uchwała dotyczy-
ła Apelu Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne do Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w sprawie po-
działu środków finansowych UE 
na programy regionalne w la-
tach 2021-2027. Apel ten został 
podjęty zdecydowaną większo-
ścią głosów: 18 radnych za, 2 się 
wstrzymało i 1 głos przeciwny. 

Wolne głosy i wnioski za-
kończyły 36. sesję Rady Gmi-
ny. Muszę przyznać, że podjęcie 
uchwał zajęło nam mniej czasu 
niż ten ostatni punkt. Wystąpi-
łam zatem z apelem do radnych, 
aby wiele spraw i pytań dotyczą-
cych ich miejscowości przenosić 
na komisje. W tym punkcie win-
ny znaleźć się pytania i proble-
my dotyczące całej gminnej spo-
łeczności. 

Następna sesja odbędzie się 30 
marca – można w niej uczestni-
czyć za pomocą transmisji inter-
netowej.

Z wyrazami szacunku 

~ Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy 

Trzy uchwały 

związane były  

z zagospoda- 

rowaniem  

przestrzennym
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Ocenę przezimowania należy przeprowadzić po 5-7 
dniach od wznowienia wegetacji, ponieważ wtedy 
można rozpoznać, które rośliny przeżyły.

Należy określić liczbę roślin na m2 – w tym celu można wy-
korzystać ramkę 1m x 1m lub policzyć rośliny na długości rzę-
du odpowiadającej 1 m2, co odpowiada szerokości międzyrzę-
dzi w cm zgodnie z poniższym przeliczeniem:

10,0 cm – 10,0 mb; 12,0 cm – 8,3 mb; 14,0 cm – 7,1 mb; 
20,0 cm – 5,0 mb; 30,0 cm – 3,3 mb; 11,0 cm – 9,0 mb; 13 cm 
– 7,6 mb; 15 cm – 6,7 mb; 25,0 cm – 4,0 mb.

Pobierane próby powinny być reprezentatywne dla całej 
uprawy na danym polu – pole o pow. do 5 ha min. 3 próby, na 
każde kolejne 10 ha dodatkowo jedna próba.

Należy określić przyczynę zniszczenia lub uszkodzenia ro-
ślin – jaki jest udział złego przezimowania, a jaki innych czyn-
ników (chorób, szkodników, błędów agrotechnicznych, działa-
nia zwierzyny łownej). W przypadku dużej liczby wątpliwych 
roślin konieczne są drugie oględziny po 7-10 dniach. Wskaza-
ne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Rzepak ozimy
Plantacja posiada obsadę żywych roślin poniżej 15 szt/m2 

(średnia z całego pola) na całym polu lub jego części, ale co 
najmniej na 10% powierzchni pola. Rośliny martwe są wy-
raźnie widoczne i można je policzyć. Łączna liczba roślin 
martwych i żywych przekracza 25 szt/m2 – świadczy to o mi-
nimalnej oraz dopuszczalnej obsadzie jesienią.

Na plantacji nie ma wyraźnych oznak uszkodzeń spowodo-
wanych przez choroby (kiła kapuściana, zgnilizna rzepakowa) 
lub żerowania szkodników (śmietka kapuściana, chowacz ga-
lasówek). Stożek wzrostu jest martwy (miękki, rozwarstwia 
się). Szyjka korzeniowa jest miękka, o jasnobrązowej barwie, 
skórka zsuwa się pod naciskiem palca.

Po wyciągnięciu rośliny sprawdzamy system korzeniowy. 
Jeśli przekrój korzenia jest jasnobrązowy lub brązowy zamiast 
biały, to roślina po 7-10 dniach od ruszenia wegetacji nie bę-
dzie się rozwijała i obumrze. Jeżeli skórka korzenia jest zdro-
wa, natomiast przemarzły tylko drobne korzonki, to rzepak 
zregeneruje tę stratę i będzie się dalej rozwijał. Przy całkowi-
tym wymarznięciu występuje charakterystyczny i nieprzyjem-
ny zapach zgniłej kapusty.

Zniszczenie lub uszkodzenie samych liści rzepaku nie decy-
duje o całkowicie zniszczonej roślinie – taka rozeta liści od-
buduje się.

Jeżeli powierzchnia uszkodzona przekracza 50% powierzch-
ni pola i nie jest możliwe wydzielenie powierzchni nieuszko-
dzonej (do dalszego użytkowania) całe pole kwalifikuje się do 
zaorania i przesiewu.

Przy wymoknięciach doliczamy do powierzchni uszkodzo-
nej obrzeże pola, gdzie rośliny są o połowę niższe niż średnia 
na polu. Jeżeli przeoranie/przesiew musi być wykonany we-
wnątrz pola, to należy zapewnić drogę dojazdową i jak najbar-
dziej zoptymalizować kształt pola.

Zboża ozime
Całkowite zniszczenie roślin jest wyraźne, rośliny łatwo 

wyciąga się z gleby.
W przypadku porażenia w znacznym stopniu przez choro-

by i szkodniki, uszkodzenia spowodowane złym przezimo-
waniem jest trudne do określenia, dlatego o zakwalifikowaniu 
jako rośliny martwej decyduje stan węzła krzewienia.

Minimalna obsada i faza rozwojowa ozimin zapewniająca 
przezimowanie roślin

Gatunek Min. ilość roślin 
na m2

Faza rozwojowa  
(stadium BBCH)

Jęczmień ozimy 150 Faza 3 liści (13 BBCH)

Pszenica ozima 250 Faza 2 liści (12 BBCH)

Pszenżyto ozime 250 Faza 2 liści (12 BBCH)

Żyto ozime 120 Faza 3 liści (13 BBCH)

Rzepak ozimy 30 Faza 8 liści (18 BBCH)

Definicje
Wymoknięcie – działanie wody pochodzącej ze stopionego 

śniegu, która nie wsiąka w zamarzniętą glebę, ale zamarza na 
powierzchni i tworzy skorupę lodową.

Wymarznięcie – rośliny zostały uszkodzone przez działanie 
temperatury poniżej 0oC.

Wysmolenie – wysuszające działanie wiatrów w okresie 
bezśnieżnej zimy

Wyprzenie – negatywne działanie okrywy śnieżnej przy 
niezamarzniętej glebie, powodujące zamieranie roślin na sku-
tek trwających procesów życiowych przy braku tlenu.

Wysadzenie – wynoszenie roślin z gleby na skutek zmian 
objętości gleby przy kolejnym jej zamarzaniu i rozmrażaniu 
(odwilży).

Opracował:  ~ Wiesław Biały

Ujemne skutki przezimowania  
– praktyczne wskazówki do oceny plantacji
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W Przeźmierowie, Baranowie oraz zachodniej części 
Poznania od lat krąży legenda dotycząca duchów 
pruskich żołnierzy. Pierwsze informacje o sły-

szanych równo o północy werblach pruskiej armii pochodzą 
z wydanej w 1893 roku książki etnografa Otto Knoopa „Sa-
gen und Erzäh-lungen aus der Provinz Posen”. Według prze-
kazu Knoopa są to odgłosy pochowanych tam pruskich żołnie-
rzy, którzy zginęli podczas walki z powstańcami w 1848 roku. 
W związku z tą legendą istnieją rozbieżności, które postaram 
się wyjaśnić przy wykorzystaniu materiałów historycznych 
oraz nowoczesnej techniki.

Oryginalny tekst z książki Knoopa nie jest zbyt długi (rysu-
nek 1). W tłumaczeniu „tam gdzie droga do Krzyżownik koło 
Poznania odgałęzia się od starej ulicy Bukowskiej słyszy się 
w lesie w nocy o godz. 12 częste odgłosy werbli i wydawanie 
komend. Niedaleko od tego miejsca są pochowani żołnierze, 
którzy w roku 1848 w Buku mieli być zamordowani przez po-
wstańców” (tłumaczenie W. Bukowski). 

Spróbujmy dokładnie ustalić, o jakim miejscu pisze ponad 
128 lat temu Otto Knoop. W tym celu możemy wykorzystać 

niemieckie mapy z tego okresu tzw. Messtischblatt (1:25 000), 
a także najstarsze zdjęcie lotnicze wykonane przez niemiecką 
armie w 1940 roku. O ile w przypadku map możemy mówić 
o potencjalnych błędach popełnionych przez kartografa, o tyle 
w przypadku zdjęcia błąd ten jest minimalny i pozwala na do-
kładne umiejscowienie historycznych miejsc. Zarówno na ma-
pie z 1898 roku jak i na późniejszym o 42 lata zdjęciu układ 
ulic oraz las się pokrywają, dlatego do dalszych badań wyko-
rzystano zdjęcie lotnicze. Na jego podstawie oraz oprogramo-
wania komputerowego Google Earth Pro możemy dokładnie 
wyznaczyć dzisiejsze położenie miejsc związane z tą legendą. 
W tym celu zdjęcie zostało nałożone na dzisiejszą mapę sa-
telitarną oraz zeskalowane na podstawie charakterystycznych 
– istniejących do dziś budynków itd. Rysunku 2 przedstawia 
zaznaczone lokalizacje na zdjęciu z 1940 roku, natomiast na 
rysunku 3 te same obiekty naniesione na dzisiejszą mapę sa-
telitarną.

W pierwszej kolejności ustalmy miejsce występowania opi-
sanych w legendzie zjawisk. Dzięki mapom oraz zdjęciu mo-
żemy dokładnie zlokalizować przebieg starej, nieistniejącej 
już drogi do Krzyżownik, a w konsekwencji las (o powierzch-
ni 28,3 ha), który znajdował na skrzyżowaniu tej drogi oraz 
pobliski lasek (o powierzchni 1,7 ha). Nawiedzony las prze-
trwał do dnia dzisiejszego, znajduję się na terenie Przeźmiero-
wa – to las zlokalizowany pomiędzy ul. Sosnową a Torem Po-
znań. Lasek, w którym zapewne również „straszyło”, niestety 
znajduje się już na terenie Toru Poznań.

O ile miejsce opisanych zjawisk nadprzyrodzonych nie bu-
dzi większych kontrowersji dokładna lokalizacja mogiły pru-
skich żołnierzy nie jest do końca jasna. Otto Knoop piszę „nie-

Rysunek 2. Miejsca związane z legendą zaznaczone na zdjęciu lotniczym z 1940

Co wiemy o tajemniczej legendzie  
o pruskich żołnierzach w Przeźmierowie?

Rysunek 1. Oryginalny tekst z książki Otto Knoopa.
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Rysunek 3. Miejsca związane z legendą zaznaczone na dzisiejszej mapie

daleko tego miejsca pochowani są pruscy żołnierze”. Jedynym 
zaznaczonym na mapach, miejscem pochówku w okolicy jest 
nieistniejący już cmentarz ewangelicki przy ul. Wichrowej 
znajdujący się ok. 1 km od lasu. Dziś już sama dokładna lo-
kalizacja cmentarza jest kwestią sporną. Można przeczytać, 
że znajdował się on na terenie ogródków działkowych, pola 
golfowego lub lotniska Ławica. Tą kwestie pozwala w 100% 
rozwiązać analiza zdjęcia lotniczego, ponieważ cmentarz ten 
został zlikwidowany dopiero w latach 60 XX wieku. Na ry-
sunku 3 przedstawiono dokładną lokalizacje – cmentarz ten 
znajdował się w całości na terenie dzisiejszego lotniska Ła-
wica. Na podstawie analizy komputerowej można określić 
wielkość cmentarza – ok 1000 m2. To wielkość bardzo małe-
go wiejskiego cmentarza, biorąc pod uwagę cmentarz ewan-
gelicki w Kobylnikach oraz stosunkowo małą gęstość zalud-
nienia (tym bardziej ewangelików) w XIX wieku, wydaje się 
prawdopodobne, że w większości stanowił on mogiłę pruskich 
żołnierzy.

 Wojciech Bukowski wysunął alternatywną teorie jakoby 
pruscy żołnierze nie został pochowani na cmentarzu (ten mógł 
jeszcze wtedy nie istnieć) a w małym lasku na terenie Toru 
Poznań. Według jego badań w lasku tym rosły dęby, (wycięte 
w latach 70-tych przy budowie toru) sięgające wiekiem pierw-

szej połowy XIX wieku. Osobiście za bardziej prawdopodob-
ny wydaje się pochówek na cmentarzu – lub umiejscowienie 
cmentarza w miejscu pochówku żołnierzy. Wojskowa mogi-
ła raczej zostałaby zaznaczona na późniejszych niemieckich 
mapach. Odpowiedź mogłaby dać tylko analiza terenowa (np. 
georadar) zaznaczonego fragmentu Toru Poznań, lub doku-
mentacja cmentarza.

Szczegóły powstania legendy z okresu Wiosny Ludów, jak 
i dokładne miejsce spoczynku szczątków pruskich żołnierzy 
owiane są mgłą tajemnicy. Czy Otto Knoop w swojej książ-
ce opisując wydarzenia sprzed 173 lat zamieścił autentycz-
ny przekaz? Czy go podkoloryzował? tego się nie dowiemy. 
Natomiast sama legenda bez względu na wiarę w zjawiska 
nadprzyrodzone czy mgłę tajemnicy, jaka ją otacza stała się 
z pewnością częścią naszej lokalnej kultury stąd warto o niej 
pamiętać i wytężyć słuch … zwłaszcza podczas wieczornych 
spacerów w tych okolicach…

~ Michał Stasiak

PS Jeśli posiadają Państwo więcej szczegółów dot. legendy 
oraz cmentarza przy ul. Wichrowej,  zapraszam do podzielenia 
się nimi na grupie Historia i historie - Gmina Tarnowo Pod-
górne na portalu Facebook lub na mój mail: mdstasiak@o2.pl.
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Trwa aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych Gminy 
Tarnowo Podgórne. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu 
z przeznaczeniem pod inwestycje, hali, magazynu lub 

lokalu, zgłoś się do Tarnowskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości (TCWP) i umieść ofertę sprzedaże lub wynajmu 
swojej nieruchomości w naszej bazie. 

Zgłosić można zarówno małe jak i duże tereny inwestycyj-
ne, mieszczące się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, dla 
których ustanowiony został Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego – Aktywizacja Gospodarcza. Wstępnego 
zgłoszenia dokonać można telefonicznie: (61 8959 242), ma-
ilowo (kontakt@tarnowo-podgorne.pl) oraz za pośrednictwem 
formularza elektronicznego. Wspomniany formularz dostępny 
jest na stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl). To kilka 
rubryk do wypełnienia, charakterystyka terenu, podstawowe 
informacje takie jak powierzchnia, kształt, uzbrojenie dział-
ki. Istnieje możliwość dodania zdjęć, co w znaczący sposób 
wpływa na atrakcyjność oferty i uwiarygadnia opis. Po wypeł-
nieniu formularza, zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez 
pracowników TCWP i dodane do bazy gruntów Gminy Tar-
nowo Podgórne. Od tego momentu właściciel gruntu może li-

czyć na wsparcie Gminy w zakresie promocji terenu czy też 
innej nieruchomości wśród potencjalnych inwestorów. Tereny 
inwestycyjne udostępniane są na gminnej stronie internetowej, 
w zakładce dedykowanej inwestorom. Dodatkowo właściciele 
gruntów mogą liczyć na promocję międzynarodową, w opar-
ciu o współpracę Gminy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powia-
tów Wielkopolskich – Centrum Obsługi Inwestora (COI) oraz 
Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH). Każdy, kto myśli 
o zbyciu posiadanego terenu, a nie ma do tego głowy, chce 
w sposób bezpłatny rozreklamować swoją ofertę, dotrzeć z nią 
do jak największej liczby odbiorców i potencjalnych kupców, 
powinien skontaktować się z nami. W przypadku pojawienia 
się inwestora, pośredniczymy w kontakcie, udzielamy nie-
zbędnych informacji i wsparcia, kwestię negocjacji pozosta-
wiając w gestii właściciela terenu. Możesz liczyć na naszą po-
moc i zaangażowanie! 

Aby być na bieżąco, zachęcamy do systematycznego odwie-
dzania naszej strony internetowej oraz śledzenia nas w me-
diach społecznościowych. 

~ TCWP

Gmina Tarnowo Podgórne wspiera lokalnych przed-
siębiorców, start-upy oraz mieszkańców, planujących 
rozpocząć pracę na własny rachunek, m.in. poprzez 

organizację bezpłatnych konsultacji specjalistów – księgowej, 
doradcy podatkowego oraz radcy prawnego. W nadchodzą-
cym czasie, ze względu na sytuację epidemiczną oraz w trosce 
o bezpieczeństwo przedsiębiorców i naszych ekspertów, nie 
zmieni się sposób świadczenia wsparcia. Dyżury księgowe, 
podatkowe jak i prawne odbywać się będą mailowo, od ponie-
działku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Wszel-
kie pytania, kierowane do ekspertów, prosimy przesyłać na ad-
res: kontakt@tarnowo-podgorne.pl 

Dodatkowo, raz w miesiącu, w wyznaczonym terminie 
skorzystać można z konsultacji telefonicznych. W przypad-
ku chęci zasięgnięcia porady drogą telefoniczną, niezbędna 
jest wcześniejsza rejestracja w biurze Tarnowskiego Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. W tym celu wyślij zgłosze-
nie mailowo na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl lub 
zadzwoń: 61 89 59 242. Informacji na temat dyżurów spe-
cjalistów udziela Dagmara Orlik. Szczegółowe informacje, 
dotyczące konsultacji, dostępne są także na stronie interne-
towej Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
(www.tcwp.pl) w zakładce „doradztwo”. 

Harmonogram telefonicznych konsultacji specjalistów 
w drugim kwartale 2021 r.

Doradca podatkowy 
12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca
W trakcie konsultacji ekspert odpowie na pytania m.in. 

o formalności związane z założeniem firmy, wyborem najko-
rzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji 
podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagad-
nień, które pojawiają się przy zakładaniu oraz prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Doradca odpowie także na wszel-
kie pytania dot. Tarcz Antykryzysowych. 

Księgowa
19 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca
Księgowa udziela wsparcia w zakresie wyboru formy opo-

datkowania, zmiany formy opodatkowania, obowiązków ewi-
dencyjnych i podatkowych w zakresie podatku dochodowego. 
Dowiesz się także jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związ-
ku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych (kasa fiskalna, 
sprzedaż wysyłkowa) oraz w zakresie ubezpieczeń społecz-
nych ZUS, podatku VAT i zatrudnienia pracownika na umowę 
o pracę i umowy cywilnoprawne (zlecenia, o działo) oraz wy-
mogi przy zatrudnianiu obcokrajowców. 

Radca prawny
14 kwietnia, 19 maja, 9 czerwca 
Dyżur obejmuje m. in. opiniowanie umów i innych doku-

mentów w obrocie gospodarczym, doradztwo w bieżących 
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlu oraz z za-
kresie prawa pracy. 

~ Dagmara Orlik, TCWP

Aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych 
Gminy Tarnowo Podgórne

Konsultacje specjalistów
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~ aktualności

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności, 
wśród osób stawiających pierwsze kroki w biznesie, 
jest działalność nierejestrowana a właściwie, zgodnie 

z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców”, 
działalność nieewidencjonowana. Czym jest i jakie niesie ze 
sobą korzyści i obowiązki ta forma świadczenia usług?

Podstawową zaletą tej działalności jest mniejszy formalizm, 
związany z jej rozpoczęciem. Działalności nieewidencjono-
wanej nie musimy zgłaszać w Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ani też w Urzędzie 
Skarbowym czy GUS. Działalność tego typu może być prowa-
dzona przez osobę fizyczną której przychody, choćby nawet 
nie zostały faktycznie otrzymane, nie przekraczają w żadnym 
miesiącu 50% kwoty płacy minimalnej (w 2021 r. kwota ta to 
2 800 zł brutto) i która nie prowadziła działalności gospodar-
czej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Należy jednak pa-
miętać, że jeżeli miesięczny limit przychodu zostanie przekro-
czony to dana działalność staje się działalnością gospodarczą, 
od dnia w którym nastąpiło przekroczenie. Dlatego też szcze-
gólnie istotne jest, aby monitorować swoje przychody, do cze-
go potrzebna nam będzie uproszczona ewidencja sprzedaży 
za dany dzień, do prowadzenia której zobowiązane są osoby 
prowadzące działalność nieewidencjonowaną. Jeżeli nastąpi 
przekroczenie limitu przychodów, należy działalność  w ciągu 
siedmiu dni zarejestrować w CEIDG oraz w terminie 6 miesię-
cy przystąpić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Dopóki taka sytuacja nie nastąpiła, a nasze przychody miesz-
czą się w ustawowym limicie, możemy spokojnie prowadzić 
działalność nieewidencjonowaną, korzystając z wszystkich 
związanych z tym przywilejów. Jedną z niewątpliwych korzy-
ści jest brak konieczności opłacania składek na ubezpiecze-
nia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jednakże jak to 
niejednokrotnie bywa w polskim prawie jest pewien haczyk. 
Brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i zdrowotne jest jednoznaczny  tyko w przypadku dzia-
łalności o charakterze handlowym (wytwarzanie i sprzedaż, 
sprzedaż towarów) natomiast nie ma już takiej pewności jeżeli 
chodzi o działalność polegającą na świadczeniu usług, co wy-

nika z treści wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych interpretacji przepisów prawnych dotyczących podlega-
niu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Poza zwolnieniem z konieczności opłacania składek ZUS 
osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie musi 
płacić comiesięcznych albo cokwartalnych zaliczek na poda-
tek dochodowy, co nie oznacza, że jest z tego podatku zwol-
niona. Przychód z działalności nieewidencjonowanej sumuje 
się z pozostałymi przychodami i zostaje opodatkowany we-
dług skali podatkowej (nie ma możliwości rozliczenia się 
metodą liniową lub ryczałtowo). Rozliczany jest w zeznaniu 
rocznym PIT – 36  jako inne źródła przychodów.

Istotną również korzyścią z prowadzenia działalności nie-
ewidencjonowanej jest, co do zasady,  zwolnienie z podatku 
VAT. Niestety podobnie jak to jest w przypadku obowiązku 
opłacania składek ZUS w przypadku podatku VAT również 
istnieje grupa osób prowadzących działalność nieewidencjo-
nowaną, która nie jest zwolniona objęta tym zwolnienie. Do-
tyczy to w szczególności jubilerów, osób prowadzących dzia-
łalność doradczą czy też consultingową (szczegółowo osoby 
które nie są wyłączone z opłacania podatku VAT zostały wy-
mienione w artykule 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług). Biorąc powyższe pod uwagę nale-
ży pamiętać, że jeżeli nasza działalność nieewidencjonowana 
podlega konieczności opłacenia podatku VAT to należy rów-
nież zakupić kasę fiskalną, uzyskać numer NIP oraz przesy-
łać do comiesięczne sprawozdania JPK. Pamiętajmy, że o ile 
działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospo-
darczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo 
przedsiębiorców” o tyle w rozumieniu Kodeksu cywilnego my 
jako prowadzący taką działalność jesteśmy przedsiębiorcami. 
Oznacza to, że musimy respektować prawa konsumenta oraz 
przestrzegać przepisów RODO.

~ Justyna Krynicka, TCWP

Rubryka prawna TCWP

Działalność nierejestrowana  
– korzyści i obowiązki

Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Wędkarstwa „Prze-
źmierowo” zaprasza nowych członków w swoje szeregi!

Woda Stowarzyszenia znajduje się w BATOROWIE. 
Jest to piękny teren z łąkami i lasem i po środku staw, teren jest 
ogrodzony i monitorowany.

Wszystkie składki członkowskie przeznaczone są na zary-
bienie i utrzymanie wody . Zakupione ryby są z ekologicznej 
hodowli, karmione ziarnami zbóż. 

Nad naszym stawem można ustawiać przyczepy campingo-
we lub rozbić namiot i przyjeżdżać z rodziną.

Organizujemy również Zawody Wędkarskie, kończące się 
rodzinnymi spotkaniami integracyjnymi

Serdecznie zapraszam!
~ Ireneusz Matuszewski

Prezes Stowarzyszenia, tel. 504 263 279 

Zacznij przygodę z wędkarstwem!
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Certyfikat Srebrny „Profesjonalny UTW” 
w Tarnowie Podgórnym
W imieniu Zarządu z ogromną ra-

dością informuję , że starania 
w sprawie uzyskania certyfika-

tu srebrnego „Profesjonalny UTW” zosta-
ły uwieńczone sukcesem. Na warsztatach 
„Akademia Lokalnego Animatora Aktyw-
ności Seniora” w Podegrodziu, w czerwcu 
2020 r., organizowanych przez Ogólnopol-
ską Federację Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, zapadła ostateczna decyzja o przy-
stąpieniu do procesu certyfikacji, ustalono 
jakie dokumenty będą wymagane. Po po-
wrocie przystąpiliśmy do przygotowania 
dokumentów obrazujących naszą działal-
ność w trzech obszarach:

- obszar 1: formalno-prawne aspekty 
działania UTW,

- obszar 2: merytoryczno-organizacyj-
ne aspekty działania UTW,

- obszar 3: współpraca UTW z pod-
miotami zewnętrznymi.

Ze względu na lockdown Komisja nie 
mogła przyjechać do nas. Trzeba było 
wszystkie wymagane dokumenty przy-
gotować, zeskanować i przesłać mailem 
do Federacji. Było nam łatwiej, gdyż po-
dobną procedurę przeszliśmy już 2016 
roku ubiegając się (z sukcesem!) o brą-
zowy certyfikat. 

Stawka tym razem była większa i wy-
mogi również: „Certyfikat srebrny”. Były 
pytania o publikacje, nową siedzibę, na-
szą działalność w czasie pandemii… Po-
zostało już tylko czekać na werdykt. 

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020 
r. Komisja certyfikacyjna Ogólnopolskiej 
Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, po 
rozpatrzeniu dostarczonych dokumentów, 
ich rzetelności i kompletności wdrożenia 
poszczególnych standardów postanowiła 
przyznać naszemu uniwersytetowi Certy-
fikat srebrny „Profesjonalny UTW”!

Tak wysoka ocena naszej działalności 
motywuje nas do dalszej pracy, podno-
szenia jakości i atrakcyjności oferty edu-
kacyjnej i aktywizującej, dedykowanej 
naszym studentom. 

Jako Prezes UTW jestem bardzo dum-
na z uzyskanego tytułu i chciałam ser-
decznie podziękować Zarządowi za jego 
pracę oraz władzom Gminy za wspiera-
nie naszej działalności.

Przepiękny grawerton z dumą powiesi-
my w naszym biurze.

~ Irena Szewczyk 
Prezes UTW

Wieści z UTW
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w Nowym 

Sączu dokonując oceny naszej działalności, docenia-
jąc pracę zarządu i zaangażowanie słuchaczy, przy-

znała Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarno-
wie Podgórnym tytuł „Profesjonalny Uniwersytet III Wieku 
– Certyfikat Srebrny”. Federacja podjęła tę decyzję 8 grudnia 
ubiegłego roku a certyfikat dotarł do nas w lutym bieżącego 
roku. Termin uroczystości 10-lecia, podczas której miało na-
stąpić wręczenie certyfikatu, nadal nie jest do końca sprecyzo-
wany. Wobec powyższego certyfikat został dostarczony drogą 
pocztową. Przypomnę, że Brązowy Certyfikat otrzymaliśmy 
w roku 2016. Dziękujemy. Jesteśmy dumni i zmobilizowani 
do jeszcze lepszej pracy w celu zdobycia Złotego Certyfikatu. 
Może na 15-lecie?

Tymczasem, z niecierpliwością oczekujemy wznowienia 
stacjonarnych zajęć. Przygotowujemy je zgodnie z harmono-
gramem, żebyśmy mogli wznowić naszą działalność, gdy tyl-
ko to będzie możliwe. Jesteśmy dobrej myśli, choćby dlatego, 
że szczepienia kolejnych roczników przebiegają ustalonym 
trybem. Dodatkowy punkt szczepień na Tarnowskich Termach 
przyspieszył terminy dla chętnych 70+, chcących się zaszcze-

pić. Słowa podziękowania kierujemy na ręce Gminnego koor-
dynatora ds. szczepień Ewy Noszczyńskiej-Szkurat. 

W chwili obecnej nie ma możliwości organizowania wykła-
dów w realu, dlatego prowadzimy intensywne rozmowy z wy-
kładowcami odnośnie ich nagrywania i prezentowania on-li-
ne. Odbywają się spotkania w sieci z naszym zaprzyjaźnionym 
przewodnikiem Bartkiem, który z ogromną pasją przedstawia 
piękno i uroki miejsc, które warto zwiedzić.

Przed nami Wielkanoc. Przed rokiem z pewnością nikt z nas 
nie przypuszczał, że świąteczny scenariusz się powtórzy. Wie-
rzyliśmy, że „nic dwa razy się nie zdarza”, a jednak. Mimo 
wszystko, nie traćmy nadziei. Święta Wielkanocne to czas ra-
dości i nowego życia, czas, który każdy z nas spędzi w je-
dyny indywidualny, niepowtarzalny sposób. Życzymy wielu 
pięknych i radosnych chwil w rodzinnym gronie i w ramach 
możliwości, przy pięknej pogodzie, na łonie natury. Życzymy 
również smacznego jajka, obfitego dyngusa oraz bogatego za-
jączka. Bądźmy zdrowi. dbajmy o siebie.

Myślę, że do wszystkich naszych członków, wraz z życze-
niami dotarły świąteczne jajka i zachęciły naszych słuchaczy 
do wzięcia udziału w plastycznym konkursie. Wyniki ogłosi-
my w kolejnym numerze „Sąsiadki-Czytaj”.

Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i zobaczenia w realu!
~ Maria Zgoła     
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– Dziękuję za zastrzyk mega pozytywnej energii! Luksusowy 
prezent! Cudowne popołudnie w fantastycznym gronie. Skóra 
po zabiegu rewelacyjna! – takie słowa padły z ust pań dotknię-
tych chorobą nowotworową po wizycie w Instytucie Zdrowia 
i Urody LaVida w Poznaniu, do którego zabraliśmy je z okazji 
Walentynek. Dla nas Walentynki od zawsze były czasem mi-
łości, serdeczności i troski o drugiego człowieka. Zwłaszcza 
tego samotnego lub boleśnie doświadczonego. W tym roku 
chcieliśmy, aby onko-dziewczyny, które nam zaufały, zapo-
mniały na chwilę o chorobie i uwierzyły, że nadal są piękne 
i mogą czuć się i wyglądać bosko! Z wielką radością obser-
wowaliśmy zachwyt i blask w ich oczach, po nawilżająco-od-
żywczych masażach i chwilach relaksu, jakie zafundowały 
nam profesjonalne i przesympatyczne kosmetolożki z Insty-
tutu La Vida. Wrażenie wyjątkowości potęgował fakt, że zo-
staliśmy osobiście powitani przez Panią Natalię – właścicielkę 
Instytutu oraz Panią Emilię – główną menedżerkę, która za-
dbała o nasz komfort i dobre samopoczucie. Dziękujemy za 
tak wspaniałe przyjęcie i luksusowe zabiegi dla naszych pod-
opiecznych. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących zacie-
śnienia naszej współpracy z Instytutem Zdrowia i Urody La 
Vida, z której szczególnie będą zadowolone seniorki. Zwłasz-
cza te, które zdecydują się wziąć udział w kolejnej odsłonie 
projektu „Piękni i zadbani w każdym wieku”. Ruszamy z re-
krutacją! Więcej informacji o projekcie i warunki uczestnic-
twa w artykule poniżej.  

W minionym miesiącu zadbaliśmy również o dobre samo-
poczucie samotnych seniorów w Domu Seniora. Każdy z nich 
otrzymał przepiękną kartkę zrobioną przez wolontariuszy z SP 
Przeźmierowo pod opieką artystyczną Dawida Dopieralskie-
go, który dodatkowo przygotował wzruszający film dokumen-
tujący nasze spotkania i wizyty w latach ubiegłych. Film ten 
sprawił seniorom wielką radość i dał poczucie, że pomimo 

obostrzeń związanych z pandemią cały czas są dla nas ważni 
i pamiętamy o nich. 

Dzięki Waszym darowiznom uruchamiamy ponownie 
wsparcie psychologiczne „Nie jesteś sam!”. Podobnie jak 
w zeszłym roku z naszej pomocy mogą skorzystać osoby do-
tknięte chorobą nowotworową, jak również osoby w trudnej 
sytuacji życiowej, którym towarzyszą stany lękowe, poczucie 
frustracji, stres lub kryzysy emocjonalne. Zapewniamy jedną, 
bezpłatną wizytę w sytuacji, gdy chwieje się nasze poczucie 
bezpieczeństwa i równowagi w życiu. Konsultacje niezmien-
nie prowadzi Mariola Bardziejewska – psycholożka z wie-
loletnim doświadczeniem. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt na adres: fundacja@nigdyniejestzapozno.org lub 
telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 
18.00 pod numerem tel. 666 537 550. Liczba konsultacji ogra-
niczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Już dziś zadbaj o swoje 
zdrowie psychiczne.

Pamiętaj! Nie jesteś sam! 

Ty też możesz pomóc! Przekaż nam 1% podatku!  
KRS: 0000611775 Razem możemy więcej! 

~ Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

Zaczynamy nowy sezon, a wraz z nim Wasze ulubione 
projekty. W tym numerze prezentujemy „Piękni i za-
dbani w każdym wieku” – kompleksowe warsztaty sty-

lu i rozwoju osobistego dla seniorów. Podczas spotkań m.in. 
z psychologiem, stylistą, dietetykiem, fizjoterapeutą, kosme-
tologiem, wizażystką, seksuologiem i instruktorem jogi, na-
uczysz się jak na nowo zaakceptować i pokochać siebie oraz 
swoje zmieniające się ciało. Poznasz swoje atuty. Doświad-
czysz poczucia bycia tu i teraz w zgodzie ze swoimi warto-
ściami i przekonaniami. Docenisz czas jaki nam ofiarowa-
no i ponownie złapiesz wiatr w żagle. Poznasz wspaniałych 
i otwartych ludzi, którzy podobnie jak ty będą chcieli przeżyć 
coś niezwykłego! Będziemy się spotykać w hotelu Glamour 
w Przeźmierowie. Projekt zakończą indywidualne konsulta-
cje z osobistą stylistką oraz wizyty studyjnej w wybranych 
sklepach odzieżowych i profesjonalna sesja zdjęciowa wyko-
nana przez światowej sławy fotografkę Katarzynę Piwecką. 
Do udziału zapraszamy panie i panów w wieku 55+ z Gminy 
Tarnowo Podgórne. Startujemy pod koniec kwietnia. Liczba 
miejsc ograniczona! Więcej informacji na www.nigdyniejest-

zapozno.org lub na www.facebook.com/fundacjanigdynieje-
stzapozno. Zapisy na fundacja@nigdyniejestzapozno.org lub 
pod nr tel. 666 537 550 od poniedziałku do piątku w godz. od 
10.00 do 18.00. 

Przyjmujemy również zgłoszenia do udziału w tanecznym 
projekcie „Senior Active Dance”, „Akademia Młodych i Star-
szych Orłów” oraz „Namaluj swój świat”. Opis projektów 
w kolejnym wydaniu Sąsiadki. 

Serdecznie zapraszam!
~ Maja Stępień prezes Fundacji ,,Nigdy nie jest za późno’’

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Dzielimy się tym co mamy!

Ruszają zapisy! 

~ stowarzyszenia
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Początek roku 2021 Koła PZW 132 Tarnowo Podgórne był 
inny niż zazwyczaj – nie było zebrania sprawozdawczego za 
rok 2020, które pozwoliłoby na podsumowanie minionego se-
zonu (decyzją Zarządu zebranie sprawozdawcze odbędzie się 
w pierwszym możliwym terminie, po zniesieniu obostrzeń 
w związku z panującą epidemią wirusa COVID-19).

Plan Pracy Koła na rok 2021 przedstawia się następująco:
11 kwietnia: Otwarcie sezonu wędkarskiego 2021 – Jezio-

ro Niepruszewo (Zawody o Puchary przechodnie im. Gerar-
da Raszewskiego, Zdzisława Barciszewskiego oraz Tomasza 
Braniewicza)

2 maja: zawody spławikowe o tytuł Mistrza Koła (I tura) – 
Baranowo

16 maja: Spinningowe Mistrzostwa Koła (I tura) – rzeka 
Warta

30 maja: Zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – Bara-
nowo

13 czerwca: Zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Pod-
górne – Baranowo

27 czerwca: zawody dla dzieci i młodzieży – Baranowo
28 czerwca: (II tura Mistrzostw Koła, spławik)
11 lipca: Zawody o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne

25 lipca: Mistrzostwa Koła (II tura) – Radzyny Małe
1 sierpnia: Otwarte zawody o tytuł Mistrza Gminy Tarnowo 

Podgórne 
20-22 sierpnia: Zawody rodzinne (3-osobowe) – Bardo – 

Tarnowo Podgórne
29 sierpnia: zawody dla dzieci i młodzieży – zakończenie 

lata – Baranowo 
12 września: Otwarte zawody Sołeckie dla dorosłych – Ba-

ranowo
26 września: Otwarte zawody spinningowe z łodzi „LUSO-

WO 2021” (miejsce zawodów może ulec zmianie)
3 października: Spinningowe Mistrzostwa Koła (II tura) – 

rzeka Warta
9 października: Jesienne sprzątanie brzegów stawów Bara-

nowo

Wszystkich zainteresowanych wykupieniem pozwoleń na 
nadchodzący sezon 2021 zapraszamy w każdy wtorek w go-
dzinach 18.00 – 20.00 do siedziby Koła: Tarnowo Podgórne 
ul. Sportowa 1.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wieści wędkarskie

Z praktyki dietetyka

Głodówka – skuteczny detoks czy katastrofa?

Spektakularne efekty w krótkim czasie? Nie tędy droga! 
Jeśli masz za sobą głodówkę lub myślisz o niej, koniecz-
nie przeczytaj dlaczego nie warto tego robić! 

Na samym początku zadaj sobie pytanie, czy chcesz szyb-
kich efektów doprowadzając organizm do ruiny, czy pracować 
dłużej na zdrowe i długotrwałe efekty? 

W internecie pojawia się wiele informacji na temat głodó-
wek. Niestety wiele z nich przyklaskuje pomysłowi głodzenia 
się! Raz na zawsze rozprawmy się z mitami dotyczącymi gło-
dówek w celu zrzucenia zbędnych kilogramów. 

Dlaczego stosujemy głodówki?
Zniechęceni dietami, które nam nie smakują, a na efekty 

trzeba poczekać, zaczynamy szukać ekspresowych rozwiązań. 
Przez bardzo niską podaż kalorii organizm zacznie czerpać 
energię z dostępnych zasobów. To rozumowanie jest bardzo 
prostolinijne i wcale nie oznacza, że drastyczne obcięcie kalo-
rii pozwoli osiągnąć takie same efekty, jak przy zbilansowanej 
diecie, tylko szybciej. Kalorie to nie wszystko! Właśnie dlate-
go kładę ogromny nacisk na to, by diety, które otrzymujecie 
ode mnie, trafiały w Wasz gust! 

Pamiętajmy, że niedostarczanie organizmowi niezbędnych 
składników odżywczych powoduje bardzo poważne konse-
kwencje! Do najpoważniejszych możemy zaliczyć:

•  zatrzymanie akcji serca – organizm zacznie spalać nie tyl-
ko tłuszcz, ale również mięśnie, a fragmentaryzacja włó-
kien tego narządu może być śmiertelna,

•  powstanie kwasicy ketonowej, która może doprowadzić 
do śpiączki cukrzycowej,

•  zwiększenie stężenia mocznika oraz amoniaku we krwi, 
co jest niebezpieczne dla osób z chorobami nerek i wątro-
by, 

•  spłaszczenie kosmków jelitowych, których nieprawidło-
we działanie prowadzi do zaburzeń wchłaniania i niedo-
żywienia,

•  pogorszenie stanu paznokci, skóry oraz wystąpienie apa-
tii, a nawet depresji,

•  obniżenie odporności.

Głodówki mają korzystny wpływ wyłącznie w niektórych 
medycznych przypadkach i powinny być przeprowadzane pod 
okiem lekarza. Nie traktujmy ich jednak jako alternatywy dla 
diety. 

Tylko zbilansowana dieta pełna wartościowych i smacznych 
posiłków pozwoli na osiągnięcie celu i uniknięcia efektu jo-jo! 
Zdrowie jest najważniejsze, mamy je tylko jedno! 

- mgr Aleksandra Kotlarz, dietetyk kliniczny
kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl
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Psychologia na co dzień 

Czas na MARZENA!
Marzenia są falą, która niesie nas po oceanie życia. 

Sceptyk powie, że fale bywają zdradliwe. Pobłażli-
wie wypowie słowo „marzyciel” w charakterze ku-

bła zimnej wody. M. Twain przestrzega nas przed takimi ludź-
mi, mówiąc: Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje 
marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wiel-
cy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki”.

Pora na uruchomienie wyobraźni i wiary w sukces.
Jak to zrobić? Należy zacząć od uświadomienia sobie: skąd 

się biorą marzenia? Mogą one być zarówno odzwierciedle-
niem naszej obecnej sytuacji, ale i niezrealizowanych tęsknot 
z dzieciństwa. Treść marzeń jest pochodną wieku, płci, statu-
su, aktualnej sytuacji. 

Kolejne ważne kwestie to: po co marzymy i co dają nam 
marzenia? Dzięki marzeniom lepiej się poznajemy, bo marze-
nia pokazują nasze skryte pragnienia. Są motorem do dzia-
łania, mobilizują, pomagają uporządkować życie, nadać mu 
sens. Wytyczają cele. Stymulują nasza kreatywność i twórcze 
myślenie. Wymyślanie różnych scenariuszy życiowych roz-
budza wyobraźnię. Pozwala oderwać się od rzeczywistości, 
uspokaja, relaksuje, poprawia nam samopoczucie. Marzenia 
mogą być zarówno lekiem na zły nastrój, jak i na nieśmiałość. 
W marzeniach możemy być kimkolwiek chcemy i robić to, co 
chcemy. A nasze mózgi zachowują się wtedy tak, jakby to się 
działo naprawdę. Przechodzą „suchy” trening.

Jak wszystko w życiu, marzenia mogą mieć też ciemniejszą 
stronę. Mogą nas nadmiernie odrywać nas od rzeczywistości. 
Powodować, że będziemy bujać w obłokach zamiast zająć się 
przygotowywaniem projektu, który przybliżyłby nas do speł-
nienia marzeń.

Zatem do spełniania marzeń potrzebna jest nie tylko silna 
motywacja, wyobraźnia, ale też odrobina zdrowego rozsądku. 

K. Romanowska radzi przyjęcie następującej strategii: za-
nim zaczniesz spełniać marzenia, usiądź na chwilę przy kawie 
i odpowiedz sobie na następujące pytania:

1. Po co mi to?
2. Co chcę uzyskać? 
3. Jak chcę się czuć, osiągnąwszy swój cel i spełniwszy ma-

rzenie?
4. W jaki sposób chcę dane marzenie spełnić?
5. Czy wiedzie do niego tylko jedna droga? Jeśli jest ich 

więcej, którą podążę i z jakiego powodu?
6. Jakie jest ryzyko i czy o taką proporcję zysków do kosz-

tów mi w tej sprawie chodzi?
7. O co potrzebuję zadbać, by mieć to, co chcę – biorąc pod 

uwagę siebie samego i świat, w którym żyję?
Dobrze jest odpowiedzieć na te pytania na piśmie. Powie-

dzieć to sobie na głos, nawet patrząc na siebie w lustrze. Zo-
brazować je sobie. Zaangażujemy wtedy większe obszary mó-
zgu, większe obszary psychiki w realizację marzeń. Zadbać o 
to, żeby:

1. Marzenia były konkretne, to pozwala wytyczać jasne 
cele, uświadamiać sobie czego naprawdę chcemy. Zamiast za-
kładać, że „poprawię znajomość angielskiego”, powiedzieć 
sobie, że „nauczę się stu nowych słówek do wakacji”. Nazwa-
nie i ukonkretnienie marzenia pozwoli łatwiej dążyć do zamie-
rzonego celu.

2.  Zaplanować sposób spełnianie marzenia, nie czekać 
aż wszystko zrobi się „jakoś samo”. Poszukaj odpowiedniego 
słownika, zaloguj się na stronie internetowej, która pomoże ci 
kontrolować postępy. Naklej karteczki z aktualnie poznawa-
nymi słówkami w widocznych miejscach. Odsłuchuj popraw-
ną wymowę, sprawdzaj poprawność pisowni. Poproś kogoś, 
żeby cię „odpytał”. Zacznij używać tych słówek w zdaniach i 
szerszych wypowiedziach

3. Działać małymi krokami, tak, żeby każdy przybliżał cię 
do realizacji celu. Podziel drogę do realizacji marzenia na eta-
py, nazwij je i wytycz im ramy czasowe. Załóżmy, że do waka-
cji zostały cztery miesiące, wtedy należy opanowywać 25 słó-
wek miesięcznie, około sześciu tygodniowo. A zatem każdego 
dnia należy się skupić na zaledwie jednym słówku. Prawda, że 
jest to nie tylko do zrobienia, ale wręcz do perfekcyjnego wy-
konania? 

4. Wizualizować swoje cele, wyobrażaj sobie, jak to będzie, 
jak marzenie się spełni. Kiedy w czasie najbliższych wakacji 
swobodnie porozumiesz się z ludźmi na ulicy. Łatwiej doga-
dasz się w sklepie, hotelu. Przestaniesz się wstydzić swojego 
dukania i machania rękami. Poczuj tę przyjemność i satysfak-
cję. Dodadzą ci siły. 

5. Nie zniechęcać się niepowodzeniami i nie rezygnuć ze 
swoich pragnień. Nigdy nie jest tak, że wszystko układa się 
gładko i bezkolizyjnie. Któregoś dnia może nas dopaść pa-
skudny ból głowy. Innego, ktoś może bardzo potrzebować na-
szej pomocy. Nie traktuj tego jednak jak przysłowiowych kłód 
po nogi rzucanych przez los. Spójrz na to jak na kolejne wy-
zwania, dzięki którym możesz się sprawdzić jeszcze lepiej. I 
uzyskać jeszcze większą satysfakcję. 

Czy masz już marzenie na czas po pandemii? Może warto 
się teraz nad tym zastanowić i dobrze przygotować do jego 
realizacji? Poświęcając mu uwagę, mniej odczujesz niedogod-
ności dnia dzisiejszego. Powodzenia!

   ~  dr Jadwiga Kwiek
    psycholog, psychoterapeuta

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

  moderatorka SPOTKAŃ z KSIĄŻKĄ
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W ostatnich dniach Biblioteka wprowadziła szereg 
zmian w katalogu on-line, aby ułatwić  wyszukiwa-
nie konkretnych pozycji oraz przeglądanie całych 

zasobów Biblioteki. Ułatwienia te wiążą się z wprowadzeniem 
nowej wersji (Premium) dotychczas używanego oprogramo-
wania. Zgodnie z hasłem naszej Gminy chcemy być „Poziom 
bliżej” Was – Czytelników. Jest to szczególnie potrzebne teraz, 
gdy nie ma wolnego dostępu do półek i wiele osób ma problem 
z wybraniem interesujących książek lub tęskni za spokojnym 
„buszowaniem” wśród regałów. 

Od niedawna oprogramowanie biblioteczne posiada dodatko-
we usprawnienia, a także całkowicie nowe funkcje w katalogu 
on-line.  Wśród nich są przede wszystkim możliwości:

•  szybkiego przeszukiwania katalogu przy użyciu 
rozmaitych kryteriów, np. słów lub fraz pochodzących 
z całych opisów bibliograficznych, może to być tytuł, autor, 
temat lub nawet słowa z opisu treści, recenzji książki,

•  zawężanie wyników do wybranych filii bądź typu (no-
śnika) – książka lub audiobook,

•  domyślne sortowanie wyników wyszukiwania według 
jakości dopasowania odpowiedzi do zadanego pytania,

•  uwzględnianie fleksyjnych form wyrazów, np. szukam 
hasła „wojny”, znajduję też „wojna», itd.,

•  zawężanie wyników do pozycji dostępnych, tzn. niewy-
pożyczonych i nieposiadających rezerwacji,

•  dodatkowego zawężania wyników dzięki różnym filtrom, 
takim jak np.: rok wydania, przynależność kulturowa, ga-
tunek, temat, okres powstania dzieła, dziedzina i inne.

Istotą nowej wyszukiwarki są narzędzia wykorzystywane 
do analizy języka polskiego, dzięki którym przeszukiwanie in-
formacji o zbiorach biblioteki jest intuicyjne i daje relewantne 
wyniki. Użytkownik wprowadzający zapytania w katalogu nie 
musi zastanawiać się w jakiej formie występuje poszukiwana 
fraza, np. szukając tytułu Robinson Cruzoe odnajdzie więc też 
inne tytuły, min.: Przypadki Robinsona Cruzoe, czy Robinson 
Kruzoe, itp. Podobnie wpisując autora, może odnaleźć nazwę 
stosowaną w opisie bibliograficznym (odpowiedzialność) lub 

w polu hasła osobowego (autorytatywne), np. Shakespeare / 
Szekspir.

Na wzór wyszukiwarki google.com nowy katalog oferuje nie-
zwykle precyzyjne i dynamiczne dotarcie do właściwej pozycji, 
podczas wpisywania szukanego hasła system podaje propozycje 
fraz, ich prawidłową pisownię.

Użytkownicy korzystający z katalogu Biblioteki na smart-
fonach zauważą także intuicyjną nawigację i przejrzystą szatę 
graficzną, którą wyraża nowoczesny układ nagłówka i menu 
dopasowujące się do różnych rodzajów ekranów urządzeń 
mobilnych. W ślad za tym idą kolejne usprawnienia tj. ukry-
wany panel filtrów. Korzystanie na smartfonach i tabletach 
z usług dostępnych w katalogu stało się tym samym wygod-
niejsze i prostsze.

Wart odnotowania jest też sposób prezentowania nowości 
czytelniczych na stronie głównej wyszukiwarki, który przed-
stawia 5 najnowszych okładek pochodzących z kolekcji „No-
wości” zmieniających się losowo przy każdej odsłonie stro-
ny. Kompletną kolekcję „Nowości” można otworzyć, klikając 
w przycisk „Zobacz wszystkie nowości”, który jest zlokalizo-
wany w prawej części panelu.

Zapraszamy do przeglądania i korzystania z katalogu Bi-
blioteki. ~ BPG Tarnowo Podgórne

Katalog w nowej wersji

Zapach wiosny przypominam nam 
o zbliżających się Świętach Wiel-
kanocnych. W tym roku Gminny 

Ośrodek Kultury SEZAM i Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Lusowie postanowiły 
wspólnie podzielić się tradycją z miesz-
kańcami gminy Tarnowo Podgórne. 
W marcu pojawi się specjalny reportaż 
o lusowskich palmach, który wraz z in-
struktażowym filmem „Lusowska palma 
z papierowymi kwiatami krok po kroku” 
opublikujemy na stronie www.gokse-
zam.pl, na profilach w mediach społecz-
nościowych GOK SEZAM. Wtedy to 
ogłosimy konkurs na najpiękniejszą pal-
mę wielkanocną, do udziału w którym 

KGW I GOK SEZAM ogłaszają konkurs

zapraszamy wszystkich chętnych! Najlepszych nagrodzimy. Regulamin i szczegóły 
już na stronie internetowej GOKu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w sobotę 
przed Niedzielą Palmową 27 marca o godz. 16.00 na sezamowym profilu Facebook 
oraz na stronie www.goksezam.pl. ~ NEJ/MW

~ biblioteka ~ gok
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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
BILEtY:
serwis Biletyna.pl

InfORMAcjA tELEfOnIcZnA: 61 895 92 93, 61 895 92 28 
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Centrum Kultury Przeźmierowo
26/03 PiąteK

GOdZ. 19.00

10/04

27/03 

21/03

19/03 

11/04

SOBOtA
GOdZ. 16.00

SOBOtA
GOdZ. 16.00

nIEdZIELA
GOdZ. 16.00

PiąteK
GOdZ. 19.00

nIEdZIELA
GOdZ. 12.30

mAŁA SCenA SezAmu
„Pomaluj mój świat! malujemy tańcem, tańczymy kolorami!”
- Kompania artystyczna mozaika, spektakl dla dzieci, bilety 11zł

rozwiązanie konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Premiera online scenki „Pranie” - zPit lusowiacy

KInO SEZAMU
Palm Springs - seans dla dorosłych, bilety 16zł

Jubileusz DzPitl modraki

DK w tArnowie PoDgórnym

fACebooK.Com/goKSezAm orAz www.goKSezAm.Pl 

fAcEBOOK.cOM/GOKSEZAM oraz YOUtUBE.cOM/GOKSEZAM 

Centrum Kultury Przeźmierowo 

nIEdZIELA
GOdZ. 15.00

KInO SEZAMU
filonek bezogonek - seans dla dzieci, bilety 11zł

Centrum Kultury Przeźmierowo
21/03

9/04 PiąteK
GOdZ. 19.00

KInO SEZAMU
seans dla dorosłych, bilety 16zł - wkrótce szczegóły

Centrum Kultury Przeźmierowo 

KInO SEZAMU
Ściana cieni - seans dla dorosłych, bilety 16zł

fAcEBOOK.cOM/GOKSEZAM
28/03 nIEdZIELA

GOdZ. 12.30 (DoStęP Do goDz. 16)

mAŁA SCenA SezAmu
„Pan Czarny i Pani biała” - teatr pod orzełkiem, spektakl online dla dzieci

 a
fis

z

fACebooK.Com/goKSezAm orAz www.goKSezAm.Pl 

*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
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W tym roku czeka nas sporo jubileuszy, m.in. swoje 
20-lecie świętuje Dziecięcy Zespół Pieśni i Tań-
ca Ludowego Modraki. Dlatego też w kwietniu 

zabrzmi ludowa piosenka i obejrzymy ludowy taniec. Swoją 
krótką wizytówkę, zespół, przedstawi w formie filmu online 
z programem z regionów: Wielkopolski i Kaszub. Modraki za-
prezentują też wokalną suitę śląską nagraną przez dziecięcą 
kapelę zespołu.

Jubileusz Modraków obejrzeć będzie można 10 kwietnia 
o godz. 16 za pośrednictwem facebook.com/goksezam oraz 
youtube.com/goksezam.

Modraki świętują

„Pranie” Lusowiaków
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” z przytupem wkro-

czył w nowy rok. Podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, grupa zaprezentowała dwa nowe 

układy taneczne, w tym scenkę pt. „Pranie” w choreografii Da-
riusza Jezierskiego. Piękne stroje, ludowe aranżacje i skoczną 
muzykę będzie można obejrzeć ponownie w specjalnej pro-
dukcji tejże scenki, której premiera będzie miała miejsce 21 
marca o godz. 16 na kanale youtube.com/goksezam oraz pro-
filu facebook.com/goksezam. 

~ MW

Paweł Domagała  
w Przeźmierowie 

Kiedyś znany głównie ze szklanego ekranu, dziś speł-
nia się także jako autor i wykonawca takich hitów 
radiowych jak „Weź nie pytaj”, czy „Wystarczę ja”. 

Paweł Domagała to jeden z najbardziej rozpoznawanych akto-
rów młodego pokolenia, a także muzyk, którego debiutancki 
album pt. „Opowiem Ci o mnie” zyskał status Platynowej Pły-
ty. Jesienią ubiegłego roku odbyła się premiera jego trzeciej 
płyty „Wracaj”, który promuje  piosenka „Popatrz na mnie”. 
Po niestety odwołanym z powodu pandemii koncercie zapla-
nowanym w październiku, Paweł Domagała zagra w Cen-
trum Kultury w Przeźmierowie w kwietniu. Mamy nadzieję, 
że nic nie pokrzyżuje naszych 
planów i będziemy mieli okazję 
na żywo, wspólnie z artystą, po-
śpiewać jego największe prze-
boje.

Koncert Pawła Domaga-
ły, 25 kwietnia, godz. 18, CK 
Przeźmierowo. Bilety w cenie 
69 zł dostępne za pośrednic-
twem serwisu Biletyna.pl od 1 
kwietnia.

Uwaga: Nie obowiązują bile-
ty zakupione na odwołany kon-
cert z dnia 28 listopada 2020 r.
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Luty, choć za oknem śnieżny i zim-
ny, dla GOK SEZAM był bardzo 
gorący. 20 lutego swój koncert 

online miała Julia Mróz. Mieszkanka 
naszej gminy zachwyciła pięknem swo-
jego głosu oraz charyzmą, która z pew-
nością zaprowadzi ją dalej po ścieżkach 
kariery. Nieco młodsi następcy naszej 
wokalistki, mianowicie uczestnicy Stu-
dia Piosenki pod kierownictwem Ady 
i Pawła Rogożów mieli premierę tele-
dysku „Skok w Nowy Rok”. Jak widać, 
w lutym muzycznych akcentów nie bra-
kowało.

Ciekawym kulturalnym spotkaniem 
było również przedstawienie najmłod-
szych członków Teatru Tańca Sortow-
nia. Podczas swojego występu grupa 
przybliżyła historię Arki Noego. 

8 marca, tradycyjnie już, zabrzmiały 
dźwięki Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne. To właśnie 
w Święto Kobiet, w tym roku wyjątko-
wo przed monitorami i ekranami kom-
puterów, spotkali się mieszkańcy na-
szej gminy, by wspólnie celebrować ten 
dzień.

Mroźny chłód już powoli się z nami 
żegna, a my mamy nadzieję, że wraz 
z nim odejdzie pandemia, która unie-
możliwia nam osobiste spotkanie pod-
czas wydarzeń kulturalnych. 

~ Magdalena Woźniak

Żegnamy zimę

W tych pierwszych dniach wiosny chcemy oczami 
wyobraźni przenieść się na łąkę. A to wszystko za 
sprawą spektaklu dla dzieci „Pomaluj mój świat! 

Malujemy tańcem, tańczymy kolorami!” autorstwa Kompani 
artystycznej Mozaika. Tworzy go zespół kreatywnych i peł-
nych energii ludzi, których połączyła pasja do pracy z dziećmi. 

Przywitajmy wiosnę z zachwytem - dajmy się zasko-
czyć wiosennym obrazom stworzonym w etiudach tańca 
współczesnego. Jednym z celów programów  Mozaiki jest 
uwrażliwianie dzieci na piękno – stąd w niniejszym spekta-
klu zwrócimy uwagę dzieci na zestawienia barw i kształtów 
ukrytych w świecie natury oraz sztuki. Przed nami spotka-
nie z tancerzami tańca współczesnego, którzy przez zaba-
wę ruchem oraz taneczne opowieści zabiorą nas w podróż 
po barwach i kształtach przyrody. W czasie spotkania po-
znamy historię pewnego skocznego Świerszcza i piękne-
go Kwiatu. Poznali się na łące i zapragnęli się spotkać, za-
częli obserwować się uważnie i… co z tego wyniknęło?  

Dzieci przywitają wiosnę!

Spektakl z cyklu Mała Scena Sezamu: „Pomaluj mój świat! 
Malujemy tańcem, tańczymy kolorami!” Kompanii artystycz-
nej Mozaika już 11 kwietnia o godz. 12.30 w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 11 zł wkrótce do na-
bycia za pośrednictwem serwisu Biletyna.pl.
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W marcu, po długiej przerwie 
ruszyło Kino Sezamu. Pierw-
sze seanse już za nami, a na-

stępne czekają w kolejce. W repertuarze 
coś dla dorosłych i dzieci. Ważną zmia-
ną w tym sezonie są dni i godziny se-
ansów. Dorosłych zapraszamy w piątki 
o godz. 19, natomiast młodszą widow-
nię w niedzielę o godz. 15.

19 marca (piątek) o godz. 19.00 
Palm Springs (seans dla dorosłych)

Beztroski Nyles (Andy Samberg) 
i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin 
Milioti) poznają się na weselu w Palm 
Springs. Sztywna impreza niespodzie-
wanie odsłania swój wybuchowy poten-
cjał, kiedy okazuje się, że oboje zosta-
li uwięzieni w pętli czasowej i w kółko 
przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na 
pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles 
i Sarah odkryją, jakie możliwości daje 
całkowita wolność. Wspólnie zrealizu-
ją najbardziej szalone pomysły, by przy 
okazji przeżyć najbardziej odjechany 
romans wszech czasów.

21 marca (niedziela) godz. 15 „Filo-
nek Bezogonek” (seans dla dzieci)

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. 
Zwłaszcza w zupełnie obcym miej-
scu! Czy zagubiony Filonek odnajdzie 
się w wielkim mieście? Czy uda mu się 
zdobyć nowych przyjaciół i bezpiecznie 
wrócić do ukochanej właścicielki? „Filo-
nek Bezogonek”, opowieść o akceptowa-
niu odmienności, potrzebie solidarności 
i niesieniu pomocy. Kiedy w domu Bir-
gitty pojawia się kotek - Filonek, dziew-
czynka nie posiada się z radości. Jednak 
Filonek, jak każdy kot, chodzi własnymi 
ścieżkami i pewnego dnia gubi się w le-
sie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi 
go do wielkiego miasta, gdzie poznaje 
całą zgraję kolorowych postaci. Może 
znajdzie się ktoś, kto wskaże mu drogę 
do domu? Jednak zanim to nastąpi Filo-
nek stanie się gwiazdą estrady, pomoże 
kociakom w tarapatach, zaprzyjaźni się 
z pewną siebie Mają i stanie oko w oko 
z gangiem psów.

26 marca (piątek) godz. 19 Ściana 
cieni (seans dla dorosłych)

To uniwersalna opowieść o zderzeniu 
dwóch kultur. Historia dzieje się u pod-
nóża himalajskiej góry, sięgającej nie-
mal 8000m Kumbhakarny, zwanej też 

Jannu. Dla zachodnich alpinistów to jed-
na z najtrudniejszych gór świata i wy-
marzony cel do „zdobycia”. Dla nepal-
skich Szerpów Kumbhakarna to jedna 
z ostatnich świętych gór. Według miej-
scowych wierzeń, jej szczyt zamieszka-
ny jest przez bogów i ludzie nie mają 
prawa wkraczać na ich teren. Jednak nie-
piśmienny Nada decyduje się na udział 
w wyprawie. Od 20 lat ryzykuje życie 
jako tragarz wysokościowy, zawieszając 
liny na ośmiotysięcznikach. Teraz chce 
zarobić na szkołę dla swojego najmłod-
szego syna – kilkunastoletniego Dawy 
- i w ten sposób uchronić go przed nie-
bezpieczną pracą himalajskiego traga-
rza. Jednak udział w wyprawie na świętą 
górę oznacza złamanie tabu… Załama-
nie pogody i zagrażające wspinaczom 
lawiny to tylko początek narastających 
trudności. Czy warto ryzykować dalej? 
Czy bogowie z Kumbhakarny wybaczą 
ludziom ich zuchwałość?

Bilety w cenie 16 zł (seanse dla doro-
słych) i 11zł (seanse dla dzieci) do ku-
pienia na www.biletyna.pl. Kwietnio-
we seanse odbędą się 9, 16, 18, 23 i 30 
kwietnia. Wkrótce na stronie www.gok-
sezam.pl pojawi się repertuar. 

~ gok

Pod nową nazwą Mała Scena Sezamu, zapraszamy dzieci 
wraz z rodzicami na przedstawienie: „Pan Czarny i Pani 
Biała” autorstwa Teatru pod Orzełkiem. Jest to po-

etycki spektakl dla dzieci utrzymany w stylu „Kabaretu Star-
szych Panów”. Poeta Pan Czarny i Malarka Pani Biała tworzą 
książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie biorą udział 
w przygodach Czarnego i Białego Kota, Białego Niedźwie-
dzia, Fotografa, Sroki Kłamczuchy, Białego Kruka, Rodziny 
Tralalińskich, obserwują czarno-białe zjawiska z otaczającej 
rzeczywistości. Poznają perypetie mieszkańców miastecz-
ka bawiąc się klasyką poezji dziecięcej. Atrakcją spektaklu 
są płaskie lalki przypominające figury wycięte z kart książki. 
Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka Glińska.

Spektakl będzie można obejrzeć 28 marca godz. 12.30 (do-
stęp do godz. 16) na facebook.com/goksezam.pl. Zaprasza-
my! ~ MW

Spektakl dla dzieci

Kino Sezamu zaprasza! 
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~ pałac jankowice

Czas pandemii zmusił nas, seniorów, którzy czynnie 
uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Pałac 
Jankowice, do pozostania w swoich domach. Zajęcia 

z ceramiki cieszyły się wielkim powodzeniem, były naszą siłą 
napędową, która odkryła w nas talent do tworzenia prawdzi-
wych dzieł sztuki. 

W związku z brakiem możliwości spotkań w pracowni cera-
micznej Pałac Jankowice zorganizował zajęcia online. Mamy 
w ten sposób okazję do cotygodniowych spotkań z koleżanka-
mi i kolegami oraz z naszą koordynatorką Magdaleną Kokosz-
ko, która inspirując nas swoimi pomysłami uczy nas rzeźbie-
nia w glinie. Możemy pochwalić się naprawdę wspaniałymi 
pracami, które powstają w naszych domach. Idąc naprzeciw 
budzącej się wiośnie stworzyliśmy prace związane ze świę-
tami Wielkiej Nocy. 3 kwietnia o 15.00 odbędzie się wysta-
wa naszych prac online pt. „Ceramika naszą pasją”. Niestety 
ze względu na obecną sytuację nie będą one w pełni wykoń-
czone, ale wszyscy mamy nadzieję, że nabiorą pięknych kolo-

rów w najbliższym czasie. Czekamy z niecierpliwością na po-
wrót do normalności, aby móc pomalować i poszkliwić prace 
w murach pracowni ceramicznej Pałacu Jankowice.

Życzymy wszystkim seniorom dużo zdrowia.
~ Lucyna Stachurska

Wystawa dostępna na kanale YouTube Pałacu Jankowice.

Dziś chyba każdy słyszał o idei Zero 
Waste, w dosłownym tłumaczeniu „brak 
śmieci” lub „brak marnowania”. Jest to 
styl życia, który polega na tym, że czło-
wiek stara się generować jak najmniej 
odpadów, a tym samym nie zanieczysz-
czać środowiska. Chodzi o mądre – czę-
sto również kreatywne – ponowne wy-
korzystanie pozornie niepotrzebnych 
nam już rzeczy.

13 marca odbyły się warsztaty online 
„Less Waste – domowa chemia”. Pozna-
liśmy naturalne sposoby na czysty dom 
i dowiedzieliśmy się, jak własnoręcznie 
zrobić środki czystości bez nadwyrę-

żania budżetu, wykorzystując posiada-
ne w kuchni produkty oraz przedmioty, 
a przede wszystkim dbając jednocześnie 
o środowisko.

Warsztaty poprowadziła Anna Kacz-
marek – kulturoznawczyni, współzało-
życielka poznańskiej Po-Dzielni, entu-
zjastka less waste i upcyklingu, która 
potrafi stworzyć „coś” z niczego i opo-
wiedzieć o tym dlaczego warto mieć 
mniej. Od 3 lat działa na rzecz poznań-
skich szaf Givebox.

~ Pałac Jankowice
Nagranie warsztatów dostępne jest na 

kanale YouTube Pałacu Jankowice.

  CERMIKA NASZĄ  PASJĄ   
 

W Y S T A W A  P R A C  S E N I O R Ó W
Dostępna będzie na kanale YouTube Pałacu Jankowice.

Domowa chemia może być EKO

Ceramika w oczach seniora

Święta Wielkanocne zbliżają się dużymi krokami. To taki czas kiedy staramy się 
przystroić nasze mieszkania tak, aby poczuć magię świąt i jednocześnie nad-
chodzącej wiosny. Tym razem Pałac Jankowice zaprasza do udziału w warszta-

tach dekoracji online, na których będziecie mieli okazję stworzyć świąteczne ozdoby 
w kolorach wiosny.

Zapraszamy 14 i 20 marca o godz. 15.00 na nasz kanał na YouTube. Będziecie 
mogli dać upust swoim artystycznym talentom, pobudzić wyobraźnię i kreatywność. 
Ozdóbmy nasze domy pięknymi przedmiotami, które stworzymy własnoręcznie!

Zachęcamy, dołącz do nas! 
~ Pałac Jankowice

KOLOROWA
WIELKANOC

Warsztaty dekoracji
dostępne na kanale

YouTube Pałacu
Jankowice  

Kolorowa Wielkanoc
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Z ogromną radością informujemy, 
że 21 marca wznawiamy emi-
sję seansów filmowych w Małym 

Kinie Społecznościowym w Pałacu Jan-
kowice. 

O godzinie 13.00 – z myślą o naj-
młodszych (wiek 6+) – przygotowali-
śmy film „Biuro Detektywistyczne Las-
sego i Mai. Rabuś z pociągu.”: 

Na młodych detektywów znowu czeka-
ją nie lada wyzwania! Tym razem Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai stanie 
przed trudnym zadaniem pojmania ra-
busia pociągów. Czy uda im się rozwi-
kłać zagadkę przed kolejną kradzieżą, 
mimo że ich Biuro zostaje zamknięte?

Nowa zagadka zmusza nieustraszo-
nych detektywów do zmierzenia się nie 
tylko z tajemniczym rabusiem pociągów. 
Lokalna policja zamyka Biuro, jednak to 
nie powstrzymuje Lassego i Mai, którzy 
włączają się w poszukiwania złodzieja. 
Zbierają dowody, analizują fakty, lecz 
podejrzanych robi się coraz więcej. Do 
miasteczka zbliża się kolejny transport 
dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów 
się pojawi? Czy uda się przyłapać zło-
czyńcę na gorącym uczynku? Finał 
sprawy jak zwykle okaże się zaskakują-
cy!

Najnowszy film o brawurowych detek-
tywach oparty na serii książek „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai” autor-
stwa uwielbianego Martina Widmarka.

O godzinie 15.00 – specjalnie dla 
starszych dzieci i młodzieży (wiek 9+) 
– wyświetlimy film „Cały świat Romy”:

Nastoletnia Romy z trudnością odnaj-
duje siebie samą w patchworkowej ro-
dzinie. Jest jedynaczką, którą nie zaj-
muje się ani zapracowana mama, ani 
rzadko obecny ojciec, ani niedostępna 
emocjonalnie babcia.

Z dnia na dzień, za sprawą postępu-
jącej demencji, to ta ostatnia staje się 
dla dziewczynki najbliższą towarzyszką 
codzienności; tym bliższą, im mniej sa-
modzielną. Romy z samotnej nastolatki 
staje się zaradną młodą kobietką, czuje 
się coraz mniej niechciana, a coraz bar-
dziej potrzebna i pewna siebie. Starsza 
kobieta powierza jej swoje wspomnie-
nia, marzenia i sekrety. Między babcią 
i wnuczką nawiązuje się szczera, peł-
na troski relacja, podszyta przeczuciem 
nadchodzącej utraty.

O godzinie 18.00 zapraszamy na de-
biutancki film Tomasza Jurkiewicza – 
„Każdy ma swoje lato”:

Akcja filmu rozgrywa się w niewielkim, 
konserwatywnym miasteczku niedaleko 
Krakowa. Pogrążoną w marazmie lokal-
ną społeczność niespodziewanie budzi 
przyjazd młodej, zbuntowanej dziewczy-
ny (w tej roli świetna Sandra Drzymal-
ska), który burzy uczuciowy spokój trzy-
pokoleniowej rodziny.

Agata przyjeżdża do Trzebini goto-
wać na oazie. Zakochuje się w niej sie-

demnastoletni Mirek, syn miejscowej or-
ganistki, a jego cierpiący na demencję 
dziadek widzi w dziewczynie kochankę 
z młodości. Mirek postanawia wykorzy-
stać postępującą chorobę dziadka, by 
się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wza-
jemnych uczuć prowadzi do ujawnienia 
pilnie strzeżonej przez matkę Mirka ro-
dzinnej tajemnicy.

Choć nie jest to autobiograficzna hi-
storia, ceniony dokumentalista Tomasz 
Jurkiewicz opowiada w swoim filmie 
o miejscu i środowisku, które dobrze 
zna. Konfrontując wartości, z dużą em-
patią odmalowuje senny krajobraz pro-
wincji, gdzie prawdziwe uczucie oraz 
spotkanie bratniej duszy są na wagę zło-
ta. 

By wziąć udział w seansie koniecz-
ne jest zadeklarowanie swojej obecno-
ści telefonicznie pod numerem: 61 10 
10 400 (od 15 marca). 

Ponadto już teraz informujemy, że ten 
sam blok filmowy będzie wyświetlany 
11 kwietnia w tych samych godzinach. 
Zapisy na seanse kwietniowe ruszają 6 
kwietnia.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi 
na panujące ograniczenia liczba miejsc 
dostępnych na dany seans jest pomniej-
szona.

~ Palac Jankowice

~ pałac jankowice

Wielki powrót kina!
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~ pałac jankowice

W niedzielne popołudnie, 28 
marca o godz. 17.00 za-
praszamy na niepowtarzal-

ny projekt wokalno-instrumentalny po-
znańskiego zespołu muzyki dawnej 
„Lux Antiqua”.

Działalność zespołu jest unikatowa na 
skalę kraju i skupia się na wykonywa-
niu muzyki średniowiecznej i renesan-
sowej. Lux Antiqua to zespół złożony 
z młodych, pełnych pasji ludzi wykonu-
jących muzykę dawną zgodnie z prakty-
ką wykonawstwa historycznie poinfor-
mowanego. Wszyscy są absolwentami 
Akademii Muzycznych – poznańskiej 
i wrocławskiej. Posiadane umiejętności 
i wiedza umożliwiają im wykonywanie 
muzyki dawnej w sposób profesjonalny, 
zgodnie z przesłankami historycznymi. 
Zespół posiada bogate instrumentarium, 
w skład którego wchodzą kopie instru-
mentów dawnych, tj. viola da gamba, 
lutnia renesansowa, fidele ramieniowe, 
fidel kolanowa oraz harfa. Niewątpli-
wym walorem są umiejętności wokalne 

  LUX ANTIQUA 
KONCERT MUZYKI DAWNEJ 

K O N C E R T  P T . " C R U X  F I D E L I S "
Dostępny będzie na kanale YouTube Pałacu Jankowice.

Przed nami kolejne spotkanie w ramach cyklu „Poznajmy się lepiej”, który ma 
na celu przybliżenie sylwetek patronów roku 2021, których ustanowił Sejm 
Rzeczpospolitej. 

W niedzielne popołudnie przyjrzymy się postaci Tadeusza Różewicza. O życiu 
i twórczości poety opowiadać będzie – dobrze znany naszej publiczności ze spotkań 
z poezją – prof. Wiesław Ratajczak. Zapraszamy 27 marca, o godzinie 17.00 na 
nasz kanał YouTube.

Wiesław Ratajczak – historyk literatury, dr hab., prof. UAM, w latach 2012-2016 
kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej, 
badacz kultury polskiej drugiej połowy XIX w. Kierownik specjalizacji „Animacja 
kultury” na studiach licencjackich filologii polskiej. Wykłada także teorię i historię 
kultury na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Autor książek: Teodor Tomasz 
Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX (Poznań 2006), Słownik motywów literackich 
(Poznań 2006), Literatura polska XIX wieku (Poznań 2008), Conrad i koniec epo-
ki żaglowców (Poznań 2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Poznań Czerwiec 
56. Sens pamięci (Poznań 2006), Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości 
Józefa Ignacego Kraszewskiego (Poznań 2006), Cóż wiesz o pięknem? Szkice o li-
teraturze, filmie, muzyce i teatrze (Poznań 2007), Norwid – artysta (Poznań 2010), 
Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. 
W dwustulecie urodzin pisarzy (Poznań 2016), Jarosława Marka Rymkiewicza dia-
logi z tradycją (Poznań 2016) i in. ~ Pałac Jankowice

Crux Fidelis – koncert zespołu  
muzyki dawnej Lux Antiqua

Poznajmy się lepiej.  
Popołudnie z Tadeuszem Różewiczem

muzyków pozwalające na wykonywanie utworów a’capella lub utworów wokalnych 
z towarzyszeniem instrumentów. W Pałacu Jankowice zespół zaprezentuje program 
dzieł poświęconych wydarzeniom okołowielkanocnym pt. „Crux Fidelis”.

~ Pałac Jankowice 
Nagranie koncertu dostępne na kanale YouTube Pałacu Jankowice. Zapraszamy!
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~ edukacja

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś 
w świecie Wielkiej Literatury”, to jeden z kilku pro-
jektów realizowanych w Przedszkolu Tenisówka. 

Głównym celem projektu jest promowanie oraz rozwijanie 
czytelnictwa poprzez aktywne działania, dzięki którym dzieci 
znacznie pogłębiają swoją wiedzę oraz zdobywają nowe do-
świadczenia.  Projekt składa się z kilku modułów, a jednym 
z nich jest właśnie „Laboratorium czterech żywiołów.”

Moduł ten zrealizowaliśmy w formie eksperymentów 
w myśl zasady „pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem”. 

Dzięki ukierunkowaniu aktywności poznawczej rozbudza-
my w dzieciach wrodzoną ciekawość. Głównym założeniem 
takiego działania jest dostarczenie maluchom bodźców stymu-
lujących ich kreatywność, wytłumaczenie złożoności otacza-
jących je procesów zachodzących w przyrodzie oraz nacisk 
na logiczne wnioskowanie poprzedzone samodzielną pracą. 
Chcielibyśmy, aby przekazany impuls okazał się czynnikiem 
pobudzającym do dalszej, pogłębionej analizy trudniejszych 
przypadków oraz wytworzył solidne podstawy pod naukę 
w szkole.

Eksperymenty przeprowadzane są w formie zabawy, co do-
datkowo potęguje mnogość oraz intensywność przekazywa-

Temat roczny naszego przed-
szkola brzmi „W świecie liczb 
kształtów i kolorów. Rozwija-

nie kompetencji matematycznych dzie-
ci”, dlatego każdego dnia staramy się 
kształtować  wśród wychowanków mi-
łość do matematyki. Wychowawcy 
prowadzą zajęcia w oparciu o elemen-
ty dziecięcej matematyki Edyty Grusz-
czyk-Kolczyńskiej. Grupa Wróbelków 
wystawiła przedstawienie „Matematyka 
w muzyce”. Dzieci przedstawiły mate-
matykę w piosenkach. Zaprezentowa-
ły kodowanie, rytmy, kierunki, kolory 
oraz zaśpiewały humorystyczną piosen-
kę o Pitagorasie. Przedstawienie zosta-
ło przekazane w wersji on-line do każ-
dej grupy, następnie zostało odtworzone 
w każdej sali, a także zostało rozesłane 
do rodziców małych artystów. 

W lutym odbył się również konkurs 
matematyczny „Matematyczna za-
bawka”. Chętne dzieci wraz z rodzica-
mi stworzyły w domu zabawkę mate-

Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Laboratorium czterech żywiołów

Przedszkole „ Mali Odkrywcy” w Baranowie.

Matematyka to ważna sprawa  
dla „Małych Odkrywców”

matyczną, następnie zdjęcia pracy wysłały do organizatorki konkursu.  Uczestnicy 
zostali ocenieni w dwóch kategoriach wiekowych 3-4-latki oraz 5-6-latki. Wybór 
nie był łatwy, ponieważ prace były bardzo atrakcyjne, więc dzieci otrzymały równ-
ież wyróżnienia.

~ Weronika Strugała

nych bodźców. Dziecko samodzielnie działa, myśli, a także 
uczy się w sposób aktywny. Efektywność pokazywanych zja-
wisk, które dotychczas były niedostrzegalne, a także fakt od-
krywania tego co nieznane dostarcza dziecku głównie samych 
przyjemnych odczuć. 

~ Magdalena Gromadzińska
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Dzieci z Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką” w Tar-
nowie Podgórnym z grupy „Jaskółek” realizowały 
tej zimy projekt podróżniczy „Choć niewiele mamy 

lat to zwiedzamy cały świat”. Zapoznały się z różnymi cieka-
wostkami oraz zabytkami Londynu oglądając fotografie, filmy 
i ilustracje w albumach i książkach. Zainspirowane przedszko-
laki skonstruowały wieżę zegarową Big Ben oraz londyński 
autobus, z okien którego podziwiały tworzone każdego dnia 
budowle: Pałac Buckingham, Most Tower Bridge i koło ob-
serwacyjne London Eye. Autobus został ozdobiony flagami 
Wielkiej Brytanii wykonanymi przez dzieci. Podczas balu 
u królowej brytyjskiej każdy przygotował piękną filiżankę do 
najpopularniejszego napoju Brytyjczyków – herbaty. Duże 
wrażenie zrobiła na dzieciach zmiana warty strażników Pała-
cu Buckingham, którą odtwarzały w przebraniach podczas za-
bawy. Przedszkolaki ucieszyły się z wirtualnego spaceru po 
moście Tower Bridge w czasie zajęć z języka angielskiego. 

Z dziećmi podróżowało się wspaniale. Otwarte i zacieka-
wione z radością poznawały kolejne odsłony Londynu, co za-
chęcało je do kreatywności i własnej twórczości.

~ Joanna Bystroń 

Przygotowywanie masek, tańce 
z balonami, na gazecie, w parach 
i indywidualnie, przy „Just dan-

ce” lub według własnych pomysłów. 
Tak bawili się w ostatnim czasie nasi 
najmłodsi uczniowie podczas klaso-
wych zabaw karnawałowych. Mile spę-
dzony wspólnie czas sprawił wszystkim 
wiele radości.

~ sp baranowo  

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

Przedszkolaki w Londynie

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Czas karnawału
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W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej 
w Przeźmierowie ruszyła pierwsza edycja Akade-
mii Przyszłości, w której ośmioro uczniów uzyska-

ło swoje Indeksy Sukcesów.  Jest to ogólnopolski program, 
który dzięki unikalnej metodologii – Systemowi Motywato-
rów Zmiany – mobilizuje do sukcesów w życiu.

Przy ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności wolonta-
riuszy – tutorów – dzieci mogą uczestniczyć w cotygodnio-
wych spotkaniach online. Są to niezwykle ciekawe zajęcia, 
inne niż standardowe lekcje. Przez cały rok szkolny, wolon-
tariusze pomagają odnosić sukcesy oraz towarzyszą zmianie, 
która  zachodzi w dziecku. 

Dzięki Akademii Przyszłości uczeń ma szansę poczuć się 
ważny,   akceptowany, wyjątkowy, bezpieczny. Odkrywa swo-
ją wartość, zaczyna wierzyć we własne możliwości, ma od-
wagę marzyć i wierzyć w realizację  marzeń. Nabiera pewno-
ści siebie, staje się bardziej odporny na niepowodzenia i lepiej 
przygotowany do stawiania czoła wyzwaniom.

Akademia od 2003 r. wyposaża uczniów w zasoby i do-
świadczenia, dzięki którym mogą pokonać dotychczasowe 
przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede 

wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości, kie-
rując się zasadami:  

Zamiast dołować – motywować i doceniać.
Zamiast uczyć jednostronnie – projektować doświadczenia.
Zamiast zagłaskiwać – stawiać wyzwania.
Zamiast traktować z góry – dawać możliwość współdecy-

dowania.
Zamiast oceniać – zrozumieć przyczyny i na nie odpowia-

dać.
Zamiast wytykać to, co było – patrzeć w przyszłość i do-

strzegać potencjał.

Zajęcia będą trwały do końca roku szkolnego. Każde dziec-
ko weźmie udział minimum w dwudziestu spotkaniach. Mamy 
nadzieję, że już niedługo będzie możliwość spotkań na tere-
nie szkoły i dzieci poznają swoich tutorów na żywo. Zgodnie 
z flagowym hasłem programu wszystkim uczestnikom mówi-
my „głowa do góry!” i życzymy samych sukcesów. 

~ Natalia Szeląg
szkolny koordynator projektu

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Akademia Przyszłości w naszej Gminie  
– innowacyjny projekt tutoringu
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Po raz kolejny w tym roku szkolnym wolontariusze ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II zorganizowali zbiórkę 
karmy dla bezdomnych zwierząt w schronisku – przytulisku 

w Przyborówku. W październiku była akcja z okazji Dnia Kundelka, 
a w lutym z okazji… Dnia Kota. Oczywiście, uczniowie i pracownicy 
naszej szkoły przynieśli karmę i dla kotów, i dla psów. 

W grudniu braliśmy też udział w ogólnopolskiej akcji charytatyw-
nej „Razem na Święta”. Uczniowie sami przygotowali świąteczne kar-
ty z życzeniami i pierniczki dla osób w starszym wieku, podarowa-
li maseczki jednorazowe (oryginalnie opakowane) dla pracowników 
służby zdrowia, a ponadto zebrali również karmę dla bezdomniaczków 
z Przyborówka, bo my po prostu LUBIMY POMAGAĆ. 

Są też wśród nas też wyjątkowi, stali wolontariusze (m.in. z klasy 5b 
i 6g), którzy co tydzień w sobotę jeżdżą z karmą do schroniska i wy-
prowadzają psy na spacer. Są (m.in. w klasie 3a, 3b) i tacy, którzy ad-
optowali bardzo wesołą, małą kotkę i są (np. w klasie 3c) tacy, którzy 
adoptowali psa ze schroniska, a to jest naprawdę WIELKA sprawa dać 
dom bezdomnemu psu czy kotu.  

Dziękujemy wam serdecznie. Dobrze, że jesteście!
SOS: na zdjęciu: młody kocurek Puszek. Bardzo lubi, aby go przy-

tulać, a tymczasem czeka na swój dom w schronisku. Może ktoś…? 
~ Anna Redzimska

29 stycznia odbył się etap rejonowy Wojewódzkie-
go Konkursu Matematycznego, organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Z dumą 

ogłaszamy, że uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym – Hubert Budny, zakwalifikował się 
do ostatniego etapu konkursu – wojewódzkiego.

Temat przewodni, łączący wszystkie stopnie konkur-
su, brzmi: „Myślę, działam, odkrywam, tworzę”. Na każ-
dym stopniu towarzyszą mu inne konteksty, a uczest-
nicy mają za zadanie rozwiązać test konkursowy, który 
składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Konkurs obejmuje 
i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego  
z matematyki. 

Na etapie rejonowym Hubert musiał wykazać się m.in. 
umiejętnością przeprowadzenia dowodu matematycznego, 
rozwiązywania zadań z zastosowaniem układów równań stop-
nia pierwszego z dwiema niewiadomymi czy zastosowania 
twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa.

Uczeń poradził sobie świetnie. Do jego sukcesu przyczyniły 
się doświadczone nauczycielki matematyki z naszej szkoły – 
Magdalena Polińska i Ewelina Magdziarek.

Gratulujemy Hubertowi i życzymy powodzenia na etapie 
wojewódzkim.

~ Ewa Michałkiewicz-Smentek

W połowie lutego dziesięcioro uczniów klas 8, dla 
których chemia jest pasją, a może nawet częścią 
planu na przyszłość, wzięło udział w pierwszej 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej dla szkół 
podstawowych. Objęta jest ona honorowym patronatem Rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cały konkurs składa się z trzech etapów. W I etapie ucznio-
wie musieli wykazać się wiedzą z zakresu budowy atomu, 
znajomości właściwości tlenków, zasad oraz soli, nomenkla-

tury związków nieorganicznych. Wiele zadań rachunkowych 
było bardzo rozbudowanych i wymagało zmysłu logicznego 
myślenia.

Mimo tak wysokiego poziomu konkursu do drugiego eta-
pu Olimpiady zakwalifikował się jeden z naszych uczniów – 
Mikołaj Kucz. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
w drugim etapie, który odbędzie się już pod koniec marca.

~ Dorota Mizera
Szkolny koordynator , nauczyciel chemii 

Szkołą Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Wolontariusze działają!

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Matematyczny sukces

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Chemia jako pasja dla młodych
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Kto powiedział, że walentynki to wyłącznie święto za-
kochanych? Nasi uczniowie doskonale wiedzą, że ten 
dzień to czas radości, życzliwości, szacunku i przyjaź-

ni. Pandemia wcale nas nie ograniczyła, bo zamiast tradycyj-
nej poczty walentynkowej, zrobiliśmy wirtualną. Zapraszamy 
na naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdziecie galerię z pra-
cami uczniów. @SP2TP

~ Katarzyna Hagel , Wychowawca kl. Ia

Marzec tradycyjnie uważany jest za miesiąc Teatru; 
w tym czasie odbywały się różne konkursy teatral-
ne. Te, adresowane do grup amatorskich, budzi-

ły zawsze wiele emocji, nadziei; rozbudzały pragnienia, cie-
kawość, a wcześniej pobudzały do działania. Uczestnictwo 
w konkursach, działającej w LO w Tarnowie Podgórnym, 
grupy teatralnej „Przy Okazji”, było nie tylko okazją do za-
prezentowania wypracowanego spektaklu, ale dawało także 
możliwość konfrontowania się z innymi zespołami, inspiro-
wania się, nawiązywania teatralnych znajomości. Wyjazdy na 
festiwale budowały poczucie wspólnoty w zespole, otwiera-
ły głowy na nowe pomysły, wyzwalały, czasem gwałtowne, 
dyskusje z jury, a także wewnątrzgrupowe zażarte dyskusje 
„o świecie, o tym co ważne- o życiu”. Później z tych rozmów 
rodziły się spektakle. Czas przeszły w tym krótkim wywo-
dzie jest uzasadniony, ale pandemia minie i znów pojedziemy 
w „teatralną Polskę”. Tymczasem parę słów o zespole, spekta-
klach, konkursach.

Nazwa zespołu jest nieprzypadkowa. W 2008 r. zorganizo-
wała się grupa uczniów, aby przygotować artystyczne poże-
gnanie maturzystów i tak przy okazji tego działania narodziła 
się grupa teatralna „Przy Okazji”. Zawsze przyciągała mło-
dych nietuzinkowych ludzi, niekoniecznie tych z czerwony-
mi paskami na świadectwie, zawsze jednak ciekawych świata, 
wrażliwych, czasami zagubionych. I to oni wraz ze mną po-
dejmowali i podejmują próby diagnozowania współczesności, 
oceniania świata, ludzi, mówienia głosem swojego pokolenia. 
Z naszych cotygodniowych spotkań zrodziły się różne spekta-
kle. Oto kilka z nich:

- mroczna opowieść o nieuchronności pożegnania z dzie-
ciństwem oparta na wierszach Stanisława Jachowicz, czyli 
„Dzieci, nie – dzieci i ich wierszyki”;

- „Kubuś, czyli uległość”, który stał się dla nas pretekstem 
do rozważań na temat manipulacji i szans zachowania pod-
miotowości;

- spektakl „Śmierć porucznika” powstały z potrzeby pole-
micznej dyskusji z mitami romantycznymi;

- „Życie nam się rozerwało”, w którym akcja dzieje się 
w szpitalu psychiatrycznym będącym metaforą współczesne-
go świata;

- „Dom na granicy” opowiadający o destrukcyjnym wpły-
wie bliżej nieokreślonych sił politycznych na życie przecięt-
nej rodziny;

- wyrosłe z młodzieńczej potrzeby śmiechu, zabawy, wy-
głupu spektakle: „Kopciuch”, „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, 
„O siłach boskich i szatańskich”.

Nie sposób wymienić wszystkich powstałych spektakli. Ze-
spół w pandemicznych warunkach działa, więc na Zoomie pra-
cujemy nad scenariuszem „Po lekturze”. To próba uczniow-
skiej konfrontacji z bohaterami literackimi.

Wierzymy, że za chwilę ten dziwny czas minie i znowu 
pojedziemy na Poznański Festiwal Teatrów „Marcinek”, na 
Ogólnopolski Konkurs Teatrów Amatorskich „Melpomena”, 
na Przegląd Młodego Teatru „Dzień dobry Sztuko”, na Ogól-
nopolski Festiwal Małych Form Teatralnych „Arlekinada”, że 
znowu zagramy w Zamku w Poznaniu. Pojedziemy na te fe-
stiwale, aby opowiedzieć naszymi spektaklami o tym co boli, 
co cieszy, co jest ważne; aby zagrać przed publicznością, po-
czuć niezwykłe emocje i, jak to niejednokrotnie bywało, wró-
cić z nagrodami.

~ Grażyna Smolibocka
Opiekunka grupy teatralnej „Przy Okazji”  

w LO w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Wirtualne walentynki

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

O grupie „Przy Okazji”
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Udanym debiutem w kategorii 
żagla 6.8 może pochwalić się 
Leon Jankowski. Zawodnik 

AZS Poznań Windsurfing Team zdo-
był srebrny medal Mistrzostw Polski 
w Windsurfingu Zimowym do 16 lat. 
Poza Leonem w zawodach, które odby-
wały 22 i 23 lutego się w Krynicy Mor-
skiej, udział wzięło dwudziestu pięciu 
windserferów.

~ Ania Lis

Srebro  
na lodzie

5 lutego  w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym odbył 
się długo wyczekiwany balik karnawałowy – wspania-

łe wydarzenie, które dostarczyło dzieciom wielu pozytyw-
nych przeżyć i mnóstwo radości. Wszyscy przybyli tego dnia 
w przepięknych przebraniach i bardzo dobrych humorach. 
Wśród dziewczynek dominowały księżniczki, a chłopcy byli 
superbohaterami takimi jak: Spider-Man, Hulk, Kapitan Ame-
ryka. Ponadto piłkarze, policjanci, żołnierze.... nie sposób zli-
czyć i wymienić tych wszystkich postaci. 

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc we wspólnych za-
bawach i pląsach ze swoją wychowawczynią. W sali w cza-
sie tańców było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiechy właściwie nie znikały z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia.

Wspólna zabawa przyniosła wiele radości wszystkim dzie-
ciom. Zaczynamy już odliczać dni do następnego baliku.   

~ Paulina Maćkowiak 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Balik karnawałowy

Rozstrzygnięto konkurs na dzierżawę obiektu gastrono-
micznego w celu prowadzenia punktu gastronomicz-
nego na plaży w Lusowie. Największą liczbę punktów 

zdobyła oferta złożona przez firmę Euro Projekt Przemysława 
z Lubosza. Poza nią do konkursu zgłosiły się jeszcze dwie fir-
my: Galeria Perlegal z Poznania i N-Professional z Lusowa. 
Protokół z treścią rozstrzygnięcia konkursu dostępny jest na 
stronie www.osir.pl

~ Ania Lis  

Konkurs rozstrzygnięty
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Minęły trzy miesiące przygotowań do rundy wiosen-
nej 2020/2021, w trakcie których zespół GKS Tar-
novia trenował bardzo intensywnie. Owocem tej 

pracy jest wygrana w Pucharze Polski z trzecioligową Jarotą 
Jarocin (2:1). Zawodnicy Gieksy  w trakcie okresu przygoto-
wawczego rozegrali cztery sparingi w roli gospodarza z takimi 
zespołami jak KS Lipno Stęszew (3 : 0), Grom Plewiska (5 : 
2), MKS Sparta Oborniki (1 : 2) i Iskra Szydłowo (1 : 1). Szan-
sę na zaprezentowanie swoich umiejętności w starciu z senio-
rami dwukrotnie dostali nasi juniorzy, którzy przygotowują się 
do startu rundy wiosennej w lidze wojewódzkiej. Seniorzy dali 
sporą lekcję futbolu młodszym kolegom, którzy w przyszłości 
mają zasilić szeregi Gieksy w czwartej lidze.

Najbliższe mecze, które czekają czwartoligowców w nad-
chodzącej rundzie, to:

13 marca: GKS Dopiewo – GKS Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne, godz.  14.00, Dopiewo, ul. Polna 1

20 marca: Obra 1912 Kościan – GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, godz. 15.00, Kościan, ul. W. Maya 26

27 marca: GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – Wilki Wil-
czyn, godz. 15.00, Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 34 

10 kwietnia: GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne – Olimpia 
Koło, godz. 15.00 ,Tarnowo Podgórne, u;. 23 Października 34

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Piłkarska wiosna – IV LIGA
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Zespół trenera Najtkowskiego rozegrał 27 lutego w Tar-
nowie Podgórnym mecz z Jarotą Jarocin, w ramach wo-
jewódzkiego Pucharu Polski. 

Spotkanie od pierwszej minuty było bardzo zacięte, w 17 
minucie sędzia podyktował rzut karny dla gości. Doskonałą 
interwencją wykazał się „Figas”, który pewnie obronił jede-
nastkę. Spotkanie zaczęło nabierać tempa, w 40 minucie wy-
nik otworzył nasz zawodnik Mohamed Tayachi po błędzie 
obrońcy Jaroty, przyjmując futbolówkę w polu karnym bez na-
mysłu oddał strzał po długim słupku, nie dając przy tym żad-
nych szans bramkarzowi gości. Do przerwy wynik nie uległ 
zmianie. 

W drugiej połowie przeciwnicy próbowali zagrozić na-
szej bramce, lecz Figas był w tym dniu nie do pokonania. 
Intensywna ofensywa rywali pozwoliła nam wykorzystać 
ich dezorganizację w defensywie i po przepięknym prosto-
padłym podaniu w pole karne do piłki dobiegł Szymon Je-
żewski i ładnym uderzeniem wykończył akcję podwyższa-
jąc wynik na 2:0. Rywale złapali kontakt po bramce z rzutu 
rożnego, gdzie w wyniku zamieszania piłka przypadkiem 
wpadła do bramki. Do 90 minuty przeciwnicy mocno sfru-
strowani próbowali stworzyć sobie korzystną sytuację 
bramkową, lecz nasza linia obrony doskonale radziła so-
bie w rozbijaniu tych jakże zdesperowanych ataków. Dzięki 
zwycięstwu awansowaliśmy do 1/8 finału wojewódzkiego 

Pucharu Polski jak najbardziej zasłużenie i liczymy, że na 
tym etapie nie zakończymy swojego udziału.

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Gieksa w 1/8 Pucharu Polski!

Zespół rocznika 2010 w nowym 
roku systematycznie przygoto-
wuje się do rozgrywek ligowych 

zapraszając na swój teren między in-
nymi takie zespoły jak Rokita Rokiet-
nica, Stella Luboń, reprezentacja APR 
Kościan, Koziołek Poznań. Z dwo-
ma pierwszymi zespołami zagraliśmy 
w systemie 9 x 9, ponieważ jesienią tego 
roku zawodnicy orlika wejdą w rocznik 
młodzika D2, w którym ten system jest 
stosowany. Młodzi piłkarze na początku 
mieli problem w odnalezieniu się na 
o wiele większym boisku, lecz po wska-
zówkach trenera szybko zrozumieli na-
kreślone zadania. 

Do Tarnowa Podgórnego przyjecha-
ła reprezentacja Akademii Piotra Reissa 
z Kościana, która słynie z wysokiej ja-
kości swojej gry. Mecz był z początku 
wyrównany, mimo braków kadrowych 
w naszym zespole. Ostatecznie przegra-
liśmy 4:6 i liczymy na jak najszybszy re-
wanż już w pełnym składzie. Przyjazd 
przeciwników o wysokiej jakości z dale-
kich miast do nas świadczy o naszej do-
brej dyspozycji i przygotowaniu. Warto 

Orlik E1 GKS Tarnovia - przygotowanie do sezonu

zaznaczyć, że szeregi zespołu zasilają nie tylko chłopcy, ale też dziewczyna, która 
nie odstaje umiejętnościami. Liczymy, że inne dziewczęta odważą się jak Karolina, 
bo o niej mowa, dołączyć do naszego klubu i walczyć na ligowych boiskach.

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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~ sport

Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, tegorocz-
na sportowa stypendystka, brązowy pas i wyróż-
niająca się zawodniczka klubu Uniwersytetu War-

szawskiego. W tym roku chce zdobyć złoty medal mistrzostw 
Polski w nowej kategorii wiekowej.   

Ania Lis: Jak to się stało, że zaczęłaś trenować judo? 
Aleksandra Wenzel: Wszystko za sprawą kuzynki i wuja. 

Pierwsze kroki stawiałam na macie w UKS Łokietek Poznań 
ze świętej pamięci trenerem Pawłem Szwedziakiem, a później 
przeniosłam się do Poznańskiego Klubu Sportowego Olimpia. 
Obecnie od dwóch lat trenuję w Uniwersytecie Warszawskim. 
We wrześniu tego roku minie 12 lat odkąd zaczęła się moja 
przygoda z judo.   

AL: Na przestrzeni tych wszystkich lat stoczyłaś wiele 
walk. Która utkwiła w Twojej pamięci najbardziej? 

AW: Pamiętam jakby to było wczoraj walkę na mistrzo-
stwach Polski, której wygranej byłam więcej niż pewna. 
Niestety, jak to w sporcie bywa, nieszczęśliwe wypadki się 
zdarzają i taki właśnie mi się wtedy zdarzył. Podparłam się, 
naderwałam więzadła i przegrałam tę walkę.     

AL: Najważniejsze to nie poddawać się i iść dalej. Po-
chwal się swoim największym osiągnięciem roku pande-
micznego 2020. 

AW: Ubiegły rok do najlepszych nie należał. Nie będę ory-
ginalna mówiąc, że pandemia pokrzyżowała mi wiele planów. 
Nie wystartowałam przez nią w Pucharach Europy. Poza nor-
malnym trenowaniem nie wystartowałam też w wielu zawo-
dach. Jednak mimo to udało mi wywalczyć w październiku 
brązowy medal mistrzostw Polski juniorów młodszych, które 
rozegrano w Zamościu.   

AL: Co dało Tobie trenowanie judo i jak zachęciłabyś in-
nych do trenowania tego sportu walki? 

AW: Samodzielność, determinację i zaangażowanie we 
wszystko, czego się podejmuję. Judo jest dyscypliną, która 
cały czas kształtuje mój charakter. Jestem wdzięczna rodzi-
com, którzy cały czas wspierają mnie na każdym kroku. Gdy-
by nie oni, na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym 
jestem teraz. Poza nimi ważną rolę w realizacji mojej sporto-

wej pasji odegrali trenerzy i mój chłopak Adrian, który też tre-
nuje judo. Sport ten wymaga poświęcenia czasu, ale sprawia 
mi wiele radości. Dzięki niemu można poznać wielu wspania-
łych ludzi, zwiedzić świat na różnych zgrupowaniach czy za-
wodach.   

AL: Ile czasu poświęcasz na trenowanie? 
AW: Trenuję od pięciu do sześciu razy w tygodniu, a tre-

ningi trwają od półtora do dwóch godzin. Poza tym uczę się 
w szkole sportowej.

AL: Zdradź co założyłaś sobie, aby zrealizować w 2021 
r.? 

AW: Celuję w zdobycie jak najcenniejszych medali. Naj-
bliższa okazja ku temu nadarzy się już w ostatni weekend mar-
ca. Jeśli nic się nie wydarzy, to wystartuję w mistrzostwach 
Polski juniorów, które odbędą się w Warszawie. Będzie to mój 
pierwszy start w kategorii juniora, z przeciwniczkami o dwa 
roczniki starszymi. 

AL: Życzę powodzenia i jak najmniej kontuzji.

Od zawsze judo

Na dobry początek sezonu kolarskiego 2021 srebrny 
medal dla najmłodszego teamu KK Tarnovia zdoby-
ła Zosia Hibner. Podopieczna trenera Konrada Olej-

niczaka stanęła na drugim stopniu podium w kat. młodziczka 
Otwartych Mistrzostw Kalisza w kolarstwie MTB, które od-
były się 6 marca. Miejsce tuż za podium w kat. żak zajęła Oli-
wia Mikołajczak, a spośród chłopaków najlepszy wynik w kat. 
młodzik uzyskał Paweł Kaźmierczak, który wyścig ukończył 
na szóstym miejscu. 

~ Ania Lis

Rozpoczęli sezon
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~ wspomnienia

Krzysztof Sadek    
 (1982 – 2021)

5 marca 2021 r. zamarł nagle w wie-
ku 38 lat Krzysztof Sadek. Zna-
liśmy się ponad 12 lat, najpierw 

w Stowarzyszeniu ROKTAR, zaś od 
czterech lat dodatkowo w Stowarzysze-
niu TARSON. 

Podziwialiśmy Krzysztofa sprawność 
techniczną i umiejętności w posługiwa-
niu się biegle komputerem i telefonem 
komórkowym, pomimo ograniczeń oso-
by niewidomej. Chętnie śpiewał i z ra-
dością występował na estradzie. Był na 
bieżąco z nowościami muzycznymi, 

szybko opanowując przeboje. Brał 
udział w wielu naszych spotkaniach in-
tegracyjnych, znajdując tam licznych 
przyjaciół. Dla wielu znajomych był 
wiernym i niestrudzonym telefonicz-
nym rozmówcą, często do późnych 
godzin nocnych. Był powszechnie lu-
bianym, pogodnym, wrażliwym i rado-
snym człowiekiem. Zostawił po sobie 
dużą pustkę w wielu sercach. 

Dziadkom Krzysztofa, z którymi 
mieszkał i dla których był centrum ży-
cia, składam wyrazy współczucia. 

W imieniu Zarządu i członków 
Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych TARSON 
~ Kazimierz Szulc

Ks. Artur Rembalski  
 (1973 – 2020)

Ksiądz Artur Rembalski uro-
dził się 16 października 1973 r. 
w Poznaniu. Pierwszą Komunię 

Świętą przyjął jeszcze jako ministrant 
z rąk sługi bożego ks. Aleksandra Woź-
nego w Parafii pw. św. Jana Kantego. Po 
ukończeniu niższego Seminarium Du-
chownego u księży zmartwychwstań-
ców i złożeniu egzaminu maturalnego, 
14 września 1993 r. wstąpił do  Aka-
demickiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu, gdzie rozpoczął studia teo-
logiczne na papieskim Wydziale Teolo-
gicznym. 26 czerwca 1998 r. uzyskał ty-
tuł magistra teologii. 

Pracę magisterską napisał u prof. ks. 
Jana Kantego Pytla na temat symboliki 
ręki w Biblii. Został posłany na roczną 
praktykę diakońską do parafii pw. św. 
Mikołaja w Mosinie. 29 maja 1999 r. 
przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice 
Metropolitarnej w Poznaniu. Następnie 
władza duchowna skierowała go jako 
neoprezbitera na pierwszą placówkę wi-
kariuszowską do parafii pw. Świętego 
Krzyża w Obornikach. Po 2 latach pracy 
w tej miejscowości został powołany na 
stanowisko wikariusza w parafii pw. św. 
Wojciecha w Kórniku-Bninie w latach 
2004-2009. 

Następna parafia, do której trafił to 
parafia pw. Wszystkich Świętych w Tar-
nowie Podgórnym w latach 2009-2014. 
Podczas dziecięcych niedzielnych mszy 
świętych, które odprawiał w tarnowskiej 
parafii, uwielbiał rozmawiać z dziećmi 
podczas kazania – był dla nich jak do-
bry ojciec. Bardzo mocną więź poczuł 
z dziećmi, z parafialnego zespołu mu-
zycznego „Boże Krówki”. Wraz z nimi 

i ich rodzicami oraz ministrantami 
uwielbiał spędzać czas na wycieczkach, 
które organizował dla nich. Nawet gdy 
odszedł z tarnowskiej parafii wspomnia-
ne wcześniej grupy oraz inni parafianie 
odwiedzali go w następnych miejscach, 
do których trafiał. 

Na przełomie lat 2012-2013 grupę mi-
nistrantów z Tarnowa Podgórnego przy-
gotowywał do funkcji Lektora w Służbie 
Liturgicznej. 13 marca 2013 r. zrezygno-
wał z prowadzenia nauki czytania Pisma 
Świętego i wraz z kandydatami na lek-
torów oglądał wspólnie wybór Francisz-

ka na Papieża Kościoła Katolickiego. 
Jako opiekun, z ministrantami chętnie 
jeździł na Ministranckie Turnieje Pił-
karskie. Podczas pobytu w naszej para-
fii, w wolnym czasie udzielał się przy 
generalnym remoncie najstarszego za-
bytku w naszej Gminie, jakim jest mały 
tarnowski kościółek mający ponad 550 
lat. Organizował również spotkania wi-
gilijne dla wszystkich grup duszpaster-
skich. Z dniem 1 lipca 2014 roku Arcy-
biskup Poznański powołał go na urząd 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Śnieżnej w Krzycku Małym w dekana-
cie Święciechowskim. 1 lutego 2017 r. 
został mianowany dziekanem dekanatu 

święciechowskiego. W 2019 r. w para-
fii w Mosinie, w której odbywał prakty-
kę diakońską, obchodził 20-lecie świę-
ceń kapłańskich. Po 5 latach sumiennej 
i gorliwej pracy proboszczowskiej w pa-
rafii w Krzycku Małym 1 lipca 2019 r. 
został powołany na stanowisko probosz-
cza w parafii u św. Marka Ewangelisty 
na poznańskich Ratajach. 

Posiadał inteligentny humor, tryskał 
nim nawet w stosunku do siebie, miał 
do siebie dystans. Był kapłanem z po-
wołania, to była jego świadoma i słusz-
na decyzja. Kapłaństwo było istotą jego 
życia. Praca duszpasterska była dla nie-
go, jak to często powtarzał „wielką ra-
dością”. Kochał Chrystusa i go naśla-
dował. Karmił swoich parafian Słowem 
Bożym, którym się dzielił. Posiadał 
wielką kulturę osobistą, szacunek oraz 
otwartość dla drugiego człowieka. Żył 
Kościołem, bardzo się nim interesował 
– to było całe jego życie. 

Ostatnie dni jego życia przypadły na 
okres adwentowy. W pierwszą niedzielę 
Adwentu Ewangelia zawierała następu-
jące słowa: „Dlatego i wy bądźcie goto-
wi, bo w chwili, której się nie domyśla-
cie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Czuwał 
i umarł w przedostatni dzień Adwentu, 
23 grudnia 2020 r. w szpitalu jedno-
imiennym, zakażony koronawirusem. 
Msza święta pogrzebowa została odpra-
wiona w parafii pw. św. Marka Ewan-
gelisty w Poznaniu 29 grudnia 2020 r., 
przewodniczył jej Arcybiskup Metropo-
lita Poznański Stanisław Gądecki. Spo-
czął na cmentarzu komunalnym w Lu-
boniu. Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci.

~ Łukasz Duda
Parafia pw. Wszystkich Świętych  

w Tarnowie Podgórnym



46    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2021

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ś.P. Józefa Cichackiego
wieloletniego pracownika szkoły

żonie, dzieciom, rodzinie 

składają
Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

Pani Teresie Płóciennik  
i jej rodzinie wyrazy współczucia  

z powodu śmierci męża, ojca, teścia, dziadka

Stanisława Płóciennik
składają Gorońscy z Rumianka Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  

gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo
Jan Grzegorczyk

Pani Lilianie Nowak
najszczersze wyrazy  współczucia 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają dzieci i rodzice z klasy OA
Szkoły Podstawowej w Lusówku

Można odejść na zawsze, by stale być blisko 
ks. Jan Twardowski

Panu Tomaszowi Jeziernemu
Sołtysowi Góry

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Brata 
składają

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi
oraz Sołtysi

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” 
                 ks. Jan Twardowski

Pani Alinie Kardas
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY
przekazuje Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie  

oraz pracownicy administracji
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Lusówku

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w tych 
trudnych chwilach tak licznie uczestniczyli we mszy 

świętej i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Jacka Jeziernego
Księdzu Proboszczowi, rodzinie, znajomym, koleżankom 

i kolegom z zakładu pracy, Radzie Sołeckiej z 
mieszkańcami, Dyrekcji i pracownikom ze szkoły 

Podstawowej nr 2 i Delegacji ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym, Delegacji z Urzędu Gminy  

oraz za liczne msze święte i złożone kwiaty.
Żona z dziećmi i rodziną.
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„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” 

                 ks. Jan Twardowski

Pani Lilianie Nowak
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
przekazuje Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie  

oraz pracownicy administracji
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Lusówku

Naszej Koleżance

Małgorzacie Kaczmarek-Łuczce
szczere wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

Naszemu koledze Lesławowi Dołgowiczowi szczere 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

ukochanej Mamy 
składają koledzy i koleżanki  

z Koła Rowerowego w Sadach.

~ i na koniec...
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~ reklamy

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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~ reklamy

Skutecznie przeprowadzę Cię
przez proces sprzedaży

nieruchomości a Ty
zyskasz czas i pieniądze

Iwona Wronecka Agent Nieruchomości
tel. 607 077 870

iwona.wronecka@kwpoland.com

USŁUGI OCHRONA ŚRODOWISKA 

793214943 

USŁUGI HDSUSŁUGI HDS
Transport kontenerów

609 659 932

• DAM PRACĘ
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 659 
932
• Instalatora wod- kan -co- gaz zatrud-
nię  601 78 26 89
• Murarzy, zbrojarzy i pomocników za-
trudnię, 609 991 715
•  Kierowców z kat. B i C zatrudnię i pra-
cownika fizycznego 503 053 585
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Kierowca kat C (doświadczenie wy-
wrotka), emeryt szuka pracy 694 043 808
•  Mobilna emerytka poszukuje biuro-
wej pracy w niepełnym wymiarze go-
dzin. Branża obojętna 790 667 309
• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka wykona różne 
prace remontowe tel. 609 697 398

KUPIĘ DZIAŁKĘ  
SMOCHOWICE / BARANOWO

TEL. 604 372 440

KUPIĘ DOM 
dla siebie, może być  

do remontu
tel. 501 950 796

Przeźmierowo 80m2 

BIURO + MAGAZYN 
+ PLAC + PARKING

DO WYNAJĘCIA

tel. 601 73 51 94

Do wynajęcia Przeźmierowo 
35m2 (salon, kuchnia,  
sypialnia, łazienka)
604 323 820
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tel. 510 925 011

SKUP SAMOCHODÓW!
– całe, powypadkowe, uszkodzone, złom
 – gotówka do ręki
  – również bez ważnych opłat
   – minimum formalności, krótki czas oczekiwania
    – wypowiedzenie OC w dniu sprzedaży (zwrot składki OC)
     –  zapłacimy najwięcej gdy jesteś pierwszym 

lub wieloletnim właścicielem

„Fabryka Okuć Kuczyński” Sp. z o. o. Sp. k. w Baranowie 
fi rma z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży metalowej 

zatrudni osobę na stanowisko:

Operator linii galwanicznej
z możliwością przyuczenia do zawodu

Miejsce pracy: Baranowo (gm. Tarnowo Podgórne)

Do głównych obowiązków Operatora należeć będą:
•	 Obsługa automatycznej linii galwanicznej
•	 Zakładanie detali na zawieszki
•	 Ściąganie detali z zawieszek
•	 Czynności pomocnicze wyznaczone przez przełożonego
Zakres naszych oczekiwań:
•	 Wykształcenie średnie techniczne
•	 Dyspozycyjność do pracy zmianowej
•	 Chęć do podjęcia współpracy na dłuższy okres czasu
•	 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
•	 Mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Zapewniamy:
•	 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
•	 Atrakcyjne wynagrodzenie
•	 Szkolenie z obsługi linii galwanicznej.
•	 	Możliwość podnoszenia kwalifi kacji zawodowych poprzez 

szkolenia i kursy
CV proszę przesyłać na e-mail: monika@jerzykuczynski.pl

Szukasz pracy? My szukamy właśnie Ciebie!
Dołącz do naszego zespołu!

       

                      AKUPUNKTURA
• Stany osłabienia, przemęczenia 
•  Bóle głowy, migreny
•  Bezsenność
•  Zaburzenia emocjonalne (lęki, stres, depresja)
•  Zespoły bólowe spowodowane urazem lub związane
   z przewlekłą chorobą ( bóle pleców, bóle barku)
•  Zaburzenia ginekologiczne (nieregularne krwawienia
   miesięczne, zespół napięcia przedmiesiączkowego, ból)
•  Dolegliwości układu trawiennego (niestrawność, mdłości,
   re�uks, wymioty, bóle brzucha, zgaga)
 

Zadzwoń i umów się na wizytę! 
 603-033-857

Gabinet akupunktury: 
Poznań-Smochowice, ul. Sianowska 151a

Rokietnica, ul. Pocztowa 6a
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Bonjour Wysogotowo!
Zapraszamy do naszego punktu stacjonarnego

pon - pt: 7:30-17:00
sob: 7:30-14:00

ul. Żytnia 1a (obok ronda)
793 222 402

Inne punkty Big Bonjour znajdziecie Państwo w Tarnowie Podgórnym, 
Chybach i Baranowie. Lista adresów na www.facebook.com/BigBonjour

Bagietka
Półbagietka
Bagietka z ziarnami BIO
Bagietka z ziarnami i curry
Chleb wiejski
Chleb wiejski z dynią 
i słonecznikiem BIO
Chleb pszenno-gryczany
Chleb Tourte 100% BIO
Chleb Big Bonjour
Chleb żytni 100%

Croissant
Croissant migdałowy
Pain au chocolat
Ślimak z rodzynkami i miechunką
Ślimak cynamon
Drożdżówka sezonowa
Szwajcarska brioszka
Bułka mleczna
Bułka mleczna z czekoladą
Brioszka na miodzie
Brioszka na miodzie z pomarańczą

REMBRO ELEKTROMECHANIKA
POJAZDOWA●● ELEKTROMECHANIKA

●● DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA
●●  KODOWANIE, KALIBRACJA CZUJNIKÓW

(SPECJALIZACJA BMW)
●● CHIPTUNING (ECO TUNING)
●● SERWIS MECHANICZNY
●● SERWIS OPON
●● SERWIS SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH

669 013 872
530 395 407

ul. Poznańska 17 | Przeźmierowo

BARANOWO, UL. SZAMOTULSKA 26J

PON. - PT. 11-18
SOB. 11-14

GODZINY
OTWARCIA

TELEFON

789-001-276
513-611-654

Przy zakupie okularów badanie 
refrakcji wzroku bezpłatnie.

Szybka realizacja zleceń.
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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

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

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

MIESZKANIE 52m2

DO WYNAJĘCIA  
Tarnowo Podgórne

Tel. 889 125-832

Do wynajęcia pokój  
1, 2 osobowy, kuchnia 

Przeźmierowo
Tel. 573 437 608

❖ BIEŻĄCE NAPRAWY
❖ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
❖ SERWIS OPON
❖ WYMIANA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
❖ SPRAWDZANIE AUT PRZED SPRZE DAŻĄ
❖ DETAILING ,KOSMETYKA AUT, PRANIE TAPICERKI

��������������������������
	���
�
���������������
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USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

Wybierz to, co Cię interesuje:

Cegły i płytki ręcznie formowanie,
ozdobne, retro, loft, akcesoria

Dachówki, okna, rynny, blacha, papa,
gonty, membrany, akcesoria

Cegły i płytki klinkierowe, przykrywy 
na słupki, akcesoria

Koch
aj 

ceg
ły

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

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

tel. 694 99 88 21

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

CZYSZCZENIE 

603 635 878

dywanów
foteli

elewacji
dachówki

kostki bruk.

wykładzin

Eko 21Dom

(+ malowanie)

NA HASŁO SĄSIADKA 10% RABATU NA INSTALACJE

Sady, ul. Rolna 1 
tel.: 693 893 514

www.solar-progress.pl    |    www.nowaelektro.pl

F O T O W O L T A I K A
Doradztwo | Projekt | Montaż

Sprzedam działkę  
budowlaną w Lusówku 
o powierzchni 566 m2 

tel. 663 047 207 
(dzwonić po 15:00)
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KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych Zadzwoń i zamów!

DOMOWY CHLEB
NA ZAKWASIE

MaciejGotuje.pl
... i Piecze Chleb

zamowienia@maciejgotuje.pl

żytni
żytni z ziarnami

Dowóz na terenie Przeźmierowa i okolic.

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

MONTAŻ PANELI,  
UKŁADANIE PŁYTEK,  

ZABUDOWY NIDA-GIPS
TEL. 600 45 37 27

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

piec 8 mb • krótkie terminy realizacji zleceń • konkurencyjne ceny
516-138-485  |  www.imipol.pl

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

Zamów
sprawdzony catering

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-199, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH
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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

691 170 803

FI
TC

O
A

C
H

Analiza sytuacji życiowej, 
pomoc w rozwiązywaniu 

trudnych sytuacji

 Stany depresyjne, 
poprawa nastroju 

i samopoczucia 

Odchudzanie

Izabela

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

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

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

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

w w w . s i l n a m o w a . p l
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

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!

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710
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JAKO NIELICZNI W POLSCE WYKONUJEMY 
najbardziej zaawansowane badania – tomografia drzew z peł-
nym, wyczerpującym opisem zawierającym najważniejsze pa-
rametry wraz z szacowaniem współczynnika bezpieczeństwa 
i oceny ryzyka wytrzymałości drzewa. 

KAŻDE DRZEWO dorosłe, wiekowe,  będące zabytkiem 
przyrody lub pomnikiem przyrody lub po prostu drzewo, które 
kochamy i jest w naszym otoczeniu, w wizualnej ocenie/diagno-
styce nie zawsze daje nam wystarczający pogląd by tą najważ-
niejszą czynność rzetelnie przeprowadzić i mieć pewność posta-
wionej oceny. Do tej pory jeszcze nie było możliwości zajrzenia 
do wnętrza drzewa nie ścinając go lub też stosowano techniki 
diagnostyki, które mechanicznie uszkadzały drzewo. Bardzo czę-
sto występowały pomyłki w inspekcji drzewa, a podjęte kroki 
miały dla drzewa negatywny skutek i były już nieodwracalne. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, które uzyskamy 
dzięki tomografii drzewa to:

•   stan zdrowia drzewa i bezpieczeństwo w jego otoczeniu, 
ustalenie rodzaju technik, które można zastosować w celu 
właściwej pielęgnacji oraz redukcji korony lub jej części by 
drzewo jak najmniej ucierpiało,

•  ustalenie czy konieczna jest dodatkowa stabilizacja korony, 
ocena w jakim stanie znajduje się system korzeniowy będą-
cy najważniejszym elementem bezpieczeństwa drzewa jak 
również główny przewodnik utrzymujący całą masę korony,

•  dokonanie dokładnego obliczenia poziomu redukcji by zapew-
nić bezpieczeństwo drzewa bez konieczności jego usuwania,

• określenie właściwych warunków dendroflory.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z dokład-
nym opisem TOMOGRAFII DRZEW/DIAGNOSTYKI na na-
szej stronie firmowej:

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

Do niedawna niemożliwe?!

TOMOGRAFIA DRZEW
INSPEKCJA/DIAGNOSTYKA
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+ numer PESEL osoby, która chce się zarejestrować
+ kod pocztowy miejsca zamieszkania

- numer dowodu osobistego
- numer konta bankowego
- ulica i numer domu
- data urodzenia
- imiona i nazwiska rodowe
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Nie daj się oszukać
na „punkt szczepień”.

wymagane jest podanie następujących
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REJESTRUJĄC SIĘ
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