
Baranowo  Batorowo  Ceradz Kościelny  Chyby  Góra  Jankowice 

Kokoszczyn  Lusowo  Lusówko  Przeźmierowo  Rumianek  Sady 

Sierosław  Swadzim  Tarnowo Podgórne  Wysogotowo 

sąsiadka ~ czytaj
Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne / nr 4 (360) / kwiecień 2021 / ISSN 1730-4318  www.sasiadka-czytaj.pl

Strategia Gminy  
– wyraź swoje zdanie

- str. 3



2    | sąsiadka~czytaj |  kwiecień 2021

~ 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

Bezpłatna  
sterylizacja/kastracja

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnej kastracji/
sterylizacji i czipowania zwierząt. Właścicieli prosimy o 
kontakt z Wydziałem Infrastruktury Kubaturowej i Ochro-

ny Środowiska pod nr tel. 61 10 23 012. Uwaga – przy zapisie 
należy podać numer Karty Mieszkańca. 

Liczba zabiegów jest ograniczona.
~ WIKOS

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na 
temat strategii Gminy Tarnowo Podgórne na lata 
2020-2030 w ramach konsultacji społecznych. Pań-
stwa głos jest ważny, proszę zapoznać się z projek-
tem tego dokumentu i wyrazić swoją opinię (jak to 
zrobić prezentujemy na ostatniej stronie „Sąsiadki-
-Czytaj”). 

Apelujemy o zgłaszanie się na szczepienia przeciw-
ko Covid-19. Na łamach gazety przypominamy naj-
ważniejsze informacje, dane kontaktowe do punktów 
szczepień oraz harmonogram zapisów. Szczepmy się 
da naszego wspólnego dobra!

Dookoła nas zaczyna królować wiosna. Wychodźmy 
więc z domu na zdrowe spacery – to najlepszy spo-
sób na zwiększanie własnej odporności! Przed nami 
majówka, którą będziemy musieli spędzić w obostrze-
niach. Ale korzystajmy z pięknej wiosennej pogody – 
niech coraz cieplejsze dni będą okazją do poznawa-
nia ciekawych miejsc w naszej Gminie. 

~ 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

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Szanowni Mieszkańcy, 

Przystąpiliśmy do kolejnego etapu tworzenia Strategii Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020 – 2030. Bardzo 
nam zależy, żeby powstała ona we współpracy z Państwem, bo stanowi podstawę wszystkich najważniejszych decyzji 
w Gminie. 

Na nasze zlecenie Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowa-
ło obszerny dokument, w którym – oprócz danych statystycznych – uwzględniono również wyniki cyklicznych badań 
opinii publicznej oraz efekty spotkań z mieszkańcami, zebrań wiejskich, rozmów z grupami nieformalnymi i organi-
zacjami pozarządowymi. 

 
Pierwsza część Strategii to dokumentacja zmian społeczno-gospodarczych na terenie Gminy, w szczególności w ob-

szarze aktywności gospodarczej, kulturalnej, sportowej i społecznej. Analizowane dane potwierdzają, że w mijającej 
dekadzie (2011-2020) liczba mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne zwiększyła się o jedną trzecią (z 21,4 tys. do 
27,8 tys.) a liczba podmiotów gospodarczych – prawie o połowę (z 4,2 tys. do 6,1 tys.). W tym czasie powstało blisko 
3 tys. nowych mieszkań, 5 tys. nowych miejsc pracy, kilometry dróg oraz wiele obiektów infrastruktury technicznej 
i społecznej. Już tych kilka liczb świadczy o tempie i skali zmian społeczno-gospodarczych w naszej Gminie.

Druga część opracowania to prognoza dalszego rozwoju Gminy oraz rekomendacje dla przedsięwzięć samorządo-
wych w przyszłości, w latach 2020 - 2030. W projekcie Strategii zaproponowano kierunki działań na rzecz dalsze-
go podnoszenia komfort życia mieszkańców, umacniania warunków dla rozwijania przedsiębiorczości, poszerzania 
gminnej infrastruktury, ułatwiania dostępu do usług publicznych, kształtowania i ochrony środowiska przyrodnicze-
go, ochrony dziedzictwa historycznego itd. Zdaję sobie sprawę, że wypracowanie akceptowanych przez wszystkich 
kompromisu w tak szerokim zakresie nie jest łatwe, ale wierzę, że dzięki konsultacjom społecznym jest to możliwe.

Szanowni Państwo!
Jednym z moich priorytetów jako samorządowca jest zachęcanie do szerokiego udziału w życiu naszej społeczności 

lokalnej. Zapraszam gorąco do zapoznania się z projektem Strategii oraz do wyrażenia swojej opinii. 
Harmonogram konsultacji społecznych i sposoby wyrażania opinii zostały zaprezentowane na ostatniej stronie ga-

zety. Ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarne polecam drogę elektroniczną. 
Na Państwa spostrzeżenia czekamy do końca kwietnia. Zapewniam, że wszystkie zebrane uwagi zostaną rozpatrzo-

ne i – w uzasadnionych przypadkach – uwzględnione. 
Zapraszam do zapoznania się z projektem Strategii – wspólnie kształtujmy przyszłość naszej Gminy!
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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
W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy 
budowy ul. Orła

Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu dla pieszych przez ul. Jankowicką przy szkole – w 
trakcie procedura wykonania przez Enea przyłącza 
elektrycznego do zasilania sygnalizacji.

Wybrano wykonawcę projektu modernizacji starej 
szkoły na cele edukacyjne

Trwa rozbudowa remizy

Chyby
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę 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 projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kie-
runku Ceradza Kościelnego)

Kokoszczyn 
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy budowy II etapu ścieżki pieszo-ro-
werowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym 
– od Kokoszczyna do Góry

Lusowo
W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy 
budowy ul. Kukułki.

Posiadamy pozwolenie na budowę kolejnego odcinka 
ul. Zielnej

Ogłoszono przetarg na modernizację boiska przy szko-
le podstawowej

Obsługujemy również  
w języku migowym

 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne we współpracy z Polskim Związkiem Głu-
chych – Oddział w Łodzi przygotował usługę Wideotłumacz, dzięki której 
osoby niesłyszące będą mogły załatwić swoją sprawę urzędową w języku 

migowym. Tłumaczenie odbywa się w formie online. Pracownik Urzędu, za pośred-
nictwem tabletu z kamerą, połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz ten 
będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umówienia. 
Wchodząc do urzędu należy jedynie poinformować pracowników Wydziału Obsłu-
gi Klienta i Informacji Publicznej o potrzebie skorzystania z takiej formy kontaktu.

Urząd Gminy zapewnia dostęp do usługi w budynkach A i C, mieszczących się 
przy ul. Poznańskiej 94 i 115  w Tarnowie Podgórnym. Połączenie z tłumaczem 
możliwe jest w poniedziałek w godzinach od 8.30 do 18.00, od wtorku do czwartku 
od 8.00 do 15.30 oraz w piątek od 8.00 do 14.00.

~ WOKIP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Tarnowie Podgórnym znów za-
grała – tym razem Marsza Mendelssohna! Na licytację 29. Finału WOŚP 
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka wystawił… ślub!, a dokład-

niej: możliwość udzielenia przez niego ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarno-
wie Podgórnym. Walka o voucher trwała do ostatnich chwil – ostatecznie licytację 
wygrał pan Mateusz z narzeczoną Zofią. Ceremonia odbyła się 10 kwietnia. Oczywi-
ście nie zabrakło wielkoorkiestrowych akcentów. Na Sali ślubów stanęło kolorowe 
serce, a życzenia drogą elektroniczną złożył Jurek Owsiak.

– Bardzo dziękuję, że przy tak radosnej okazji zechcieli Państwo włączyć się 
w zbiórkę na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, okazując 
wrażliwość i wsparcie potrzebującym – powiedział Parze Młodej Wójt Tadeusz 
Czajka. – W imieniu mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne i swoim własnym ży-
czę radości, zdrowia i wielu, wspólnie spędzonych dni. Niech los Państwu sprzyja! 
Niech spełniają się wszystkie Państwa plany i marzenia!  

~ Sztab WOŚP

WOŚP zagrała Marsza Mendelssohna
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~ aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne i Wojewódzki Specjalistycz-
ny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolinicy 
k/Kalisza zaprasza mieszkańców Gminy na bezpłatne 

badania rentgenowskie: 
•  24 kwietnia (sobota), 11.00 - 16.00, Tarnowo Podgórne, 

ul. 23 Października 34 (parking GKS), 
•  25 kwietnia (niedziela), 10.00 - 15.00, Przeźmierowo,  

ul. Kościelna 46/48 (parking przy szkole podstawowej).
Zapisy odbywają się 19 kwietnia w godz. 9.00 - 11.00 oraz 

20 kwietnia w godz. 8.00 - 10.00 pod numerami tel.: 
•  badanie w Tarnowie Podgórnym – 61 89 59 209,
•  badanie w Przeźmierowie – 61 89 59 260.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, zwłaszcza ze 
względu na następstwa, jakie może spowodować przebycie 
choroby COVID-19.  Mieszkańcu Gminy Tarnowo Podgórne 
– zadbaj o swoje zdrowie! Choroby wcześnie wykryte są wy-
leczalne – skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!

Badania wykonywane są nowej generacji CYFROWYM 
aparatem rentgenowskim w ruchomym ambulansie. 

Nie zwlekaj skorzystaj z okazji! Twoje zdrowie w Twoich 
rękach!

Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowo-
dem osobistym. 

Pandemia spowodowała zastosowanie dużej ostrożności 
w wydatkach budżetowych. – Kierując się konieczno-
ścią zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy 

w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowol-
niliśmy realizację inwestycji lokalnych – mówił Wójt Tadeusz 
Czajka na sesji Rady Gminy prezentując projekt podziału nad-
wyżki. – To dało znaczące oszczędności budżetowe – mimo 
że w wyniku pandemii w dochodach tylko z tytułu z podatku 
straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 
roku mamy ponad 42 mln zł do dyspozycji. Po pierwsze zrezy-
gnowaliśmy z zaciągnięcia w tym roku planowanego kredytu 
w wysokości 14 mln zł. 

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na inwestycje drogowe 
(ulice Sosnowa, Pszenna, Platynowa, Kasztanowa (Chyby), 
Orła, Kukułki, Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa, Wiśniowy 
Sad oraz II etap na „Osiedlu Lipowym” w Sadach), a także 
na ścieżki rowerowe w Kokoszczynie, Górze i Lusówku oraz 
na aleję spacerową w Tarnowie Podgórnym. Zwiększono tak-
że pulę środków przeznaczonych na budowę oświetlenia ulic. 

Znaczne kwoty zostały zadysponowane na remonty i zaku-
py w placówkach oświatowych, w tym dla nowego obiektu 
w Przeźmierowie oraz dla Zespołu Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne. Zostanie też uruchomiony proces modernizacji 
– na potrzeby edukacyjne – budynku starej szkoły w Ceradzu 
Kościelnym. Zakupimy 10 ha gruntów w Lusówku z prze-
znaczeniem na centrum oświatowo-rekreacyjno-sportowe 
(w I etapie powstanie tam szkoła). 

Znaczne kwoty zostały zabezpieczone na modernizację 
lokali komunalnych, w tym termomodernizację budynków 
w Lusowie i Rumianku. 

Zaplanowaliśmy także większe wydatki na tereny zielone 
(dodatkowe nasadzenia), obiekty rekreacyjne (place zabaw, si-
łownie zewnętrzne), a także wpisaliśmy do realizacji budowę 
boiska wielofunkcyjnego w Sadach i projekt świetlicy w Chy-
bach.

Przedstawiony przez Wójta projekt podziału nadwyżki bu-
dżetowej Radni przyjęli jednogłośnie. 

~ ARz

Bezpłatne prześwietlenie płuc

Nadwyżka budżetowa

Za odbiór odpadów – bez zmian 
Przypominamy, że płatność za odbiór odpadów w Gmi-

nie Tarnowo Podgórne odbywa się bez zmian, na takich 
samych zasadach jak w roku ubiegłym. Kwoty i numery 

kont pozostają bez zmian.
Deklarację należy złożyć w przypadku zakupu lub wynajmu 

nieruchomości, zmiany danych zawartych we wcześniejszej 
deklaracji (np. gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych) 
lub w przypadku wyprowadzki lub sprzedaży nieruchomości. 
Deklarację składa właściciel, współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty, użytkownik lub najemca. Dokument można złożyć 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne lub w filii Urzędu Gmi-
ny w Przeźmierowie, za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ePUAP lub na porta-
lu e-URZĄD w Tarnowie Podgórnym. Po złożeniu deklaracji 
mieszkaniec otrzymuje decyzję z podanym numerem konta, 
na który trzeba wpłacić określoną w deklaracji kwotę.

~ WPL
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~ aktualności

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

W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy 
budowy kolejnego etapu oświetlenia na os. Morskim

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

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

Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu dla Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

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

Dokonano wyboru projektanta doświetlenia przejść 
dla pieszych na ul. Rynkowej

Dokonano wyboru projektanta oświetlenia ul. Orze-
chowej

Trwają uzgodnienia z WZDW dotyczące budowy łączni-
ka ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Sady
Trwa budowa budynków komunalnych przy ul. Jeży-
nowej

Zakończono budowę oświetlenia na sięgaczu z ul. Lu-
sowskiej.

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

Dokonano wyboru projektanta oświetlenia ul. Jeżyno-
wej

Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej dla wy-
łonienia wykonawcy II etapu budowy dróg na osiedlu 
Lipowym (Topolowa, Olchowa, Jaworowa)

Sierosław
Trwa rewitalizacja Pałacu i jego otoczenia

Zakończono 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

Tarnowo Podgórne
Zakończono przebudowę ul. Zbożowej

Bezpłatna pomoc psychologiczna 

Jesteś mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne i czujesz się przygnębiony? Pan-
demia Cię przeraża, dołuje? – skorzystaj z bezpłatnej pomocy psychologicznej 
oferowanej przez specjalistów. Pomoc udzielana jest w czwartki i piątki w godz. 

9.00 – 11.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerami: 
- Marika Nowicka (psycholog) 509 118 458, 
- Barbara Jankowiak (psycholog) 692 495 954.
Zadzwoń, pozwól sobie pomóc.

~ wso

Gminne obchody 
1 – 3 maja 2021

1 maja  – Bieg Unijny (bieg wirtualny)

2 maja  – Święto Flagi

3 maja  –  230 rocznica uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja:

    11.00 –  msza św. w parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Tarnowie Podgórnym – 
transmisja on-line

    12.00 –  uroczystości przy pomniku w Parku 
im. J. Wojkiewicza w Tarnowie Pod-
górnym (przy zachowaniu obostrzeń 
sanitarnych)

    17.00 –  koncert Lux Antiqua, Dom Kultury w 
Tarnowie Podgórnym (transmisja on-
line)

1 – 3 maja, 12.30 – 18.00  wystawa Kalejdoskop  
Folkloru – Pałac Jankowice 

Pamiętajmy o wywieszeniu  
biało-czerwonych flag!
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W dobroczynne pomaganie w okresie przedświątecz-
nym całym sercem włączyli się Sołtys oraz Rada 
Sołecka Tarnowa Podgórnego, organizując 27 mar-

ca w Parku im. Jana Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym 
Charytatywne Targowisko Rękodzieła Wielkanocnego. Cały 
dochód z tego wydarzenia przeznaczony był na sfinansowanie 
kolejnego  turnusu rehabilitacyjnego dla 3-letniego Piotrusia, 
dzielnie zmagającego się z przeciwnościami losu. Oczywiście 
organizatorzy zadbali o to, by wszystko przebiegało zgodnie 
z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. 

Oprócz wyżej wymienionych w przedsięwzięcie to włączy-
li się w sposób szczególny: Fundacja Free Time, Na życzenie-
-Agnieszka Pustkowiak, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Agnieszka 
Budziak, Katarzyna Owczarz, Magdalena Kopystecka, Urszu-
la Baksalara, Małgorzata Piechota, Zofia Piechota, Nikola Wy-
puszcz, Filip Faliszewski, Joanna Pawlicka i Renata Brońska, 
uczniowie szkół i przedszkoli z Tarnowa Podgórnego oraz ano-

Charytatywne Targowisko Rękodzieła Wielkanocnego

nimowi ofiarodawcy.  To właśnie dzięki fundatorom oraz hoj-
nym nabywcom podczas tej szczytnej akcji udało się zebrać 
5 869 zł. Na tę sumę złożyły się następujące kwoty: 4 404 zł 
z Charytatywnego Targowiska Rękodzieła Wielkanocne-
go, 210 zł z licytacji dwóch ozdób zrobionych na szydełku,  
590 zł ze sprzedaży palemek w tarnowskim kościele podczas Nie-
dzieli Palmowej, 665 zł z internetowej wyprzedaży artykułów. 

W ostatnim dniu marca Panu Michałowi (tacie Piotrusia) 
przekazana została cała zebrana suma z przeznaczeniem na 
pomoc medyczną dla małego, walecznego mieszkańca Sołec-
twa. Kochani, pokazaliście swoje Wielkie Serca wspierając 
chłopca w jego walce z chorobą. Dziękujemy zarówno tym 
którzy tworzyli piękne wielkanocne eksponaty, jak i tym któ-
rzy je w chwalebnym celu zakupili. To najlepszy i najszczer-
szy prezent świąteczny dla Piotrusia.

~Sołectwo Tarnowo Podgórne
Barbara Przyjemska

Przypominamy, że od 1 kwietnia trwa Spis Powszech-
ny. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki pu-
blicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. 

Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany 
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się 
w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bez-
pośrednio i telefonicznie.

Mieszkańcy na własnych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych uzupełniają wymagane dane w interaktywnej 
aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda oso-
ba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie 
teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba 
spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco 
sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Wszelkie informacje są na stronie internetowej spis.gov.pl. 
Jeśli nie masz dostępu do urządzenia lub internetu możesz 
przyjść i dokonać samospisu w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne. Na skorzystanie z komputera umawiać się można 
pod nr tel. 61 89 59 209. 

W razie dodatkowych pytań można wykonać telefon do 
Koordynatora Gminnego Biura Spisowego w Tarnowie Pod-
górnym pod numer 61 89 59 209. ~ wso

Trwa Spis Powszechny 2021
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Budowa Tarnowskich Tężni to 
kolejny etap powstawania Ter-
malnego Parku Zdrowia, który 

już tworzą Tarnowskie Termy i Park 
Tenisowy. Z myślą o mieszkańcach po-
wstanie nowoczesne miejsce spotkań 
i relaksu, w którym będzie można ko-
rzystać z leczniczych właściwości wód 
termalnych.

– Jestem przekonany, że Tarnowskie 
Tężnie będą kolejną wizytówką Gminy 
Tarnowo Podgórne – podkreśla Wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 

W Termalnym Parku Zdrowia bę-
dzie można korzystać z tężni solanko-
wych, inhalatorium, parku ze ścieżka-
mi i ławkami, pomostu i przyległego 
stawu, parkingu dla samochodów przy 
termach i kortach tenisowych, parkingu 
dla rowerów, placu zabaw oraz polany 
piknikowej.

Koszt I etapu budowy Termalnego 
Parku Zdrowia, czyli budowy tężni to 
5 698 100 zł. Zakończenie prac I etapu 
planowane jest na czerwiec 2022.

~ ARz

W Tarnowie Podgórnym powstaną tężnie!

Jak wiosna to wiosenne porządki! 20 marca odbyło się sołeckie sprzątanie Lusowa. 
O godzinie 9.00 przy świetlicy wiejskiej na chętnych czekały przygotowane wcze-
śniej pakiety z workami na śmieci i rękawiczkami oraz pamiątkowe magnesy na 

lodówkę i bratki. Sołtys wraz z Radą Sołecką rozdali około 130 pakietów! Cała akcja 
zakończyła się ok. 17.00, a liczba zwiezionych worków ze śmieciami robiła wrażenie. 
Niestety aktualne obostrzenia i ograniczenia nie pozwoliły nam na wspólne przywitanie 
wiosny i integrację, ale cieszymy się, że mimo wszystko chętnych nie zabrakło. 

Wszystkim osobom, które dołączyły do akcji sprzątania Lusowa i tym samym przy-
czyniły się do upiększenia naszej miejscowości bardzo DZIĘKUJEMY! 

Jednocześnie góra odpadów jest dla nas smutnym widokiem i liczymy na to, iż z roku 
na rok śmieci będzie coraz mniej. 

Szczególe podziękowania należą się: 
•  Pomoc Drogowa – Usługi Piotr Żuchowski – za pomoc w zwożeniu śmieci, 
•  Kucemba - szkółka drzew i krzewów ozdobnych – za podarowanie bratków, 
•  Sofi-Art Sabina Kujawa – za wykonanie 

pięknych magnesów na lodówkę. 
Wiosnę w imieniu mieszkańców śpiewa-

jąco przywitał Zespół Pieśni i Tańca Luso-
wiacy, a pięknego gaika wykonała Teresa 
Kosmowska z KGW z Lusowa. Dziękujemy 
i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku 
spotkamy się w większym gronie przy wspól-
nym ognisku.  ~ Sylwia Domańska

Witamy wiosnę – sprzątamy!Podpisano umowę i przekazano teren budowy wyko-
nawcy budowy ul. Rolnej – I etap

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej.

Trwa opracowanie projektu Termalnego Parku Zdro-
wia (tężnie)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
dłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego 
(od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej)

Dokonano wyboru projektanta oświetlenia ul. Karo-
lewskiej

Dokonano wyboru projektanta oświetlenia ul. Czere-
śniowej

Wysogotowo
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Batorowskiej

Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Pszennej.

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości
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Harmonogram szczepień
Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVD-19 osób w wie-

ku 40-59 lat. Od 1 kwietnia zapisywali się na termin ci, którzy 
w styczniu i lutym zgłosili chęć zaszczepienia. Od 12 kwietnia 
zapisują się pozostali, dzień po dniu kolejny rocznik, według 
harmonogramu:

• 12 kwietnia – rocznik 1962,
• 13 kwietnia – rocznik 1963,
• 14 kwietnia – rocznik 1964,
• 15 kwietnia – rocznik 1965,
• 16 kwietnia – rocznik 1966,
• 17 kwietnia – rocznik 1967,
• 19 kwietnia – rocznik 1968,
• 20 kwietnia – rocznik 1969,
• 21 kwietnia – rocznik 1970,
• 22 kwietnia – rocznik 1971,
• 23 kwietnia – rocznik 1972,
• 24 kwietnia – rocznik 1973.

Jeśli jesteś już w gronie uprawnionych i jeszcze nie zapisa-
łeś się na szczepienie, to możesz to nadal zrobić. 

Czy masz e-skierowanie?
Jeżeli jesteś osobą w wieku 40-59 lat i zgłosiłeś/aś chęć za-

szczepienia się w styczniu lub lutym, to obecnie masz wysta-
wione e-skierowanie na szczepienie. Zadzwoni do Ciebie au-
tomatyczny system, który zaproponuje Ci termin szczepienia. 
Informacja z propozycją terminu może też przyjść SMS-em.

Jeżeli jednak jesteś w wieku 40-49 lat i zarejestrowałeś się 
na szczepienie, a wyznaczono Ci termin na okres od 6 do 30 
kwietnia, to zostanie Ci telefonicznie zaproponowany nowy 
termin szczepienia – po 10 maja. Termin szczepień dla pacjen-
tów z grupy wiekowej 50-59, którzy już zapisali się na szcze-
pienie, pozostaje bez zmian.

Jeżeli jesteś w wieku 40-59 lat i nie zgłosiłeś/aś chęci zare-
jestrowania się na szczepienia, teraz nie masz wystawionego 
e-skierowania i musisz poczekać na uruchomienie zapisów na 
szczepienia dla Twojego rocznika.

Uwaga, e-skierowania na szczepienie nie dostaniesz, jeśli 
w ciągu ostatnich 90 dni miałeś/aś pozytywny wynik testu na 
koronawirusa. Pojawi się ono na Twoim Internetowym Koncie 
Pacjenta później.

Jak się zarejestrować?
Aby się zarejestrować możesz skorzystać z następujących 

dostępnych ścieżek:

•  dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu 
Szczepień: 989,

•  kontaktując się z wybranym punktem szczepień – na tere-
nie naszej Gminy działają 4 punkty:

	 ❏  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, 
Przeźmierowo, 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@me-
dikor.eu lub tel. 512 987 874.

	 ❏  Punkt szczepień PODOLANY, Tarnowskie Termy, 
zapisy wyłącznie telefonicznie pod nr  tel. 664 536 
225, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-
15.00.

(uwaga – w przypadku szczepień nie obowiązuje rejonizacja) 

•  wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: Szczepi-
mySie

•  poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.
gov.pl. Żeby zapisać się na szczepienie w ten sposób, trze-
ba się zalogować profilem zaufanym lub dowodem oso-
bistym z warstwą elektroniczną (e-dowód). Osoby, które 
mają konto internetowe w bankach spółdzielczych, PKO 
BP lub Pekao SA mogą zalogować się do tego formularza 
takimi samymi danymi, jakimi logują się na swoje konto 
internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto interne-
towe w Pekao SA lub banku spółdzielczym.

Kto może zapisać się na szczepienie w pierw-
szej kolejności?

Szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po 
przeszczepach i mechanicznie wentylowanych rozpoczęły się 
15 marca. Przewlekle chorzy z ryzykiem ciężkiego przebiegu 
COVID-19, którzy zaliczają się do tzw. etapu 1B to:

•  pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolno-
ści nerek,

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

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

•  pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicz-
nej.

Dla tych pacjentów skierowania powinny zostać wystawio-
ne automatycznie.

Grupa ta została rozszerzona o pacjentów:
•  u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie 

rozpoczęto leczenia,
•  oczekujących na przeszczep w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywa-
niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2134).

Osoby, które zostały dodane do grupy 1B w późniejszym 
etapie, muszą zgłosić się same po e-skierowanie do lekarza 
prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ.

Bezpłatny transport na szczepienie
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).

~ ARz

Szczepienia przeciw COVID-19 – najnowsze informacje
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Pandemia Covid-19 nadal trwa, jednak życie toczy się 
dalej – już niedługo ósmoklasiści podejdą do pierwsze-
go ważnego egzaminu, a następnie – wspólnie z rodzi-

cami – podejmą decyzję dotyczącą wyboru nowej szkoły. De-
cyzję niezwykle istotną, gdyż to właśnie szkoła średnia jest 
pewnego rodzaju trampoliną do kolejnego etapu życia – zwy-
kle studiów wyższych. Dobrze zdana matura to przepustka 
umożliwiająca wstęp na dowolną uczelnię i spełnienie marzeń 
w zakresie kariery zawodowej. Dlatego właśnie zapraszamy 
ósmoklasistów i ich rodziców do naszego Liceum. 

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w trzech 
klasach:

Klasa 1 A –  profil językowo-prawniczy (przedmioty roz-
szerzone: język angielski,  język polski, historia)

Klasa 1 B –  profil politechniczny (przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka, język angielski)

Klasa 1 C –  profil medyczno-przyrodniczy (przedmioty 
rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

Rodzicu ósmoklasisty! Ósmoklasisto! Przed Wami ważny 
wybór – z pewnością warto rozważyć ofertę naszego Liceum.

Dlaczego?
Dobrze uczymy – robimy to już od dwudziestu lat. Cechu-

je nas wysoka zdawalność matur, a większość naszych absol-
wentów kontynuowało lub kontynuuje naukę na studiach wyż-
szych.

Mamy ciekawą ofertę – proponujemy różnorodne profile, 
wiele kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz udział 
w projektach. Każda nasza klasa jest objęta patronatem uczel-
ni wyższych na mocy podpisanych umów o współpracy.

Jesteśmy blisko – czy na pewno warto spędzać codziennie 
dwie lub więcej godzin, dojeżdżając do Poznania do szkoły? 
Może lepiej skorzystać z lokalnej szkoły – nie ustępujemy po-
ziomem wielu poznańskim ogólniakom.

Mamy wspaniałą atmosferę – jesteśmy małą szkołą i to 
nasz ogromny atut. Znamy się wszyscy (i lubimy), co pozwa-
la otoczyć większą opieką młodego człowieka. Mamy także 
„przyjazny” plan lekcji, umożliwiający uczniom udział w za-
jęciach rozwijających ich pasje.

 … powodów jest jeszcze wiele…

Chcesz je poznać? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaprasza-
my na Drzwi Otwarte online, które odbędą się:

4 maja 2021 roku o godz. 18.30  
na profilu Facebooka naszego Liceum

W spotkaniu weźmie udział Dyrekcja Szkoły, część grona 
pedagogicznego i nasi uczniowie. Wejdź na nasz profil, posłu-
chaj o ofercie Liceum, poznaj nauczycieli i uczniów. To rów-
nież okazja, aby z nami porozmawiać, zadać pytania, rozwiać 
wątpliwości. Czy warto?

Oczywiście, że warto! Czekamy na Was!!!
~ Hanka Piotrowska, 

Zespół ds. promocji Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Drzwi Otwarte online w Liceum  
w Tarnowie Podgórnym!



kwiecień 2021 | sąsiadka~czytaj |    11

~ aktualności

Doskonale pamiętam mój pierwszy kontakt z Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym – w koń-
cu było to całkiem niedawno. Zadzwoniłam do sekreta-

riatu, aby zapytać o szczegóły wolnej posady i prawdę mówiąc, 
kiedy po kilku minutach zakończyłam rozmowę, jeszcze dość 
długo siedziałam w niemym zachwycie – pani z sekretariatu była 
miła! Właściwie źle się wyraziłam – słowo „miła” to wielkie nie-
dopowiedzenie – była wyjątkowo sympatyczna, pomocna i do 
tego bez mrugnięcia okiem (ok, może mrugnęła, przez telefon nie 
widziałam ;-)) odpowiedziała na moje liczne pytania. Pani Dan-
ko Orwat – po wielu zderzeniach z lodowato wyniosłym mu-
rem różnych sekretariatów i dziekanatów wróciła mi Pani wiarę 
w ludzkie oblicze urzędnika.

Nadal jeszcze posada nie była moja, chociaż sam fakt, że tak 
gładko poszło z sekretariatem był już mocno budujący. Następ-
ny etap – Pani Dyrektor Mirosława Przyłudzka-Moryl – ma-
tematyczka, o której później usłyszałam, że różnicę pomiędzy 
hiperbolą a parabolą wyjaśniłaby nawet krokodylowi. Pewnie 
to prawda, chociaż na szczęście jako językowiec mogę z rado-
sną beztroską pozostać przy definicjach z teorii literatury. Wielo-
krotnie widziałam Panią Dyrektor radzącą sobie w trudnych sy-
tuacjach – z uczniami, rodzicami, machiną biurokracji – zawsze 
z całkowitym spokojem, profesjonalizmem i bezwzględnie z tro-
ską o ucznia. 

Udało się, dostałam pracę. Zatem teraz do przychodni na ba-
dania lekarskie. Kiedy zajęta pilnym tłumaczeniem stukałam 
w klawiaturę laptopa w poczekalni, w pewnym momencie kilka 
metrów ode mnie usiadła drobna blondynka. „Dzień dobry Pani 
Profesor! Jak miło Panią zobaczyć!” usłyszałam po chwili tubal-
ny głos młodego człowieka z radością witającego swoją byłą an-
glistkę, Panią Annę Organistę, bo to ona siedziała ze mną w tej 
poczekalni. Uczy w naszym Liceum od samego początku, wciąż 
tak samo energiczna, mimo że tyle lat w edukacji potrafi zmę-
czyć. Cecha charakterystyczna– piękne kolorowe paski i toreb-
ki...

Wreszcie 1 września – wchodzę do budynku, mijając zawsze 
radosną postać naszego pożegnanego niedawno z wielkim bó-
lem Pana woźnego – Panie Leszku Leśniewski – nigdy Pana nie 
zapomnimy, Pana życzliwości, gotowości do pomocy i przede 
wszystkim tak pozytywnego nastawienia do uczniów.

Idę dalej korytarzem w stronę pokoju nauczycielskiego, 
a pierwszą osobą, którą spotykam, jest Pani Paulina Habryło. 
Wiem od uczniów, że poranny stukot jej eleganckich obcasów 
budzi grozę ;-). Zapyta, nie zapyta, rany…to Powstanie Listopa-
dowe to kiedy było… Niezła pobudka o 7.25, ale w gruncie rze-
czy to dusza człowiek – co roku własnymi rękami piecze rogaliki 
dla klasy, która wygra organizowany przez nią konkurs z okazji 
Święta Niepodległości.

Jestem już w pokoju nauczycielskim, przy jednym ze stołów 
siedzi zaczytana kobieta. Karminowe usta, rozwiany włos, któ-
ry przywodzi mi na myśl Polańskiego. Bella – myślę sobie… 
To Pani Grażyna Smolibocka, skojarzenie której ze słynnym 
reżyserem było jak najbardziej trafne. To matka Grupy Teatral-
nej „Przy okazji”, która nie tylko zaraża młodych ludzi miłością 
do teatru, ale również osoba, dzięki której ta wspaniała szkoła 
wygląda, jak wygląda. To wspólne dzieło – Pani Smolibockiej 
i pierwszego Dyrektora naszego Liceum, Pana Pawła Smoliboc-
kiego, który wciąż u nas uczy i jak skała gwarantuje, że żadne 

wichry zagmatwanego prawa oświatowego nie zmiotą nas z ob-
ranego kursu. Człowiek historia –  jednak unikałabym stwierdze-
nia, że ojciec dyrektor... – który potrafi swój wolny czas tak hojną 
ręką poświęcić dla dobra Szkoły.

Pierwsza lekcja – pędzę do swojej klasy, słysząc po drodze wy-
mówkę ucznia „Aber es ist unmöglisch alles so schnell zu begre-
ifen…”* Jakie unmöglisch, jeśli tylko te straszne rekcje ma się 
z Panią Małgorzatą Grześkowiak-Waselą, nie ma rzeczy nie-
możliwych – wystarczy zapytać o opinię obecną 1C, która nie-
dawno brała udział z Panią Waselą w międzynarodowym konkur-
sie na najlepszą lekcję.

„Przesadza…” można by o mnie pomyśleć, ale absolutnie nie 
– w końcu, czy tak często się zdarza, żeby w ramach kółka mate-
matycznego jeździć na wycieczki? Albo czy każda szkoła orga-
nizuje konkurs „Matematyka bez Granic” na Wielkopolskę? To 
m.in. nasza Pani Wicedyrektor Anna Gorońska, kolejna „pani od 
paraboli”, która ciągnie ten wózek z gracją modelki.

Mój pierwszy dzień powoli dobiega końca. Zbierając swoje 
rzeczy, trafiam na życzliwy wzrok kolejnej drobnej blondynki, 
która jak tarczę dzierży w dłoniach mikroskop – Pani Alina Ste-
phan-Śmidoda – biolożka, o której moja klasa powiedziała, że 
biologii nauczy nawet niewładającą zbyt sprawnie językiem pol-
skim uczennicę z Hongkongu, aktualnie goszczącą w naszej kla-
sie w ramach wymiany międzynarodowej AFS. Panią Śmidodę 
zna każdy, gdyż mało kto z tak wielkim sercem na dłoni pomaga 
uczniom. 

Jeśli już o pomocy mowa, nie sposób nie wspomnieć o Pani 
Teresie Elżbiecie Sochoń – naszego słońca rozjaśniającego pod-
ziemne czeluści szkoły, gdzie mieści się biblioteka. To między 
innymi Ona zajmuje się Szkolnym Kołem Wolontariatu, ucząc 
młodzież, jak ważna, zwłaszcza we współczesnym świecie, jest 
wrażliwość na los drugiego człowieka. Podobnie jak Pan Bartosz 
Kaniewski, nasz psycholog szkolny, który nie tylko cierpliwie 
wysłucha rozedrganego kolejną jedynką ucznia, ale też pomęczy 
koleżankę czy kolegę, żeby jednak zapytać raz jeszcze Jasia czy 
Zosię, bo każdy przecież zasługuje na drugą szansę. I na trzecią… 
czwartą…

Wyszłam z budynku, na parkingu szkolnym do swoich samo-
chodów wsiadają jeszcze inni świetni pracownicy naszej szkoły –
Pani Beata Chudzińska-Matysiak (gdyby mnie uczyła, pewnie 
bym nadal pamiętała stolice wszystkich państw na świecie ;-)), 
Pan Paweł Kapłon (lepiej nauczyć się dobrze bandażować, bo 
inaczej można zaliczyć szabelką – wuefista-szermierz), Pani Ma-
rzena Kasendra-Filipiak (petarda z żurnala, m.in. dzięki któ-
rej nasza młodzież wygrywa Debaty Oksfordzkie), Pani Beata 
Durnowska (nasza własna Chodakowska, która do tego pisze 
jak dziennikarka – zob. lutowe wydanie Sąsiadki), Pan Michał 
Kokorzycki (z tomikiem Szymborskiej w dłoni gotowy ratować 
świat)…

To tylko kilka osób (a jest ich dużo więcej), które tworzą tę 
szkołę – miejsce, gdzie młody człowiek dojrzewa, kształtuje 
swój charakter i zdobywa wiedzę nie tylko książkową, ale przede 
wszystkim o życiu.

Chciałabym, aby moje dziecko uczyli tacy ludzie.
~ Hanka Piotrowska - Liceum Ogólnokształcące im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
*  (niem. Ależ to niemożliwe nauczyć się wszystkiego tak 

szybko…)

Szkoła to nie mury budynku — tylko ludzie
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~ podatki

TtPunk

NNAAKKRRĘĘCCAAMMYY
DDOOPPOOMMOOCCYY!!

WWppaaddnniijj ppoodd TTaarrnnoowwsskkiiee
TTeerrmmyy zz nnaakkrręęttkkaammii..

DDoorrzzuućć ssiięę ddoo zzbbiióórrkkii!!
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja 30 marca

37 Sesja Rady Gminy 
odbyła się 30 marca. 
Na rozpatrzenie cze-

kało 25 projektów uchwał. Rada 
podjęła trzy uchwały z zakresu 
gospodarki finansowej Gminy. 
Dwie pierwsze z nich dotyczy-
ły zmian w budżecie, a 2021 r. 
oraz zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej podyktowane 
wolnymi środkami. Szczegóło-
wy wykaz podziału tych środ-
ków znajdą Państwo na stronach 
tej gazety. To rutynowe czynno-
ści dostosowawcze planu zja-
wisk związanych z przebiegiem 
kształtowania się dochodów 
i wydatków do ich stanu faktycz-
nego. Zmian w planie dochodów 
i wydatków było stosunkowo 
dużo w obu najważniejszych za-
łącznikach budżetu. 

Trzecia z uchwał o finanso-
wym charakterze dotyczyła z ko-
lei niewyrażenia przez Radę zgo-
dy na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy na rok 2021 środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
Sołectwa mają i będą miały za-
gwarantowane środki do swojej 
dyspozycji – Gmina realizuje 
przedsięwzięcia, służące popra-
wie warunków życia mieszkań-
ców i nie jest konieczne wy-
szczególnienie dodatkowych 
środków na te zadania.

Spośród projektów uchwał 
z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego najważniejszy-
mi były te dotyczące uchwalenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla te-
renu cmentarza w Przeźmiero-
wie w rejonie ulic: Rynkowej, 
Sosnowej i Modrzewiowej. Pro-
jekt planu był wyłożony do pu-
blicznego wglądu (dwukrotnie).
Wpłynęły wnioski, które Rada 
rozpatrzyła.

Kolejna uchwała w tym te-
macie dotyczyła terenów obję-
tych planem dla sześciu obsza-
rów w Przeźmierowie o łącznej 
powierzchni 0,53 ha, tj. rejon ul. 

Leśnej, Wysogotowskiej, drogi 
krajowej nr 92 i ul. Rynkowej.

Trzecia uchwała dotyczyła 
zmiany planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów 
w Sadach przy ul. Technicznej.

Projekty te były bardzo szcze-
gółowo omawiane i wyjaśniane 
na Komisji Budżetu i Rozwoju, 
a na sesji uchwały zostały podję-
te jednogłośnie.

Kilka następnych uchwał do-
tyczyło sprzedaży nieruchomo-
ści, kupna działek i udzielenia 
zezwoleń na zawarcie tych ko-
lejnych umów najmu i dzierżaw, 
które leżą w kompetencji Rady 
Gminy. Zezwolono też na usta-
nowienie służebności gruntowej 
dla jednej z działek położonych 
w Jankowicach celem przepro-
wadzenia infrastruktury tech-
nicznej oraz wybudowania prze-
pustu.

Rada przychyliła się do nada-
nia nazwy ulic: w Baranowie 
przedłużenie ul. Spacerowej, 
a w Tarnowie Podgórnym – ul. 
Aksamitkowa.

Podjęto decyzję o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu na pokrycie kosz-
tów pozyskania przez Powiat 
nieruchomości niezbędnych do 
budowy chodnika i ścieżki pie-
szo-rowerowej Lusowo – Tarno-
wo Podgórne.

Rada uchwaliła wieloletni pro-
gram gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Tarno-
wo Podgórne na lata 2021-2025 
oraz ustaliła zasady wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład 
tego zasobu mieszkaniowego.

Podjęto decyzję w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie Podgór-
nym. Formalnie dotychczas 
funkcjonowały dwie szkoły: 
Technikum i Szkoła Branżowa. 
Dla zapewnienia lepszej organi-
zacji ich pracy rekomendowano 
powstanie zespołu.

Przyjęto „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne w roku 2021” 
oraz dokonano zmiany uchwa-
ły XXXIV/565/2020 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiazywa-
nia Problemów Alkoholowych 
na 2021. 

Rada przyjęła także uchwałę 
w sprawie wykazu kąpielisk – 
w Gminie Tarnowo Podgórne to 
kąpielisko nad Jeziorem Lusow-
skim, którego organizatorem jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tar-
nowo Podgórne.

Nad ostatnim projektem 
uchwały radni zatrzymali się 
na dłużej. Po wnikliwej ana-
lizie ustalili szczegółowy za-
kres i sposób świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkanych oraz 
zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości 
opłatę.

Zachęcam naszych mieszkań-
ców do zapoznania się z pro-
jektem Strategii Rozwoju Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Trwają 
w tej chwili konsultacje społecz-
ne – można zgłosić swoje uwa-
gi poprzez formularz. Dane w tej 
sprawie są zamieszczone w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
Gminy, na platformie tarnowo-
podgorne.konsultacjejst.pl oraz 
na plakatach. 

Z wyrazami szacunku 
 Przewodnicząca Rady Gminy

~ Krystyna Semba
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~ bezpieczeństwo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne

Komenda Miejska Policji w Poznaniu otrzymuje 
coraz więcej informacji o oszustwach.

Są to oszustwa na tzw. legendę: policjan-
ta CBŚP, wnuczka, listonosza, pracownika gazociągu, 
a nawet przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego. 
Pojawiają się również lukratywne propozycje zakupu 
wirtualnych środków płatniczych w postaci monet „Bit-
coin”. Wszystkie wymienione legendy posiadają taki 
sam schemat działania, którego jedynym celem jest wy-
korzystanie osoby starszej, bazując na jej dobroduszno-
ści i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, jak również 
niewiedzy. Pomimo szeroko zakrojonych akcji informa-
cyjnych i działań policjantów zmierzających do schwy-
tania sprawców, jak również nieuchronności kary, takie 
sytuacje nadal się powtarzają.

Szanowni Państwo! Komenda Miejska Policji w Po-
znaniu apeluje – Nie bądźmy łatwowierni i nie dajmy się 
oszukać! W przypadku kiedy już podnosimy słuchawkę 
telefonu, a po drugiej stronie słyszymy głos, który wy-
pytuje nas o szczegóły dotyczące naszego prywatnego 
życia i posiadanych wartościowych rzeczy w tym zgro-
madzonych pieniędzy, to jest to sygnał, że rozmawiamy 

z prawdopodobnym oszustem. 
Nasuwa się pytanie co zrobić 
w takiej sytuacji?

Odpowiedź może być banal-
na, najprościej należałoby się rozłączyć. Jednak rzeczy-
wistość jest zupełnie inna. Oszuści posiadają umiejętno-
ści manipulacji i wywierania wpływu emocjonalnego. 
Dlatego też jeżeli usłyszymy w słuchawce telefonu po-
licjanta, hydraulika, pracownika gazowni, nie ulegajmy 
emocjom ponieważ zawsze możemy się rozłączyć po to, 
aby zweryfikować nawiązany kontakt lub poradzić się 
kogoś zaufanego.

Szanowni Państwo, jeżeli mieszkacie sami, prosimy, 
nie otwierajcie drzwi osobom nieznanym. Pamiętajmy, 
że prace remontowe wykonywane w Państwa otoczeniu 
są zgłaszane w administracji lub spółdzielni.

Wielkopolska Policja jest do Państwa dyspozycji pod 
nr telefonu 112, który działa całodobowo.

Jeśli dzieje się coś niepokojącego w otoczeniu pro-
simy o kontakt z Komisariatem Policji w Tarnowie 
Podgórnym pod numerem telefonu: 47 77 14 860. 
Państwa bezpieczeństwo jest naszym codziennym prio-
rytetem.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem przez kilka mie-
sięcy Gminny Zespół ds. Bezpieczeństwa pracował 
zdalnie. Członkowie zespołu zmuszeni byli kontakto-

wać się i rozwiązywać bieżące problemy mailowo lub telefo-
nicznie. Jednak w trosce o bezpieczeństwo obywateli i jak naj-
lepsze wykorzystanie potencjału i możliwości zespołu podjęto 
decyzję o powrocie do pierwotnej formy, czyli spotkań przy 
stole obrad. 

Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, stosując 
się do wymogów i obostrzeń sanitarnych, 10 marca spotka-
li się ponownie przedstawiciele Gminy Tarnowo Podgórne, 

Policji i Straży Gminnej. Przedstawiono analizę stanu bezpie-
czeństwa w Gminie w okresie ostatniego kwartału, omówiono 
bieżące zagadnienia dotyczące ładu i porządku publicznego, 
zdarzenia kryminalne oraz inwestycje gminne związane z po-
prawą bezpieczeństwa mieszkańców. 

Na polu walki z koronawirusem zwrócono też uwagę na 
pracę służb Policji i Straży Gminnej, które od wielu miesięcy 
oprócz codziennych obowiązków zaangażowane są w codzien-
ne kontrole osób przebywających w izolacji bądź na kwaran-
tannie. Kolejne spotkania zespołu już niebawem.

Zespół ds. Bezpieczeństwa 

Apel policji
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~ turystyka

Tablice, pomniki, muzea – mijamy je tak często w dro-
dze do szkoły, do pracy czy na zakupy, że stają się dla 
nas niewidzialne. Zapominamy, że tuż obok nas uro-

dzili się, mieszkali lub gościli ludzie, których znamy ze szkol-
nych podręczników. Warto ruszyć ich tropem, a historia z nud-
nego zbioru dat zmieni się w fascynującą przygodę.

Miejscami szczególnie związanymi z wieloma znanymi 
ludźmi są podpoznańskie rezydencje arystokratyczne. W Ro-
galinie o Edwardzie Raczyńskim przypomina m.in. pomniko-
wy dąb jego imienia, a o Edwardzie Bernardzie Raczyńskim 
– słynny gabinet londyński. Doczesne szczątki obu umieszczo-
no w Mauzoleum Raczyńskich. Wizyty Henryka Sienkiewicza 
upamiętnia głaz w parku pałacowym, a pokłosiem obecności 
malarzy (m.in. Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskie-
go) są namalowane w Rogalinie obrazy. Na kartach historii 
zapisali się również właściciele zamku w Kórniku z Tytusem 
Działyńskim, założycielem Biblioteki Kórnickiej i Arboretum 
Kórnickiego, na czele.

Żołnierze i politycy
W podpoznańskich miejscowościach znaleźć można pamiąt-

ki po tych, którzy próbowali zmieniać rzeczywistość za pomo-
cą oręża lub politycznych układów albo próbowali obu tych 
sposobów. Postać Krzysztofa Arciszewskiego, urodzonego 
w Rogalinie, przypomina tablica w tamtejszym pałacu. W Śre-
mie stoi pomnik i popiersie Józefa Wybickiego, właściciela 
pobliskich majątków Psarskie i Manieczki. W pałacu w Chlu-
dowie upamiętniono Romana Dmowskiego, dawnego miesz-
kańca tego miejsca. Wędrując Szlakiem Letniska Puszczyko-
wo można zobaczyć willę, która należała niegdyś do Cyryla 
Ratajskiego, a na Obornickim Szlaku Tajemnic znajduje się 
głaz upamiętniający owacyjne przywitanie Ignacego Jana Pa-
derewskiego w czasie jego podróży do Poznania. Wizyta pia-
nisty i polityka zainicjowała powstanie wielkopolskie, którego 
dowódcą był gen. Józef Dowbor Muśnicki, patron Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.

Śladem twórców
Jednym z najwybitniejszych literatów odwiedzających Wiel-

kopolskę był Adam Mickiewicz, który gościł m.in. w Pałacu 
Jankowice oraz w Łukowie, o czym przypomina tamtejsza Izba 
Pamięci Adama i Franciszka Mickiewiczów. Wieszcz mieszkał 
również w pałacu w Objezierzu, w którym gościło wiele innych 
znakomitości, m.in. Paweł Edmund Strzelecki i Józef Ignacy 
Kraszewski. Popularnością cieszył się również dwór w Wierze-
nicy – siedziba Augusta Cieszkowskiego. Jego znamienitych go-
ści można poznać, wędrując pobliską Aleją Filozofów, na której 
nie bez powodu znajduje się wzgórze noszące imię Zygmun-
ta Krasińskiego. Niedaleko Poznania urodziły się dwie wybit-
ne postaci świata kultury: Wisława Szymborska (przypomina ją 
ławeczka na promenadzie jej imienia nad Jeziorem Kórnickim 
oraz sala Szymborskich w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bni-
nie) oraz Wojciech Bogusławski (ławeczka w Suchym Lesie).

Duchowieństwo
Oryginalnego pomnika-ławeczki w Luboniu doczekał się 

też Edmund Bojanowski. Osobę ojca Mariana Żelazka przypo-
mina muzeum jego imienia w Chludowie oraz głaz pamiątko-
wy i tablica w rodzinnym Palędziu. W Śremie króluje pamięć 
księdza Piotra Wawrzyniaka – przypomina o nim izba pamię-
ci, quest, pomnik, tablice pamiątkowe, ławeczka przy prome-
nadzie nad Wartą (w pobliżu na innej ławeczce „przysiadł” 
Heliodor Święcicki) oraz dom rodzinny w pobliskiej Wyrzece. 
Z Bukiem związanych było dwóch wybitnych duchownych: 
biskup Jan Lubrański, który zmarł w dawnym pałacu bisku-
pim oraz Stanisław Reszka – dyplomata i humanista, narrator 
questu Orzeł i Reszka w Buku. 

W podróży
Zdaniem historyków cesarz niemiecki Otton III w czasie swej 

pielgrzymki do Gniezna zatrzymał się w grodzie na Półwy-
spie Szyja w Bninie. W pobliskim zamku kórnickim gościł sam 
Henryk Walezy, zmierzający na swą koronację. W wyniku wi-
zyty innego sławnego Francuza studnię w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym nazwano od jego imienia Studnią Napoleona. 
W Owińskach cesarz przeprawiał się przez Wartę, podziwiał sę-
dziwy dąb Bartek i… o mały włos nie utracił życia w zamachu. 
Warto wymienić również Charlesa de Gaulle’a, który odwie-
dził Pałac Jankowice, oraz cesarza Niemiec Wilhelma II, mar-
szałka Francji Ferdynanda Focha i króla Rumunii Karola II, któ-
rzy przebywali w Pałacu Biedrusko. Dziś Śladami podróżników 
dookoła Poznania wędrują posiadacze specjalnego Paszportu 
Podróżnika, odwiedzając pałac w Rogalinie (siedzibę Edwar-
da Raczyńskiego), Muzeum – Pracownię Literacką Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, zamek w Kórniku z kolekcją osobli-
wych pamiątek z wyprawy Władysława Zamoyskiego na Anty-
pody oraz muzeum im. ojca Żelazka w Chludowie.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Gdzie wielcy bywali

„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.
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Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popu-
larną formą prowadzenia firmy w Polsce. W Gminie Tar-
nowo Podgórne na dzień 1.04.2021 r. jest 3 127 podmio-

tów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG), które jednocze-
śnie są podmiotami aktywnie działającymi na rynku.

Dla wielu właścicieli tych przedsiębiorstw istotnym zagad-
nieniem pozostaje kwestia sukcesji, czyli przekazania mająt-
ku i zarządzania firmy następcom prawnym. Przepisy obo-
wiązujące do drugiej połowy roku 2018 nie dawały żadnej 
możliwości na przekazanie prowadzenia firmy w formie jed-
noosobowej działalności gospodarczej następcom zmarłego 
przedsiębiorcy. Szczęśliwie, dzięki ustawie z dnia 5 lipca 2018 
r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej 
i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, 
ta niekorzystna sytuacja uległa zmianie.

Ustawa reguluje nie tylko zasady tymczasowego zarządza-
nia przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, ale również 
kontynuowanie tej działalności z wykorzystaniem przedsię-
biorstwa oraz przejęcie koncesji, zezwoleń, licencji oraz po-
zwoleń uzyskanych przez zmarłego przedsiębiorcę w związku 
z prowadzoną przez niego działalnością. 

Aby skorzystać z dobrodziejstw przedmiotowej ustawy na-
leży ustanowić zarząd sukcesyjny, a tym samym zarządcę suk-
cesyjnego, który pisemnie wyrazi zgodę na pełnienie tej funk-
cji, a następnie dokonać wpisu takiego zarządcy do CEIDG.

Należy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej 
nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjne-
go, natomiast nie można ustanowić zarządu sukcesyjnego, je-
żeli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma 
pełną zdolność do czynności prawnych (co do zasady posia-
dają ją osoby, które ukończyły 18 lat i nie są w żaden sposób 
ubezwłasnowolnione) oraz nie orzeczono wobec niej zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może peł-
nić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca może jednak powołać 
zarządcę sukcesyjnego na wypadek, gdyby zarządca powoła-
ny w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji 
albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub 
utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez 
przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie 
prowadzenia działalności gospodarcze.

Przedsiębiorca może wskazać określoną osobę do pełnie-
nia funkcji zarządcy ewentualnie może zastrzec, że z chwilą 
jego śmieci wskazany przez niego prokurent stanie się zarząd-
cą sukcesyjnym. Obydwie te czynności powinny mieć formę 
pisemną.

Złożenie wniosku o wpis do zarządcy sukcesyjnego do CE-
IDG może nastąpić zarówno online, jak i w wersji papierowej 
w urzędzie gminy. W przypadku Gminy Tarnowo Podgórne 
jest to Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96 (bu-
dynek C), pok. 25, Wydział Spraw Obywatelskich. Zgłoszenie 
wniosku jest bezpłatne.

Oczywiście zarządcę sukcesyjnego najlepiej powołać jesz-
cze za życia przedsiębiorcy, ale nie jest to jedyna możliwość. 
Zarządcę mogą również powołać spadkobiercy już po śmierci 
przedsiębiorcy, jednakże muszą to uczynić w ciągu 2 miesię-
cy od śmierci przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, że wskaza-
nie zarządcy sukcesyjnego w testamencie nie jest skuteczne, 
może jedynie stanowić wskazówkę dla spadkobierców upraw-
nionych do powołania zarządcy, jednak nie ma charakteru wią-
żącego. 

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą 
śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę 
sukcesyjnego może powołać małżonek przedsiębiorcy, które-
mu przysługuje udział w PRZEDSIĘBIORSTWIE W SPAD-
KU, ewentualnie:

a) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spa-
dek, albo 

b) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął 
spadek, albo jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przy-
sługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

c) zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windyka-
cyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje 
mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Natomiast jeżeli postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku stanie się prawomocne albo dojdzie do zarejestrowa-
nia aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydane zostanie 
europejskie poświadczenie spadkowe zarządcę sukcesyjnego 
może powołać wyłącznie WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘBIOR-
STWA W SPADKU.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego już po śmierci przed-
siębiorcy potrzebna jest zgoda osób, którym łącznie przysłu-
guje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85%. 
W przypadku wyznaczenia zarządu sukcesyjnego po śmierci 
przedsiębiorcy wymagana jest forma aktu notarialnego. Jak 
można zauważyć ta forma powołania zarządcy sukcesyjnego 
jest nie tylko bardziej skomplikowana i czasochłonna ale rów-
nież droższa.

 Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi borykali się przed-
siębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 
przed wprowadzeniem ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzą-
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych 
ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, rozwią-
zania nią wprowadzone, w szczególności możliwość powo-
łania zarządcy sukcesyjnego, należy ocenić pozytywnie, nie 
tylko dlatego że zabezpieczają przedsiębiorstwo w przypadku 
śmierci jego właściciela, ale również jego pracowników i kon-
trahentów, co postaram się Państwu przybliżyć w kolejnych 
wydaniach miesięcznika „Sąsiadka – Czytaj”.

~ Justyna Krynicka, TCWP

Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej 
– powołanie zarządu sukcesyjnego
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Polski Fundusz Rozwoju poinformował o rozpoczynają-
cym się po 29 kwietnia procesie umarzania subwencji 
udzielonych w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Wiąże się 

to także ze zmianą regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakre-
sie regulacji dotyczących przedmiotowego umorzenia. Regula-
min ten dostępny jest na stronie PFR (www.pfrsa.pl/tarcza-fi-
nansowa-pfr). 

Umorzenie 100% subwencji – kto skorzysta? 
Z możliwości umorzenia 100% wartości subwencji skorzy-

stać mogą przedsiębiorstwa  najbardziej dotknięte restrykcja-
mi z powodu COVID-19, które prowadzą działalność wyrażo-
ną określonym kodem PKD (szczegółowy wykaz kodów PKD 
znajduje się na stronie internetowej PFR, wskazanej powyżej). 
Umorzenie ma odbywać się bez konieczności spełnienia warun-
ku o utrzymaniu stanu zatrudnienia – co było pierwotnym wa-
runkiem skorzystania z ulgi.

100% umorzenie subwencji nie dla wszystkich! 
Otrzymana przez mikroprzedsiębiorców subwencja finan-

sowa 1.0 podlega jednak bezwarunkowemu zwrotowi w przy-
padku prowadzenia działalności (spoza branż uprawnionych do 
100% umorzenia), w każdym czasie przez okres 12 miesięcy 
od dnia jej przyznania, w kwocie stanowiącej 25% jej warto-
ści. Zwrot kolejnych 50% subwencji uzależniony jest od utrzy-
mania przez mikroprzedsiębiorców odpowiedniego stanu za-
trudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych 
w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalenda-
rzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o subwencję. 
W przypadku nieutrzymania zatrudnienia, wartość subwencji 
podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia, jest równa 
wartości subwencji przemnożonej przez skalę redukcji zatrud-

nienia. Skalę redukcji zatrudnienia (SRZ) oblicza się według 
wzoru określonego przez PFR, w przypadku spadku zatrudnie-
nia o mniej niż 50%, w stosunku do stanu pierwotnego. Wzór 
ten nie ma jednak zastosowania, w sytuacji spadku zatrudnie-
nia o więcej niż 50%. W takiej sytuacji brak obowiązku zwrotu 
subwencji dotyczy już tylko 25% jej wartości. Jeśli mikroprzed-
siębiorcy utrzymają poziomu zatrudnienia równy 100%, mogą 
zachować 75% całkowitej wartości subwencji.

Inaczej jest przy zwrocie subwencji przez małych i średnich 
przedsiębiorców. W tym przypadku wielkość umorzenia rów-
nież może wynosić maksymalnie 75% kwoty subwencji przy 
założeniu, że 25% jej wartości zwracana jest bezwarunkowo. 
Kolejne 25% uzależnione jest od utrzymania zatrudnienia, a na-
stępne 25% od skumulowanej straty gotówkowej na sprzeda-
ży. Jeśli więc mały lub średni przedsiębiorca, prowadzący dzia-
łalność w branży objętej możliwością umorzenia subwencji 
w 100%, nie wykaże odpowiedniej straty, to nie może liczyć na 
pełne (całościowe) umorzenie subwencji.

Jeżeli Twoja firma skorzystała z subwencji w ramach Tar-
czy Finansowej 1.0 PFR i masz pytania dotyczące możliwości 
umorzenia tego wsparcia, skontaktuj się z Tarnowskim Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości ( tel. 61 8959 242/258; e-mail: 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl). Pracownicy TCWP udzielają 
wszelkich, niezbędnych informacji w tym zakresie. Istnieje tak-
że możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy podatkowego, 
w ramach dyżurów specjalistów, który świadczy pomoc, rów-
nież w tym zakresie. Szczegółowy harmonogram dyżurów do-
stępny jest na stronie internetowej TCWP (www.tcwp.pl) 

~ TCWP 

Rozpocznie się proces umorzeń Tarczy Finansowej 1.0

Przypominamy, że 19 kwietnia rusza druga edycja gmin-
nego konkursu Złap deszcz. Zachęcamy do budowania 
instalacji do łapania wód opadowych, wykorzystują-

cych je później w ogrodzie, w domu czy w firmie. Czekamy 
na Państwa zdjęcia pokazujące instalacje, ich budowę czy już 
końcowy sposób wykorzystywania wód opadowych. Warto 
pierwsze wiosenne dni wykorzystać na zbudowanie własnej 
przydomowej instalacji, sfotografowanie i przesłanie zdjęć do 
nas. Zbierajmy wodę – to skarb! 

~ ARz

pokaż nam swoją
instalację do zbierania
deszczówki i powalcz
o nagrody

zgłoszenia
od 19 kwietnia

Złap deszcz!
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Jak co roku przy grobie Generała Broni Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego, w którym spoczywa czaszka por. pilot 
Janiny Lewandowskiej zamordowanej w Katyniu, skła-

damy hołd wszystkim zamordowanym przez stalinowskich 
oprawców.

Pandemia i związane z nią obostrzenia sanitarne unie-
możliwiają nam organizację oficjalnych uroczystości, lecz 
w imieniu wszystkich, którzy nie mogą przybyć, ku prze-
strodze i ku pamięci złożymy hołd ofiarom sowieckiej 
zbrodni. 23 kwietnia na cmentarzu złożymy kwiaty i zapa-
limy znicze. 

Znicz zapalimy również na Ławicy, pod dębem noszącym 
imię Janiny oraz przy pamiątkowej tablicy przy Muzeum 
w Lusowie. Choć w ten skromny sposób wypełnimy zada-
nie naszego Towarzystwa, które brzmi „ocalić od zapomnie-
nia”. 

Część i chwała bohaterom!

~ Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora  
Muśnickiego w Lusowie oraz Muzeum  

Powstańców Wielkopolskich w Lusowie 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wszyscy na co dzień borykamy się z utrudnieniami 
wynikającymi z reżimów sanitarnych. Podopieczni 
fundacji ze względu na wiek ograniczają kontak-

ty, dlatego też spotykamy się z nimi indywidualnie. W marcu 
okazją do spotkań było Święto Kobiet. Upominki przekazane 
osobiście przez zarząd zostały mile przyjęte i wywołały sze-
roki uśmiech. Osobisty kontakty uświadomiły nam, że paniom 
brakuje spotkań, a przede wszystkim rozmów przy kawie.

Dzięki pomocy Gminy Tarnowo Podgórne, a szczególnie 
I Zastępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej-Szkurat, która koordy-
nowała akcję szczepień, nasze seniorki zostały zaszczepione 
i poczuły się pewniej. 18 marca przy zachowaniu norm sa-
nitarnych zorganizowaliśmy dla chętnych warsztaty plastycz-
ne. Wykonaliśmy palmy wielkanocne i stroiki dla uczest-
ników i nieobecnych koleżanek. Wyszło wspaniale. Spotkanie 

upłynęło w miłej rodzinnej atmosferze, trudno było uwierzyć, 
że czas przeznaczony na warsztaty tak szybko minął. Palmy, 
bukszpan i kolorowe kwiaty sprawiły, że poczuliśmy wiosnę 
i nadchodzącą Wielkanoc. 

Pod koniec marca przekazałyśmy seniorkom paczki 
świąteczne i życzenia. Miło było zobaczyć palmy w wazonach 
i kwitnące w stroikach hiacynty. 

Mamy nadzieję, że uda się nam zrealizować wyjazd do 
zamku w Kórnika. Już niedługo zakwitną różaneczniki – ro-
dodendrony. Wiosenną paletą barw chciałybyśmy zrekompen-
sować paniom czas izolacji i osamotnienia. Czy nam się uda? 
Czas pokaże.

~ Zarząd Fundacji  „Oczy Szeroko Otwarte”

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Marzec pełen wrażeń

23 kwietnia Lusowo, cmentarz
10.30 – 11.00    Uroczystości na lusowskim cmentarzu przy grobie generała Józefa Dowbora 

Muśnickiego (modlitwa, składanie kwiatów)

Obchody 81. rocznicy mordu katyńskiego

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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Wiosna. Radosna?
Czas, w jakim przyszło nam żyć, nie należy – delikatnie 

mówiąc – do najciekawszych. Święta Wielkanocne, 
podobnie jak w roku ubiegłym przeżyliśmy w okrojo-

nym, rodzinnym gronie. Przed rokiem nikt z nas nie przypusz-
czał, że sytuacja się powtórzy. Trudny to czas. Spod maseczek 
nie widać radosnych uśmiechów, tylko w oczach przebłyski 
nadziei, ona umiera ostatnia.

Wspominając święta sprzed roku można sądzić, że dzisiaj 
trochę nam pandemia znormalniała, że już się tak bardzo nie 
boimy. Poznaliśmy tę zarazę i oswoiliśmy się z nią. Nie odsta-
wiamy już zakupów do garażu na jedną dobę lub dłużej, po to 
by wirus wyparował. Jeśli wroga nie można pokonać, trzeba 
go polubić i jakoś z nim żyć. 

Jesteśmy przekonani, wierzymy, że będzie dobrze, będzie 
lepiej, będzie wreszcie normalnie. Większość z naszych słu-
chaczy skorzystała z możliwości zaszczepienia się. Niektórzy 
przyjęli szczepionkę już dwukrotnie, wielu jest po pierwszej 
dawce. Zdajemy sobie sprawę, że szczepionka nie jest gwa-
rantem, nie obroni przed zarażeniem, wierzymy jednak, że 
zachowanie wszystkich środków ostrożności pozwoli nam 
ustrzec się przed najgorszym i w razie czego, łagodniej przejść 
ewentualne skutki zachorowania. 

Nic nie zastąpi nam kontaktów bezpośrednich. Wiemy 
o tym, ale póki co, korzystajmy z wykładów on-line, uczmy 

się zdalnie języków, oglądajmy turystyczne relacje Bartka, pa-
miętajmy o spacerach i różnych, dostępnych formach aktyw-
ności fizycznej, choćby po to, żeby nie kupować na wiosnę 
garderoby większych rozmiarów. 

Słowo o konkursie z jajem. W połowie marca Zarząd przy-
gotował i dostarczył do wszystkich naszych słuchaczy niespo-
dziankę. W każdym koszyczku znalazły się życzenia, kurcza-
czek, zajączek i styropianowe jajko z propozycją ozdobienia. 
Chcieliśmy, choć w ten sposób, znów poczuć się wspólnotą. 
Czterdzieści udekorowanych jajek wróciło do biura. Wszystkie 
piękne, kolorowe, wykonane różnymi technikami, świadczyły 
o kreatywności wykonawców. Wybór trzech najładniejszych 
był na tyle trudny, wręcz niemożliwy, że postanowiono symbo-
licznie nagrodzić wszystkie. Ponieważ był to konkurs z jajem, 
każdy artysta (zgodnie z ideą konkursu) otrzymał wraz z po-
dziękowaniem za zaangażowanie – jajko niespodziankę. Prace 
są wystawione na parapecie okna naszego biura, od strony tara-
su. Można je oglądać wybierając się do Jankowic.

Kochani, chociaż czasem jest źle, musimy przeżyć ten czas, 
walczyć, przejść przez wszystkie przeciwność. Uwierzmy 
w siebie. Bądźmy dla siebie milsi. Może wtedy wiosna będzie 
radosna? Czego Wam wszystkim i sobie życzę.

~ Maria Zgoła 

Kurki znoszące kolorowe jajka, piękne stroiki oraz roz-
śpiewane ptaszyny rozgościły się w zaprzyjaźnionym 
Domu Seniora z okazji Świąt Wielkanocnych. Wszyst-

kie te ozdoby, zrobione własnoręcznie przez naszych wolonta-
riuszy, sprawiły samotnym seniorom wielką radość i dały im 
nadzieję, że wraz z budzącą się wiosną powrócą spotkania obfi-
tujące w nieśpieszne rozmowy, serdeczne uściski i przytulaski, 
którymi ich obdarowywaliśmy. 

Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom i pytaniom, czy cu-
deńka zrobione przez naszych wolontariuszy można gdzieś za-
kupić, a tym samym wspomóc nasze działania, odpowiadamy 
że tak! Na Facebooku uruchomiliśmy Grupę Wsparcia Funda-
cji „Nigdy nie jest za późno”. W tym miejscu będziecie mo-
gli kupić lub wystawić jakiś przedmiot lub usługę. Poczujecie 
się bosko, wystawiając na licytacje swoje prace rękodzielnicze, 
obrazy, odzież lub przedmioty, których już nie potrzebujecie, 

a które mogą jeszcze posłużyć drugiemu człowiekowi! Dochód 
z każdej aukcji w całości przeznaczamy na cele statutowe fun-
dacji. W tej chwili zbieramy fundusze na kontynuacje wspar-

Dzieje się!
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Życie jest po to, by je przeżywać, a nie tylko obserwo-
wać, więc kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać nie-
samowitych rzeczy, nie wahaj się i odkryj to, co Cię 

uszczęśliwia! Fundacja „Nigdy nie jest za późno” serdecznie 
zaprasza osoby 60+ na praktyczne zajęcia warsztatowe w pro-
jekcie „Akademia Starszych Orłów” pt. Żyję tak jak lubię i ko-
rzystam z nowych możliwości! Będziemy działać dwuetapowo. 
W pierwszej części odbędą się spotkania z psychologiem i tre-
nerem rozwoju osobistego, dzięki którym odkryjesz siebie na 
nowo i zaczniesz żyć pełnią życia. Tematyka spotkań: 

1. „Stanowczo – spokojnie – bez obaw”, czyli o tym w jaki 
sposób rozmawiać z innymi, aby troszczyć się o własne potrze-
by, nie zapominając też o potrzebach innych. Poznacie języki 
żyrafy i szakala, które na zawsze odmienią wasz sposób myśle-
nia o relacjach z innymi.

2. „Zrozumieć i polubić siebie” Kiedy jestem sobą, a kie-
dy gram jakąś rolę, aby sprostać oczekiwaniom innych? Czy 
w moim wieku mogę być już szczera/y wobec siebie i innych? 
Dokąd prowadzą mnie moje emocje? Czy jestem odpowiedzial-
na/y za emocje innych?

3. „Sytuacje trudne w życiu”, czyli kolejne stopnie do poko-
nania, aby stanąć na szczycie. Co powoduje, że sytuację uzna-
jemy za trudną? A może sytuacje trudne to po prostu sytuacje? 
Czy, jeżeli wiem jak je rozwiązać, to przestają być trudne? Na 
warsztatach poznamy skuteczne sposoby pokonywania trudno-
ści.

W drugiej części odbędą się spotkania z młodzieżą i specjali-
stami ds. social mediów, którzy wprowadzą Was w świat wirtu-
alnej rzeczywistości i pokażą jak korzystać z możliwości jakie 
daje internet. Nauczysz się: 

1. Jak zainstalować i korzystać ze Skype lub innych video ko-
munikatorów i rozmawiać „na żywo” ze swoimi znajomymi lub 
brać udział w ciekawych zajęciach lub szkoleniach na drugim 
końcu Polski.

2. Jak założyć konto na facebooku i odszukać znajomych 
z dawnych lat?

3. Jak zabezpieczać swoje dane w sieci i nie dać się oszukać? 
Czy ktoś mnie śledzi? Czym są ciasteczka i do czego służą?

4. Bankowość elektroniczna. Jak zrobić zakupy i płacić ra-
chunki bez wychodzenia z domu?

5. Jak bezpiecznie założyć konto na portalach randkowych 
i czerpać radość z poznawania nowych ludzi?

6. Jak przegrać zdjęcia z telefonu i dać je do wywołania? 
Przydatne aplikacje w telefonie, które ułatwiają życie. 

7. Gdzie mogę znaleźć przepis na sernik lub pomysł na kartkę 
z życzeniami? Internet jako źródło rozrywki i inspiracji. 

Zajęcia będą się odbywały w hotelu Glamour w Przeźmiero-
wie oraz w pracowniach komputerowych w Szkole Podstawo-
wej w Przeźmierowie. Projekt zakończymy międzypokolenio-
wą imprezą integracyjną.

Startujemy w maju. Liczba miejsc ograniczona! Więcej infor-
macji na www.nigdyniejestzapozno.org lub na www.facebook.
com/fundacjanigdyniejestzapozno. Zapisy na fundacja@nigdy-
niejestzapozno.org lub pod nr tel. 666 537 550 od poniedziałku 
do piątku w godz. od 10.00 do 18.00.

Pomyśl – A może to już czas, aby przestać przejmować się 
opiniami innych i żyć po swojemu?

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

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Akcja rekrutacja!

cia psychologicznego – „Nie jesteś sam!”. Są to indywidualne, 
osobiste lub telefoniczne sesje terapeutyczne, które świadczy-
my bezpłatnie od października zeszłego roku. Pomogliśmy już 
wielu osobom, a chętnych wciąż nie brakuje! Wielu seniorów 
nie radzi sobie z osamotnieniem, przygnębieniem i stanami lę-
kowymi spowodowanymi przez Covid 19, zaś prokrastynacja 
zbiera swoje żniwo wśród młodzieży i osób w wieku 30 i 40+. 
Zaglądajcie i kupujcie na Grupa Wsparcia Fundacji „Nigdy nie 
jest za późno”, bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży gdy 
się ją dzieli! A aukcje charytatywne mogą zmieniać świat na 
lepsze. Serdecznie dziękujemy seniorce Aleksandrze Pempera 
oraz Dawidowi Dopieralskiemu za tworzenie pięknych rzeczy, 
którymi możemy uszczęśliwiać innych. 

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś komu przekazać 1% podatku 
wybierz nas! KRS: 0000611775. Pamiętaj , Twój 1% ma wielką 
moc! A razem możemy więcej!

Na koniec dzielimy się z Wami radosną nowiną! Nasza For-
macja Taneczna „Senior Dance Stars” została przyjęta w poczet 
Członków Zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Sportowym 

tj. w Polskim Związku Tańca! Należącym do Międzynarodowej 
Organizacji Tańca IDO – Światowej Federacji Tańca, skupia-
jącej tancerzy z ponad 90 państw ze wszystkich kontynentów! 
Cieszymy się, że nasze działania na rzecz propagowania tańca, 
zostały docenione i mogliśmy dołączyć do tak wspaniałego gro-
na! No to czas rozpocząć rekrutację!

Jeśli masz ukończone 60 lat, lubisz tańczyć i poznawać no-
wych ludzi oraz nie boisz się nowych wyzwań i występów sce-
nicznych, to dołącz do nas i zostań członkiem formacji Senior 
Dance Stars! Ruszamy w maju. Nie musisz umieć tańczyć, wy-
starczą dobre chęci ! Reszty Cię nauczymy! Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy na fundacja@nigdyniejestzapozno.org lub pod 
nr tel. 666 537 550 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 
do 18.00. Taneczny projekt jest współfinansowany z budżetu 
Gminy Tarnowo Podgórne. 

Zapraszamy! 
~ Maja Stępień z Zespołem Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno”
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Z praktyki dietetyka

Aktywność fizyczna podczas diety

Zdalnie nie – fajnie?
Minął właśnie rok odkąd znany nam świat stanął na 

głowie. Pandemia Covid-19 radykalnie zmieniła na-
sze życie zawodowe i aktywności czasu wolnego. 

Dostosowując się do sytuacji i ograniczeń rozwijamy nowe 
sposoby pracy oraz nauki. Zaczynamy też rozumieć, że wiele 
z tych zmian zostanie z nami na zawsze.

Masowa zdalna edukacja przy użyciu internetowych ko-
munikatorów rok temu nie śniła się z pewnością nikomu. Kto 
by przypuszczał, że mamy już dostępne narzędzia i aplikacje, 
które umożliwią przeniesienie szkoły do sieci – nie za sto lat, 
tylko dosłownie z tygodnia na tydzień? 

Choć jednak nosimy w kieszeniach telefony, będące bar-
dziej zaawansowanymi komputerami niż te używane w biu-
rach 10 lat temu oraz swobodnie surfujemy po globalnym oce-
anie informacji, z każdym dniem tęsknimy coraz bardziej za 
osobistym spotkaniem z drugim człowiekiem. Ta energia, któ-
rą wyzwala spotkanie grupy ludzi, wspólna kawa, żarty, ro-
dzące się znajomości i przyjaźnie, to niepowtarzalna wartość 
dodana stacjonarnych kursów.

Szczęśliwie, wkraczając w zdalne nauczanie, w naszej bran-
ży mieliśmy na czym się oprzeć. Internetowe kursy językowe 
istniały już od dawna i proponowały rozsądny model pracy. Po 
kontakcie z materiałem obcojęzycznym kursant ćwiczył nowe 
umiejętności samodzielnie w zadaniach, a na koniec spotykał 
się online z lektorem i utrwalał je w żywej rozmowie. Ważnym 
elementem były regularne powtórki, pomagające trwale zapa-
miętać słowa i konstrukcje gramatyczne.

Dodatkowo zasoby sieci są wręcz stworzone do nauki ję-
zyków. Popularny YouTube daje nam nieograniczony kontakt 
z żywą mową i możliwość zanurzenia się w niej tak, jakbyśmy 
przebywali w innym kraju. Podręczniki są dostępne w wer-
sji interaktywnej, zaś Internet pełen jest edukacyjnych filmi-
ków i ćwiczeń na absolutnie każdym poziomie. Znajdziemy 

też w nim dostępne za darmo gazety i produkcje lokalnych 
telewizji z całego świata. 

Mimo tego, że całe to bogactwo narzędzi i materiałów ist-
nieje nie od wczoraj, dopiero pandemiczne obostrzenia i zdal-
ne nauczanie spowodowały konieczność korzystania z nich na 
co dzień. Stało się też jasne, czego ze stacjonarnych kursów 
najbardziej nam brakuje – żywej relacji z ludźmi. 

Jesteśmy istotami społecznymi i taki też jest proces zdoby-
wania przez nas wiedzy. Uczymy się od innych ludzi i wspól-
nie z innymi ludźmi, naśladując i wchodząc w interakcje, 
wspierając się gestem, entuzjazmem, uśmiechem. Na zaję-
ciach stacjonarnych dzielimy się przepisami, pochwalamy za-
kup nowej sukienki, butów. Nauczyciel staje się bliskim zna-
jomym i wówczas może być dla swojej grupy inspirującym 
przykładem, taktownym przewodnikiem – spowiednikiem, 
który rozumie trud pokonywanego przez nią szlaku. W odpo-
wiednim miejscu doda kursantom otuchy, dopingując i okazu-
jąc wiarę w ich możliwości.

Na naszych oczach, w tej trudnej, przymusowej sytuacji 
zdalnego nauczania rodzi się pozytywna nowa jakość – połą-
czenie ludzkiej energii wspólnoty i relacji z ogólnodostępną 
techniką oraz nieskończonymi zasobami językowymi interne-
tu. Naszym ideałem jest, aby ta fuzja była jak najbardziej har-
monijna, bez względu na formę zajęć. 

Spadkiem po koniecznym obecnie zdalnym nauczaniu bę-
dzie na pewno wzbogacająca stacjonarne kursy zmiana nawy-
ków nauczycieli i uczniów, ich większa skłonność do sięga-
nia po multimedialne materiały językowe dostępne w każdej 
chwili choćby przez telefon. 

Z drugiej strony, osoby chcące uczyć się języków, ale nie 
mające zbyt wiele czasu, po tych doświadczeniach łatwiej 
zdecydują się na kurs online nie wymagający dojazdów. Bo 
wszyscy przekonujemy się teraz, że również w Internecie 
pozostajemy ludźmi, współtworzymy energię naszej grupy 
i wchodzimy w przyjazne relacje.

~ CKJO Przeźmierowo

Pełnowartościowa dieta i aktywność fizyczna są niczym 
Yin Yang w procesie odchudzania! Często zapominamy 
o ruchu, ale przekonam cię, że nie warto! 

Oczywiście, że już sama zbilansowana dieta powoduje ko-
rzystne zmiany w naszym organizmie. Tracimy zbędne kilo-
gramy, stan naszej cery się poprawia, zwiększamy odporność 
i wysmuklamy ciało. Jednak... samo jedzenie nie jest w stanie 
dać tego, co daje  aktywność fizyczna. I nie chodzi wyłącznie 
o wygląd! 

Najważniejszymi korzyściami włączenia ruchu do procesu 
odchudzania są:

- zdrowe serce,
- silne i elastyczne mięśnie,
- płuca o wysokiej wydolności,
- ładnie wyglądające ciało,
- bardzo dobrze ukrwione organy wewnętrzne,
-  wydzielanie się endorfin, które zmobilizują do działania, 

poprawią humor i dodadzą energii,

- elastyczna skóra,
- przyśpieszenie metabolizmu.

Aktywność fizyczna musi być przyjemna! Nie męcz się, 
biegając, jeśli tego nie lubisz. Znajdź coś, co sprawi ci dużo 
frajdy! Próbując różnych aktywności, możesz odnaleźć nową 
pasję, która wzmocni samoocenę i poprawi poczucie własnej 
wartości. Szeroki uśmiech nie będzie schodził z Twojej twa-
rzy, a wejście na 4. piętro przestanie być problemem! 

Nie przesadzaj z treningami. Wystarczą 3-4 tygodniowo, by 
szybko zobaczyć pierwsze efekty! A co jeśli nie dysponujesz 
wystarczającą ilością wolnego czasu? Na szczęście najważ-
niejsza jest regularność i przyjemność z aktywności fizycznej! 
Lepsze 1-2 treningi tygodniowo niż żaden!

PS. Pod żadnym pozorem się nie porównuj! Młoda mama 
będzie miała mniej wolnego czasu niż studentka. 

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

Pokonać STRES!
Każdego dnia czujemy narastający stres. Coraz pilniej 

potrzebujemy metody, która nauczy nas jak go sku-
tecznie zwalczać i jak efektywniej zarządzać swoją ży-

ciową energią. Jedną z bardziej znanych i polecanych jest Me-
toda 8 x O opracowana przez W. Eichelbergera.

8 x O to osiem sposobów zarządzania własną energią, na 
którą składają się: oddech, obecność, oparcie w sobie, od-
reagowanie, odpoczywanie, odmawianie, odżywianie oraz 
opiekowanie się sobą. 

Nie ma życia bez oddechu. Tymczasem w trudnych sytu-
acjach wstrzymujemy oddech. Sporą część czasu spędzamy 
na bezdechu. Świadomy oddech to klucz do panowania nad 
emocjami, nastrojem, gonitwą myśli. Do odprężeniem i roz-
luźnieniem mięśni. Świadomy, czyli przeponowy – brzusz-
ny. Jak go ćwiczyć? Odetchnij głęboko, aż wypełni się Twój 
brzuch, a następnie zrób długi i spokojny wydech przez ułożo-
ne w dziubek usta. Nic trudnego! A efekty krótkotrwałe będą 
natychmiastowe. Długotrwałe będą widoczne już po kilku ty-
godniach ćwiczeń. 

Obecność. Umiejętność bycia tu i teraz wbrew pozorom 
nie jest prosta. Ciągle atakują nas informacje. Snujemy czarne 
scenariusze, na które nasze ciało reaguje tak samo, jak na re-
alne zagrożenie. To doprowadza do jeszcze większego stresu 
i wycieńczenia. Powtarzaj jedno zdanie, które pozwoli powró-
cić do pełnej obecności: Jestem tutaj, nigdzie się nie spie-
szę. Najważniejsze jest to co teraz robię, to czego teraz do-
świadczam. 

Oparcie w sobie stanowi źródło odwagi, energii, niezależ-
ności oraz równowagi. Ma trzy składowe:

•  świadomość ciała – poznaj swoje ciało, dowiedz się, jak 
się porusza, jak jest połączone z umysłem,

•  swiadomość oddechu – zacznij oddychać efektywnie, 
czyli przeponowo,

•  poczucie ugruntowania – popularnie nazywane mocnym 
staniem na własnych nogach, zacznij od zwracania uwagi 
na to, jak stoisz i chodzisz? Na ile robisz to w sposób pew-
ny i zdecydowany. 

Odreagowanie należy podzielić na trzy etapy: 
1.  Zastosowanie zasady śluzy – pozostawienie trudności 

w miejscu, które jest ich źródłem, czyli oddzielanie domu 
od pracy poprzez prysznic i zmianę ubrania. Jeżeli pra-
cujesz w domu, również zadbaj o oddzielenie kącika do 
pracy od tego do wypoczynku, choćby przez zmianę de-
koracji.

2.  Wygospodarowanie dwa razy w tygodniu minimum go-
dziny na angażującą formę ruchu: pływanie, bieganie, 
rower, tenis. Im bardziej się spocisz, tym więcej toksyn 
opuści twoje ciało.

3.  Śpiewanie i krzyczenie – wyraź swoje emocje, zdobądź 
się na pełną ekspresję.

Efektywne odpoczywanie chroni przed kłopotami z zasy-
pianiem, zaburzeniami łaknienia, spadkiem potencji seksual-

nej i generalnym wypaleniem energetycznym. Jak odpoczy-
wać, by odpocząć? 

•  Co dwie godziny rób sobie przerwę w pracy trwającą 10 
minut. Wykorzystaj ją na głębokie przeponowe oddechy.

•  Zjedz spokojnie ciepły posiłek w środku dnia. Jeżeli nie 
masz takiej możliwości, zjedz kęs czegoś pożywnego raz 
na 2 godziny.

•  Nie spiesz się w łazience.
•  Po pracy pójdź na półgodzinny spacer.
•  Na czerwonym świetle weź głęboki oddech.
•  Nie objadaj się na noc.
•  Chodź spać przed północą.
•  W czasie weekendów i świąt nie zmuszaj swojego organi-

zmu do niczego.
•  Raz na rok weź trzytygodniowy urlop i spędź go w jed-

nym miejscu.
Sensem odmawiania jest chronienie siebie. Nauczenie się 

nie przyjmowania dodatkowych obowiązków, zleceń, próśb, 
kiedy nie ma dla nich miejsca. Każdy ma swoją wytrzymałość. 
Odmawianie to przede wszystkim zaprzestanie nadwyrężania 
siebie i działania ponad swoje możliwości. Pomocne będzie 
powtarzanie zdania: Ta/Ten, którą w istocie jestem w pełni 
zasługuje na miłość i szacunek. 

Co robić, żeby odżywianie było efektywne?
•  nie jeść później niż 3 godziny przed snem,
•  zawsze zjeść śniadanie,
•  nie najadać się do syta,
•  nie jeść w pośpiechu..
Opiekowanie się sobą polega na dawaniu sobie wsparcia 

i miłości. Im więcej od siebie wymagamy, tym więcej potrze-
bujemy własnej miłości. Ważne jest wykształcenie w sobie 
„wewnętrznego przyjaciela”. Pomoże on w trudnych sytu-
acjach powtarzać sobie: jestem tutaj, nigdzie się nie spieszę, 
stoję za Tobą, jestem po Twojej stronie, możesz na mnie 
polegać, możesz się o mnie oprzeć, z radością niosę Twój 
ciężar, należy Ci się oddech i odpoczynek.

Niektóre z tych ćwiczeń, jak na przykład oddech przepono-
wy, mogą przynieść natychmiastowa ulgę, poprzez „spuszcze-
nie pary”, zluzowanie napięcia.  Inne, takie jak wykształcenie 
świadomości własnego ciała, będą potrzebowały więcej czasu 
na to, żebyśmy doświadczyli ich dobroczynnych skutków. Po-
dobnie z wypracowaniem nawyków efektywnego odżywiania 
się. 

Nie wstydźmy się też krzyczeć czy śpiewać. Niezależnie 
od tego czy potrafimy dobrze śpiewać. Znajdźmy na to od-
powiednią chwilę, czas i miejsce. Moc „trąb jerychońskich” 
potwierdza psychoterapia. Dźwięk może kruszyć nasze we-
wnętrzne mury, uwalniać energię życiową. 

~ 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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Konkurs „KSIĄŻKA JEST KOBIETĄ” 
– rozstrzygnięty

~ biblioteka ~ gok

Celem konkursu zorganizowanego 
przez Bibliotekę Publiczną było 
promowanie czytelnictwa wśród 

mieszkańców Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Aby wziąć udział w konkursie Pa-
nie musiały sfotografować się z ulu-
bioną książką w dowolnie wybranym 
(ciekawym) miejscu w naszej Gminie. 
Spośród nadesłanych zdjęć wybraliśmy 
sześć, które naszym zdaniem zasłużyły 
na wyróżnienie i nagrody.

Wszystkim Paniom, które wzięły 
udział w konkursie, serdecznie dzięku-
jemy, a nagrodzonym gratulujemy.

Co roku 2 kwietnia obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci. Data ta jest nieprzy-

padkowa, ponieważ w tym dniu w 1805 
r. urodził się sławny duński pisarz Hans 
Christian Andersen. Autor ten stworzył 
wspaniałe baśnie m.in. „Brzydkie kacząt-
ko”, „Calineczka”, „Dziewczynka z zapał-
kami”, „Królowa śniegu”, które znane są 
wszystkim i chętnie czytane przez kolejne 
pokolenia młodych czytelników. Między-
narodowy Dzień Książki dla dzieci usta-
nowiony został w 1967 r. przez Między-
narodową Izbę ds. Książek dla Młodych 
Ludzi. Od tej pory co roku inne państwo 
jest gospodarzem oficjalnych obchodów 
tego święta. Impreza odbywała się już 
m.in. w Japonii, Belgii, Brazylii, Rosji, 
Nowej Zelandii, Hiszpanii, Egipcie i Sta-
nach Zjednoczonych. Polska była organi-
zatorem w 1979 r. Przywilejem gospoda-
rza Międzynarodowego Dnia Książki Dla 
Dzieci jest decydowanie o temacie obcho-
dów oraz zaproszenie wybitnego autora, 
by napisał wiadomość do dzieci całego 
świata oraz znanego ilustratora, aby za-
projektował z tej okazji plakat. Święto to 
ma na celu rozpowszechnianie książek dla 
dzieci oraz wspieranie czytelnictwa wśród 
najmłodszych.

2 KWIETNIA

2 KWIETNIA

MIĘDZYNARODOWY

MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Stanisława Janeczek

Stanisława Janeczek
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Aneta Rzadkiewicz

Aneta Rzadkiewicz

Sylwia Gać-Mytych

Sylwia Gać-Mytych

Daria Urbaniak- Koszela

Daria Urbaniak- Koszela

Julia Górecka

Julia Górecka

KSIĄŻKA   JEST   KOBIETĄ

Katarzyna Gołownicka

Katarzyna Gołownicka

Międzynarodowy dzień książki dla dzieci

Rodzice, pamiętajcie, to wy wprowadzacie swoje dzieci w świat, dlatego już dzi-
siaj zaproponujcie im spotkanie z książką. Czytanie powinno być codziennym rytu-
ałem, przyjemnością, czasem spędzonym wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu wzbo-
gacamy wyobraźnię i słownictwo naszych dzieci, jesteśmy w stanie zainteresować 
je otaczającym światem, a z czasem mieć mnóstwo tematów do wspólnych roz-
mów. Najważniejszą rzeczą jest, aby pasja czytania przetrwała do czasów dorosłości 
dziecka. ~ A.N.
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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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PONIEDZIAŁEK
GODZ. 17.00

NIEDZIELA
GODZ. 12.30

PIĄTEK
GODZ. 16

„Wiosna jest kobietą cz.2” - wystawa online uczestników koła plastycznego 
z Przeźmierowa 

MAŁA SCENA SEZAMU  online
Mój przyjaciel pies - TeatRyle

Koncert z okazji 3 Maja - Lux Antiqua

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM

NIEDZIELA
GODZ. 18.00

Paweł Domagała - koncert
Bilety: 69 zł
*W przypadku podtrzymania obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania koncertu

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO
25/04AF

ISZ

FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

W PRZYPADKU OTWARCIA KIN
SEANS ODBĘDĄ SIĘ:
16.04,23.04,30.04 SEANSE DLA DOROSŁYCH

15/05 SOBOTA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00 

„ACH, TE EMOCJE!” - finał projektu Teatr w Każdej Wiosce
FACEBOOK.COM/GOKSEZAM ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

16/05 NIEDZIELA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00

22/05 SOBOTA
GODZ. 10/ 11:30/ 13:00/ 14:3023/05 NIEDZIELA

GODZ. 10/ 11:30/ 13:00

KONCERT ODWOŁANY
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Pokonali wiele przeszkód, pracowali w niestandardo-
wych warunkach, spotykali się z przerwami, ale peł-
ni determinacji i chęci dążyli do celu. Trzynaście grup 

teatralnych, działających w ramach projektu Teatr w Każdej 
Wiosce, w końcu pokaże efekty swojej wielomiesięcznej pra-
cy, którą rozpoczęli w październiku 2019 roku. W maju od-
będzie się, długo wyczekiwany finał, który ubiegłej wiosny 
został odwołany z powodu wybuchu pandemii. Hasło prze-
wodnie tej edycji projektu brzmi „ACH, TE EMOCJE!”.  

Z cichą nadzieją patrzymy w przyszłość, łudząc się, że mło-
dych aktorów będzie można oglądać na scenie na żywo, cho-
ciaż z częściowym udziałem publiczności. Na pewno, bez 
względu na obowiązujące obostrzenia, stworzymy także moż-

Finał projektu Teatr w Każdej Wiosce

liwość obejrzenia spektakli online. Już dziś przedstawiamy 
harmonogram dni transmisji, natomiast szczegółowa lista z ty-
tułami spektakli i ich twórcami pojawi się w majowym wy-
daniu „TarNowej Kultury” oraz na stronie internetowej www.
goksezam.pl. 

15 maja  (sobota) Baranowo, Ceradz Kościelny,  
Wysogotowo

16 maja  (niedziela) Tarnowo Podgórne, Lusówko,  
Rumianek 

22 maja (sobota) Kokoszczyn, Sierosław, Sady, Lusowo 
23 maja (niedziela) Jankowice, Batorowo, Przeźmierowo 

~ Magdalena Woźniak

Lux Antiqua to zespół złożony 
z młodych, pełnych pasji ludzi 
wykonujących muzykę dawną, 

w szczególności średniowieczną i re-
nesansową, zgodnie z praktyką wyko-
nawstwa historycznie poinformowane-
go. Wszyscy są absolwentami akademii 
muzycznych – poznańskiej oraz wro-
cławskiej. Posiadane umiejętności po-
zwalają im wykonywać muzykę dawną 
w sposób profesjonalny, zgodnie z prze-
słankami historycznymi. Zespół posiada 
bogate instrumentarium, w skład które-
go wchodzą kopie instrumentów daw-
nych, tj. viola da gamba, lutnia renesan-
sowa, fidele ramieniowe, fidel kolanowa 
oraz harfa. Wszyscy członkowie zespo-
łu posiadają także umiejętności wokalne 
pozwalające na wykonywanie utworów 
a’capella lub utworów wokalnych z to-
warzyszeniem instrumentów. 

Z okazji 230-lecia uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja zespół zaprezentuje 
dawną muzykę polską. Koncert będzie 

Uczcijmy 3 Maja

miał charakter retrospektywny ukazując kulturę muzyczną sprzed czasów konsty-
tucji. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że całokształt historii kulturowej narodu pol-
skiego miał wpływ na bieg historii prowadzący do wydarzeń trzeciomajowych. Nar-
rację koncertu rozpoczną utwory średniowieczne, reprezentujące religijny wymiar 
naszego dziedzictwa kulturowego. Dzieła renesansowe ukażą natomiast ważne wy-
darzenia ówczesnej historii Polski oraz nastroje w niej panujące. Koncert uwieńczą 
wczesnobarokowe utwory pochwalne, sławiące Polskę oraz jej osiągnięcia na arenie 
międzynarodowej.  

Koncert z okazji 3 Maja: Lux Antiqua, 3 maja, godz. 17.00 Transmisja z DK 
w Tarnowie Podgórnym na facebook.com/goksezam oraz youtube.com/gokse-
zam
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Dopiero, co ucieszyliśmy się z pierwszych se-
ansów kinowych, a już byliśmy zmuszeni 
wstrzymać kolejne. Szczęściarze, którzy jed-

nak mieli okazję odwiedzić Kino Sezamu, mogli sko-
rzystać z wyjątkowej atrakcji. W tym roku bowiem, 
w sali, prócz krzeseł pojawiły się wygodne leżaki. Wi-
dząc, jaką cieszyły się popularnością, przewidujemy, 
że zostaną one z nami na dłużej. Z niecierpliwością, 
więc czekamy na poluzowanie obostrzeń. 

W marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Teatru. Z tej okazji w ramach Małej Sceny Sezamu wi-
dzowie mieli okazję obejrzeć spektakl online Teatru 
pod Orzełkiem. Bohaterami byli Pan Czarny i Pani 
Biała, których perypetie oglądało kilkadziesiąt dzieci 
nie tylko z naszej Gminy. 

Za nami też premiera scenki „Pranie” w wykona-
niu Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy, a także Jubile-
uszowy koncert z okazji 20-lecia powstania Dziecię-
cego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki. Jest 
on zwieńczeniem wieloletniej pracy dzieci i młodzieży 
oraz oczywiście ich instruktorów. Oba filmy, a także 
wiele innych można oglądać na kanale youtube.com/
goksezam. Tam też znajdują się dwa filmy stworzone 
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lusowa. Jeden 
z nich to wywiad z członkiniami koła, a drugi to in-
struktaż robienia wielkanocnych palm. Wspólne pro-
dukcje były zainspirowane zorganizowanym Kon-
kursem na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Warto 
wspomnieć, że laureatami tegoż właśnie konkursu zo-
stali: wśród dorosłych: Agata Ryszkowska (I Miejsce), 
Magdalena Ruks-Nowak (II Miejsce), Małgorzata Bar-
dzik (III Miejsce); w kategorii dzieci: Adrianna Wesoła 
(I Miejsce).

Wszystkie informacje o naszych archiwalnych wy-
darzeniach, a także bieżące komunikaty i zapowiedzi 
można śledzić na naszej stronie www.goksezam.pl 
oraz na profilu facebook.com/goksezam. Zapraszamy!

~ Magdalena Woźniak 

Paweł Domagała to jeden z najbardziej rozpoznawanych aktorów młodego 
pokolenia, ale także muzyk, którego debiutancki album pt. „Opowiem Ci 
o mnie” zyskał status Platynowej Płyty. Jesienią ubiegłego roku odbyła się 

premiera jego trzeciej płyty „Wracaj”, który promuje piosenka „Popatrz na mnie”. 
Kiedyś znany głównie ze szklanego ekranu, dziś spełnia się także jako autor i wyko-
nawca takich hitów radiowych jak „Weź nie pytaj”, czy „Wystarczę ja”. Po odwoła-
nym z powodu pandemii koncercie zaplanowanym w listopadzie, Paweł Domagała 
zagra w Centrum 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 przeboje. Wszystko jednak zależy od obostrzeń, jakie będą 
w tym czasie obowiązywać. 

Koncert Pawła Domagały, 25 kwietnia 2021, godz. 18, CK Przeźmierowo. Bilety 
w cenie 69 zł dostępne już wkrótce za pośrednictwem serwisu Biletyna.pl.

Uwaga: Nie obowiązują bilety zakupione na odwołany koncert z 28 listopada 
2020 r.

Wiosennie i twórczo

Koncert Pawła Domagały

KONCERT ODWOŁANY
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Pewnego razu Misiu spotyka biednego, głodnego i bez-
domnego psa. Bardzo chciałby go zabrać do domu, ale 
Tata Niedźwiedź nie lubi piesków, dokuczały mu kiedy 

dawno temu żył w lesie. Czy małemu Misiowi uda się zaprzy-
jaźnić z psem? Czy tata zgodzi się na to, by pies zamieszkał 
u nich pod łóżkiem? Jaką rolę odegra pojawienie się groźnego 
i podstępnego Lisa? Tego dowiecie się oglądając przedstawie-
nie, w ramach Małej Sceny Sezamu autorstwa Teatru TeatRyle 
pt. „Mój przyjaciel pies”. To pełen humoru spektakl dla dzieci 
od lat trzech. Zapraszamy na facebook.com/goksezam.pl

~ MW
Mała Scena Sezamu online: „Mój przyjaciel pies” – 25 

kwietnia, godz. 12.30 (dostęp do spektaklu do godz.16): fa-
cebook.com/goksezam

Kwintesencja kobiecości, siła i piękno to atrybuty ko-
biet zamknięte w obrazach Tamary Łempickiej, ar-
tystki tworzącej w okresie międzywojennym. Boha-

terki jej obrazów są wyzwolone i wyniosłe, wiedzą jak zdobyć 
to czego pragną, soczysta czerwień ich ust oraz arogancja 
w spojrzeniu, uderzają jak wymierzony policzek.

Uczestnicy koła malarskiego GOK SEZAM z Przeźmierowa 
pod kierownictwem Magdaleny Łuczak, zainspirowani twór-
czością „bogini ery automobilu o stalowych oczach”, chwycili 
za pędzle w próbie odtworzenia obrazów przywołujących ko-
biecość na warunkach artystki.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia rezultatów tego nieła-
twego zadania. Będzie to druga odsłona wystawy „Wiosna jest 
kobietą”, którą w marcu zapoczątkowały uczestniczki koła 
plastycznego z Tarnowa Podgórnego, prowadzonego przez Ju-
stynę Just-Przybylską.

Wystawa online „Wiosna jest kobietą cz.2” – 7 maja, 
godz. 16, facebook.com/goksezam

Spektakl o przyjaźni i nie tylko

Wystawa malarstwa

Film Animiaków będzie pokazywany na festiwalu O!PLA. Ze względu na obec-
ną sytuację, w tym roku pokazy będą odbywać się online, a głosować w kon-
kursach będą dzieci w wieku szkolnym. Aby móc głosować, trzeba zgłosić się 

indywidualnie lub grupowo (np. jako klasa). 
W ramach festiwalu, nasze Animiaki biorą udział w konkursie TERAZ MY!, w ka-

tegorii TERAZ MŁODZI TWÓRCY MAJĄ GŁOS!, której jurorami są uczniowie 
z grupy wiekowej 10-12 lat. Każdy uczeń/uczennica ocenia filmy online, a noty te są 
później sumowane z innymi, ogólnopolskimi ocenami. Dla publiczności produkcje 
z tej kategorii są udostępnione powszechnie przez cały czas trwania festiwalu, czyli 
aż do 30 kwietnia. 

Szczegóły oraz zgłoszenia dostępne na stronie polskaanimacja.pl.
~ MW

Zostań jurorem!
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Drogi Seniorze, chciałbyś miło spędzić czas, a jedno-
cześnie zaczerpnąć języka angielskiego, jednak nie 
wiesz, czy zajęcia prowadzone online będą odpowied-

nią formą? 
Grupa odważnych Seniorów od października ubiegłego roku 

z zadowoleniem korzysta  ze zdalnej formy czerpania wiedzy. 
Zajęcia są prowadzone przez bardzo miłą panią Eszter, która 
jest native speakerem. Aby przekonać się, czy takie zajęcia są 
dla Ciebie odpowiednie, już w piątek, 16 kwietnia  o godzinie 

9.00 zajrzyj na otwartą lekcję zajęć online z języka angielskie-
go i przekonaj się sam. Nie musisz brać aktywnego udziału 
w lekcji. 

Aby zobaczyć lekcję, zapraszamy do wcześniejszego kon-
taktu z nami pod numerem telefonu 61 10 10 402 w celu udo-
stępnienia linku. Zajęcia skierowane są do Seniorów powyżej 
60. roku życia, zamieszkujących Gminę Tarnowo Podgórne. 
Śmiało, włącz się w zajęcia online!

~ Pałac Jankowice

Już nie możemy doczekać się maja, w którym – mamy 
nadzieję – pomału wszystko zacznie wracać do stare-
go rytmu, gdzie będziemy mogli razem korzystać z do-

brodziejstw obcowania ze sztuką. Tym razem z poezją, którą 
przybliżą wybitni, polscy aktorzy, spotkamy się dwukrotnie:

W niedzielę, 9 maja o godzinie 13.00, odbędzie się „At-
moSFERA POEZJI z Wojciechem Malajkatem”, który zin-
terpretuje poezję Zbigniewa Herberta, a muzycznie spotkanie 
dopełni Patrycja Furman-Zadrożniak – skrzypaczka Teatru 
Muzycznego w Poznaniu.

Na koleją odsłonę długo czekać nie będziemy. Już tydzień 
później, 16 maja o godzinie 13.00, wiersze Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego przeczyta Jacek Braciak, a na oboju za-
gra Łukasz Krzemiński, który także na co dzień współpracuje 
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

Sylwetki poetów – niezmiennie – przybliży prof. UAM dr 
hab. Wiesław Ratajczak.

Oba wydarzenia będą transmitowane na naszych kanałach 
społecznościowych. Jeżeli tylko będzie możliwość otwarcia 
widowni dla publiczności – z pewnością o tym poinformuje-
my. Więcej szczegółów na www.palacjankowice.pl. Do zoba-
czenia!

~ Pałac Jankowice

Podwójna dawka poezji
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Lada dzień Pałac Jankowice obchodzić będzie 3. urodzi-
ny. To młoda, ale ambitna instytucja, która z wielkim 
zapałem zdobywa nowe umiejętności, prężnie się roz-

wija i odważnie podejmuje wyzwania w pandemicznych re-
aliach. Podobnie jak dla wielu z nas, rok 2020 był trudnym 
czasem dla pałacu, jego pracowników i przyjaciół. Trudno 
opisać tęsknotę jaką czujemy za naszą publicznością, żywym 
kontaktem ze sztuką i bezpośrednim uczestnictwem w kultu-
rze. Zwłaszcza, że mieliśmy nadzieję, iż w rocznicę otwarcia 
spotkamy się z Wami w pałacowych i parkowych przestrze-
niach.

Mimo wszystko zapraszamy do świętowania w wirtualnym 
świecie, na naszym kanale na YouTube 15 maja o godz. 17.00.  
Wraz z grupą rekonstrukcji historycznej „Perły baroku” prze-
niesiemy się do epoki pełnej przepychu i bogactwa. Z pałaco-
wych wnętrz będziemy transmitować pokazy tańców dawnych 
oraz historyczne oprowadzanie z przewodnikiem. Przygoto-
waliśmy dla Was opowieści o strojach cywilnych z epoki, pre-
zentacje umundurowania oraz uzbrojenia żołnierzy z okresu 
wojen śląskich. Stawiamy na walor edukacyjny dlatego nie za-
braknie quizów historycznych z nagrodami. Bądźcie z nami! 
 ~ Monika Rutkowska

Koncerty zespołów folklorystycznych to wyjątkowo 
barwne i energetyzujące widowiska. W świetle re-
flektorów wirują kolorowe spódnice, długie warkocze 

i wstążki, powiewają kaftany. Słychać śpiewy, gwizdy, stukot 
butów. 

Doceniamy ich walory estetyczne i edukacyjne ale czy wie-
my ile warstw stroju mają na sobie tancerki? Ile waży strój 
łowiczanki? Z czego uszyte są zapaski? Umykają nam detale, 
misterne hafty, wzory, zdobienia i koronki.  Warto więc przyj-
rzeć się bliżej niezwykłym elementom folkloru jakim są stroje 
ludowe.

Wystawa „Kalejdoskop folkloru” zaprezentuje kostiumy 
sceniczne Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. Powstała we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM. Zoba-
czycie stroje ludowe z kilkunastu regionów Polski, poznacie 
ich różnorodność i bogactwo. Dowiecie się o tradycjach stoso-
wania pewnych surowców i materiałów (wełny, lnu czy bursz-
tynu), a także czym różniły się od siebie stroje ludowe w za-
leżności od wieku, stanu cywilnego czy pozycji społecznej ich 
użytkowników. Dla dzieci przygotowaliśmy quiz z nagrodami.

Wystawa dostępna będzie w dniach 1–3 maja, w godz. 12.30 
– 18.00 na tarasach Pałacu Jankowice oraz na naszych kana-
łach społecznościowych. Zapraszamy!

~ Monika Rutkowska 

Urodziny Pałacu Jankowice z perłą w tle

Kalejdoskop folkloru 
 – wystawa kostiumów scenicznych
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~ pałac jankowice

Naszych najmłodszych mieszkańców zapraszamy 
w muzyczną podróż w poszukiwaniu egzotycznych 
brzmień z nietoperzycą Emilką oraz podróżnikiem 

Maurycym, czyli Darkiem Topolskim (muzykiem, muzykolo-
giem i kolekcjonerem instrumentów etnicznych).

Razem odwiedzimy Azję, Australię, Afrykę, Europę oraz 
Amerykę Południową. Poznamy ciekawe instrumenty, ich bu-

dowę, historię ich powstania, ale co najważniejsze – posłucha-
my wydobywających się z nich dźwięków. 

To wszystko na naszym kanale YouTube już w sobotę,  
17 marca o godzinie 10.00 (nagranie będzie dostępne do  
godziny 24.00 w niedzielę, 18 marca). 

Gotowi na podróż w nieznane, muzyczne rejony? Do zoba-
czenia! ~ Pałac Jankowice

Etniczny elementarz.  
Czyli o niecodziennych instrumentach on-line

Czy miłość da się opisać wzorem? Zapisać za pomocą 
algorytmu, zaprogramować tak, aby narysowany zo-
stał przepiękny symbol miłości, jakim jest serce? Czy 

wyznanie miłości może być ukryte w zapisie funkcji ? Odpo-
wiedzi na te pytania poszukiwali nasi uczniowie, biorąc udział 
w dodatkowych zajęciach projektowych. Tam poznali obsłu-
gę i wykorzystanie programu GeoGebra. Nauczyli się tworzyć 
animacje, rysować wykresy funkcji. Dowiedzieli się czym jest 
fraktal i w jaki sposób można go zbudować. Zdobytą wiedzę 
wykorzystali biorąc udział w konkursie gminnym „ Równanie 
miłości – krzywa sercowa”. Zadaniem uczniów było stworzyć 
fraktal, kardioidę, rozszyfrować rebus, w którym było ukryte 
wyznanie miłości oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ser-
ca. Uczniowie bardzo kreatywnie podeszli do zadań: rysowa-
li, przekształcali wykresy funkcji, wyszywali i programowali. 

Okazało się, że symbol miłości opisuje się za pomocą wzoru 
na krzywą sercową,   jaką jest kardioida. Nakłada się na sie-
bie dwie elipsy, by przy odpowiednich założeniach utworzyć 
serce w układzie współrzędnych. Wyznanie miłości natomiast 
może być ukryte w wykresie funkcji wartości bezwzględnej, 
funkcji wymiernej oraz trygonometrycznej. Serduszko mate-
matyczne powstaje również ze zwykłych obiektów samopo-
dobnych, niezwykle subtelnych i nieskończonych.

Zobaczcie, jakie powstały prace naszch uczniów: fraktalne ser-
duszka, geometryczne kardioidy i graficzne wyznania miłości. 

~ Monika Wiśniewska
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu mBanku

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Równania miłości
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W lutym dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z Przed-
szkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie wraz 
ze swoimi Rodzicami wzięły udział w  II Powia-

towym Konkursie Poetycko – Plastycznym Na Poetycką 
Pocztówkę: Zima z przymrużeniem oka zorganizowanym 
przez panią Marzenę Przekwas-Siemiątkowską z Publicznego 
Przedszkola „Bajkowy świat” w Sadach. 

Celami konkursu było:
- dostrzeżenie talentów poetyckich i plastycznych wśród 

dzieci i ich rodziców bądź opiekunów,
- zachęcenie dzieci oraz rodziców (opiekunów) do działań 

twórczych w zakresie poetycko-plastycznym,
- budzenie wrażliwości poetycko-plastycznej u dzieci.
Uczestnicy mieli za zadanie nadesłać jedną niepublikowaną 

nigdzie pracę plastyczną wraz z dołączonym do niej wierszem 
wymyślonym przez dziecko, zgodnym z tematem Zima z przy-

mrużeniem oka. 15 marca organizator opublikował zwycięskie 
prace na stronie internetowej, które są dostępne pod linkiem: 
http://przedszkole-bajkowyswiat.pl/7550-2/ 

Z dumą informujemy o wynikach konkursu:
Pierwsze miejsce – Helena Miczek, 
Trzecie miejsce – Laura Marcinkowska,
Wyróżnienie – Emilia Borzdyńska.
Są to dzieci uczęszczające do Przedszkola „Leśne Skrzaty” 

w Przeźmierowie.
Gratulujemy rodzicom tak zdolnych pociech i jednocześnie 

zachęcamy do brania udziału we wszystkich aktywnościach, 
mających na celu wzbogacanie wiedzy dzieci lub rozbudza-
nie i pogłębianie ich pasji. Bo jak pisał Jean Cocteau: „Dzie-
ci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, 
w co tylko zapragną”.

~ Małgorzata Jarosz-Borzdyńska

W marcu w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski 
Zamek odbył się kiermasz wielkanocny. Nauczy-
cielki z pomocą dzieci wykonały różnego rodza-

ju ozdoby świąteczne, stroiki, pisanki, baranki oraz kurczaki.  
Niepowtarzalne i robione ręcznie, prawdziwie czarodziejskie 
ozdoby cieszyły się dużym powodzeniem wśród rodziców. 
Przez cały marzec w Przedszkolu Publicznym Czarodziejski 
Zamek pojawiały się nowe, piękne ozdoby świąteczne. W tym 
roku razem z Fundacją „Mam Marzenie” zbieraliśmy wspól-
nie pieniądze na realizację marzenia jedenastoletniej Nadii. 
Zebrane pieniądze w kwocie 2 877 zł zostały przeznaczone 
na realizację jej marzenia. Dziewczynka czeka na różowy do-
mek do kreatywnego spędzania czasu. Zrealizowane marzenia 
choć na chwilę pozwalają dzieciom i ich rodzinom zapomnieć 
o cierpieniu i dają im radość i siłę do walki z chorobą. Cieszy-
my się, że razem z rodzicami i dziećmi Czarodziejskiego Zam-
ku mogliśmy dołączyć do tej wspaniałej akcji i ją współtwo-

W marcu z okazji obchodów „Światowego Dnia Ma-
tematyki” w naszym przedszkolu odbyła się Olim-
piada Matematyczna „OMNIBUS”. Do olimpiady 

zakwalifikowało się dwunastu uczestników. Były to dzieci 
5- i 6-letnie. Najpierw odbyły się eliminacje w poszczegól-
nych grupach, następnie dzieci z najlepszymi wynikami wzię-
ły udział w finale. 

Uczestnicy olimpiady zmierzyli się z różnymi matematycz-
nymi zadaniami, które obejmowały dodawanie, kodowanie 
z wykorzystaniem kolorowych kubeczków, odwzorowywanie 
przy użyciu kolorowych patyczków, wyszukiwanie figur geo-
metrycznych, układanie puzzli paskowych, itp. Każdy uczest-
nik miał swoje wyznaczone miejsce, gdzie w skupieniu miał 

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie 

Sukces w skali powiatu!

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie 

Przedszkole spełnia dziecięce marzenia

rzyć. Nasze przedszkole co roku przed Wielkanocą organizuje 
zbiórkę na szczytny cel. Przedszkolaki i rodzice Czarodziej-
skiego Zamku mają wielkie serca.

Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i udział w kierma-
szu. Jeśli tylko mamy możliwość – POMAGAJMY!

~ przedszkole

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Matematyczne Omnibusy

możliwość wykonywania poszczególnych zadań. Dzieci były 
tego dnia bardzo podekscytowane i przejęte, ale szczęśliwe. 
Jury wyłoniło trzech zwycięzców w dwóch grupach wieko-
wych. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom i niespodziankę. 
Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy!

~ Weronika Strugała
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Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku oraz Przed-
szkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie nawiązały 
współpracę, której efektem był zorganizowany przez Syl-

wię Lewandowską oraz Małgorzatę Jarosz-Borzdyńską Gminny 
konkurs fotograficzno-konstrukcyjny „Mój robot” z wykorzysta-
niem różnorodnych klocków. Jego celem było propagowanie cza-
su spędzanego z rodzicami w domu na kreatywnym budowaniu 
z klocków, wzmacnianie wiary w dzieciach, że „potrafią to zro-
bić” oraz realizacja edukacji matematycznej w przedszkolu. 

W konkursie wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat (z ro-
dzicami) z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Zgłoszone zostały 
62 roboty, a jury każdemu z uczestników konkursu przyznało od 
1 do 3 punktów. Maksymalnie można było zdobyć 21 punktów. 
W skład jury weszli: 

- Wójt Tadeusz Czajka,
- Dyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” Jolanta Kusa,
-  Wicedyrektor Przedszkola „Leśne Skrzaty” Dorota Antono-

wicz,
-  nauczyciele Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu: Anna Stru-

garek-Nowak, Monika Pawłowska, Sylwia Lewandowska,
-  nauczyciel Przedszkola „Leśne Skrzaty” Małgorzata Jarosz-

-Borzdyńska.

Przy tak dużej liczbie uczestników nagrodzonych zostało 
czternaścioro dzieci, a wyróżniono pięcioro. Wszystkim uczest-
nikom konkursu gratulujemy pomysłowości, kreatywności i za-
chęcamy do brania udziału w innych aktywnościach na terenie 
naszych przedszkoli. 

Wszystkie prace konkursowe są dostępne w formie prezenta-
cji multimedialnej na stronie internetowej Przedszkola Na Zie-
lonym Wzgórzu oraz Przedszkola „Leśne Skrzaty”. 

~ mgr Małgorzata Jarosz-Borzdyńska

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Gminny konkurs fotograficzno-konstrukcyjny „Mój robot”

I miejsce:
- Aleksander Lewandowski,
- Edward Tykociński,
- Max Wojciechowski.

II miejsce:
- Przemek Perkowski,
- Igor Owczarz,
- Lena Gursztyn,
- Leon Głazowski,
- Amelia Borna,
- Norbert Kubicki-Pieciul.

III miejsce:
- Maria Lewandowska,
- Marek Marzec,
- Iga Nowak,
- Marcel Alaba,
- Franek Potrawiak. 

Wyróżnienia:
- Laura Domagalska,
- Piotr Zamara,
- Krzysztof Filut,
- Piotr Michalak,
- Antoni Mensfeld.

W dniach 22-23 marca uczniowie z klas 1-3 naszej 
szkoły wzięli udział w zajęciach o tematyce eko-
logicznej, które poprowadził wielki pasjonat przy-

rody – Robert Przybylski. Przy pomocy wielu urządzeń oraz 
doświadczeń dzieci poznały właściwości wody, dowiedziały 
się na czym polega zasada wyporności oraz widziały ogniste 
tornado, które w przyrodzie występuje bardzo rzadko i pole-
ga na podnoszeniu przez silne prądy powietrzne słupa ognia. 

Zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji, uczniowie 
byli zachwyceni eksperymentami, które pokazywał pan Ro-
bert, ale również sami wykonywali niektóre doświadczenia 
w domu w czasie trwania webinarium. 

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie spotkań online 
o charakterze pokazowo-warsztatowym i mamy nadzieję, że 
następnym razem zobaczymy się już „na żywo”.

~ sp1tp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Mobilne Planetarium wirtualnie
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Od dobrych kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach przy-
rodniczych prowadzonych na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Łysym 
Młynie. Niestety ze względu na pandemię oraz liczne obostrzenia wszystkie 

zaplanowane wyjazdy zostały odwołane, ale dzięki determinacji i pomysłowości na-
uczycielek oraz edukator Karoliny Prange udało się wykorzystać platformę Teams 
do zorganizowania lekcji online. Pierwszymi szczęściarzami byli uczniowie z klasy 
III d, którzy z wielkim zaciekawieniem poznawali tajemnice większości występują-
cych w Polsce gatunków sów.  Nasi uczniowie nie mają już wątpliwości i wiedzą do-
skonale czym jest wypluwka, do czego służy sowom szlara i co sprawia, że lot tych 
jakże tajemniczych ptaków jest bezszelestny. Dzieci uzyskały także odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania:

- Czy kolor oczu ma związek z porą aktywności?
- Czy sowy są długowieczne?
- Czy sowa Harrego Pottera miała albinizm?
- Czy sowa potrafi zaatakować człowieka?
Każdorazowo dużo radości wywoływało tworzenie warzywno-owocowych sów – 

kreatywność dzieci nie miała końca... Niewątpliwie pani Karolina posiada ogromną 
wiedzę dotyczącą tych ptaków (i nie tylko tych), a co najważniejsze potrafi w łatwy 
i przystępny sposób przekazać ją innym. Z niecierpliwością czekamy na kolejne pro-
jekty, w których również będziemy mogli wziąć udział!

~ Paulina Fiksa

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, to także Międzynarodowy Dzień Lasów. 
Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat 
znaczenia tych miejsc dla prawidłowego funkcjonowania pla-
nety. W tym dniu na całym świecie zachęca się ludzi do sadze-
nia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich.

W tym roku obchodzony był pod hasłem „Odbudowa lasów: 
droga do odnowy i dobrego samopoczucia”. Tereny zielone 
są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i ha-
mują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

„Co huczy w lesie”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Las to zdrowie

węgla, zapobiegają erozji, utrzymują odpowiednią wilgotność 
gleby i powietrza, a także chronią przed powodziami. 

O tym, że liczy się każde drzewo wiedzą też uczniowie kla-
sy III  Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 19 
marca dzieci wzięły udział w kolejnych warsztatach prowa-
dzonych przez Karolinę Prange. Z wielkim zainteresowaniem 
badały właściwości drewna, określały ich wiek licząc słoje 
oraz uczyły się rozróżniać gatunki poszczególnych drzew. Jed-
nak największą frajdę sprawiło im sadzenie młodych buków, 
dębów i sosen. Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, po krót-
kiej instrukcji przekazanej przez panią edukator (za pomocą 
Messengera!) posadziliśmy wspólnie drzewa w sąsiedztwie 
Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn i naszej szkoły. Tylko lu-
dzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość będą w sta-
nie skutecznie ją chronić!

~ sp1tp
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Informujemy z radością, że uczennica klasy 8d naszej szkoły – Zofia Mazur – zo-
stała laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Przeczytała wiele 
dodatkowych lektur, zdobyła mnóstwo wiedzy z zakresu teorii literatury, wy-

trwale ćwiczyła gramatykę i redagowanie wypracowań. W finale napisała (w oparciu 
o poznane utwory literackie) esej „Niełatwo mieć rodzeństwo”. Trud został

nagrodzony! Teraz Zosia spokojnie może oczekiwać końca roku szkolnego i wy-
ników naboru do szkół średnich – świat stoi przed nią otworem!

Cieszymy się, podziwiamy, gratulujemy. Warto marzyć, warto walczyć, warto sta-
wiać sobie wartościowe cele!

~ M. Wiernowolska-Cieślak

Pierwszy kwartał 2021 r. obfitował w bardzo wiele wy-
darzeń, a tęsknota po feriach za szkołą i rówieśnikami 
przełożyły się na wyjątkowy nadmiar pozytywnej ener-

gii i tętniące bez reszty szkolne życie. Mimo wielu ograni-
czeń, nauki i pracy w reżimie sanitarnym, ani przez moment 
nie zabrakło nam siły i motywacji do nauki, wspólnej zaba-
wy, podejmowania różnorodnych działań i przedsięwzięć oraz 
stawania w szranki w licznych konkursach i wyzwaniach. Ak-
tywność uczniowska nabierała równie szybkiego tempa jak 
nasze wyczekiwanie na wiosnę! 

Miłośnicy i pasjonaci przyrody wzięli udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” oraz Dniu Wody: 
eksperymentach z wodą, w warsztatach praktycznego jej 
oszczędzania. Proekologiczne postawy miały wyraz również 
w pokazie mody ekologicznej, zaprojektowanej, wykonanej 
oraz zaprezentowanej przez uczniów, realizujących Między-
narodowy Projekt Czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod 
chmurki”. 

Przyjaciele zwierząt w świetlicowej akcji „Łapka” zadbali 
o psiaki i koty ze schronisk. Ich niezwykła empatia, uwrażli-
wienie przełożyły się na kilogramy karmy, smakołyków i ła-
koci oraz zabawek, ciepłych koców, przyborów do pielęgnacji 
I smyczy, obroży, szelek oraz innych akcesoriów. 

Szkolna biblioteka zamieniła się w Krainę Dinozaurów po 
ogłoszonym w tym temacie konkursie dla dzieci. Wyobraź-
nia twórców przekroczyła najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów, którzy nagrodzili zwycięzców i wyróżnionych. Jak 
co roku nie zabrakło poczty walentynkowej oraz świętowa-
nia Dnia Kobiet. Tego dnia wybierano wśród uczniów „Damę 
i Dżentelmena Szkoły”, co było nie lada wyzwaniem. Najbar-
dziej bezcenna w tej kwestii okazała się pomoc uczniowska, 
obiektywna, sprawiedliwa, szczera ocena naszych podopiecz-
nych.

Pogoda nie zawsze nas rozpieszczała, ale nie obce nam były 
zabawy na powietrzu, placu zabaw, patio, gdzie jakże miłą 
niespodzianką dla oczu okazały się podarowane przez wielo-
letnich Przyjaciół Szkoły wielobarwne stokrotki i bratki, za 
co ogromnie dziękujemy Państwu Drążkowiakom! Choć bra-

kowało kolegów i koleżanek ze starszych roczników pustkę 
i dziwną momentami ciszę wypełnialiśmy śpiewem i muzyką, 
co poskutkowało kolejnym nagraniem uczniowskim, udostęp-
nionym na stronie szkoły („Zimowe piosenki”). Wraz z pro-
fesorami Miodkiem i Bralczykiem świętowaliśmy „Tydzień 
Języka Ojczystego”. Jakże cieszyliśmy się z sukcesów w in-
dywidualnym quzie „Wiedzy o Języku Polskim”. Kolejnym 
wyzwaniem dla rozgrzanych umysłów uczniów był „Tydzień 
mózgu”, w którym zagadek, sudoku, szarad, krzyżówek, łami-
główek, ciekawostek nie było końca. W tym obszarze aktyw-
ność i chęć poznawcza uczniów po raz kolejny była pozytyw-
nym zaskoczeniem dla pomysłodawców. Wrażliwi na ludzkie 
cierpienie wychowankowie dwukrotnie wzięli aktywny udział 
w tygodniach profilaktyki organizowanych przez szkolny ze-
spół pomocy psychologicznej. Na znak solidarności z dziećmi 
z Zespołem Downa założyli kolorowe skarpetki, włączyli się 
też w akcję „Piątka dla autyzmu”. Warto wspomnieć o odbiciu 
niebieskich rąk naszych dzieci w szablonie serca oraz udzia-
le w warsztatach i lekcjach wychowawczych na bazie scena-
riuszy poświęconych tematyce szeroko rozumianej tolerancji, 
empatii i zrozumieniu problemów, jakie dotykają niejedno-
krotnie dzieci. Poza tym po raz pierwszy, ale z pewnością nie 
ostatni, wraz z Fundacją Nowa Nadzieja zaświeciliśmy na nie-
biesko dla autyzmu.

W czasie oczekiwania na nadejście wiosny i Wielkanocy, jak 
co roku pamiętaliśmy o Powstańcach warszawskich, przygo-
towując dla nich własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne 
z życzeniami. Równocześnie hol wejścia do szkoły ozdobiła 
wystawa uczniowskich palm wielkanocnych. 

Nie zabrakło również innowacyjnych projektów, jak np.: 
Akademia Przyszłości i Zeszyt inny niż wszystkie – OK Ze-
szyt. Chętni uczniowie wzięli udział w pozalekcyjnym warsz-
tacie pod tytułem „Jak się uczyć, aby nauczyć się”. Bezcenni 
i niezastąpieni, jak zawsze, okazali się rodzice, za co w tym 
miejscu ponownie Im dziękujemy. W wiosennych nastrojach 
czekamy na szybki powrót do szkoły!

~ Magdalena Mieloch 

~ edukacja

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Laurka z laurem dla laureatki!

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

O czym ptaki ćwierkają
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Jedną z najprzyjemniejszych i najmilszych dla dzieci tra-
dycji wielkanocnych jest „zajączek”. Jak każdego roku 
i w tym przykicał on do dzieci z oddziału przedszkol-

nego, znajdującego się w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Ceradzu Kościelnym. Pomimo faktu, że dzieci 
już przeczuwały jego odwiedziny, to Zajączek nie pozostawił 
upominków ot tak, po prostu. Przygotował on dla dzieci kil-
ka zadań, których dopiero rozwiązanie doprowadziło przed-
szkolaki do ukrytej niespodzianki. Dzieciom w błyskawicz-
nym tempie udało się znaleźć wszystkie koperty z zadaniami, 
które sprytnie i bezszelestnie pozostawił w różnych miejscach 
w sali Zajączek Wielkanocny. A potem ochoczo ruszyły do ich 
wykonywania.  Podczas ich rozwiązywania dzieci między in-
nymi przybliżyły sobie tradycje i zwyczaje wielkanocne, ale 
również miały szansę uczestniczyć w ćwiczeniach gimna-
stycznych, czy sprawdzić swoje umiejętności liczenia.  Po od-
czytaniu ostatniego listu wiedzieliśmy, że musimy wyjść na 
zewnątrz, by tam kontynuować poszukiwania upominków. 
W końcu każde dziecko odnalazło słodką niespodziankę pozo-

Anastazja Kaliszak i Hubert Najmowicz – uczniowie 
klasy 8b ze szkoły podstawowej w Lusowie zostali 
Laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmioto-

wych: Anastazja – biologicznego, a Hubert – matematyczne-
go.

Bardzo cieszymy się z ich sukcesów, Anastazja jest jedną 
z czterech osób w województwie z najwyższym wynikiem, 
a Hubertowi zabrakło jednego punktu do maksymalnej liczby 
na teście. Na moje pytanie, jak wyglądały przygotowania do 
konkursu, uczniowie odpowiedzieli:

Anastazja: – Włożyłam w nie bardzo dużo pracy i czasu. Nie-
raz od rana opracowywałam jedno zagadnienie, a wieczorem 
poznawałam kolejne. Jednocześnie musiałam jeszcze uczyć się 
na zajęcia w szkole i przygotowywać do egzaminów. Dużo za-
wdzięczam również mojej cioci, bez której nie udałoby mi się 
zdobyć tytułu laureata.

Hubert: – Do konkursu zacząłem przygotowywać się dopiero 
po etapie szkolnym (czego nie polecam ze względu na presję, 
która działa w trakcie przygotowań), lecz pracowałem bardzo 
intensywnie. Przygotowania do konkursu matematycznego po-
legają w większości na pracy indywidualnej, rozwiązywaniu 
bardzo wielu zadań, poszukiwaniu różnych sposobów wyja-
śnienia trudnego zagadnienia. 

Jako nauczycielka, rodzic i kiedyś też uczennica uważam, 
że łatwiej uczyć się jakiegoś przedmiotu, gdy się go lubi i nie 
sprawia on trudności. Tak jest w przypadku naszych dwóch 
Laureatów. Hubert polubił matematykę już w klasie trzeciej. 
Zauważył wówczas, że z dużą łatwością rozwiązuje zadania. 
W kolejnych latach jego zdolności rozwijały się pod kierun-
kiem nauczycielki matematyki Beaty Zgoły. Co roku odnosił 

sukcesy w konkursach matematycznych. Anastazja biologią 
interesuje się, odkąd pamięta. Miło mi słyszeć, kiedy mówi, 
że miałam duży wpływ na jej fascynację przedmiotem. W po-
przednich latach również brała udział z sukcesami w wielu 
konkursach – najpierw przyrodniczych, a potem biologicz-
nych.

Oboje są uczniami o wysokiej kulturze osobistej, lubiany-
mi przez nauczycieli i uczniów. Hubert przez wiele lat repre-
zentował szkołę w wielu turniejach szachowych; od zeszłe-
go roku działa aktywnie w Samorządzie Uczniowskim. Jego 
odskocznią od nauki jest jazda na rowerze, której poświęca 
każdą wolną chwilę. Anastazja to wrażliwa dziewczyna o wie-
lu talentach, potrafiąca dostrzec dobro w każdym człowieku. 
Uwielbia malować, czytać i jeździć konno – to ją odpręża 
i sprawia, że zapomina o wszystkich problemach. Jest bardzo 
koleżeńska, często pomaga w nauce innym uczniom. 

Za nimi trudny czas, a przed nimi – przyjemność wyboru 
szkoły. – Bardzo się cieszę, że to ja mogę wybrać liceum i nie 
warunkują tego wyniki egzaminów. – mówi Anastazja. Hubert 
nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale pod uwagę weźmie 
na pewno poziom matematyki, fizyki, opinię o nauczycielach 
oraz dojazd do wybranej przez siebie szkoły.

W imieniu całej społeczności szkolnej gratuluję Anastazji 
i Hubertowi wielkiego sukcesu, życzę powodzenia w liceum 
i dalszego rozwijania swoich pasji. Jesteśmy z Was bardzo 
dumni i będzie nam Was brakowało!

~ Justyna Dąbrowska 
wychowawczyni klasy VIIIb

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Odwiedziny Zajączka Wielkanocnego

stawioną przez Zajączka Wielkanocnego. Radość  była ogrom-
na. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku także nas odwiedzi. 

~ Paulina Maćkowiak 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Podwójne złoto!
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Kolejny raz szkoła w Lusówku 
włączyła się w akcję Światowy 
Dzień Wody z PAH, która odby-

wała się w tym roku pod hasłem „Zrób-
my szum wokół wody”. Celem było 
zaangażowanie jak największej liczby 
uczniów w temacie dostępu do wody 
jako globalnego wyzwania oraz zazna-
czenie, że: 

-  dostęp do czystej wody to prawo 
człowieka, 

-  na świecie nie wszyscy mają dostęp 
do bezpiecznej wody pitnej (obecnie 
to aż 785 milionów osób), 

-  jesteśmy za to współodpowiedzial-
ni/e, 

- oszczędzanie wody to za mało. 

Obchody trwały tydzień, aż do finału 
22 marca, kiedy odbył się wielki turniej 
quizów. W akcję zaangażowali się naj-
młodsi z klas 1-3, którzy obejrzeli te-
matyczny film, prezentację oraz zagra-
li w wodne quizy. Klasy 4-6 skupiły się 
na tym, ile wody jest ukryte w przed-
miotach wokół nas oraz na wykona-
niu plakatów o „wodnych wyzwaniach 
na świecie”. Klasy 7-8 zauważały za-

24 marca w Szkole w Lusówku odbył się szkolny 
konkurs piosenki w języku angielskim dla klas 
0-III. Mimo okoliczności uczniom udało się zor-

ganizować konkurs w formie zdalnej przesyłając nagrania. 
Entuzjaści śpiewu i tańca mieli okazję do wspólnej zabawy 
i sprawdzenia swoich umiejętności lingwistyczno-wokalnych.

Głównym celem konkursu było popularyzowanie piosenek 
obcojęzycznych oraz promowanie piosenki jako formy nauki 
języka obcego. Ta forma posłużyła również integracji uczniów 
różnych klas oraz dała okazję do skonfrontowania własnych 
umiejętności z umiejętnościami innych uczniów. Zadaniem 
konkursowym było poprawne zaśpiewanie wybranej przez 
siebie piosenki w języku angielskim.

Jury konkursowe dokonało oceny według następujących 
kryteriów: poprawność językowa, wymowa, dobór repertuaru, 
walory głosowe i muzykalność, interpretacja utworu, ogólny 
wyraz estetyczno-artystyczny.

Pomysłowości uczniów, a przede wszystkim profesjonali-
zmu i radości ze śpiewania, nie powstydziliby się nawet auto-
rzy oryginalnego show. Poziom konkursu był naprawdę wyso-
ki, a jury najwyżej oceniło następujących wykonawców:

· w kategorii najlepszy duet – Julia Witkowska i Anastazja 
Zielonka,

· w kategorii 0-I – I miejsce Alicja Polarek, wyróżnienia: 
Nell Trybała i Marysia Czajkowska,

· w kategorii II-III -  I miejsce Tymon Czajkowski, wyróż-
nienie:  Kasia Banaszyk.

Gratulujemy odwagi i umiejętności wszystkim  naszym 
zdolnym uczestnikom!

Dziękujemy Radzie Rodziców za zasponsorowanie nagród.
~ Julia Hampelska

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Zróbmy szum wokół wody!

Szkoła Podstawowa w Lusówku 

Konkurs po angielsku

leżność pomiędzy własną konsumpcją a wodą oraz zapoznały się z wyzwaniami 
wodnymi w konkretnych miejscach na świecie. Angliści przeprowadzili tematycz-
ne lekcje o śladzie wodnym zastanawiając się, w jaki sposób go zmniejszyć. Chęt-
ni uczniowie mogli również uczestniczyć w codziennych wyzwaniach (w zespole 
utworzonym na Teams przez nauczyciela biologii), wykonując dodatkowe zadania. 

Uczniowie zauważyli, że każdy z nas ma wpływ na to, co dzieje się na świecie, 
a za głównymi zmiany w środowisku stoimy my – ludzie. 

~ Anna Haremska 
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Trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie przeszkodziła Alicji 
Obstaleckiej i Natalii Wójcik, nietuzinkowym, zdolnym uczennicom z klasy 
8a w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym, w osiągnięciu suk-

cesów w zakresie filmu, literatury, gramatyki i form wypowiedzi z języka polskiego. 
Dziewczyny dzielnie przeszły przez wszystkie etapy Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego w roku szkolnym 2020/2021. Ostatecznie, rywalizując z siedemdzie-
sięcioma uczniami z województwa wielkopolskiego, Alicja Obstalecka zdobyła tytuł 
laureata, a Natalia Wójcik uzyskała tytuł finalisty.

Te wyjątkowe osiągnięcia ułatwią naszym wspaniałym ósmoklasistkom przyjęcie 
do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Ogromnie się cieszymy z sukcesów 
naszych uczennic, które wykazały się w tym trudnym czasie nie tylko ogromną wie-
dzą i umiejętnościami, ale także niesamowitą pracowitością, ambicją, hartem ducha 
i wytrwałością.

Alicja i Natalia utwierdzają wiele osób w przekonaniu, że niemożliwe nie istnie-
je. Dziewczyny wpisują się w historię naszej szkoły jako wyjątkowe uczennice, dla 
których różne wyzwania motywują wręcz do ogromnej pracy. Składamy gratulacje 
naszym znakomitym ósmoklasistkom i ich rodzicom, z całego serca życzymy im ko-
lejnych osiągnięć w przyszłości. 

Pragniemy podziękować Alicji i Natalii, a także ich rodzicom za współpracę, któ-
ra była dwuletnią, wspaniałą, naukową i niezapomnianą przygodą. Niezmiernie się 
cieszmy, że mogliśmy pracować z naszymi wspaniałymi uczennicami w dwóch ostat-
nich i nietypowych latach. Jesteśmy naprawdę dumni z sukcesów Alicji i Natalii, po-
nieważ zdobyły znaczące tytuły w kryzysowej, niełatwej sytuacji, spowodowanej 
epidemią.

Jeszcze raz gratulujemy! Niemożliwe nie istnieje.

~ nauczyciel języka polskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Sukcesy Alicji i Natalii w obliczu pandemii 

Alicja Obstalecka

Natalia Wójcik

~ edukacja

Mieszkaniec naszej Gminy, 
Karol Robak, zdobył złoty 
medal w taekwondo na Mi-

strzostwach Europy w Sofii. Najwyższy 
stopień podium osiągnął po wyelimino-
waniu pięciu rywali – w walce finałowej 
w kategorii do 74 kg pokonał Nedzada 
Husicia 16:12.

Karol Robak jest pierwszym polskim 
zawodnikiem taekwondo, który zdobył 
złoto seniorskich mistrzostw Europy. 
Przypomnijmy, że w 2016 roku repre-
zentował Polskę na Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio de Janeiro. 

~ ARz (fot. sport.tvp.pl)

Złoty Karol
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W czasach, kiedy zamknię-
to szkoły, boiska i pozostałą 
infrastrukturę sportową dla 

sportu amatorskiego, zostawała tylko 
aktywność na treningach w klubach po-
siadających licencję. Zwróćmy uwagę, 
że w większości przypadków jest to je-
dyna forma aktywności fizycznej u naj-
młodszych, która jest nad wyraz ważna 
w młodym wieku. W wyniku braku lek-
cji w-f dzieci i młodzież rozleniwiają 
się, mając dostęp do dzisiejszej techno-
logii, przez co ich rozwój fizyczny moc-
no traci. Prosimy wszystkich rodziców 
do aktywowania dzieci do gier i zabaw 
ruchowych czy też samodzielnych ćwi-
czeń w domu czy ogrodzie, w parku. 

Praca, którą wykonują nasi trenerzy 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne na 
treningach z Państwa dziećmi, dzisiaj 
nie tylko skupia się w głównej mierze 
na nauce gry w piłkę nożną, ale też na 
podstawach gimnastyki (kształtowanie 
właściwych postaw i nawyków rucho-
wych),  by nadrobić zaległości związane 
z brakiem wspomnianych lekcji w-f. To 
wszystko jednak nie przełoży się na roz-
wój, jeżeli dzieci nie będą ćwiczyć poza 
treningami we własnym zakresie. Liczy-
my, że dzięki Państwa pomocy uda się 
przetrwać ten ciężki czas i już wkrótce 
nasze życie wróci na właściwe tory. 

Jednocześnie informujemy, że 
w sierpniu odbędzie się obóz sportowy, 
który ma na celu poprawę wszechstron-
nego rozwoju sportowego ze szczegól-
nym uwzględnieniem piłki nożnej, oraz 
integrację społeczną, której tak bardzo 
brakuje w obecnych czasach.

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

GKS Tarnovia – Wpływ pandemii i obostrzeń 
na kulturę fizyczną dzieci i młodzieży

~ sport

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE INFORMUJE, 

że w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, wywieszono na okres 30 dni, nastę-
pujące ogłoszenia:

1.  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1266/40, na okres 10 lat, położonej w Przeźmierowie,  
o powierzchni 3705 m2.

2.  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sezonową dzierżawę części działki 350/4, na okres 6 miesięcy, położonej w Prze-
źmierowie, o powierzchni 20 m2.

3.  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sezonową dzierżawę części działki 259/2, na okres 6 miesięcy, położonej w Lu-
sówku, o powierzchni 20 m2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. 61 89 59 289.
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~ ogłoszenia

WZP.6721.3.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla działki nr 8/2 w Rumianku 
oraz dla działki nr 77 w Górze 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XXXVI/614/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 8/2 w Rumianku oraz dla 
działki nr 77 w Górze.   

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

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 maja 2021 r.

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

WZP.6721.4.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Skórzew-
skiej w Wysogotowie 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 
283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgór-
ne Uchwały Nr XXXVI/613/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów przy ul. Skórzewskiej w Wy-
sogotowie.  

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-

ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 maja 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.6.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przy ul. Agawy i ul. Imbirowej w Lusówku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przy ul. Agawy i ul. Imbirowej w Lusówku wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 
2021 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.17:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
czerwca 2021 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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WZP.6721.3.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 45/2 
i 45/5 w Górze.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
45/2 i 45/5 w Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy 
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne.

WZP.6721.5.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
312/5 w Baranowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
312/5 w Baranowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-
dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
czerwca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne;

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-

gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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Młodzi Triathloniści z UKS Lusowo ostatnie dwie so-
boty marca spędzili na startach w Grand Prix Polski 
w Aquathlonie. Podczas pierwszego rozegranego 

w Bydgoszczy zdobyli trzy medale. Złoty w kat. 7-8 lat zdo-
był Wiktor Smoczyk, a brązowe Zofia Orlicka (7-8 lat) i Alicja 
Guziołek (11-12). Miejsce tuż za podium w kat. 13-14 lat za-
jęła Maria Dudek.   

Tydzień później triathloniści wystartowali w drugiej edy-
cji GPP w Rumii i zdobyli cztery medale. Złoty medal w kat. 
M7-8 zawisł na szyi Wiktora Smoczyka, srebrne w kat. K11-
12 Alicji Gurdziołek i kat. 13-14 Marii Dudek, a brązowy 
w kat. M11-12 Bogumiła Dybowskiego. Cykl Grand Prix Pol-
ski składa się z trzech etapów. Ostatni to finał, który ma odbyć 
się 6 sierpnia w Gdyni. ~ Ania Lis

Do Dubaju poleciała po zwycię-
stwo i swój plan wykonała w stu 
procentach. Ania Lechowicz 

z Sauerland Team Triathlon Tarnowo 
Podgórne wygrała w kategorii AG 35-
40 zawody triathlonowe IronMan 70.3, 
które odbyły się w połowie marca. Zwy-
cięstwo zagwarantowało jej kwalifika-
cję na mistrzostwa świata w ½ IM.

~ Ania Lis

Najlepsi  
w move online
Wygrana w super finale, siedem 

medali, w tym sześć złotych 
i celujące oceny dla debiutu-

jących. Takimi wynikami mogą pochwa-
lić się tancerze OSiR Dance Studio Tar-
nowo Podgórne, którzy 7 i 8 marca wzięli 
udział w V Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca Move OnLine Polskiego Związku 
Tańca. Zasłużone zwycięstwo w tanecz-
nych pojedynkach I ligi odniosła najstar-
sza grupa – WONKY. Poza tym tancerze 
awansowali do super finału, w którym 
triumfowali pokonując dziewięć zespo-
łów, wybranych przez sędziów do najlep-
szej dziesiątki spośród osiemdziesięciu 
startujących. W kategorii tanecznej for-
macja zaprezentowała się w street dan-
ce. Pozostałe cztery grupy, które wzięły 
udział w tym wirtualnym turnieju tańca 
wypadły równie dobrze. Pierwsze miej-
sca wytańczyły w II lidze Asy Street 13-
16 lat, Klasy Art 17+ oraz w III lidze Asy 
Art. 13-16 lat. Drugie miejsce w III lidze 
zajęły Dzwonki do 12 lat. W klasie brąz 
w kat. tanecznej Modern dwa złote me-
dale zdobyły solistki: Amelia Księżopol-
ska (do 12 lat) oraz Karolina Pawłowska 
(13-16 lat). Celujące oceny za swoje wy-
stępy otrzymały debiutujące Anastazja 
Spinner w układzie Jazz do 12 lat i Alek-
sandra Benec w kat. Modern do 12 lat. 

~ Ania Lis 

Najlepsza 
florecistka

Mistrzowski tytuł we florecie 
wywalczyła Tosia Lachman, 
która w decydującym momen-

cie Mistrzostw Polski Juniorów pokonała 
zawodniczkę Toruńskiej Akademii Flo-
retu. Poza tym zawodniczka AZS AWF 
Poznań razem z klubowymi koleżankami 
zdobyła srebrny medal w rywalizacji dru-
żynowej. Zawody odbyły się 13 i 14 mar-
ca w Bydgoszczy.  ~ Ania Lis

Udane starty

Zdobyciem dwóch brązowych me-
dali może pochwalić się Marty-
na Konieczna.  Oba wywalczyła 

w zawodach Pucharu Polski P2 Junio-
rów w Taekwondo Olimpijskim, które 
odbył się w 14 i 28 marca w Warszawie. 
Tym samym do trzech wzrosła zdobycz 
medalowa zawodniczki sekcji taekwon-
do olimpijskiego UKS ATLAS Tarnowo 
Podgórne/Gorwa Team, która w tym se-
zonie debiutuje w nowej kategorii wie-
kowej.  ~ Ania Lis

GPP w aquathlonie

Iron Woman
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Sezon kolarski 2021 rozpoczęli już żacy i młodzicy z Klubu Kolarskiego Tarno-
via Tarnowo Podgórne. Na dobry początek srebrny medal wywalczyła Zosia 
Hibner. Podopieczna trenera Konrada Olejniczaka stanęła na drugim stopniu 

podium w kat. młodziczka Otwartych Mistrzostw Kalisza w kolarstwie MTB, które 
odbyły się 6 marca. Miejsce tuż za podium w kat. żak zajęła Oliwia Mikołajczak, 
a spośród chłopaków najlepszy wynik w kat. młodzik uzyskał Paweł Kaźmierczak, 
który wyścig ukończył na szóstym miejscu. Kolejny medal dla Klub wywalczyła 
również Zosia Hibner. Dwa tygodnie później młoda kolarka wystartowała w 22. koź-
mineckim wyścigu kolarskim MTB o Puchar Burmistrza Gminy Koźminek i zdoby-
ła brązowy medal. ~Ania Lis

Okres przygotowawczy do se-
zonu kolarskiego 2021 powo-
li dobiega końca. Teraz czas 

na starty, których kolarze KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne wypatrują z niecier-
pliwością. Trener Piotr Broński wysoko 
stawia poprzeczkę przyznając: – W zbli-
żającym się sezonie będziemy celować 
w wyścigi UCI i mistrzostwa Polski. 

W marcu kolarze wybrali się na trzy-
tygodniowe zgrupowanie do hiszpań-
skiej miejscowości Calpe. Przez ten czas 
odbywały się treningi specjalistyczno-
-ukierunkowane, a zawodnicy na rowe-
rach spędzali codziennie od 3 do 6 go-
dzin. – Jesteśmy w pełni przygotowani 
do sezonu, oby tylko ruszył – przyznał 
po powrocie do kraju trener. Nowymi 

młodzieżowcami, którzy będą się ścigać 
w barwach KK Tarnovii są: Jakub Mu-
sialik, Miłosz Ośko, Radosław Frątczak, 
Adam Kuś i Konrad Trzęsowski. Do 
Klubu dołączyli też nowi sponsorzy: fir-
ma Matbet z Sadów oraz GOG Eyewear 
z Poznania. 

~ Ania Lis

Na dobry początek

Przed sezonem

20 marca GKS Tarnovia Futsal zakończyła długi 
i trudny sezon. Ze względu na zawieszenie rozgry-
wek, sezon trwał ponad miesiąc dłużej i w finało-

wej części sezonu pokrył się z rozgrywkami piłki trawiastej. 

GKS TARNOVIA FUTSAL 
Sezon dla naszych zawodników nie zaczął się kolorowo. 

Pierwsze punkty (i to od razu 3) udało się zdobyć dopiero w 6 
kolejce, po bardzo ciężkim meczu w Złotowie. Z przebiegu 
sezonu okazało się, że był to moment kluczowy, bowiem od 
tego spotkania Tarnovia tylko raz zaznała porażki na parkiecie 
(w ostatnim meczu z KP Września) i raz ze względu na proble-
my komunikacyjnie nie udało dotrzeć się na mecz do Konina. 
Pozostałe wyniki to 4 zwycięstwa i 3 remisy. 

W 12 kolejkach udało zdobyć się 15 pkt i uplasować na 4 
miejscu w tabeli, a zważając, że początek był mocno nieudany, 
to zawodnicy oraz cały sztab byli zadowoleni z ostatecznego 
miejsca w tabeli. 

Najlepszymi strzelcami byli: 16 – Mateusz Malczyk, 13 – 
Eduard Hriha, 6 – Michał Gławdecki.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tym ciężkim 
i długim sezonie, a także zachęcamy do obserwowania nasze-
go profilu na facebooku – GKS Tarnovia Futsal. Do zobacze-
nia w następnym sezonie!

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Zespół trenera Najtkowskiego rozpoczął rundę wiosenną 
od pewnego zwycięstwa 0:5 nad przeciwnikiem z są-
siedztwa – GKS Dopiewo. Bramkami podzieliło się aż 

pięciu zawodników, co przy takim rezultacie rzadko się zda-
rza. Byli nimi M. Tayachi, J.Wilk, M. Niemczyk, M. Malczyk, 
J. Gwit. Na kolejny mecz pojechaliśmy do Kościana, gdzie 
gospodarzem jest Obra 1912. Podobnie jak w poprzedniej 
rundzie po zdobyciu bramki w meczu i wyjściu na prowadze-
nie tracimy tę korzyść zaledwie po 5 minutach i definityw-
nie remisujemy. W meczu z Wilki Wilczyn, który przyjechał 
do Tarnowa 27 marca, liczyliśmy na równie dobry wynik co 
z Dopiewem. Wilki otwierając wynik w 33 minucie dali do 
zrozumienia, że nie mają zamiaru zostawiać punktów w Tar-
nowie Podgórnym. Przez resztę meczu aż do 80 minuty go-
ście solidnie bronili swojej bramki wiedząc, że to Gieksa musi 
nadrabiać, aż w końcu do wyrównania doprowadził A. Dyzert 
i tym wynikiem 1:1 zakończył się mecz. Najbliższe dwa me-
cze rozegramy w Tarnowie Podgórnym z Olimpią Koło (10 
kwietnia) i Polonią Kępno (17 kwietnia). Relację z tego meczu 
będzie można obserwować na naszym profilu facebookowym.

4 liga – sinusoida formy Gieksy

~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Miło nam poinformować Państwa, że w naszej Gminie 
odbędą się pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski NO GI (bez kimona) i GI (w kimonie). Or-

ganizatorem jest GKS Tarnovia, będąca członkiem Polskiego 
Związku Ju Jitsu i posiadająca licencję. Obecnie zapisanych 
jest blisko 200 osób z różnych grup wiekowych i wagowych, 
a zapisy wciąż trwają. 

Warto podkreślić, że zawodnicy i zawodniczki przyjadą do 
Tarnowa Podgórnego z różnych części Polski np. z Rybnika, 
Szczecina, Krakowa, Lublina. Nasz klub reprezentować bę-
dzie wielu zawodników. 

Mistrzostwa zaplanowane zostały na 29 maja 2021 roku 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 
15 i rozpoczną się o godzinie 8.30. Zapraszamy serdecznie do 
zapisów i oglądania relacji z zawodów na profilu facebooko-
wym.

~ GKS Tarnovia Fight Club Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  
NO GI & GI JIU JITSU w Tarnowie Podgórnym
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W dniu 27.02.2021 r. Tarnowo Podgórne pokazało swo-
ją nieposkromioną gościnność podczas turnieju mi-
ni-siatkówki Tarnovia Mini Volleyball Cup 2021 

w kategorii dwójek chłopców i dziewcząt z rocznika 2010 
i młodszych. Turniej odbył się na hali widowiskowo-sportowej 
OSiR przy ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. Do zmagań 
przystąpiły 24 zespoły dziewcząt oraz 23 zespoły chłopców 
z całej Wielkopolski. Dla wielu z nich był to ostatni sprawdzian 
przed zbliżającymi się rozgrywkami Kinder + Sport mającymi 
charakter Mistrzostw Polski w mini-siatkówce, co było widać 
po bardzo wysokim poziomie rozgrywanych meczów. 

Dla Tarnowa Podgórnego był to pierwszy w historii turniej 
w tych kategoriach i w dodatku na taką skalę. Zainteresowanie 
i poziom rozgrywek przerósł najśmielsze oczekiwania. Po po-
nad pięciu godzinach rywalizacji udało się wyłonić najlepsze 
pary. Tarnowo Podgórne okazało się być niezwykle gościnne 
dla przyjezdnych drużyn, zarówno po względem organizacyj-
nym jak i sportowym, oddając wszystkie miejsca na podium, 
nawet w kategorii chłopców, w której liczyliśmy na dobry wy-
stęp naszych faworytów Wojtka Witkowskiego i Pawła Lataw-
ca, którzy mimo tylko jednej, minimalnej, jednopunktowej po-
rażki ze zwycięzcami turnieju z Wrześni, zajęli i tak wysokie 
IV miejsce. 

Dla wielu naszych zawodniczek i zawodników była to 
pierwsza okazja do rywalizacji na takim poziomie lub nawet 
w życiu, ale mimo to udało się wygrać parę spotkań, więc 
wielki szacunek i uznanie dla Was młodzi siatkarze i siatkarki. 
Turniej nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie Gminy Tarnowo 
Podgórne, OSiR Tarnowo Podgórne, Esysco, Signius Proffes-
sional, CD Partner, Neo Pizza, MK Cafe, Komplet Polska, któ-
rym serdecznie dziękujemy.

Było dwa razy drugie miejsce w Lesznie, czwarte pod-
czas Tarnovia Mini-Volleyball Cup, a tym razem upra-
gnione zwycięstwo podczas Ogólnopolskiego Turnie-

ju Mini-Siatkówki Mini-Lider Cup Rokietnica 2021, który 
w kategorii dwójek chłopców okazał się dla nas bardzo szczę-
śliwy. Nasza pierwsza drużyna chłopców w składzie Wojtek 
Witkowski/Paweł Latawiec po niezwykle zaciętym boju za-
jęła pierwsze miejsce i zawiesiła na swojej szyi złote medale. 
Powiedzieć, że był to emocjonujący turniej to jakby nic nie 
powiedzieć.

Zmagania zaczęliśmy od porażki najmniejszą możliwą róż-
nicą punktów z zespołem UKS Piątka Turek (14:15). Później 
rozgrzani i zmotywowani wygrywamy trzy kolejne spotka-
nia. W drugiej rundzie trafiamy na kolejną bardzo mocną parę 
UKS Piątki Turek i znowu 14:15 dla przeciwników. Kolejny 
mocny cios zadaje nam pierwszy zespół Energetyka Poznań, 
z którym przegrywamy 7:15 w drugiej grupie. Następnie, w ta-
kim samym stosunku, wygrywamy z sympatyczną drużyną ze 
Szczecinka. Bilansem małych punktów wychodzimy z grupy 
z drugiego miejsca i stajemy przed szansą rewanżu z naszym 
pierwszym pogromcą z Turku. Emocje jak zwykle zwyżkują, 
ale tym razem to my zwyciężamy Piątkę Turek 15:14 i w finale 
już czeka rozpędzony Energetyk. Tym razem się nie poddaje-
my i po świetnej grze z obydwu stron zwyciężamy.... 15:14!!! 

Po wielu tygodniach treningów i wspólnych startów docze-
kaliśmy się pierwszego zwycięstwa. Jest ono tym bardziej 
cenne, że wywalczone w niesamowitych okolicznościach i tuż 
przed rozgrywkami Kinder + Sport Mistrzostwami Polski. Po-
zostali nasi reprezentanci w kategorii dziewcząt i chłopców, 
niektórzy nawet 3 lata młodsi od najstarszych w tej katego-
rii, zebrali cenne doświadczenie, które z pewnością zaowocu-
je w niedalekiej przyszłości. Gratulacje i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

~ Błażej Szubstarski
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Tarnovia Mini Volleyball Cup 2021

Nasze zespoły wystąpiły w następujących składach:
Dziewczynki:
Tarnovia Volleyball I: Dominika Surma, Anastazja Liutak
Tarnovia Volleyball II: Zosia Stachowiak, Helena Stachlewska
Tarnovia Volleyball III: Nina Najmowicz, Julia Łęszczak
Chłopcy:
Tarnovia Volleyball I: Wojtek Witkowski, Paweł Latawiec
Tarnovia Volleyball II: Maurycy Łączkowski, Mikołaj Nyczke
Tarnovia Volleyball III: Janek Skrzypczak, Olek Godlewski
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
I – Lider Rokietnica 2
II – Progress Września
III – Lider Rokietnica I
IV – UKS Dwójka Stęszew
Klasyfikacja końcowa chłopców:
I – Progress Września
II – UKS Piątka Turek I
III – UKS Piątka Turek II
IV – Tarnovia Volleyball I

Zwycięstwo na Mini-Lider Cup Rokietnica
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Rodzinie 

PRZEMYSŁAWA PRZYBYLAKA 
członka Rady Sołeckiej 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Mamy, Teściowej, Babci oraz Prababci 

ŚP. ZDZISŁAWY PRZYBYLAK 

składa sołtys Mieczysław Paczkowski 
Rada Sołecka oraz Radni z Baranowa

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
   Ks. Jan Twardowski

Pani Mariecie Kilanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY

przekazuje 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie  

oraz pracownicy administracji Szkoły Podstawowej  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

„Ludzie, których kochamy zostają  na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

 
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i ogromny żal, okazali wiele serca 
i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy. Św.  

i ceremonii pogrzebowej
 

ŚP Michała Nowaka
 

serdeczne podziękowania
składa  

żona z dziećmi

Naszemu Pracownikowi

Krzysztofowi Cieślikowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Małgosi Nackoskiej z powodu śmierci męża

ŚP Piotra Nackoskiego

oraz rodzinie serdeczne wyrazy współczucia  
składają

Sąsiadki i Sąsiedzi

Małgosi Nackoskiej i rodzinie z powodu śmierci męża, 
ojca, dziadka i teścia

ŚP Piotra Nackoskiego

najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają
Ola i Leszek Zachodzcy 

z synami i rodzinami

• DAM PRACĘ
• Kierowcę C+E kraj, zatrudnię, 609 659 
932
• Zakład instalacji sanitarnych zatrud-
ni instalatora lub osobę do przyucze-
nia tel. 603 118 115
• Firma sprzątająca zatrudni Panią 
(praca dorywcza), mile widziany sa-
mochód. Obszar sprzątania Skórzewo 
667-335-197
• 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
• Szukam pracy, wykonam prace ogro-
dowe, potnę drzewo 667 069 745
• Emeryt złota rączka wykona różne pra-
ce remontowe tel. 609 697 398

Poszukujemy samodzielnego pracownika  
na stanowisko

 
LIDERA DZIAŁU MEBLOWEGO
• Wymagane doświadczenie w produkcji 

i montażu mebli • Zatrudniamy na umowę 
o pracę • Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie 

i możliwość awansu.
ANGO SP. Z O.O. - KAŹMIERZ

TEL: +48 692 122 246

Przyjmę do pomocy  
przy mamie  

w godz. 17.00-20.00 
z Przeźmierowa lub bliskiej okolicy.

tel. 501 707 795
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PRACOWNIK 
KONTROLI TRANSPORTU

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne, 62-080

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

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

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

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

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

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres:

e-mail: poznan@idealogistic.net
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

POSZUKUJEMY ZAANGAŻOWANEJ, DOKŁADNEJ I 
SP�WNEJ W DZIAŁANIU OSOBY NA STANOWISKO

 

POMOC  KUCHENNA
 

OBOWIĄZKI:
• WSTĘPNA OBRÓB� WARZYW I OWOCÓW
• P�CE PORZĄDKOWE I POMOC KUCHARZOM

ZGŁOSZENIA:
• OSOBIŚCIE, PO UPRZEDNIM TEL. 535 155 200
• E-MAIL NA ADRES: INFO@PALACJASMINOWY.PL

 
WWW.PALACJASMINOWY.PL

KUPIĘ DZIAŁKĘ  
SMOCHOWICE / BARANOWO

lub dom do remontu
TEL. 604 372 440

KUPIĘ DOM 
dla siebie, może być  

do remontu
tel. 501 950 796

Pilnie potrzebny wózek dla 
bliźniaków (darmo) dla Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Chybach
61 8160 678, 61 8160 679

Poszukujemy Pani do pomocy 
w prowadzeniu domu w Prze-
zmierowie. W obowiązkach: 
sprzątanie, prasowanie i cza-
sem gotowanie. Wymagania: 
sumienność, uczciwość, dokład-
ność i optymizm. Szczegóły do 
uzgodnienia podczas osobistego 
spotkania. 
Prosimy o kontakt telefoniczny: 
883 688 053 lub 883 688 063

Domu wynajęcia poszukujemy 
ok. 100m2 dla 2 osób 

Przeźmierowo, Barnowo okolice
Tel. 692 384 100

Sprzedam działkę  
budowlaną w Lusówku 
o powierzchni 566 m2 

tel. 663 047 207 
(dzwonić po 15:00)

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

Nowy sklep On-Line
- kupuj dla siebie, 

lub zostań naszym 
Partnerem!

• Zarejestruj się • 
• Złóż zamówienie • 
• Odbierz prezent •

www.farmasi-shop.pl
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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

       

                      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

SKLEP OGRODNICZY

Róże

Byliny

Trawy ozdobne Podłoża ogrodnicze

Drobny sprzęt ogrodniczy

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa i krzewy liściaste
Środki ochrony roślin

Nawozy

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek – piątek 900-1800

Sobota 900-1500

Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 28

do nowego sklepu ogrodniczego przy szkółce róż
i do sklepu internetowego www.ogrodkowy.pl

ZAPRASZAMY
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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

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

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

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

Kompleksowa 
obsługa firm 

z zakresu BHP
  -  fachowe i indywidulane  

podejście 
  - szybkie terminy realizacji 

663-085-903

OCIEPLENIA I ELEWACJE
BUDYNKÓW

STYROPIAN I WEŁNA
TYNKI CIENKOWARSTWOWE

PODBITKI DACHOWE
FACHOWOŚĆ

ZA PRZYSTĘPNA CENĘ!
ptbud.pl

ptbudownictwo@gmail.com
tel. 508 33 22 20

USŁUGI HDSUSŁUGI HDS
Transport kontenerów

609 659 932

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

13lat
Pok

ocha
j

Ceg
ły!

razem
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 -18.00, sob. 9.00 -13.00

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

Pilnie potrzebny wózek dla 
bliźniaków (darmo) dla Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Chybach
61 8160 678, 61 8160 679
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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

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

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

TANIA
PRZESYŁKA

• przesyłki kurierskie w każde miejsce Polski
• doręczenie w następnym dniu roboczym
• zwrot pobrania w pierwszym dniu po doręczeniu 
   bez dodatkowej prowizji
• paczki niestandardowe, gabarytowe (części samochodowe)
• przesyłki zagraniczne
• PALETY EURO od 150 zł brutto

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031

ul. ROKIETNICKA 63, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

pon.-pt

9.30 - 16.30
Zapraszamy!
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   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700

Sobota 900-1400

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

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

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

WISTkom.

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.

• 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)

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

��������

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

603 635 878

MYCIE OKIEN
Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE

www.ekodom21.pl

  biur    domów   firm

Profesjonalne i kompleksowe

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

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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tel. 61 8 142 712
      663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

• 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

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

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

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

Układanie
kostki 

brukowej
tel. 537 700 281

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318
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Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

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

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

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

Co u nas znajdziesz?
- piękne róże produkowane przez naszą szkółkę w formie 
krzewów i drzewek
- duży wybór okazałych bylin, traw, krzewów i drzew liściastych 
- chwile relaksu - spacer w zawsze zielonym „ogrodzie” 
z mnóstwem pachnących kwiatów i kolorowych motyli
- fachową i miłą obsługę gotową, by doradzić

Szamotulska 51, 62-081 Chyby  pn. - pt. 8:00-18:00, sb 9:00 - 14:00  tel: 793 407 488

punkt sprzedaży roślin ozdobnych
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HARMONOGRAM PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY
do 31 marca 2021

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr VI/90/2019 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

do 30 kwietnia 2021
Konsultacje społeczne – radni w komisjach, sołtysi z radami sołeckimi, wszyscy mieszkańcy 
Gminy.

ZGŁOŚ SWOJE UWAGI:
– przez internetowy portal konsultacji społecznych tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl

– e-mailowo - wyślij skan formularza na adres ug@tarnowo-podgorne.pl

– pisemnie – uzupełniony formularz przynieś do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub 
Filii Urzędu w Przeźmierowie lub wyślij pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

do 31 maja 2021
Rozstrzygnięcie uwag – komisja wspólna z udziałem Wójta i zespołu opracowującego strate-
gię. Sporządzenie sprawozdania i zamieszczenie na stronie internetowej Gminy oraz w BIP.

do 4 czerwca 2021
Przekazanie uzgodnionego dokumentu Strategii  Rozwoju Gminy do konsultacji Zarządowi 
Województwa (30 dni na wydanie opinii).

27 lipca 2021
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy, podczas sesji Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Zapoznaj się z projektem Strategii Rozwoju Gminy oraz formularzem uwag,
który są zamieszczone na:
- platformie konsultacji społecznych: tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl
- urzędowym BIP w zakładce:
   bip2.tarnowo-podgorne.pl -> informator urzędowy -> konsultacje społeczne


