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~ na wstępie

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!
Nie zważając na nieprzychylną (bardzo!) pogodę, do-

stosowując się do sytuacji pandemicznej – zagraliśmy 

pełnym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomo-

cy. Wielkoorkiestrowe wydarzenia odbywały się w ca-

łej Gminie, kwestowało 200 wolontariuszy, przepro-

wadziliśmy 430 aukcji. Co najważniejsze: zagraliśmy 

rekordowo – zebraliśmy ponad 340 tys. zł. Dziękujemy!

Zapraszamy na Koncert Noworoczny – to drugi termin, 

wejściówki zachowują ważność. I zachęcamy do udzia-

łu w kulturalnych, sportowych i społecznych wydarze-

niach w naszej Gminie – sporo tego, każdy znajdzie coś 

dla siebie!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Już 26 lutego zapraszamy na profilaktyczną sobotę 
w Centrum Medycznym Med-Lux w Przeźmierowie. 

9.00 – 13.00   cytologia – profilaktyka raka szyjki maci-
cy dla kobiet w wieku 25 – 59 lat

9.00 – 14.30  �mammografia – profilaktyka raka piersi 
dla kobiet w 50 – 69 lat 

10.00 – 12.00   warsztaty „Zadbaj o zdrową przyszłość”
(praktyczna nauka samobadania piersi na fantomach, za-
poznanie z aplikacją mobilną w ramach projektu profilak-
tycznego, omówienie czynników ryzyka nowotworów 
piersi oraz szyjki macicy oraz zapoznanie z możliwymi 
badaniami profilaktycznymi), warsztaty dla wszystkich 
kobiet w wieku 25-69 lat

Zapisy telefoniczne: 
cytologia i warsztaty:  571 870 224 
mammografia:  61 855 75 28 lub 61 851 30 77
szczepienia COVID:  61 8163 900 

Istnieje również możliwość zapisów online na 
www.openbadania.pl

Profilaktyczna 
sobota 
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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

Czy nasza Gmina otrzymała granty na komputery?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Aplikacja Gminy Tarnowo Podgórne o powierzenie grantu w konkursie „Gran-
ty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju 
cyfrowym” została pozytywnie rozpatrzona przez Centrum Projektów Pol-

ska Cyfrowa. Oznacza to, że Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma grant i rozpocznie 
realizację tego przedsięwzięcia. Zakupimy 122 sztuki laptopów dla osób, które zgło-
siły się do udziału w projekcie. Obecnie czekamy na przekazanie nam dokumentów 
koniecznych do podpisania umowy grantowej.

Wnioski można składać zarówno w formie papierowej (w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym i w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie), jak 
i elektronicznie – przy wykorzystaniu ePUAP. Dokument można pobrać 

można z naszej strony internetowej z zakładki Ochrona Środowiska. 
Przypominam, że w naszej Gminie kamerą termowizyjną można zbadać budynki 

mieszkalne i mieszkania. 

Kilka lat temu, podczas projektowania przebudowy tego skrzyżowania, roz-
ważany był wariant z rondem. Jednakże przestrzegając obowiązujących 
przepisów realizacja wiązałaby się z zajęciem części parku – w związku 

z tym odstąpiono od tego rozwiązania.
Docelowo zakładamy odciążenie ruchu w centrum, m.in. poprzez realizację pro-

jektowanego przedłużenia wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

Proces wykupu terenów przeznaczonych na uregulowanie tej drogi cały czas 
trwa. To niezbędne, ponieważ na prywatnych gruntach nie możemy prowa-
dzić inwestycji.

Czy nasza gmina otrzymała grant 
na komputery w ramach program 
wsparcia dla dzieci z rodzin byłych 
pracowników PGR?

Czy wniosek o wykonanie 
inspekcji termowizyjnej 
można dostarczyć w formie 
elektronicznej?

Czy na skrzyżowaniu ulic 
Szkolna/23 Października możliwa 
jest budowa tzw. „małego ronda”? 

Kiedy planowane jest uregulowanie 
przebiegu ul. Krętej w Sierosławiu?

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na 

Koncert Noworoczny 
połączony z Galą „Aktywni Lokalnie”

19 marca 2022 r., godz. 18.00
Hala sportowa OSiR przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Nowa 60, Tarnowo Podgórne

Ważność zachowują wejściówki i zaproszenia na pierwotny termin Koncertu. 
Z myślą o Państwa bezpieczeństwie przypominamy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. 

Więcej informacji na str. 33
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Wykonawca rozpoczął prace związane z budową ul. 
Letniskowej. Trwają uzgodnienia z ZDM Poznań oraz 
UM Poznań w sprawie odstąpienia od budowy odcinka 
chodnika na wniosek mieszkańców

Przekazano plac budowy ul. Nad Miedzą (w granicach 
m. Poznania) –rozpoczęcie prac wstrzymane do czasu 
wymiany gazociągu przez PSG, tj. do 31 maja br)

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Platynowej oraz skrzy-
żowania Szamotulska / Kasztanowa / Platynowa. 
W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie zadania 
ze środków zewnętrznych

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

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

Ceradz Kościelny
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę 
szkoły podstawowej. Złożono wniosek o pozwolenie 
na budowę

Chyby
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Kasztano-
wej. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie za-
dania ze środków zewnętrznych

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Wykonawca rozpoczął prace przy budowie pieszojezd-
ni na ul. Końcowej (przy współudziale finansowym 
mieszkańców)

Trwa procedura wyboru projektanta dla wykonania 
nawierzchni na ul. Pomarańczowej

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)

Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ul. Długiej – 
w kierunku Kokoszczyna

Jankowice
Trwa projektowanie oświetlenia ul. Ogrodowej (w kie-
runku Ceradza Kościelnego)

Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ul. Edmun-
dowskiej i Leśnej

Wycięcie lasu przez spółkę PGNiG w Sierosławiu wzbudziło wiele emo-
cji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy w tej 
sprawie. Mieszkańcy pytali m.in. o udział Gminy w tym przedsięwzięciu. 

– Gmina Tarnowo Podgórne nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym związanym 
z wykonywaniem odwiertu w Sierosławiu – wyjaśnia Wójt Tadeusz Czajka. – Inwe-
stor, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, nie występował do nas z wnioskiem 
w wydanie warunków zabudowy ani o przystąpienie do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej prezentujemy wyjaśnienia przesłane przez PGNiG. Jednocześnie infor-
mujemy, że spółka uruchomiła skrzynkę mailową, dedykowaną pracom na otworze 
w Sierosławiu sieroslaw@pgnig.pl Zachęcamy Państwa do wysyłania pytań na ten 
adres mailowy.

~ ARZ (fot. P. Sobczak)

Wyjaśnienia PGNiG w sprawie poszukiwań  
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gmin 

Tarnowo Podgórne i Dopiewo

Na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo planuje realizować prace wiertnicze przy otworze poszukiwawczym 
Siewrosław-2H w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziem-
nego Pniewy – Stęszew 14/2010/Ł, wydaną w dn. 19 lipca 2001 r., z późniejszymi 
zmianami.

Koncesja, na której prowadzimy prace, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
1005,92 km2, w tym teren gmin: Granowo, Kuślin, Dopiewo, Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne, Duszniki, Kaźmierz, miast i gmin: Lwówek, Opalenica, Buk, Stęszew, 
Ostroróg, Pniewy, Szamotuły oraz miasta Poznań w województwie wielkopolskim.

Otwór Sierosław-2H będzie wiercony na granicy gmin Tarnowo Podgórne i Do-
piewo, między miejscowościami Sierosław i Zakrzewo, na gruncie leśnym, należą-
cym do Nadleśnictwa Konstantynowo (leśnictwo Więckowice). Plac wiertniczy jest 
zlokalizowany poza obszarowymi formami ochrony przyrody.

Cel planowanych prac
Celem prowadzonych prac jest rozpoznanie potencjału złożowego utworów czer-

wonego spągowca w obrębie struktury Sierosław, wyznaczonej na podstawie wyko-
nanych w 2019 r. badań sejsmicznych 3D – „Palędzie”.

Projektowana całkowita długość końcowa otworu Sierosław-2H wynosi 4500 m, 
a całkowita planowana głębokość to 3300 m. Oznacza to, że od pewnej głębokości 
otwór będzie krzywiony od pionu.
Jak�długo�potrwają�prace�prowadzone�na�zlecenie�PGNiG?
W grudniu 2021 r. rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, polegające na dostoso-

waniu zjazdu z drogi wojewódzkiej i odcinka leśnej drogi dojazdowej oraz budowie 
placu wiertniczego, na którym stanie urządzenie wiertnicze oraz cała infrastruktu-
ra umożliwiająca prowadzenie wiercenia i niezbędnych zabiegów. Prace wiertnicze 
planujemy rozpocząć w drugim kwartale roku 2022. Zakładamy, że wiercenie otwo-
ru Sierosław-2H wraz z niezbędnymi testami potrwa co najmniej 6 miesięcy. Po za-
kończeniu wierceń odbędą się testy eksploatacyjne, a po ich zakończeniu urządzenie 
wiertnicze zostanie zdemontowane. W dalszej kolejności, w zależności od wyniku 
prac, planowana jest częściowa lub całkowita rekultywacja placu wiertniczego. Do-
celowo na miejscu zostanie niewielka głowica zabezpieczająca otwór, w ogrodzo-
nym obszarze o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych.
W�jaki�sposób�prowadzone�są�wiercenia�i�co�oznaczają�dla�mieszkańców�Gmi-

ny?

Inwestycja PGNiG  
w Sierosławiu
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Prace wiertnicze mogą powodować 
pewne tymczasowe niedogodności, ta-
kie jak odgłosy urządzeń, zwiększony 
ruch samochodowy i nocne oświetle-
nie placu wiertniczego. Ze względu na 
głębokość wiercenia konieczne jest wy-
korzystanie dużego urządzenia wiertni-
czego, które będzie widoczne z dużej 
odległości. Przepisy i specyfika pro-
wadzonych operacji wymaga prowa-
dzenia prac w systemie całodobowym. 
Obok placu stanie także flara do spala-
nia gazu podczas testów. Obszar zajęty 
na potrzeby prac geologicznych wiąże 
się z rodzajem urządzenia, wielkością 
infrastruktury i obecnością flary. Teren 
wydzierżawiony przez Spółkę od Lasów 
Państwowych został czasowo wyłączo-
ny z produkcji leśnej decyzją Regional-
nego Dyrektora LP w Poznaniu. Po za-
kończeniu prac zostanie przywrócony 
do stanu sprzed inwestycji, tzn. ponow-
nie zalesiony.

Z przeprowadzonej na zlecenie 
PGNiG analizy akustycznej (symulacji 
rozprzestrzeniania się hałasu) wynika, 
że żadne zabudowania mieszkalne nie 
znajdą się w zasięgu przekroczeń pozio-
mu hałasu dopuszczalnego przepisami 
prawa.

Na zlecenie PGNiG, jako operato-
ra, prace wiertnicze będzie realizowa-
ła firma EXALO Drilling, która świad-
czy najwyższej jakości usługi związane 
z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż 
gazu ziemnego i ropy naftowej. Sprzęt 
wykorzystywany przez specjalistów 
z EXALO spełnia najwyższe standardy, 
zapewnienia maksymalny poziom bez-
pieczeństwa zarówno pracowników, jak 
i mieszkańców terenów objętych praca-
mi, a także bezpieczeństwa środowiska 
naturalnego.

W� jaki� sposób� jest� gwarantowane�
bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi praca-
mi mieszkańcy Gminy mogą czuć się 
bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich 
samych, jak i środowiska naturalnego. 
Polskie przepisy prawa i wszelkie pro-
cedury regulujące prace związane z po-
szukiwaniami i eksploatacją złóż węglo-
wodorów stanowią bardzo rozbudowany 
system zabezpieczeń w celu ochrony śro-
dowiska. Gwarantują także bezpieczeń-
stwo zarówno personelu, jak i wszyst-
kich osób znajdujących się w otoczeniu 
prowadzonej inwestycji. Niezależnie od 
tego, instytucje takie jak np. Minister-
stwo Klimatu i Środowiska, Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyż-
szy Urząd Górniczy oraz władze samo-
rządowe posiadają instrumenty prawne 
umożliwiające kontrolę zakładów górni-
czych, prowadzonych na ich terenie prac 
oraz monitoringu środowiska.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo jest liderem poszukiwań i eks-

ploatacji ropy naftowej w Polsce. Firma 
dysponuje ogromnym doświadczeniem, 
a także dostępem do najlepszych tech-
nologii. Ze względu na swoją szczegól-
ną pozycję PGNiG stawia sobie za cel 
nie tylko rozwój działalności, ale także 
zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Oznacza to połączenie 
wiedzy i umiejętności z troską o racjo-
nalną gospodarkę krajowymi zasobami 
oraz poszanowaniem dla mieszkańców 
terenów, na których spółka prowadzi 
prace.
PGNiG� przeprasza� za� ewentualne�

przejściowe� niedogodności� związane�
z prowadzonymi pracami i liczy na 
wyrozumiałość� mieszkańców.� Spół-
ka�zapewnia,�że�o�wszystkich�swoich�
działaniach�na�tym�terenie�na�bieżąco�
informuje�władze�obu�gminy,�a�wiele�
kwestii�uzgadnia�na�bieżąco.�Wynika�
to�nie�tylko�z�obowiązków�nałożonych�
przepisami�prawa,� ale� także� z�dąże-
nia�PGNiG�do�zapewnienia�dobrosą-
siedzkich�stosunków�i�współpracy�ze�
wszystkimi�mieszkańcami.
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Kokoszczyn 
Trwa procedura  wyboru wykonawcy budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem 
Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ul. Lipowej 
– w kierunku Góry

Lusowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy kolejnego odcinka ul. Polnej

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

Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej (od 
ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wio-
ślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul 
Rejsowej do ul. Tarnowskiej). W przygotowaniu wniosek 
o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej

Przeźmierowo
Przekazano plac budowy na wykonanie nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z kost-
ki w okolicy ul. Folwarcznej). Trwa procedura zatwierdza-
nia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

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 projektowej doświe-
tlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

Trwa opracowanie dokumentacji budowy łącznika ul. 
Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Trwa opracowanie dokumentacji na termomoderniza-
cję starego budynku szkoły podstawowej

Rumianek
Opracowano projekt rozbiórki i budowy budynku ko-
munalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dodatkowego 
pasa ruchu w ul. Za Motelem

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ul. Jeżynowej

Przekazano wykonawcy plac budowy dla wykonania 
doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Lusowskiej 
(przy wiadukcie i przy ul. Za Motelem) oraz ul. Szkolnej 
(przy ul. Lusowskiej)

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił specjalny kalkulator, który ułatwi 
przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz obliczenie należności.

Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania pod-
stawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przed-
siębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej for-
my opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy 
wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wyso-
kości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

– Kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej 
za dany miesiąc. Korzystanie z niego jest bardzo proste. Wystarczy wprowadzić kilka 
danych np. okres rozliczeniowy, formę opodatkowania, kwotę dochodu lub przycho-
du – wyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Kalkulator jest udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo bę-
dzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.

ZUS dokłada wszelkich starań, aby pomóc osobom prowadzącym firmy dosto-
sować się do nowych przepisów. – Już od października Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przeprowadza otwarte szkolenia i dyżury dla zainteresowanych. Spośród 
pracowników wyznaczył liderów, którzy lokalnie szkolą i odpowiadają na pytania 
pracodawców. Ponadto na stronie internetowej ZUS znajdują się specjalne materia-
ły i poradniki dotyczący zmian – dodaje rzeczniczka.

  ~ zus

Kalkulator pomoże 
przedsiębiorcom obliczyć  
składkę zdrowotną 

Twórcy, artyści,  
rękodzielnicy poszukiwani!

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy organizuje warsztaty wielkanocne, 
na których lokalni artyści będą mogli zaprezentować zarówno swoje prace 
i umiejętności.

Zapraszamy twórców, artystów, rękodzielników, wytwórców produktów regional-
nych do zgłaszania udziału w charakterze wystawców. Wydarzenie odbędzie się 3 
kwietnia w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy.

Więcej informacji udzieli koordynator wydarzenia z Gminy Tarnowo Podgórne – 
Marta Walkowiak, tel. 606 688 903. ~ Dolina Samy

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tęż-
nie) i przekazano Tarnowskim Termom do realizacji

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. 
Czereśniowej

Opracowano projekt na termomodernizację budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej

Trwa procedura wyboru wykonawcy na budowę alei 
z parku 700-lecia do Termalnego Parku Zdrowia

Trwa projektowanie nawierzchni ul. Ks. Bryzy

Trwają prace związane z wykonaniem doświetlenia 
przejść dla pieszych na ul. Szumin i Sowiej (przedłuże-
nie ul. Pocztowej)

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

Trwa budowa łącznika ul. Bukowska – ul. Owsiana 
(przy współudziale finansowym przedsiębiorców)

Czekamy na odpowiedź w sprawie wniosku o dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
przebudowę ul. Batorowskiej
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W dniach od 6 do 11 czerwca br. planowana jest 
wycieczka, obejmująca zwiedzanie szlakiem 
Świnoujskim, Niemieckim i Szwedzkim, której 

organizatorem jest Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórne-
go. W programie m.in. Szczecin; Stralsund – wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO; Peenemunde – dawny 
ośrodek badań rakietowych, okręt podwodny Juliett; Wolgast 
– miasto oddzielające Wyspę Uznam od stałego lądu; Wyspa 
Wolin – Jeziorko Turkusowe, Wzgórze Zielonka z pięknym 
widokiem na rozległą panoramę części Zalewu Szczecińskie-
go wraz z rozlewiskami wstecznej Delty Świny oraz woda-
mi jeziora Wicko Wielkie, Kamień Pomorski, Międzyzdroje 
– Wzgórze Gosań; Wyspa Uznam – Cesarskie Uzdrowiska: 
Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Mellenthin; Wyprawa promo-
wa do Ystad w Szwecji, następnie przejazd do Helsingborga, 
Lund i Malmö.

Wyjazd współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne, koszt uczestnictwa w wycieczce to 1 200 zł/osobę 
(podana cena obejmuje: przejazdy autokarem z klimatyzacją, 
3 noclegi wraz z 3 śniadaniami i 3 obiadokolacjami w OW 
w Świnoujściu, 2 noclegi wraz z 2 śniadaniami i 2 kolacjami 
na promie z kabinami, bilety na prom Świnoujście-Ystad-Świ-
noujście, usługę przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, ubezpieczenie). Wjazd uczestników do Niemiec 
i Szwecji możliwy tylko z ważnym Certyfikatem COVID-19 
lub negatywnym wynikiem testu antygenowego lub PCR waż-
nym 48 godzin przed przekroczeniem granicy wraz z doku-
mentem potwierdzającym badanie. Organizator zastrzega so-
bie prawo do zmiany programu w przypadku uzasadnionych 
okoliczności. Szczegółowy program oraz zapisy wraz z wpłatą 
u Sołtysa Piotra Owczarza po wcześniejszym uzgodnieniu te-
lefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego za-
praszają zainteresowanych mieszkańców do wzięcia 
udziału w integracyjnej jednodniowej wycieczce z prze-

wodnikiem po ŁODZI w dniu 7 maja (sobota). O godz. 7.00 
wyjazd z parkingu przy kościele w Tarnowie Podgórnym. 

Miasto Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce 
i znajduje się w centralnym punkcie kraju, a do tego przez wie-
le lat było znane z dominującego przemysłu włókienniczego. 

W programie zwiedzania: Osiedle Księży Młyn – najwięk-
szy w Łodzi zabytkowy kompleks wybudowany w XIX w. fa-
bryk, mieszkań robotniczych, rezydencji właściciela i terenów 
zielonych; Muzeum Kinematografii, znajdujące się w dawnej 
rezydencji przemysłowca Karola Scheiblera, przedstawiają-
ce historię kina i filmu polskiego; Spacer ulicą Piotrkowską, 
najbardziej reprezentacyjną i najpiękniejszą łódzką ulicą, 

przy której można zobaczyć szereg XIX w. pałaców i kamie-
nic a także Galerię Wielkich Łodzian; Manufaktura – centrum 
handlowe z czasem wolnym w miejscu dawnego kompleksu 
fabrycznego Izraela Poznańskiego. Dla chętnych możliwość 
zwiedzenia Pałacu Izraela Poznańskiego znajdującego się na 
terenie kompleksu Manufaktury. Powrót do Tarnowa Podgór-
nego ok. godz. 21.00. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu 
w przypadku uzasadnionych okoliczności. Koszt udziału 
w wycieczce to 80 zł (obejmujący: przejazd w dwie strony, 
opiekę pilota wycieczki, obiad, wstęp do zwiedzanych obiek-
tów, usługę przewodnika turystycznego). Zapisy wraz z wpła-
tą u Sołtysa Piotra Owczarza po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

ŚWINOUJSKIE, NIEMIECKIE, SZWEDZKIE ATRAKCJE

Łódź – wycieczka jednodniowa
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Tradycyjnie już zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy w Gminie Tarnowo Podgórne. I to jak! 
Wspólnie pobiliśmy rekord rekordów zbierając ponad 

340 tysięcy złotych! Co składa się na tą kwotę? Największa 
część zebranych pieniędzy pochodzi z puszek wolontariuszy, 
którzy w finałową niedzielę 30 stycznia wyszli na ulice na-
szej Gminy. Sukcesem były też aukcje Allegro dla WOŚP wy-
stawione przez nasz Sztab. Warto dodać, że w tym roku było 
blisko 450 aktywnych aukcji! Niewątpliwie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się skarbony stacjonarne, które już od 10 
grudnia pojawiły się sukcesywnie w ponad stu lokalizacjach 
w naszej Gminie, ale nie tylko.

Finał WOŚP to zawsze zaskakujące aukcje, porywające 
koncerty, niecodzienne happeningi, kwestowanie na ulicach 
wbrew niepogodzie, a przede wszystkim niesamowici ludzie, 
rozsyłający wokół siebie dobrą energię. To wszystko sprawia, 
że mimo intensywności każdego finału, wieść o Orkiestrze 
dociera daleko i głośno. Nie inaczej było w Gminie Tarnowo 
Podgórne! 

30. Finał WOŚP w Gminie Tarnowo Podgórne to nie tylko 
scena główna i studio, z którego nadawaliśmy na żywo online, 
ale przede wszystkim wydarzenia towarzyszące. Co znalazło 
się w programie WOŚPowej imprezy? Już w sobotę, 29 stycz-
nia, wyjechaliśmy sceną na kołach z artystami i loterią fanto-
wą do pięciu sołectw, w których rozgrzewaliśmy do wsparcia 
30. Finału. Finałowa niedziela obfitowała w wyjątkowo kolo-
rowe i kreatywne wydarzenia. Tym razem powróciliśmy do 
pływackiego bicia rekordu w Tarnowskich Termach. W świe-
tlicy w Kokoszczynie odbyły się warsztaty dla dzieci z rodzi-
cami z Fundacją Mój Mount Everest, a na sportowo z OSiR 
Tarnowo Podgórne było można zagrać z orkiestrą podczas 
turnieju koszykówki z Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 
w Przeźmierowie oraz podczas halowego turnieju piłki nożnej 
z GKS Tarnovia w Baranowie. 

Nie zabrakło też spaceru nordic walking zorganizowanego 
przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie 
Podgórnym. W ramach tegorocznego Finału zagrał z nami 

również Park Tenisowy Tarnowo Podgórne, który zaprosił na 
turniej deblowy dla WOŚP. Pomimo trudnych warunków at-
mosferycznych na plaży w Lusowie spotkali się morsy Gminy 
Tarnowo Podgórne, morsy Zimne Kule, nurkowie Perfect Di-
vers oraz SUPowcy z Decathlon Poznań, którzy w dla wielu 
ekstremalnych warunkach postanowili przez zabawę wesprzeć 
Orkiestrę. Nie zabrakło też sauny na kołach!

W samo południe na stadionie GKS w Tarnowie Podgór-
nym wystartowała sztandarowa WOŚPowa impreza sportowa, 
a dokładniej Bieg dla Orkiestry, który corocznie organizuje 
stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega. Emocji nie brako-
wało także na kręgielni Vector! Tam od południa do samego 
wieczora odbywały się rywalizacje na torach, koncert, a nawet 
licytacje.

Zamiast siatkówki plażowej na zewnątrz zagrali w basenie. 
Mowa oczywiście o drużynie Tarnovia Volleyball, która po-
nownie zagrała dla WOŚP, ale tym razem czapki uszatki za-
mieniając na okulary. W tarnowskich basenach w tym roku 
nie zabrakło również atrakcji dla całych rodzin. Chętni mogli 
wziąć udział w kursie nurkowania oraz w Turnieju Szachów 
pod Wodą.

Zagraliśmy na rekord z WOŚP:
Zebraliśmy 340 000 zł!



luty 2022 | sąsiadka~czytaj |    9

~ wośp

Do wspólnego grania zaprosił Pałac Jankowice. Tam na pa-
łacowym tarasie odbył się koncert mieszkańców dla WOŚP, 
mieszkańcy mogli skorzystać z Kącika Wędrującej Książki, 
a przepiękne ceramiczne ozdoby za wpłatę do puszki przygo-
towali seniorzy z Tarnowskiego Centrum Senioralnego.

Ile�zebraliśmy�pieniędzy?
Podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Gminie Tarnowo Podgórne wspólnie zebraliśmy ponad 340 
tysięcy�złotych!
116�747,74�zł –  pieniądze zebrane przez wolontariuszy do 

puszek
102�322,88�zł – aukcje Allegro dla WOŚP
56�663,71�zł – skarbony stacjonarne
53�545,00�zł – eSkarbonka
6�910,57�zł – licytacja autobusu 
2�499,55�zł – dodatkowe wpłaty
1638,27�zł – wpłaty terminale

Nagradzamy�wolontariuszy�
z�najlepszym�wynikiem
Tradycyjnie już Szef Sztabu Barbara Przyjemska nagrodzi 

wolontariuszy, którzy zakończyli zbiórkę z najwyższym wy-
nikiem. Poznajcie ich:

Wolontariusze�z�najlepszym�wynikiem�ze�zbiórki�ulicznej
1. Amelia Paluch – 3 214,53 zł
2. Wiktor Nagórka - Roćko – 2 617,68 zł
3. Daria Łapszewicz – 2 488,15 zł
4. Michał Szlachetka – 2 485,24 zł
5. Oskar Braniewicz – 2 143,23 zł
6. Lena Jóźwiak – 2 126,01 zł
7. Lena Kwapisz – 1 989,62 zł
8. Nadia Schiller – 1 773,53 zł
9. Wiktoria Bartosiak – 1 753,01 zł
10. Tymoteusz Dudek – 1 669,72 zł

Wolontariusze�z�najlepszym�wynikiem�eSkarbonki
1. Aleksandra Buczkowska – 5 170,00 zł
2. Antoni Smorawiński – 1 205,00 zł
3. Wiktor Nagórka - Roćko – 1 170,00 zł

Najlepsze�skarbony�stacjonarne
1. Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega – 5 277,69 zł
2. UTW Tarnowo Podgórne – 4 710,75 zł
3. Sołectwo Wysogotowo – 3 943,46 zł
4. Sołectwo Przeźmierowo – 3 607,19 zł
5. Kręgielnia Vector – 2 435,84 zł

6. Park Tenisowy Tarnowo Podgórne – 2 316,33 zł
7. Fundacja Mój Mount Everest – 2 110,07 zł
8. Kwiaciarnia Kwiatowe Inspiracje – 2 004,90 zł
9. Lodowisko Misiałek – 1 959,62 zł
10. GKS Tarnovia – 1 957,91 zł

Najlepsze�eSkarbonki�przypisane�
do�skarbon�stacjonarnych
1. Reebok Crossfit – 10 812,00 zł
2. Szkoła Tytusa – 3 772,00 zł
3. Sołectwo Wysogotowo – 2 345,00 zł
4. Morsy Tarnowo Podgórne – 1 820,00 zł
5. Kręgielnia Vector – 1 608,00 zł

Licytowaliśmy�online
Tegoroczna licytacja odbyła się na Allegro dla WOŚP. Sy-

tuacja epidemiczna nie pozwoliła nam w tym roku na zorgani-
zowanie licytacji w tradycyjnej formie, na scenie w hali spor-
towej. Aukcje Allegro okazały się być strzałem w dziesiątkę. 
Takiego zainteresowania wystawionymi przez nas przedmio-
tami nikt z nas się nie spodziewał. Ostatecznie przeróżne 
przedmioty trafiły do miast, miasteczek i wiosek w całej Pol-
sce. Które z przedmiotów zostały wylicytowane za najwyższą 
kwotę? 

1. Volkswagen Polo „Biała Perła” – 7 500,00 zł
2.  Książka T. Jachimek, Szkło Kontaktowe z autografem – 

4 600,00 zł
3. Fotel Mishel od NOTI – 2 900,00 zł
4. Pobyt w Luxury Resort Norweska Dolina – 2 375,00 zł
5. Ślub na WOŚP – 2 200,00 zł
6.  Dzień w fabryce z Ryszardem Balcerkiewiczem – 

2 150,00 zł
7. Klawisze z autografem Rafała Blechacza – 2 062,00 zł
8. Tona opału – 2 026,00 zł
9. Trzy dni w Pakawiu – 1 650,00 zł
10.  Książka Zwierzyniec Jerzy Bralczyk z autografem – 

1 575,00 zł
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�INFORMACJA� DLA� RODZICÓW� DZIECI� JUŻ�
UCZĘSZCZAJĄCYCH
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do 

przedszkola wypełniają deklarację potwierdzenia woli konty-
nuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 
w systemie NABÓR. Wypełnioną deklarację należy wydruko-
wać podpisać przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu, do 
którego uczęszcza dziecko w terminie 14�–�18�lutego�2022�r.�
Druk deklaracji dostępny będzie również w przedszkolu. 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przed-
szkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze da-
nej gminy, czyli mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne. 
POSTĘPOWANIE�REKRUTACYJNE�
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 doty-

czy dzieci z roczników 2016-2019. Dzieci w wieku 6 lat (rocz-
nik 2016) mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowa-
nie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub w przedszkolach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek można wypełnić 
w systemie NABÓR przez stronę internetową: www.nabor.
pcss.pl/tarnowopodgorne/

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane we-
dług preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miej-
sce) do najmniej (trzecie miejsce). Wypełniony wniosek pro-
simy  wydrukować, podpisać przez oboje rodziców i złożyć 
w placówce pierwszego wyboru. 
KRYTERIA�NABORU�
Kryteria ustawowe wynikają z ustawy o systemie oświaty. 

Są to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandyda-
ta, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełno-
sprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te mają jednakową wartość – 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wol-
nymi miejscami brane są pod uwagę poniższe kryteria dodat-
kowe.  

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kry-
teriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne doku-
menty.
TERMINY�POSTEPOWANIA�REKRUTACYJNEGO
28�lutego�–�18�marca – składanie wniosków z załącznikami 

w placówce pierwszej preferencji
4 kwietnia o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów za-

kwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
4 kwietnia – 11 kwietnia – pisemne potwierdzanie woli za-

pisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej (brak pisemnego po-
twierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją)

14 kwietnia o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji 
(wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nieprzyję-
tych i listy placówek dysponujących wolnymi miejscami 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 
rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyj-
nej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia kandydata.
REKRUTACJA�UZUPEŁNIAJĄCA
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszko-

la/ oddziały przedszkolne w szkołach, dysponujące wolnymi 
miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Obowiązu-
ją następujące terminy:
30�maja�–�3�czerwca – składanie wypełnionych i podpi-

sanych wniosków z załącznikami w placówce wskazanej 
w pierwszej preferencji

9 czerwca o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

9 czerwca – 15 czerwca – pisemne potwierdzanie woli za-
pisu dziecka zakwalifikowanego do 

20 czerwca  o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników (wywie-
szenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych) i listy placówek 
dysponujących wolnymi miejscami.

Informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronach 
internetowych przedszkoli i szkół.

~ Agata Gidaszewska 
kierownik Wydziału Oświaty 

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023

Lp. Kryterium�dodatkowe Dokument�potwierdzający�spełnienie�kryterium Punkty

1.

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-
prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub rolniczą

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w zakładzie pracy lub 
zleceniodawcy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – 
wydruk z CEIDG lub KRS, zaświadczenie ze szkoły lub wyższej 
uczelni, zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

30

2.

Co najmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wycho-
wujący dziecko rozliczył podatek dochodowy od osób fi-
zycznych za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji podat-
kowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, a w przypadku 
zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Od-
bioru ze zgodnym numeremreferencyjnym (UPO) 20

3.
Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który 
jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
w danym przedszkolu (dotyczy tylko przedszkoli)

potwierdzenie dyrektora przedszkola
10

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

oświadczenie rodziców o uczestniczeniu w postępowaniu rekruta-
cyjnym rodzeństwa kandydata 8

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

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w obwodzie której 
znajduje się przedszkole 5

6. Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w którym za-
mieszkuje dziecko.  

oświadczenie o zamieszkaniu kandydata 2
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Na sesji Rady Seniorów w dniu 
10 lutego Józef Szewczyk ode-
brał z rąk I Zastępcy Wójta Ewy 

Noszczyńskiej-Szkurat zaświadczenie 
o wyborze na radnego. Jest przedstawi-
cielem Uniwersytetu III Wieku w Radzie 
– dotychczas to miejsce zajmowała Pre-
zes UTW Irena Szewczyk, która decyzją 
Wójta Tadeusza Czajki jest od paździer-
nika 2021 r. reprezentuje naszą Gminę 
w poznańskiej Powiatowej Radzie Senio-
rów. Radny Józef Szewczyk na tym sa-
mym posiedzeniu został wybrany Prze-
wodniczącym Rady Seniorów.

~ ARz

Zmiany w Radzie Seniorów

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do korzysta-
nia z następujących punktów testowania w kierunku 
SARS-COV2:

•  Punkt� Pobrań� genXone,� Tarnowo� Podgórne,� ul.�
Nowa�54 (parking przy Tarnowskich Termach),  tel. 880 
111 799. Od 7 lutego punkt działa całodobowo. W Punk-
cie jest możliwość wykonania testu zarówno bezpłatnie 
(na skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia) jak 
i komercyjnie.

•  MEDIKOR,�ul.�Braniewska�20,��Poznań�–�Smochowi-
ce, tel. 511 360 748. Od 4 lutego bezpłatne testy w kie-
runku SARS-CoV2 (test PCR) na podstawie skierowa-
nia można wykonywać również w Punkcie MEDIKOR 
w następujących godzinach: poniedziałek – piątek: 8.00 
– 21.00; sobota i niedziela: 8.00 – 16.00. Nie jest wyma-
gana wcześniejsza rejestracja.

Informacje na temat możliwości otrzymania skierowania 
dostępne są na www.gov.pl/web/koronawirus 

Zachęcamy do skorzystania z punktów na terenie naszej 
Gminy – pojawiło się czwarte miejsce: 

•  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@medikor.eu 
lub tel. 512 987 874

•  Punkt� szczepień� Centrum� Medyczne� Komorniki�
w�Tarnowskich�Termach,�ul.�Nowa�54,�Tarnowo�Pod-
górne, szczepienia bez wcześniejszej rejestracji w czwart-
ki (godz. 13.00 – 18.00), bądź w niedziele (godz. 10.00 – 
15.00).

W przypadku tych szczepień nie obowiązuje rejonizacja. Je-
żeli będzie taka potrzeba, to Gmina zorganizuje dla swoich 
mieszkańców bezpłatny transport do punktu szczepień – w tej 
sprawie prosimy o kontakt pod nr tel. 508 559 467. ~ ARz

Punkty pobierania 
wymazów

Zaszczep siebie i dzieci! 
To ważne!

Sierosław wybiera 
Sołtysa
Przypominamy, że wybory Sołtysa i członków Rady so-

łeckiej Sierosławia odbędą się 23 lutego. Głosować bę-
dzie można w godzinach od 16.00 do 19.00 w świetlicy 

wiejskiej w Sierosławiu przy ul. Dworskiej 3. Procedurę zgła-
szania kandydatów na sołtysa i członków Rady sołeckiej okre-
śla Zarządzenie Wójta w tej sprawie, dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  
 ~ ARz

2,5 mln zł dla NGO 
Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w Gminie Tarnowo Pod-
górne. W tym roku na Program współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi przeznaczymy łącznie 2,5 miliona zł 
z gminnego budżetu.

Szczegółowe wyniki oraz dofinansowane zadania, realizo-
wane przez poszczególne organizacje pozarządowe, są opisa-
nie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informator 
urzędowy / Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

~ ARz



12    | sąsiadka~czytaj |  luty 2022

~ tcwp

W trakcie prowadzonych przez Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości telefonicznych oraz 
mailowych dyżurów specjalisty księgowej, jednym 

z najczęściej pojawiającym się zagadnieniem jest samochód 
osobowy w działalności gospodarczej. Postanowiliśmy zatem 
przygotować wyjaśnienia  na dwa najczęściej pojawiające się 
pytania, dotyczące kwestii zakupu i rozliczania samochodu 
osobowego w firmie.

1. Wycofanie samochodu z działalności firmy na cele oso-
biste podatnika

Pani Krystyna K. prowadzi jednoosobową działalność go-
spodarczą związaną z prowadzeniem usług prawnych. Na po-
trzeby wykonywania działalności gospodarczej w 2015 r. zaku-
piła samochód osobowy, który został sfinansowany leasingiem 
operacyjnym. Leasing został zakończony w 2019 r., nastąpił 
wykup i płatność ostatniej raty końcowej w wysokości 2 000 
zł. Samochód został włączony do ewidencji środków trwałych 
(amortyzacja jednorazowa). 

Pytania:
- jakie konsekwencje podatkowe z punktu widzenia podat-

ku PIT oraz VAT spowoduje sytuacja, gdy samochód osobowy 
o wartości rynkowej ok. 30 000 zł zostanie w 2022 r. wycofa-
ny z działalności gospodarczej z ewidencji środków trwałych 
i przeznaczony na cele osobiste Pani Krystyny K.? 

- co w sytuacji, gdy w tym samym okresie, po wycofaniu 
samochodu z działalności gospodarczej, nastąpi sprzedaż sa-
mochodu osobie trzeciej?
Odpowiedź:
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej w za-

kresie podatku dochodowego będzie neutralne. Konsekwen-
cje są jedynie dwie: 1) nieumorzona część wartości począt-
kowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania 
przychodu (nie dotyczy to Pani Krystyny, albowiem samochód 
został wpisany jednorazowo w koszty, a dotychczasowe odpi-
sy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów); 2) 
sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca 
następującego po wycofaniu) od wycofania go na cele prywat-
ne stanowić będzie przychód z działalności, który Pani Kry-
styna K. powinna wykazać i opodatkować.

Jeśli Pani Krystyna K. odliczyła VAT od zakupionego samo-
chodu, to przy przekazaniu go na cele osobiste, konieczne bę-
dzie opodatkowanie takiej czynność podatkiem VAT.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1128 ze zm.); art. 7 ust. 2, art. 90 b ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.).

2. Rozliczanie leasingu operacyjnego samochodu osobo-
wego o wartości przekraczającej 150 000 zł

Pani Anna Z. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Przed-
miotem leasingu jest samochód osobowy marki Mercedes. 
Wartość początkowa pojazdu wynosi 250.000 zł brutto, a rata 
leasingowa 6 500 zł brutto, w tym część kapitałowa miesięcz-

nej raty leasingowej wynosi 5 000 zł brutto. Samochodu uży-
wa wyłącznie do celów służbowych. Samochód odebrała 14 
stycznia 2021 r. a 19 stycznia 2021 r. złożyła w urzędzie skar-
bowym deklarację VAT-26. Prowadzona jest ewidencja prze-
biegu pojazdu dla celów VAT. Wprowadzone są zasady użyt-
kowania pojazdów służbowych w firmie, tak aby wykluczyć 
jego używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą.

Pytania:
- czy z faktur rat leasingowych Pani Anna Z. może odliczać 

kwotę VAT w całości (100%)?
- czy z faktur rat leasingowych Pani Anna Z. może zaliczać 

kwotę netto w 100% jako koszt uzyskania przychodu w po-
datku dochodowym od osób fizycznych, nie stosując limitu do 
150 000 zł? 
Odpowiedź:
Anna Z. kwotę podatku VAT wynikającą z faktur, które są 

wystawiane za leasing pojazdu, może odliczyć w całości. 
W podatku dochodowym nie ma znaczenia, że samochód 

został zgłoszony jako używany wyłącznie w prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz prowadzona jest ewidencja 
przebiegu pojazdu. W tym przypadku będzie zastosowany li-
mit proporcji wartości samochodu do 150 000 zł uprawniający 
do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu tylko części opła-
ty za leasing. Limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie części kapi-
tałowej czynszu leasingowego (art. 23 ust. 5c ustawy o PIT). 
Część odsetkową czynszu można zatem w całości rozliczyć 
w kosztach. 

W naszym przypadku Pani Anna Z. do wyliczenia propor-
cji kosztów niepodatkowych wartość pojazdu w kwocie net-
to: 250 000 zł – 46 747,97 zł (23% VAT) = 203 252,03 zł. 
Ponieważ wartość samochodu przekracza 150 000 zł, część 
raty leasingowej odnosząca się do kapitału nie będzie stano-
wiła kosztu uzyskania przychodu. Nadwyżka ponad limit: 203 
252,03 zł – 150 000 zł = 53 252,03 zł. Wyliczenie proporcji 
kosztów niepodatkowych: 53 252,03 zł / 203 252,03 zł × 100 
= 26,20%. Zatem część raty leasingowej niestanowiąca kosz-
tu podatkowego będzie wynosić: 5 000 zł – 934,96 (23% 
VAT) × 26,20 % = 1 065,04 zł. Tym samym z części kapitało-
wej miesięcznej raty leasingowej wynoszącej netto 4 065,04 zł 
(5 000 zł brutto): KUP będzie stanowić kwota 3 000 zł; NKUP 
będzie stanowić kwota 1 065,04 zł. Część odsetkową raty le-
asingowej w kwocie netto 1 219,51 zł (1.500 zł – kwota odli-
czonego VAT, czyli 280,49 zł), Pani Anna Z. może w całości 
rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu, bowiem limit 150 
000 zł dotyczy wyłącznie część kapitałowej raty leasingowej.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 2, art. 86a ust. 1 pkt 1, ust. 3 
pkt 1 lit. a, ust. 4 pkt 1, ust. 12 oraz ust. 15 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług – (j.t. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.); art. 23 ust. 1 pkt 46a oraz 47a, ust. 5a, ust. 
5c i ust. 5f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych – (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

~ Alicja Stawowa
Biuro Rachunkowe ASFINANSE

Samochód osobowy w działalności gospodarczej  
– studium przypadków
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Gmina Tarnowo Podgórne – Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia 
udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Storytelling 

w biznesie”, które odbędzie się na platformie ZOOM, 21 lute-
go 2022 r., w godz. 10.00 – 15.00

Program�szkolenia:�
1.�Storytelling – podstawowe pojęcia:
- skąd się wziął storytelling,
- dlaczego pomoże mi w moim biznesie,
-  ile rodzajów historii jest do opowiedzenia – sto? dziesięć? 

jedna?
- monomit - podstawa dobrego storytellingu,
- elementy składowe monomitu.

2.�Tworzenie�historii�na�potrzeby�biznesu�w�firmie:
- o czym warto, a o czym nie warto opowiadać klientom,
- skąd brać materiały do tworzenia historii,
- tworzenie bohatera,
- tworzenie przeciwności,
- tworzenie celu,
- klocki storytellingowe – składowe opowieści biznesowej.

3.�Archetypy�storytellingowe:
- czym są archetypy w storytellingu,
-  omówienie archetypów na przykładzie firm podpierają-

cych się archetypami w działalności biznesowej,
- jaki archetyp pasuje do mojej firmy – jeden? a może więcej?

4.�Jak�opowiadać�historie�aby�zdobywać�klientów
- jak zacząć aby zainteresować,
- jak tworzyć konflikt i budować napięcie,
-  w jaki sposób tworzy się wiarygodność, aby klient chciał 

nas wysłuchać,
- opowiadanie historii w social mediach,
-  schematy kreatywne gotowe do wykorzystania w storytel-

lingu.

Szkolenia poprowadzi Michał Lisiecki (ArtOfSale). Liczba 
miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby 
zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o bezpośredni 
kontakt z biurem TCWP WYŁĄCZNIE! za pośrednictwem 
poczty elektronicznej kontakt@tarnowo-podgorne.pl

W treści maila prosimy o podanie informacji: imię i nazwi-
sko, nazwa firmy, NIP i tel. kontaktowy.

Zapraszamy na szkolenie „Storytelling w biznesie”

Następuje zmiana pokoleniowa w rolnictwie – wchodzą 
do zawodu nowe osoby, nie zawsze mające rozezna-
nie z wymogami dotyczącymi prowadzenia gospodar-

stwa rolnego.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie tylko składanie 

corocznych wniosków o dopłaty bezpośrednie i dbanie o ak-
tualne badanie techniczne opryskiwaczy, ważne świadectwo 
chemizacyjne uprawniające do stosowania środków ochrony 
roślin. Rolnicy zobowiązani są również do spełniania szeregu 
innych wymogów związanych z działalnością rolniczą.

Należy pamiętać m.in. o przygotowywaniu i przestrzeganiu 
planu nawożenia azotem lub obliczeń maksymalnych dawek 
azotu wraz z prowadzeniem ewidencji nawożenia azotem dla 
poszczególnych roślin uprawnych. Wszystkie gospodarstwa 
o powierzchni powyżej 10 ha lub powyżej 10 DJP zwierząt zo-
bligowane są do posiadania i stosowania dokumentacji zwią-
zanej z nawożeniem azotem.

Gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha użytków rolnych 
zobligowane są do wpisu do Rejestru podmiotów wprowa-
dzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i go-
spodarujących odpadami. Zdawanie odpadów w tych gospo-
darstwach powinno odbywać się za pośrednictwem systemu 
BDO, a producent jest zobligowany do sporządzenia w for-
mie elektronicznej sprawozdania o wytworzonych odpadach 
i o gospodarowaniu odpadami za poprzedni rok kalendarzowy 
w terminie do 15 marca.

Pamiętasz o opłacie za korzystanie ze środowiska?

Najczęściej pomijanym i zapominanym przez rolników obo-
wiązkiem jest rejestracja i obliczanie wysokości należnej opła-
ty wynikającej z korzystania ze środowiska. Opłata pobierana 
jest z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza. 
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na rachunek 
urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce 
rejestracji podmiotu.

Gospodarstwa, w których roczna opłata za korzystanie ze 
środowiska nie przekracza kwoty 800 zł, zwolnione są z jej 
uiszczania, jednak nadal objęte są obowiązkiem składania wy-
kazów i informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Go-
spodarstwa z naliczoną kwotą poniżej 100 zł zobowiązane są 
jedynie do przechowywania danych o wysokości naliczonej 
opłaty. Opłaty wnosi się w terminie do 31 marca następnego 
roku. Opłaty naliczane są między innymi od produkcji zwie-
rzęcej, na podstawie stanu średniorocznego zwierząt w gospo-
darstwie oraz ilości zużytego paliwa (oleju napędowego lub 
biodiesla) w okresie całego roku i dotyczy to gospodarstw za-
równo z produkcją zwierzęcą, jak i z samą roślinną.  Do kon-
troli spełnienia powyższych wymogów zobligowany jest Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W przypadku stwierdzenia uchybień kontrolerzy z WIOŚ 
mają obowiązek zawiadomić Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, która potrąci z dopłat bezpośrednich 
adekwatną kwotę zgodnie z taryfikatorem.

Opracował: 
~ Wiesław Biały

Trwają kontrole związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego
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Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie 30 Finału WOŚP w Tarnowskich
Termach. Tak graliśmy z WOŚP:

Bicie Rekordu Pływackiego dla WOŚP. Do bicia rekordów zgłosiło się 20 ochotników. Rekordzista przepłynął
10 000 m. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Mecz siatkówki plażowej w wodzie. Wietrzna pogoda pokrzyżowała nam trochę plany, mimo tego udało nam się
przeprowadzić rywalizację. Serdecznie dziękujemy Tarnovia Volleyball.

Mnóstwo wrażeń i wspaniałych przeżyć towarzyszyło
podczas nurkowania zapoznawczego, z którego skorzystały
dzieci i dorośli. Wszystko za sprawą instruktorów
z Dive Energy.
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przeprowadzić rywalizację. Serdecznie dziękujemy Tarnovia Volleyball.

Mnóstwo wrażeń i wspaniałych przeżyć towarzyszyło
podczas nurkowania zapoznawczego, z którego skorzystały
dzieci i dorośli. Wszystko za sprawą instruktorów
z Dive Energy.

Charytatywny Turniej Szachów pod Wodą dla WOŚP
organizowany przez Sekcję Szachową Korona Zakrzewo.
Szachy pod wodą to połączenie dwóch wymagających
dyscyplin sportowych. Połączenie to jest bardzo
widowiskowe i zapewnia dużo emocji.
Przy okazji turnieju klienci naszego obiektu mogli
spróbować tej ciekawej dyscypliny.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i gratulujemy
zwycięzcom.

Tradycyjnie o godzinie 20:00 na mieszkańców gminy Tarnowo
Podgórne czekało Światełko do Nieba.
W tym roku pokaz można było oglądać z basenów
termalnych.

szczegóły wkrótce na naszym fb
i stronie www.tarnowskie-termy.pl

Zaplanuj
Dzień Kobiet

w
Tarnowskich Termach} 12.03.2022
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~ aktualności

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu parla-
mentarzystów Sejm przyjął ustawę Społecznego Ko-
mitetu Protestacyjnego „NIE dla podwyżek cen gazu”, 

która umożliwi powstanie konkurencyjnego rynku gazu dla 
odbiorców w Tarnowie Podgórnym i w kilkudziesięciu innych 
gminach w Polsce!

Gdy od października ubiegłego G.EN. Gaz drastycznie pod-
niósł ceny gazu odbiorcom w naszej gminie – w skali niespo-
tykanej nigdy w historii – wśród mieszkańców zawrzało. Sytu-
acja była niezrozumiała, bowiem w sąsiednich gminach, gdzie 
gaz sprzedawany był przez innego sprzedawcę, ceny były 
utrzymywane na dotychczasowym pozimie. Ba, okazało się, 
że mieszkańcy tej samej miejscowości – np. Przeźmierowa, 
mieli różne ceny w zależności od tego, do kogo byli podłą-
czeni. A różnica była niebagatelna – podwyżka ceny surow-
ca wyniosła aż 172%! Widmo energetyczneg ubóstwa zajrza-
ło w oczy wielu mieszkańców, zwłaszcza tych ogrzewających 
swoje domy gazem – a takich mamy w gminie większość.

W tej sytuacji wielu konsumentów chciało zmienić sprze-
dawcę. Takie prawo mieli zapisane nawet w umowach. Tak to 
działa w normalnej, wolnej i liberalnej gospodarce - sprzedaw-
cy konkurują jakością i ceną, a mechanizmy rynkowe chronią 
konsumentów przed nadmiernymi wzrostami cen. Jeśli przed-
siębiorca nie umie poradzić sobie na rynku, źle zarządza swo-
im biznesem, zbyt drogo kupuje towary i usługi, ma zbyt wy-
sokie koszty – to ponosi tego konsekwencje, traci klientów. 
Jeśli jednak nie ma wolnego rynku i  konkurencji – każda nie-
trafna decyzja, każdy koszt i każde ryzyko może być bez kon-
sekwencji przerzucone na konsumenta.

Wolny rynek w obszarze handlu gazem jest wspierany przez 
przepisy unijne i krajowe,  przynajmniej deklaratywnie. Miesz-
kańców Tarnowa Podgórnego, którzy wobec podwyżek zdecy-
dowali się zmienić dostawcę, spotkała jednak nieprzyjemna 
niespodzianka. Zmiana sprzedawcy gazu w naszej gminie (na 
zdecydowanej większości obszaru) okazała się  niemożliwa, 
bowiem… żaden inny nie działał na lokalnym rynku. Przepisy 
o prawie do zmiany sprzedawcy są martwe, a G.EN. Gaz jest 
de facto monopolistą.

Czara goryczy przelała się po ujawnieniu informacji, że 
przed Urzędem Regulacji Energetyki i sądami toczą się postę-
powania, w których lokalne spółki gazowe domagają się ogra-
niczania dostępu do „swoich” sieci, czyli – mówiąc wprost – 
domagają się zachowania swojej pozycji monopolistycznej. 
A przepisy są tak skontruowane, że dopóki toczy się postępo-
wanie, nikogo do sieci wpuszczać nie muszą. Nawet jeśli URE 
i sądy nie przyznają spółce racji, tak długo jak toczy się postę-
powanie, spółka może monopolistą pozostawać. A że wszyscy 
wiedzą jak bardzo przewlekłe są w Polsce postępowania... to 
nie są tu potrzebne nawet jakieś szczególne działania przecią-
gające, choć oczywiście ten mechanizm też może być wyko-
rzystany.

To głównie doprowadziło do wybuchu społecznego nieza-
dowolenia, którego konsekwencją były listopadowe prote-
sty przed siedzibą GE.N Gazu w Tarnowie Podgórnym oraz 
późniejszy społeczny projekt ustawy. Trzeba tu podkreślić, 
że ruch, który od początku za tym stał, był oddolny i nie-
zależny od jakichkolwiek nacisków z zewnątrz. Nie korzy-
stał też z jakichkolwiek środków publicznych, a jego suk-
ces to wyłącznie społeczna praca mieszkańców i naturalnie 
wyłonionych liderów. Nigdy nie przybrał formalnej posta-
ci, a platformą komunikacyjną była głównie facebookowa 
grupa „NIE dla podwyżek cen gazu”. Mieszkańcy skutecz-
nie obronili się przed próbami wciągnięcia w polityczne spo-
ry i rozmywania postulatów, rozumując, że – chociaż mamy 
różne poglądy na wiele lokalnych i ponadlokalnych spraw – 
wszystkich nas łączy chęć korzystania z gazu po rozsądnych 
cenach. Przez nagłośnienie sytuacji w lokalnych i ogólnopol-
skich mediach, o naszych postulatach szybko zrobiło się gło-
śno w całym kraju.

Postulat demoponolizacji lokalnego rynku pod koniec listo-
pada ub.r. zamieniliśmy w projekt ustawy i wraz ze stosow-
nym uzasadnieniem przekazaliśmy posłom sejmowej Komisji 
ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, do Minister-
stwa Klimatu, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów i Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Jednocześnie poprosiliśmy posłów z naszego okręgu 
o aktywne poparcie naszych postulatów i wypracowanie sto-
sownych decyzji. Największe wsparcie uzyskaliśmy od posła 
Bartłomieja Wróblewskiego z PiS, który zagwarantował po-
parcie sejmowej i rządowej większości, co umożliwiło szyb-
kie procedowanie projektu. Z kolei posłowie Waldy Dzikow-
ski z PO i Jacek Tomczak z PSL zapewnili, że ustawa została 
poparta także przez opozycję. Dzięki tym zabiegom, 11 stycz-
nia projekt trafił pod obrady Komisji ds. Energii, 13 stycznia 
Sejm przyjął ustawę bez głosu sprzeciwu, a już 2 tygodnie 
później została ona podpisana przez Prezydenta i opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw. To chyba sytuacja bez precedensu 
w historii współczesnego parlamentaryzmu, by ustawa zgło-
szona przez obywateli została tak sprawnie procedowana i tak 
szybko uchwalona.

Przyjęcie ustawy nie kończy, a zaczyna proces budowy zde-
mopolizowanego rynku gazu. Od października ub.r. sytuacja 
diametralnie się zmieniła. Problem, który był lokalny, stał  się 
problemem wszystkich Polaków. Podwyżki cen gazu objęły 
cały kraj. Rządzący wprowadzili szereg regulacji, które chwi-
lowo łagodzą skutki i oddalają widmo powtórki sytuacji z paź-
dziernika. Jednak trzeba pamiętać, że są to działania kryzyso-
we, ograniczone czasowo i nie obejmujące  przedsiębiorców. 
Obniżka VAT na gaz obowiązuje do 31 marca br., a zamrożenie 
cen - do końca 2023 roku. Co więcej, od 1 stycznia 2024 roku 
ceny gazu dla konsumentów nie będą już podlegały zatwier-
dzaniu przez URE – zapłacimy tyle, ile zażąda sprzedawca. 
Jedyną obroną przed kolejnymi, nieuzasadnionymi podwyż-

Rynek gazu: mieszkańcy 
Tarnowa zmieniają ustawę!
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Drastycznym podwyżkom cen gazu ma powstrzymać 
wprowadzenie regulowanej, jednakowej ceny za gaz 
dla odbiorców indywidualnych. W całej Polsce go-

spodarstwa domowe płacą za gaz tyle samo bez względu na 
to, kto im ten gaz dostarcza (PGNiG, G.EN GAZ Energia czy 
inna spółka). Czasowo – do 1 lipca 2022 r. – obniżono rów-
nież stawkę VAT na gaz: z 8 % do zera. Ustawa weszła w życie 
1 lutego 2022 r.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku odbiorców instytu-
cjonalnych – tu taryfy różnią się w zależności od dostawcy. 
PGNiG wprowadza czasowe automatyczne obniżki cen, ale 
mimo to są to nadal stawki wyższe niż stosowane przez G.EN 
GAZ.

Przypominamy, że cały czas można składać wnioski o wspar-
cie w ramach programów wsparcia - rządowego i gminnego.
Rządowy�dodatek�osłonowy
Wysokość dopłat w ramach rządowego dodatku osłonowego 

kształtuje się następująco: 
–  jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 

zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,
–  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy za-

łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na 
osobę,

–  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł mie-
sięcznie na osobę,

–  gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 zł miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewa-
nia. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasa-
da złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowe-
go, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego prze-
kroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłono-
wych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać w dowolnym 
terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. W przypad-
ku wniosków składanych po 31 stycznia 2022 r. wypłata zo-
stanie zrealizowana jednorazowo, niezwłocznie, najpóźniej do 
2 grudnia 2022 r. 

Gminny�program�wsparcia
O wsparcie z gminnego programu mogą się ubiegać:
• osoby samotnie gospodarujące, które ukończyły 65 rok 

życia i których dochód nie przekracza kwoty netto 1940 zł 
miesięcznie,

• dwuosobowe gospodarstwa domowe, w których skład 
wchodzą:

– wyłącznie osoby, które ukończyły 65 rok życia,
–  osoby, które ukończyły 50 rok życia i co najmniej jedna 

z tych osób posiada orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, a ich łączny dochód nie przekracza kwo-
ty netto 2400 zł miesięcznie,

• wieloosobowe gospodarstwa domowe, w skład których 
wchodzą osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, uprawnione do następujących świadczeń:

–  świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku dla 
opiekuna, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 28 lip-
ca 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

–  zasiłku dla opiekuna, przyznanego na podstawie ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów, a ich łączny dochód nie przekracza mie-
sięcznie iloczynu liczby osób pozostających na wspólnym 
gospodarstwie domowym i kwoty netto 1200 zł,

• wieloosobowe gospodarstwa domowe, w których wycho-
wywane jest co najmniej 1 dziecko do 16 roku życia, na które 
przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny,

• pozostałe wieloosobowe gospodarstwa domowe o niskich 
dochodach, w których łączny dochód nie przekracza miesięcz-
nie iloczynu liczby osób pozostających na wspólnym gospo-
darstwie domowym i kwoty netto 600 zł.

Wnioski o refinansowanie kosztu zużycia gazu wraz z ra-
chunkami i deklaracją o wysokości dochodów należy składać 
do 15 kwietnia 2022 r. W programie rozpatrywane będą ra-
chunki za okres grudzień 2021 r – kwiecień 2022 r.

Wnioski o wsparcie w ramach opisanych powyżej progra-
mów przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 
Poznańskiej 96, w bud. C w Wydziale Obsługi Klienta i In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie, w godzinach pracy, 
tj. pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

~ aktualności

kami może być wówczas wolny, konkurencyjny rynek. Jeśli 
chcemy obronić się przed tą współczesną formą pańszczyzny, 
to musimy nadal wywierać presję na powstanie rzeczywistej 
konkurencji. Przed nami wszystkimi wiele do zrobienia, a cza-
su – wbrew pozorom – dużo nie ma.

Jako osoba, która reprezentowała Społeczny Komitet Pro-
testacyjny „NIE dla podwyżek cen gazu” podczas procesu le-
gislacyjnego,  w tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli w osiągnięciu tego sukcesu – w pierwszym rzę-
dzie mieszkańcom za ogromne zaangażowanie. To ogromnie 

motywuje do pracy na rzecz lokalnej społeczności i pokazuje, 
ile możemy osiągnąć, gdy działamy wspólnie, w oparciu o to, 
co nas łączy. Choć polityka jest nieodłączną częścią demokra-
cji, to działając na rzecz małej, lokalnej ojczyzny, w sprawach 
polityki ponadlokalnej należy zachować daleko idącą wstrze-
mięźliwość. Zastrzegając to, dziękuję także wymienionym po-
litykom – i liczę na dalsze, ponadpartyjne wsparcie.

~ Tomasz Kluwak, Lusówko

Ceny gazu – temat nadal aktualny
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 1 lutego

48 Sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
odbyła się 1 lutego. 

Na przyjęcie czekało 15 projek-
tów uchwał. Niewiele jak na po-
czątek roku. Ich tematyka była 
zróżnicowana. Spośród projek-
tów z zakresu prawa finansowe-
go Rada podjęła pierwszą mo-
dyfikację uchwały budżetowej 
na 2022 r. i – odpowiednio – 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej. Omówienia obu projektów 
z wyżej wymienionego zakresu 
sprawnie i wyczerpująco doko-
nała Skarbnik Katarzyna Jacko-

wiak. 
Dwa kolejne projekty dotyczy-

ły rozpoczęcia procedury pla-
nistycznej. Rada zadecydowała 
o przystąpieniu do opracowania 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla terenów w rejonie ul. Dobrej 
Inwestycji i Szumin w Tarno-
wie Podgórnym. W tym rejonie 
planuje się nasadzenia leśnopar-
kowe wraz ze zbiornikiem re-
tencyjnym. Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego 
zostanie opracowany zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym 
oraz zgodnie z zasadami ładu 

przestrzennego. Drugi projekt 
dotyczył zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenów w Kokoszczynie przy 
ul. Lipowej. Radni dość długo 
debatowali na ten temat w koń-
cu 10 głosami za, 2 przeciw i 5 
wstrzymującymi uchwała zosta-
ła podjęta. 

Po podjęciu dwóch uchwał 
z zakresu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Rada przystąpiła do 
gospodarki nieruchomościami, 
dotyczących zezwoleń na za-
warcie kolejnych umów dzier-
żaw i zakupu nieruchomości. 
Wyrażono zgodę na zakup dzia-
łek w Tarnowie Podgórnym (pod 
rozszerzenie dróg ul. Czereśnio-
wej i Rolnej), a także w Sierosła-
wiu i Lusówku (przeznaczonych 
pod drogi wewnętrzne). 

Rada wyraziła zgodę na odstą-
pienie od obowiązku bezprzetar-
gowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy na działki w Tarno-
wie Podgórnym przy ul. Zachod-
niej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Tarnowskich Term, Strzelnicy 
i Parku Tenisowego – planowa-
na jest tam inwestycja polega-
jąca na budowie Termalnego 
Parku Zdrowia. Inwestycja ta 
będzie realizowana przez spółkę 
Tarnowskie Termy Sp. z o.o. Od-
danie na rzecz spółki w długo-
terminową dzierżawy umożliwi 
rozpoczęcie inwestycji.  

Zezwolono również na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawnej 
części działki w Lusówku pod 
działalność handlową. Została 
wyrażona zgoda na przekazanie 
nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Tarnowo Podgór-
ne w formie darowizny na rzecz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Przeźmierowie na cel publicz-
ny (tj. teren cmentarza). 

Rada pochyliła się nad usta-
leniem wysokości ekwiwalen-
tu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Gminie Tarnowo Podgórne, 
uczestniczących w działaniach 
ratowniczych, szkoleniach lub 
ćwiczeniach wys. Ekwiwalen-
tu nie może przekroczyć 1/175 
przeciętnego wynagrodze-
nia ogłoszonego przez Prezesa 
G.U Statystycznego. Ekwiwa-
lent wypłacany jest z budżetu 
Gminy, więc w naszym budże-
cie na 2022 r. zabezpieczone są 
środki finansowe na ten cel.

Zatwierdzono plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej oraz przesta-
wiono plany komisji stałych na 
2022 r. 

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły XLVIII sesję Rady Gminy. 
Następna sesja robocza odbędzie 
się 22 lutego.

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy

Na styku  
3 miejscowości – 

Jankowic, Lusówka  
i Tarnowa 

Podgórnego – 
powstanie park i 

zbiornik retencyjny.
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Prawie dwa lata temu legły w gruzach wszystkie pla-
ny chóru, występy, przygotowania do jubileuszu. Pan-
demia sparaliżowała działalność tarnowskiego Koła 

Śpiewu. Musieliśmy zaprzestać na długi czas prób. Ten okres 
naznaczony był strachem i niepewnością, czy będziemy mo-
gli dalej rozwijać swoje pasje muzyczne i jaka będzie ta po-
pandemiczna rzeczywistość. 

Śpiewanie chóralne to jest spotkanie ludzi w jednym 
miejscu, w jednym czasie, robienie czegoś wspólnie. Po 
prawie półtorarocznej przerwie nastąpił wreszcie ten bardzo 
oczekiwany dzień, w którym mogliśmy spotkać się z całym 
zespołem, rozpocząć próby i zacząć śpiewać, czyli robić coś 
czego brakowało wszystkim członkom chóru. Próby wzno-
wiliśmy na początku września.

Pełni zapału, chęci i radości i szczyptą niepokoju zaczę-
liśmy ćwiczyć repertuar na nawiedzenie kopii obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Obawy dyrygenta o frekwen-
cję, stan naszych głosów były bezpodstawne. Wszystko szło 
w najlepszym kierunku. Nadszedł dzień występu – 29 wrze-
śnia. Przy pełnym kościele, w obecności Matki Bożej, księ-
dza biskupa, księży zaśpiewaliśmy „Z Maryją w nowe cza-
sy” oraz wiele innych maryjnych pieśni. To był pierwszy, po 
przerwie spowodowanej pandemią, występ naszego chóru. 

Tradycyjnie już z okazji narodowego Święta Niepodległości 
11 listopada chórzyści uświetnili mszę św. Następnie w uro-
czystościach pod pomnikiem w parku J. Wojkiewicza wy-
konaliśmy wspólnie z chórem Canticorum Oratio z Lusowa 
i Młodzieżową Orkiestrą Dętą kilka utworów patriotycznych.

Potem rozpoczął się czas przygotowywania się do Boże-
go Narodzenia, no i śpiewania kolęd. Dla Koła Śpiewu im. 
Feliksa Nowowiejskiego jest to najbardziej „rozśpiewany” 
okres w roku. W repertuarze chóru znajduje się ich nieprze-
brane bogactwo. Są to kolędy polskie, a także innych naro-
dów, w tym pastorałki norweskie, francuskie, łacińskie, au-
striackie, amerykańskie. Zaczęliśmy od występu podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 4 grudnia. W świątecznym 
nastroju i w dość mroźnej aurze zaśpiewaliśmy na scenie 
dla zgromadzonej publiczności piosenki świąteczne znane 
i mniej znane m.in. „Dzień jeden w roku”, „Mały dobosz”, 
„Jingle bells”, „Kolęda dla nieobecnych” i „W grudniowe 

noce”. Na koniec wybrzmiała piosenka „Niech gwiazdka 
w sercu rok cały trwa”. 

Stało się już tradycją, że 26 grudnia chór uświetnia swym 
występem mszę św. i tak też stało się tym razem. Jak co roku 
w tym dniu składamy także życzenia imieninowe i urodzino-
we naszemu dyrygentowi – Szczepanowi Tomczakowi.

Kolędy dają poczucie wspólnoty, zbliżają ludzi, budzą wię-
zi między nimi, są przepełnione ciepłem i miłością. Piękno, 
a także emocje, płynące ze wspólnego śpiewania zaprezento-
wane zostały 9 stycznia w sali GOK „Sezam” podczas biesia-
dy kolędowej. Tarnowskie kolędowanie ma swoją wieloletnią 
tradycję, ale po raz pierwszy, ze względu na pandemię, odby-
ło się ona w zmienionej formie – wszystko odbyło się w re-
żimie sanitarnym. Nie było stołów zastawionych słodkimi 
wypiekami, ale mimo wszystko z „wypiekami” na twarzach 
zgromadzona publiczność mogła posłuchać urozmaiconych 
aranżacji kolęd i pastorałek, a także wspólnie pośpiewać tra-
dycyjne kolędy. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczy-
cili biesiadę swoją obecnością znalazły się władze gminy 
na czele z Wójtem Tadeuszem Czajką, z I Zastępcą Wójta 
Ewą Noszczyńską-Szkurat oraz wikariusz Gniewomir Kuja-
wa. Mamy tylko nadzieję, że w kolejnym roku powrócimy 
do naszego tradycyjnego biesiadowania, że będziemy mogli 
wspólnie pogawędzić i być po prostu bliżej siebie.

Niestety, z powodu panującej epidemii rok 2021 nie po-
zwolił nam świętować tak ważnego dla chóru jubileuszu – 
100-lecia istnienia Koła Śpiewu. To najważniejsze dla nas 
wydarzenie zostało przeniesione na 2022 rok. I tu niespo-
dzianka: znamy już konkretną datę koncertu jubileuszo-
wego. Jest to 12 czerwca, a my zaczynamy przygotowania 
i serdecznie zapraszamy na tę uroczystość wszystkich sym-
patyków Koła Śpiewu.

Dni i godziny prób nie uległy zmianie. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych, którzy chcieliby zasilić szeregi chóru w każ-
dy poniedziałek i piątek w godzinach 19.00 – 21.00. Pamię-
tajcie: śpiewać każdy może… trzeba się tylko odważyć!

Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska

Jubileusz 100-lecia Koła Śpiewu tuż tuż...
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13 stycznia 2022 r. na tarnow-
skim cmentarzu podczas uro-
czystego pogrzebu, w grobie 

rodzinnym złożone zostały prochy śp. 
Jacka Dobrzenieckiego. Wśród star-
szych mieszkańców Tarnowa Podgór-
nego trudno byłoby znaleźć osoby, które 
nie znałby Jacka. Jego rodzice, Antonina 
i Tadeusz Dobrzenieccy, byli farmaceu-
tami i przedwojennymi właścicielami 
apteki „Pod Orłem” przy ul. Ogrodowej 
5. W czasie wojny aptekę przejęli wła-
ściciele niemieccy, którzy pozwolili An-
toninie w niej pracować. Antonina z na-
rażeniem życia sprzedawała leki także 
Polakom, mimo że zastrzeżone były 
tylko dla ludności niemieckiej. Przygo-
towane przez nią paczki z lekarstwami 
trafiały też przez kurierów do więźniów 
osadzonych w Forcie VII. 

9 lipca 1934 r. w domu przy ul. Ogro-
dowej przyszedł na świat Jacek. Nie 
kontynuował rodzinnej farmaceutycz-
nej tradycji – ukończył studia na Aka-
demii Rolniczej w Poznaniu na Wy-
dziale Technologii Drewna. Całe swoje 
zawodowe życie poświęcił z pasją, pra-
cy w przemyśle drzewnym. Był wspa-
niałym, kochającym mężem, ojcem 
i dziadkiem, dla którego rodzina była 
zawsze na pierwszym miejscu. Z uko-
chaną żoną Danutą, z którą przeżyli 
wspólnie prawie 60 lat, doczekali się 
trzech synów (w tym bliźniaków) oraz 
pięć wnuczek. Jacek był skromnym, 
wyjątkowym człowiekiem, może tro-
chę staroświeckim (szkoda, że męż-
czyźni z takimi manierami, należą już 
do rzadkości…). Wyniesione z domu 
rodzinnego cechy bycia dobrym czło-
wiekiem, wrażliwym na krzywdę, do-

strzegającym potrzeby innych realizo-
wał�w�całym�swoim�życiu. 

Jacek był człowiekiem pełnym pasji, 
zaangażowanym w działalność społecz-
ną. Z jego osobą związana jest 35-letnia 
działalność Stowarzyszenia „Pojednanie 
Tarnowo Podgórne – Blitzenreute”. Był 
jego żywą historią, od momentu przyjaz-
du grupy niemieckiej młodzieży w 1987 
r., poprzez Komitet do spraw współpra-
cy polsko-niemieckiej „Pojednanie”, 
aż do momentu, kiedy choroba zaczęła 
utrudniać aktywną działalność. Przez 
długie lata tj. do 2012 r. pełnił funkcję 
wiceprezesa Stowarzyszenia, później 
Prezesa Honorowego. W każde przed-
sięwzięcie zaangażowany był całym 
sercem, perfekcyjnie dbał, aby wszyst-
ko zawsze gotowe było na czas, a naj-
lepiej długo przed. Jego wkład w dzieło 
budowy mostów przyjaźni między naro-
dem polskim i niemieckim wielokrotnie 
podkreślali i doceniali nasi niemieccy 
partnerzy. Wspólnie spędzany czas pod-
czas dorocznych polsko-niemieckich 
„Tygodni spotkań”, z inicjatywy Jacka 
zawsze przepełniony był muzyką (po-
trafił zagrać nawet na grzebieniu), śpie-
wem i tańcem. Był wielkim orędowni-
kiem włączania w prace Stowarzyszenia 
młodzieży i przekonanym, że kontynu-
acja idei pojednania i współpracy mię-
dzy narodami możliwa jest tylko przez 
zaangażowanie kolejnych pokoleń. 
W czasie transformacji ustrojowej Ja-
cek był aktywnie zaangażowany w dzia-
łalność Komitetu Obywatelskiego. Był 
radnym I i II kadencji Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne. W 1990 r. jako radny 
przekazał ówczesnemu Burmistrzowi 
Gminy Fronreute list intencyjny Wójta 

Gminy Tarnowo Podgórne, zachęcają-
cy do nawiązania partnerskich stosun-
ków między gminami. Był to pierwszy 
dokument, który doprowadził do zawar-
cia w 1995 r. aktu partnerstwa między 
gminami, a podpisany został przez Bur-
mistrza Rolanda Bürkle i Wójta Wal-
dy Dzikowskiego. Jednocześnie w tym 
samym czasie porozumienie między 
parafiami podpisali ksiądz proboszcz 
Karl Mohn i ksiądz proboszcz Henryk 
Rękoś. Za swoją działalność w 2012 r. 
został uhonorowany nagrodą „Aktyw-
ni Lokalnie”, w pierwszej edycji tego 
wyróżnienia. Jacku, ze wspomnieniem 
Twojej osoby będą się zawsze kojarzyć 
słowa: przyjaźń, pojednanie, bezintere-
sowność, niezawodność, zaangażowa-
nie, wytrwałość, ale też radość i miłość!

 Żegnaj Przyjacielu

~Renata Brońska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

„Pojednanie Tarnowo  
Podgórne-Blitzenreute”

Za nami dwa tygodnie zimowych ferii. Przed nami drugi 
semestr. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą, ale o tym 
za chwilę. Na razie echa orkiestry.

Mimo zakłóceń atmosferycznych i rosnącej fali zakażeń 
Covid-19 zagraliśmy na 30. Finale WOŚP. Nasi słuchacze 
dokonali wpłat na eSkarbonkę orkiestry w kwocie 3 440. 
W dniu finału kilkuosobowa grupa chodzących z kijami 
zbierała do puszki + Kącik Wędrującej Książki w Pałacu 
Jankowice, powiększył nasz wkład i w puszkach znala-
zło się 1 270,75. Prace naszych koleżanek wylicytowano 

za 228 zł. W sumie zasililiśmy orkiestrową kasę kwotą  
4 938,75 + 1 euro i 2 centy. Dodatkowo za 7,5 tysiąca zło-
tych wylicytowano samochód podarowany przez naszego 
kolegę Marka.

No to teraz te wiadomości, zaczynam od złej. Czwarty, kar-
nawałowy bal przebierańców, który miał się odbyć 11 lutego, 
z wiadomych powodów został odwołany. Odpowiedzialność 
i troska o nasze zdrowie wzięła górę nad chęcią integracji i za-
bawy. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jeszcze sobie to odbi-
jemy.

Wspomnienie o Jacku Dobrzenieckim

Granie z zakłóceniami
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Wiadomości brackie

W niedzielę, 23 stycznia, z okazji święta naszego pa-
trona strzelaliśmy o Tarczę św. Sebastiana. Tarczę 
zdobył Piotr Czapiewski KBS Tczew, drugi był Ro-

man Kowalczyk KBS Piechcin, trzeci – Krzysztof Tyda KBS 
Starogard Gdański. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
zdobył Piotr Czapiewski, II miejsce Krzysztof Tyda, III miej-
sce Czesław Kucharski KBS Sieraków. Tarcza Pistoletowa: 
I miejsce – Magda Chojnicka, II miejsce – Robert Sobczak 
Szubin, III miejsce – Krzysztof Tyda. Tarcza Pań: I miejsce 
– Julia Wieczorek, II miejsce – Monika Wieczorek KBS Opa-
lenica, III miejsce – Renata Maciejewska KBS Tarnowo Pod-
górne. Tarcza Chybił Trafił: I miejsce – Roman Kowalczyk, 
II miejsce – Krzysztof Tyda, III miejsce – Piotr Czapiewski. 
Kura zestrzeliła Marzena Buchert KBS Tarnowo Podgórne, II 
miejsce – Renata Maciejewska, III miejsce – Zdzisław Kacz-
marek KBS Swarzędz.

30 stycznia strzelaliśmy dla Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Informujemy, że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek 

i czwartek w godz. 16.00-20.00.  

Zapraszamy młodzież zainteresowaną sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Magdalena Mazantowicz, Sekretarz Bractwa

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Wiadomość druga, myślę, że dobra. Przed dwoma laty 
w styczniu odbyło się pierwsze spotkanie naszej grupy śpie-
wającej i zaraz na początku zaatakował Covid. Nie poddali-
śmy się. Chór powstał, przetrwał i działa. Wierzymy, że po-
dobnie będzie z nowym projektem. Otóż, 4 lutego spotkała się 
kilkuosobowa grupa z zamiarem stworzenia sekcji teatralno-
-kabaretowej. Tak do końca nie wiemy jeszcze, jakie dziec-
ko wyrośnie z tego noworodka. Postaramy się pielęgnować to 
dziecię dla dobra naszej studenckiej społeczności. Jednocze-
śnie zwracamy się z prośbą: jeśli masz głowę pełną pomysłów, 

jeśli możesz się wykazać literacką kreatywnością lub masz do-
stęp do tekstów, albo ludzi piszących, chętnych się z nami po-
dzielić swą twórczością, daj znać. Może ktoś zechce wspomóc 
nas tekstami, pro bono. 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie przewidziane na ten 
semestr wykłady i zajęcia odbywają się w zaplanowanym 
miejscu i czasie. Opłaty za zajęcia nie ulegają zmianie a bez-
płatne wykłady, które odbywają się zawsze�w�środy, przeważ-
nie dwa razy w miesiącu, mają charakter otwarty. Studenci po-
winni, chociaż kilka razy w roku uczestniczyć w wykładach, 
a jest w czym wybierać. Zapraszamy zainteresowanych propo-
nowaną tematyką. 

16 lutego   Rodzina wobec wyzwań współczesności –  
dr Agnieszka Kozłowska

9 marca    Dążenia emancypacyjne kobiet XIX wieku – 
prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz

23 marca   Optymizmu można się nauczyć – dr Jadwiga 
Kwiek 

Życzymy satysfakcji z wyników osiąganych na zajęciach. 
Zachowujmy środki ostrożności we wzajemnych kontaktach. 
Troszczmy się o siebie i innych. Wszystkiego zdrowego.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
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Miniony rok w naszym Kole nie obfitował w wiele 
wydarzeń. Powodem skromnej oferty, którą mogli-
śmy skierować do naszych członków, była oczywi-

ście „sytuacja covidowa”. 
Mimo to udało nam się zrealizować kilka wydarzeń, które 

zasługują na ich wymienienie. W styczniu 2021 r. nasze Koło 
wzięło aktywny udział w zbiórce na WOŚP, zebrana wówczas 
kwota to 2 682 zł. Nasi seniorzy wypoczywali aktywnie na 
wczasach w Kołobrzegu i w Wiśle. 

Zrealizowaliśmy też dwa wyjazdy wycieczkowe. Pierwszy 
to dwudniowa wycieczka do Łodzi, gdzie zapoznaliśmy się 
z ciekawymi miejscami i zabytkami tego miasta. Drugi to wy-
jazd na grzybobranie, które tradycyjnie połączone jest z pikni-
kiem przy ognisku z cateringiem dostarczanym przez „Kuch-
nię Rafała”. 

Nasi członkowie wzięli też udział w VIII Spotkaniu Spor-
towo-Integracyjnym Gminy Tarnowo Podgórne, zorganizowa-
nym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Możemy pochwa-
lić się zajęciem pierwszego miejsca przez drużynę z naszego 
Koła. Liczną grupą odwiedziliśmy Teatr Muzyczny w Pozna-
niu, gdzie w świat muzyki przeniosły nas piękne melodie mu-
sicalu „EVITA”.

Jeśli chodzi o spotkania integracyjne to należy wspomnieć 
o tradycyjnym spotkaniu z okazji Dnia Seniora, na którym 
świętowaliśmy jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa 
dwóch par z naszego Koła. Spotkanie uświetnione było wy-

stępem artystycznym. Po zakończeniu części artystycznej był 
czas na kawę i ciasto. 

Przed świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się na 
spotkaniu opłatkowym, na którym ze zrozumiałych wzglę-
dów, życzenia składane były na odległość, a opłatek i kartkę 
z życzeniami każdy z uczestników otrzymał w ozdobnej ko-
percie. Spotkanie to, w uroczystej oprawie zorganizowane 
było w restauracji GLAMOUR, która ugościła nas smacznym 
obiadem, kawą i deserem.

Mamy nadzieję że rok 2022 będzie dla nas bardziej łaska-
wy i pozwoli na zrealizowanie bogatszego programu spotkań 
i wyjazdów dedykowanych do naszych członków.  

~ Julian Kiełczewski

Koło Seniorów w Przeźmierowie

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska, inaczej utrudnianie kontaktów 
dziecka z jednym z rodziców, ma miejsce zazwyczaj 
w konsekwencji rozwodów lub rozstania partnerów. 

W takiej sytuacji jeden z rodziców uniemożliwia, bądź czy-
ni utrudnionym, normalny kontakt z małoletnim. Takie zacho-
wania mogą polegać na zakazywaniu dziecku wizyt u rodzica, 
kontaktów telefonicznych czy e-mailowych w celu odsepa-
rowania dziecka oraz zaburzenia budowania bliskiej relacji 
z drugim rodzicem. Oboje rodzice mają zarówno prawo, jak 
i obowiązek kontaktów z dziećmi. Inną kwestią będzie pozo-
stawanie dziecka pod władzą rodzicielską rodzica – jest to pra-
wo do decydowania o kluczowych sprawach dziecka takich 
jak zdrowie czy edukacja, co do zasady przysługuje obojgu 
rodzicom, chyba że sąd dla dobra dziecka zdecyduje inaczej.

 W przypadku alienacji rodzicielskiej małoletni może od-
czuwać strach, przygnębienie, często mimowolnie staje się za-
angażowany w konflikt rodziców. Cierpi psychicznie i emocjo-
nalnie, co może odbić się na jego dorosłym życiu. Niezwykle 
ważne jest utrzymywanie kontaktu z dzieckiem przez oboje 
rodziców, a także dziadków. Gdy jeden z rodziców ogranicza 
kontakty z dzieckiem należy bezzwłocznie podjąć działania – 
przede wszystkim rozmowy i mediacje, natomiast gdy konflikt 
między rodzicami eskaluje, niezbędne jest podjęcie kroków 
prawnych w sądzie, między innymi poprzez złożenie wniosku 
o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

~ Adwokat Aleksandra Tatarewicz
www.kg-adwokaci.pl, tatarewicz@kg-adwokaci.pl
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Z praktyki dietetyka

Jak ugryźć dietę małego dziecka?
1000 pierwszych dni w życiu Twojego dziecka jest bardzo 

ważne! Na co zwrócić uwagę w wieku żłobkowym? 
Najważniejsze – dziecko to nie mały dorosły! Potrzeby ży-

wieniowe Twojego malucha diametralnie różnią się od Two-
ich! Co warto wiedzieć o diecie dziecka w wieku 1-3? 

- maluch powinien spożywać 83 kcal / kg masy ciała,
- nie więcej niż 15% energii powinno pochodzić z białka ,
- 35-40% energii powinno pochodzić z tłuszczu,
- woda to główny płyn – nie zamieniaj jej na soki!
- karmienie piersią wciąż jest ważne, jeśli nie odstawiłaś 

jeszcze dziecka od piersi.
Pierwsze 3 lata życia rzutują na dalszy rozwój! Dlatego die-

ta Twojego dziecka powinna być dopasowana do indywidu-
alnych potrzeb i apetytu. Zapewniaj wszystkie niezbędne wi-
taminy i minerały! Szczególnie ważne są witaminy A, B, C, 
D, E i K. Minerały, których potrzebuje Twój maluch to wapń, 
fosfor, magnez, żelazo i cynk

Prawidłowy jadłospis to ważny element, który umożliwia 
rozwój i zdrowie dziecka. Musi być dobrze zbilansowany 
pod względem energii i wszystkich składników odżywczych 
i urozmaicony, dzięki czemu dostarcza wszystkich składników 

z różnych źródeł. Dziecko w tym wieku potrzebuje w ciągu 
dnia zjeść 1000-1200 kcal.

Pamiętaj, że jeśli dziecko chodzi do żłobka, je tam 75% 
swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Prawidłowo skomponowany jadłospis małego dziecka za-
wiera w ciągu dnia:

-  3 porcje mleka i przetworów mlecznych (1 porcja to np. ½ 
szklanki maślanki czy 2 łyżeczki twarożku)

-  1-2 porcje mięsa, drobiu, ryb czy jaj (1 porcja to np. 1 pla-
ster ryby, czy ½ jajka)

-  5 porcji produktów zbożowych (1 porcja to np. ½ bułki, 
czy 1 naleśnik)

-  5 porcji warzyw (1 porcja to np. 1 ziemniak, 2 łyżki tartej 
marchewki)

-  4 porcje owoców (1 porcja to np. ½ szklanki malin, 1 małe 
jabłko)

- 1-2 porcje tłuszczu (1 porcja to np. 1 łyżeczka oliwy)

~ dietetyk kliniczny mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak
kontakt@prozdrawiam.pl

www.prozdrawiam.pl

Każdy go ma, ale czy do końca wiemy, jak 
wykorzystywać jego potencjał? A od ja-
kości wykorzystania tego niezwykłego 

narzędzia zależy dziś właściwie wszystko – nasza 
praca, życie osobiste, powodzenie i szeroko poję-
ty sukces, na każdym polu naszej aktywności – to 
mowa o skomplikowanej strukturze, jaką jest nasz mózg. Wa-
żący niespełna 1,5 kg mózg jest centrum dowodzenia wszyst-
kimi funkcjami życiowymi człowieka. To dzięki niemu pamię-
tamy wydarzenia z przeszłości, przyswajamy wiedzę i nowe 
umiejętności, podejmujemy decyzje. Nasz mózg stale pracuje 
i uczy się, warto więc wspierać jego wydajność, a także poma-
gać mu się regenerować.

Mózg potrzebuje olbrzymiego wsparcia. Co mu najbardziej 
sprzyja? Relaks regeneruje umysł, sen jest ważny dla pamię-
ci, aktywność fizyczna wzmacnia koncentrację, dieta jest po-
trzebna dla lepszej pracy mózgu, ale także tlen, dzięki któremu 
wszystkie procesy umysłowe zaczynają funkcjonować zauwa-
żalnie lepiej.

W czasach, w których zanieczyszczenie powietrza jest bar-
dzo wysokie, a ze względu na smog w miastach praktycznie 
wszyscy jesteśmy biernymi palaczami, zdrowe i świeże po-
wietrze wydaje się być na wagę złota. Tlen jest bardzo po-
trzebny dla naszego mózgu. Kiedy za mało tlenu dostaje się do 
układu nerwowego, czujemy się senni, ospali, tracimy koncen-
trację i nastrój. Słabe natlenienie organizmu wpływa na pracę 
mózgu, co objawia się wystąpieniem bezsenności, nudności, 
osłabienia i spowolnienia. Optymalna ilość tlenu dostarczona 
do mózgu to także poprawa naszej uwagi i efektywności.

Koncentracja jest kompetencją, jaką ma każdy z nas. Nie 
jest to jednak cecha wrodzona. Koncentracja jest umiejętno-

ścią i podlega zmianom, którymi na szczęści 
możemy kierować w sposób w pełni świadomy 
i celowy. Od prawie dwóch lat żyjemy w nowej 
rzeczywistości. Ograniczenia w funkcjonowa-
niu, które spadły na nas z dnia na dzień, zmusiły 
nas do przeorganizowania całego dotychczaso-

wego aktywnego życia. Stres, niedostateczna ilość snu, niedo-
tlenienie, czynniki rozpraszające, brak kontaktu z naturą, kwa-
rantanny i izolacje od bliskich powodują, że nasz umysł nie 
pracuje na najwyższych obrotach. Czasy są naprawdę wyjąt-
kowe i nasz umysł potrzebuje szczególnej troski. Wielu z nas 
w tym okresie zauważa kłopoty z uwagą i postrzega ten „defi-
cyt koncentracji” jako pogorszenie jakości życia. Jak temu za-
radzić, jak skutecznie poprawić pamięć, skupienie i kreatyw-
ność?

Warto poznać najlepsze praktyki i strategie w tej dziedzinie, 
aby poprawić naszą jakość życia. Zapraszamy na spotkanie 
z Trenerem Mentalnym Adrianem Gorzka, od którego dowie-
my się co robić, aby zachować dobrą kondycję mózgu jak naj-
dłużej? Co robić by mózg mógł dobrze pracować? Jak ćwiczyć 
pamięć i koncentrację? a także chętnych dotlenimy na sesji po-
kazowej w komorze hiperbarycznej.

Na to bezpłatne spotkanie obowiązują telefoniczne zapisy. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu odpowiemy na wszystkie 
pytania i wątpliwości.
Wstęp�� –�wolny�
Gdzie�� –��Może� tlenu?�Rynkowa�68/2,�Przeźmierowo,�

tel. 690 560 183
Kiedy�� –�10�marca�2022�godz.�18.00
Dla�kogo��–��dla�wszystkich,� którzy� chcą� zadbać� o� swój�

umysł

Zadbaj o umysł i zwiększ swoją koncentrację
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Psychologia na co dzień 

Taaaaaka ryba! Czyli PRZESADA

Opowieści o taaaakiej rybie, nazywane inaczej fish sto-
ry, to najczęściej przytaczane dowcipy mówiące o prze-
sadzie. Ale przecież nie tylko rybacy lubią przesadzać 

opowiadając o swoich wędkarskich sukcesach. W każdym z nas 
tkwi potrzeba pochwalenia się swoimi dokonaniami. Czasem 
podkolorowania ich, czy udramatyzowania.

Czym jest przesada? Ujmując rzecz najzwięźlej przesada to 
wyolbrzymione ujęcie lub przedstawienie czegoś. Na przykład 
wielkości złowionej ryby.  Przesada to również nienaturalność, 
pretensjonalność, afektacja. Odgrywanie kogoś, kim nie jeste-
śmy. Zarówno kogoś szlachetniejszego, jak i groźniejszego.  
Może być to spowodowane zarówno potrzebą odniesienia ko-
rzyści, które w mniemaniu przesadzającego nie byłyby możliwe 
do osiągnięcia bez nałożenia maski. Jak i lęk przed potencjal-
nym odrzuceniem w przypadku pokazania swojej prawdziwej 
twarzy. 

O tym z jak bardzo powszechnym zjawiskiem mamy do czy-
nienia mówi fakt, że zjawiskiem przesady zajmowały się naj-
tęższe umysły w różnych czasach i pod różną szerokością geo-
graficzną. A słynny malarz Salvador Dali powiedział wręcz, 
że jedyną rzeczą jakiej świat nigdy nie będzie miał dość, jest 
przesada. Z kolei wielki filozof Blaise Pascal zwrócił uwagę na 
najbardziej znaczące dwie przesady: wykluczyć rozum, przyj-
mować tylko rozum. To pierwsze zdanie potwierdza każdego 
dnia rozwinięty do granic absurdu konsumpcjonizm. Pogoń za 
modnymi, choć wcale nie koniecznymi do życia gadżetami. Po-
goń za lajkami czy followersami na mediach społecznościo-
wych skłaniająca do publicznego odsłaniania własnej nie tyl-
ko prywatności, ale wręcz intymności. Będąca niejednokrotnie 
powodem dramatów nastolatków na całym świecie. Przesadę 
„wykluczania rozumu i przyjmowania tylko rozumu” widzimy 
w coraz bardziej zaostrzającym się sporze, a nawet konflikcie, 
pomiędzy zwolennikami różnego rodzaju „teorii spiskowych”, 
nazywanych niekiedy lekceważąco „płaskoziemcami” a zwo-
lennikami liczenia się jedynie z chłodnymi argumentami ra-
cjonalnymi, wypreparowanymi z wszelkich emocji. A przecież 
człowiek jest w pierwszym rzędzie istotą emocjonalną. Spór ten 
przybiera takie rozmiary, że coraz trudniejsze staje się porozu-
mienie pomiędzy ludźmi o różnych poglądach. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Izabeli Cywińskiej 
mówiącej, że każda ideowość posunięta do przesady zaczyna 
kierować się zasadą, że cel uświęca środki. Dlatego zarówno 
w wynaturzonej działalności świętej inkwizycji, jak i czasach 
komunizmu czy faszyzmu, a i teraz, gdy doszedł do głosu isla-
mizm i towarzyszący mu terroryzm – szlachetna idea usprawie-
dliwiała i usprawiedliwia niedające się wytłumaczyć okrucień-
stwo. Już w XIII wieku Akwinata przestrzegał przed „ludźmi 
jednej księgi”. Ludźmi, którzy zawężają własny ogląd rzeczy-
wistości. A przez to stają się niebezpieczni dla innych z powo-
du niezdolności czy niechęci do zrozumienia i uwzględnienia, 
innych niż własny, punktów widzenia. Mamy w tym przypad-
ku do czynienia z przesadą polegającą na wyolbrzymianiu zna-
czenia własnych poglądów poprzez zawężenie poznania tylko 
do własnego i podobnych mu punktów. Myliłby się ten, kto są-

dziłby, że wielcy myśliciele są zgodni co oceny istoty i sensu 
przesady. Żyjący w VI wieku myśliciel arabski Ali ibn Abi Talib 
uważa, że przesada i niestaranność to cechy głupca. Ciekawe 
i kluczowe wydaje się połączenie przesady z brakiem staran-
ności. Faktycznie, odpowiednia doza staranności w podejściu 
do siebie i świata dawałaby większą szansę na uniknięcie każ-
dej z dwóch przesad, o których mówił B. Pascal: „wykluczania 
rozumu, przyjmowania tylko rozumu”. Przyglądając się światu 
staranniej, łatwiej zauważyć i zrozumieć jego złożoność.

Szlachetne i słuszne na, pierwszy rzut oka, wydaje się stwier-
dzenie Jean de La Bruyéreí, francuskiego moralisty i eseisty 
z XVI wieku, że nie ma szlachetniejszej przesady niż przesad-
na wdzięczność. Kiedy jednak popatrzymy na przesadę jako na 
zachowanie nienaturalne, zaczynają się pojawiać wątpliwości. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na kontekst historyczny tego 
stwierdzenia. Zostało sformułowane na długo przed pojawie-
niem się idei równości prawa wszystkich ludzi. Powszechne na-
tomiast było myślenie hierarchiczne wraz z udzielaniem „łask” 
ludziom „niżej postawionym”.

Ciekawie mówi o przesadzie Georges Elgozy XX-wieczny 
francuski socjolog i ekonomista. Jego zdaniem umiarkowanie to 
zaleta, której nigdy nie należy doprowadzać do przesady. O co 
w tym chodzi, przecież generalnie umiarkowanie uchodzi za zale-
tę. Rzecz w „umiarkowaniu”, które czasem przeradza się w opor-
tunizm, kunktatorstwo a nawet obłudę. Są sytuację, w których nie 
należy, a nawet nie wolno zachowywać się w sposób „umiarko-
wany”. Kiedy trzeba zająć mocne, wyraźne stanowisko. Na przy-
kład wobec krzywdy wyrządzanej bezbronnym dzieciom.

W podobnym tonie mówił o przesadzie libański pisarz, poeta, 
malarz z przełomu XIX i XX w. Khalil Gibran. Jego zdaniem 
przesada jest prawdą, która straciła cierpliwość. Jeżeli prawda 
o krzywdzie bezbronnych nie dociera do ludzkich uszu, pozo-
staje przesada. Pozostaje krzyk. Stąd uwagi typu: „nie przesa-
dzaj” mogą być w gruncie rzeczy przejawem psychicznej prze-
mocy kwestionującej cudze prawa.

Z psychologicznego punktu widzenia najciekawsze zdanie na 
temat przesady sformułował współczesny brytyjski terapeuta 
rodziny John Gray. Uważa on, że każda przesada w postępowa-
niu jest w istocie wyrazem stłumionego kiedyś bólu.  Zatem nie 
należy jej lekceważyć. W każdym przypadku warto spojrzeć na 
nią jak na symptom psychologicznego problemu. I spróbować 
się zastanowić nad jego zneutralizowaniem.

Pamiętajmy, przesada to nienaturalność. A nienaturalność to 
zaprzeczanie istocie siebie samego.

Przesada samodoskonalenia
Przesada pomagania – Trójkąt Dramatyczny
„Przesada” – przejaw agresji, zakwestionowanie cudzego 

prawa do osądu
Nienaturalność = zaprzeczanie samemu sobie

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

Laureatka plebiscytu 21 osób Flexi na XXI wiek
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Miłość to temat, który chyba 
nigdy się nie znudzi. Każdy 
człowiek na świecie poszuku-

je miłości, tej prawdziwej, takiej na całe 
życie. Miłość jest siłą napędową ludz-
kiego życia. Każdy marzy o tym, aby 
kochać i być kochanym. W tym mie-
siącu dokładnie 14 lutego przypadało 
jedno z najpopularniejszych świąt ob-
chodzonych niemal na całym świecie – 
Walentynki, czyli Dzień Zakochanych. 
Bez względu na to czy ktoś lubi to świę-
to, czy też podchodzi do niego z przy-
mrużeniem oka, zachęcamy, aby prze-
nieść się wyobraźnią w świat dobrych 
romansów i miłosnych historii, których 
w naszej literaturze nie brakuje. Oczy-
wiście na pierwszym miejscu nie może 
zabraknąć ponadczasowej, pięknej  kla-
syki, jak np. „Wichrowe wzgórza”, 
„Duma i uprzedzenie” czy „Anna Kare-
nina”, ale mamy również szereg współ-
czesnych polskich i zagranicznych po-
zycji, które poprawią humor i pozwolą 
się zrelaksować. Tym razem zachęcamy 
do poznania kilku niezwykłych histo-
rii miłosnych – takich, które wydarzy-
ły się naprawdę. Historię miłości, która 
chce zwyciężyć wszechobecną śmierć, 
lub taką, która tylko na pozór wydaje się 
jak z bajki, czy też tę zakazaną, ale jak-
że piękną. 

Sławomir Koper w swojej książce 
„Sławne pary PRL” przedstawia pary, 
reprezentujące różne środowiska PRL. 
Jest tutaj małżeństwo genialnego muzy-
ka i kompozytora Krzysztofa Komedy, są 
również związki ze świata artystyczne-
go, jak np.  Magdalena Zawadzka i Gu-
staw Holoubek czy  małżeństwa Stani-
sława Dygata. Sferę partyjno-rządową 
reprezentuje Piotr Jaroszewicz i Alicja 
Solska. Warto sięgnąć po tę pozycję, 
ponieważ zawiera całkiem interesują-
cy przegląd najważniejszych środowisk 
PRL. Kolejną pozycją tego samego au-
tora jest książka pt. „ Miłość w Powsta-
niu Warszawskim”, opisująca przejmu-
jące losy i wzruszające historie młodych 
ludzi, którzy aby łatwiej przetrwać wo-
jenny obłęd łapczywie szukali drugiego 
człowieka. Wszyscy oni chcieli żyć i cie-
szyć się życiem.  Koper dotarł do niezwy-
kłych relacji powstańców, u których ra-
dość mieszała się ze łzami, tworzyły się 
związki -  jedne tylko na chwilę lub inne 
na całe życie. Taką samą tematykę, zwią-

zaną z powstaniem, przedstawia w swo-
jej książce „Miłość 44” Agnieszka Cy-
bulska. Autorka opisuje 44 prawdziwe 
historie powstańczej miłości, niezwykle 
wzruszające i dramatyczne. 

Kolejną bardzo interesującą pozycją 
jest historia trudnego małżeństwa kró-
lowej Elżbiety i księcia Filipa, opisana 
w książce „Mój mąż i ja”, autorstwa In-
grid Seward. Ona – młoda i z królew-
skiego rodu, On – przystojny, ale pozba-
wiony grosza przy duszy grecki książę. 
A jednak… to opowieść o prawdziwym 
i szczerym uczuciu, o związku wbrew 
wszystkim, a nawet wbrew samemu so-
bie. Książka Seward świetnie ukazuje 
arystokratyczne zwyczaje, ale również 
detale codziennego życia, które w cało-
ści składają się na prywatny świat Elż-
biety i Filipa. 

„Nela i Artur. Koncert intymny Rubin-
steinów” to biografia związku napisana 
przez Ulę Ryciak. On był zawsze kró-
lem życia, a ona pozostawała w jego cie-
niu. Byli ze sobą pół wieku. Nela zawsze 
chciała stać u jego boku z miłości, a za-
razem z zazdrości. Ta książka to historia 
o wielkich namiętnościach oraz cenie, 
jaką płaci się za uwikłanie w miłość. To 

też opowieść o życiu i związku dwojga 
ludzi, którzy wspólnie doświadczali ra-
dości i smutków, którzy trwając ze sobą 
tyle lat potrzebowali wzajemnie niemałej 
wyrozumiałości i zrozumienia. Historia 
pary pełna jest nieoczekiwanych zwro-
tów akcji i niesamowitych pasji. 

Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora 
to historia miłości od pierwszego wej-
rzenia. Ich romans przez lata pozosta-
wał tajemnicą. Zrobiło się o nim głośno 
dopiero po wydaniu książki „Listy na 
wyczerpanym papierze”. To piękna, in-
tymna korespondencja dwojga artystów. 
Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora 
pisali do siebie czułe i błyskotliwe listy, 
które stały się bestsellerowym zbiorem 
niezwykłej korespondencji. Książka 
piękna i wspaniała, trudno szukać dru-
gich takich listów. 

Po te i wiele innych ciekawych histo-
rii miłosnych zapraszamy oczywiście do 
Biblioteki. Do zobaczenia.

~ A.N.
Informujemy, że od lutego Bibliote-

ka w Tarnowie czynna będzie w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca oraz dodat-
kowo 24.09 i 29.10 w godzinach 9.00 – 
13.00. Zapraszamy. 

Cóż wiemy o miłości...
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18.02� „Gierek”� reż.� Michał� Wę-
grzyn.�Biograficzny

Historia życia Edwarda Gierka, I se-
kretarza KC PZPR w latach 1970-80. 
Oto Gierek (Michał Koterski) szcze-

rze pragnie służyć dobru ludzi. Zaraz 
po swym wyborze na sekretarza udaje 
się z wizytą do stoczniowców, którym 
władza dopiero co zabiła kilku kolegów 
i którzy groźnie wymachują mu przed 
oczyma żelaznymi drągami. A on ich 
szczerze, po ludzku, przeprasza. 
25.02� � „King’s�man:�Pierwsza�mi-

sja”�reż.Matthew�Vaughn.�Akcja/Ko-
media kryminalna 

Najgorsi tyrani i zbrodniarze w histo-
rii spiskują, by wywołać wojnę, której 
ofiarą padną miliony ludzi. Tylko jeden 

człowiek może ich powstrzymać, o ile 
zdąży… Oto opowieść o pierwszej na 
świecie niezależnej, działającej w pełnej 
tajemnicy, agencji wywiadowczej.
4.03�„Matki�równoległe”�reż.�Pedro�

Almodóvar.�Dramat
Janis jest doświadczoną fotografką, 

która poświęca się w pełni pracy zawo-
dowej. Pewnego dnia zachodzi przypad-

kiem w ciążę z żonatym mężczyzną, co 
wywraca jej życie do góry nogami. Ana 
to z kolei pochodząca z rozbitej rodzi-
ny młoda dziewczyna, która chciałaby 
zapomnieć jak najszybciej o chłopaku, 
który ją zapłodnił. Spotykają się na od-
dziale porodowym i z miejsca nawiązu-
ją silną więź, wzmocnioną faktem, że 
obie rodzą niemal w tym samym czasie. 
Matki równoległe to historia dwóch sa-
motnych kobiet, które nie podejrzewają, 
że losy ich i ich dzieci będą splatały się 
w zupełnie niespodziewanych momen-
tach ich życia. 

DLA�DZIECI
27.02��„O�czym�dzisiaj�marzą�zwie-

rzęta?”�reż. Ricard�Cussó.�Animacja/
Familijny

Maggie jest pomysłowym wombatem, 
a Bradley to miłość jej życia i najlepszy 
przyjaciel, który zaginął jakiś czas temu 

w tajemniczych okolicznościach. Zanie-
pokojona, ale i pełna nadziei, Maggie nie 
ustaje w poszukiwaniach ukochanego. 
Pewnego dnia natknie się na nietypową 
sytuację i przypadkiem ratuje z opresji 
innego futrzaka – niepozornego Ptysia. 
Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nie-
oczekiwana kariera Maggie jako super-
bohaterki, która – nie do końca wierząc 
w swoje możliwości – początkowo nie-
zbyt chętnie zamienia pidżamę na ko-
stium, zakłada maskę i rusza w miasto. 
Na swojej drodze spotka nie tylko Su-
pernielota, który również patroluje ulice 
wypatrując złoczyńców. Dzięki nowej 
roli, Maggie wpada na trop prowadzą-
cy do rozwiązania zagadki zaginięcia jej 
ukochanego oraz ratuje z opresji wiele 
zwierzaków będących w potrzebie. 
13.03�„Dziki�zachód�Calamity�Jane”�

reż.�Rémi�Chayé.�Animacja
Martha Jane to nieustraszona dwuna-

stolatka, która przez życie najchętniej 

puściłaby się galopem. Jest silna, od-
ważna i... jest dziewczyną, co w cza-
sach Dzikiego Zachodu oznacza jedno: 
przygody nie są dla niej. Ale właściwie, 
kto tak powiedział? Kiedy Martha Jane 
z rodziną i innymi osadnikami wyru-
sza w podróż przez Amerykę, nawet nie 
przypuszcza, ile nowych przeżyć ma 
przed sobą. Na razie jednak dni upływa-
ją jej na opiece nad rodzeństwem. Do-
piero niespodziewany wypadek na dro-
dze, zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi 
zastąpić tatę Marthy Jane w prowadze-
niu powozu. W sekrecie przed innymi, 
dziewczynka uczy się posługiwać las-
sem i trenuje jazdę konną, co nie wszyst-
kim się podoba. Kiedy w obozie docho-
dzi do nieporozumienia, Marta Jane 
rzuca się do ucieczki, by udowodnić 
swoje racje. Przed nią pełna niebezpie-
czeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty 
i...  masa przygód! Czy uda jej się poko-
nać wszystkie przeszkody?

~ gok

Kino Sezamu prezentuje
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY/WEJŚCIÓWKI:
• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• KIno Sezamu: CK Przeźmierowo 
pół godziny przed seansem

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

INFORMACJA TELEFONICZNA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl
*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru kina 
lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

AF
ISZ

Mała Scena Sezamu: 
„Lulajka” - Teatr Atofri
Bilety: 12 zł

Jezioro Łabędzie - spektakl Polskiego Baletu 
Królewskiego
Bilety ulgowe*: 79 zł
Bilety normalne: 89 zł

*dla dzieci do 16 r.ż. i seniorów powyżej 60 r.ż.

20/02 10/03
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

CZWARTEK
GODZ. 19:00

„Po co komu dyrygent? - koncert edukacyjny 
Prosinfoniki dla przedszkolaków

KINO SEZAMU:
„Matki równoległe”
BIlety: 18 zł

16/02 4/03ŚRODA
GODZ. 11:00

PIĄTEK
GODZ. 19:00

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

18/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „Gierek”
Bilety: 16 zł

25/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„King’s man: Pierwsza misja”
BIlety: 16 zł

27/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
Bilety: 12 zł

19/02 9/03;
16/03; 23/03CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00 ŚRODA

GODZ. 17:00-20:00
„Opera czy operetka, która z nich większa 
kokietka?” - koncert
Bilety: 29 zł

„Najlepszy aparat fotograficzny, to ten, który masz 
przy sobie” – warsztaty z Damianem Nowickim dla 
dzieci w wieku 9-15 lat
Koszt: 80 zł
Zapisy na www.goksezam.pl

Mała Scena Sezamu: „Zaczarowany Kapturek” 
- Teatr Falkoshow
Bilety: 14 zł

6/03
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

„Jak zostać gwiazdą?” - koncert edukacyjny 
Prosinfoniki dla przedszkolaków

14/03 ŚRODA
GODZ. 11:00

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

13/03
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Dziki zachód Calamity Jane”
Bilety: 14 zł
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~ gok

Wiemy, że w obecnych cza-
sach najbardziej brakuje nam 
powodów do śmiechu oraz 

odrobiny dystansu, ale tego do życia 
(nie społecznego!). Wszystko to zapew-
ni najnowszy spektakl austriackiej sztu-
ki „Najsłodszy owoc” Stefana Vögla. 
To pełna zaskakujących zakrętów ak-
cji i przezabawnych perypetii opowieść 
o czworgu przyjaciół z czasów podsta-
wówki, „pożenionych” ze sobą. Mówi 
się, że najsłodszy owoc znajdziesz 
w ogrodzie u sąsiada. A gdyby się tak 
zamienić: rolami, partnerami, życiem. 
Ten owoc w ogrodzie sąsiada słodszy! 
Za ścianą mają lepiej, na pewno... Jeste-
ście Państwo przekonani? Dwie godzi-
ny mądrej zabawy zagwarantują znani 
z wielu filmów i seriali aktorzy młode-
go pokolenia*: Edyta Herbuś, Kaja Pas-
chalska, Krzysztof Wieszczek, Adam 
Adamonis w spektaklu wyreżyserowa-
nym przez Dariusza Taraszkiewicza. 
Zapraszamy!

*obsada może ulec zmianie

 „Najsłodszy owoc” – spektakl, 17.03 
(czwartek) godz. 18, Centrum Kultury 
Przeźmierowo, bilety w cenie 69 zł do-
stępne w serwisie biletyna.pl 

Dumna, bogata, odziana w eleganckie suknie, opera czy 
może lżejsza, wdzięczna operetka? Repertuar poważ-
ny, pół-poważny czy całkiem zabawny? Kto obro-

ni się lepiej? Kto wypadnie gorzej? Wybór najpiękniejszych 
arii ze słynnych oper i operetek: Traviata, Zemsta nietoperza 
i Księżniczka czardasza – to wszystko i jeszcze więcej w wy-
konaniu znakomitych artystów. W repertuarze m. in. Libia-
mo, Time to say goodbay, Brunetki, blondynki i wiele innych.  
Zapraszamy na spektakl muzyczny w wykonaniu artystów po-
znańskich scen. W Centrum Kultury Przeźmierowo zobaczy-
my i posłuchamy:  Barbarę Gutaj – sopran, Galinę Kuklinę 
– sopran, Marka Szymańskiego – tenor, Jakuba Czerskiego – 
fortepian. Prowadzeniem zajmie się Agnieszka Mazur.

~ MW

„Opera czy operetka, która z nich większa kokietka?”, 19 
lutego (sobota) godz. 18, CK Przeźmierowo, bilety w cenie 29 
zł do kupienia na Biletyna.pl

Aktorzy szklanego ekranu w CK Przeźmierowo

Opera czy operetka 
– wybór będzie trudny!
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W marcu w ramach Małej Sceny Sezamu odbędzie się wyjątkowe wydarze-
nie dla całych rodzin. Oto prócz familijnego spektaklu, dzieci doświad-
czą procesu tworzenia teatru plastycznego. W aktywny sposób, występu-

jąc na scenie,  poznają różne formy teatru lalek, odkryją wagę roli scenografii oraz 
muzyki, poznają technikę podkładania głosu lalkowym postaciom. Będą współtwór-
cami improwizowanych etiud, podczas których dotkną specyfiki pracy aktora-lal-
karza. A tuż przed tymi, jakże interesująco zapowiadającymi się warsztatami, obej-

Trudno znaleźć drugi tak mocno 
rozpoznawalny tytuł w całej li-
teraturze baletowej jak „Jezioro 

łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Balet 
rosyjskiego kompozytora wsiąkł na tyle 
mocno w świadomość odbiorców, że stał 
się niemalże synonimem sztuki baleto-
wej. Dzięki artystom tworzącym Polski 
Balet Królewski będzie można obejrzeć 
ten spektakl w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. W gronie tego elitarnego ze-
społu znajdują się nazwiska tak utalen-
towanych mistrzyń i mistrzów tańca, jak 
Saeka Shira – zdobywczyni Srebrnego 
Medalu na Międzynarodowym Konkur-
sie Baletowym w Warnie oraz Mateusz 
Sierant, będący I solistą Teatru Wielkie-
go im. Stanisława Moniuszki w Pozna-
niu. Tak dobrany zespół jest gwarancją 
mistrzowskiego warsztatu, jak i głębo-
kiej znajomości światowej klasyki tańca 
oraz współczesnych trendów.

„Jezioro łabędzie” to historia wy-
bitnie romantyczna, w której miłość 
i śmierć idą pod rękę, niczym para na 
ślubny kobierzec. Wkraczający w doro-
słość Książe Zygfryd, podczas hucznego 
balu z okazji osiemnastych urodzin, bę-
dzie musiał wybrać przyszłą małżonkę 
– jedną spośród kilku przedstawionych 
mu panien. Myśl ta okazuje się być na 
tyle dręcząca, że młody książę popada 
w melancholię. Widząc to przygnębie-
nie, przyjaciele postanawiają oderwać 
uwagę arystokraty i zapraszają go na 

Lalkarze na scenie i zza kulis rzą bajkę o Czerwonym Kapturku. Czy 
znana wszystkim opowieść może jesz-
cze czymś zaskoczyć? Tak! Pod warun-
kiem, że jej wyczarowaniem zajmie się 
magik, sztukmistrz nad sztukmistrzami, 
który zaprosi nas do niezwykłego świata 
baśni i teatru jednocześnie. Pojawią się 
wilk, babcia, myśliwy, mama oraz Czer-
wony Kapturek, który jednak w niczym 
nie przypomina pomocnej dziewczynki 
znanej z opowieści Braci Grimm. Przed-
stawienie w formie tradycyjnego teatru 
pacynek, w którym aktor-magik zręcz-
nie wciela się w każdą postać, błyska-
wicznie zmieniając lalki na dłoniach. 
Barwna scenografia przeniesie widza 
w różne miejsca zdarzeń, zaś muzyka 
nasyci spektakl ciekawymi brzmienia-
mi.

Mała Scena Sezamu: „Zaczarowa-
ny Kapturek” – Teatr Falkoshow, 6.03 
godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie 
Podgórnym, bilety w cenie 14 zł dostęp-
ne na biletyna.pl

Klasyka baletu

specjalnie przygotowane polowanie. O północy nad jeziorem Zygfryd celuje z łuku 
do łabędzi, w tym momencie zmieniona w łabędzice Odetta staje przed nim i opo-
wiada tragiczną historię swojego życia. Okazuje się, że zły czarownik Rotbart rzu-
cił na nią czary. Odetta może przybrać ludzką postać tylko o północy. Istnieje jeden 
sposób, aby obrócić wniwecz złe czary. Odetta zostanie uwolniona, jeśli prawdziwie 
pokocha ją mężczyzna, który nigdy wcześniej nie był zakochany i nie wyznawał ni-
komu uczuć. Zygfryd oczarowany pięknem Odetty zakochuje się w niej, ślubując jej 
miłość i obietnicę wyzwolenia od złych mocy. Tym, którzy nie mieli okazji poznać 
tej historii, nie będziemy zdradzać, jak potoczą się losy bohaterów. Zapraszamy do 
Przeźmierowa, by samemu przekonać się, czy Odetta zostanie uwolniona.

„Jezioro Łabędzie” – Polski Balet Królewski, 10.03 (czwartek) godz. 19, Centrum 
Kultury Przeźmierowo, Bilety ulgowe*: 79 zł, Bilety normalne: 89 zł; dostępne na 
biletyna.pl oraz jeśli będą jeszcze dostępne - w kasie CK Przeźmierowo pół godziny 
przed wydarzaniem

*dla dzieci do 16 lat i seniorów powyżej 60 lat dostępne na biletyna.pl 
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27.02. / nd AtmoSFERA POEZJI z Emilią Krakowską 
Poezja kobieca różnych autorów | *zapisy telefoniczne od 21 II13:00

20.02. / nd Dekoracje String Art 
Warsztaty z deską, gwoźdźmi i nićmi | *zapisy telefoniczne od 14 II

14:00

13.03. / nd Ludowe inspiracje - Haft szamotulski 
Warsztaty z tradycyjnego wzornictwa ludowego | *zapisy tel. od 7 III15:00

06.03. / nd Brzmienie zimy: Debiutujący zespół Heima 
Łódzki zespół, finalista Jarocińskich Rytmów Młodych | *zapisy tel.od 28 II17:00
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W drugiej połowie lutego, w ramach Małej Sceny Se-
zamu będziemy gościć Teatr Atofri, który istnieje 
od 2008 r. i na co dzień działa w ramach Poznań-

skiej Fundacji Artystycznej. Teatr nie ma własnej stałej sceny, 
prezentuje swoje spektakle najmłodszym widzom w Polsce 
i na całym świecie. Do naszej Gminy zawita ze spektaklem 
„Lulajka”. Opowiadane ruchem historie z pogranicza jawy 
i snu przeplatane są tu ze starodawnymi pieśniami do kołyski. 
Gwiazdkom na wyciągnięcie ręki towarzyszą dźwięki harmo-
nii. 

Po około półgodzinnym spektaklu będzie oczywiście czas 
na wspólną zabawę. Choć z zamysłu odbiorcami „Lulajki” są 
dzieci w wieku 1-5 lat, to doświadczenie pokazuje, że wyda-
rzenie cieszy się też powodzeniem u nieco starszych widzów.

Mała Scena Sezamu „Lulajki” Teatr Atofri, 20.02 godz. 
12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, bilety 12zł do-
stępne na biletyna.pl

~ Magdalena Woźniak

Dzieci i młodzież bardzo chętnie 
robią zdjęcia. By je zrobić, naj-
częściej sięgają po telefon. To 

właśnie do młodych, którzy na co dzień 
nie rozstają się ze swoim smartfonem, 
skierowane są warsztaty fotografii mo-
bilnej. Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 
do 15 lat poprowadzi Damian Nowicki. 
Ponieważ warsztaty będą się odbywały 
pod hasłem: „Najlepszy aparat fotogra-
ficzny, to ten, który masz przy sobie”, 
warunkiem uczestnictwa jest posiada-
nie własnego telefonu z funkcją aparatu 
fotograficznego. Celem warsztatów jest 
zachęcenie do rozpoczęcia, bądź rozwi-
jania swojej przygody z fotografią mo-
bilną, poprzez wykorzystanie aparatu 
fotograficznego w telefonie. W smartfo-
nach mają one coraz lepszą jakość i żal 
nie wykorzystać świadomie ich poten-
cjału. Tym bardziej że telefony, stały 
się dla kolejnego pokolenia niezbędnym 
akcesorium, które ma się zawsze przy 
sobie.

Fotografia mobilna to fotografia wy-
konywana za pomocą smartfona, i co 
ważne, świadomie. Niech to będzie pro-
ces przemyślany. Jak podkreśla Damian 
Nowicki „zdjęcia nie robi aparat, smart-
fon tylko człowiek, który naciska spust 
migawki. Tej świadomości fotograficz-
nej będziemy starali się nauczyć.” 

I zapowiada, że „podczas warsztatów 
porozmawiamy o podstawowych zasa-
dach kompozycji, o tym, jakie światło 
jest najlepsze do portretu, a jakie do kra-
jobrazu. Zapoznamy się z funkcjami, ja-

Warsztaty fotograficzne dla dzieci

Pieśni do kołyski

kie posiada nasz aparat w telefonie komórkowym i nauczymy się je wykorzystywać.  
Fotografia mobilna to również aplikacje, które pomogą nam przy edycji zdjęć. Za-
stosowanie zasad i reguł fotografii mobilnej pozwoli by nasze zdjęcia były jeszcze 
bardziej ciekawe i atrakcyjne.” 

Podczas warsztatów młodzież pod okiem Damiana Nowickiego, przeprowadzi 
trzy sesje zdjęciowe: portretowe ze światłem naturalnym i sztucznym oraz sesje 
z wykorzystaniem zasady trójpodziału. Spotkania to, więc świetna okazja do wyj-
ścia z domu i oderwania się od komputera, a także wykorzystania smartfona do roz-
wijania swoich pasji.

~ Magdalena Woźniak

„Najlepszy aparat fotograficzny, to ten, który masz przy sobie” – warsztaty z Da-
mianem Nowickim dla dzieci w wieku 9-15 lat,  9.03, 16.03, 23.03 (środy) godz. 17-
20, CK Przeźmierowo, koszt: 80 zł informacje na www.goksezam.pl 
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Choroby układu ruchu i krążenia 
często są jednym z najczęściej 
występujących schorzeń u Se-

niorów. Wraz z upływającym czasem, 
pojawiają się niedomagania w funk-
cjonowaniu poszczególnych narządów 
i całych układów organizmu najpow-
szechniejsze z nich to choroby układu 
sercowo-naczyniowego, osteoporoza 
i choroby zwyrodnieniowe stawów oraz 
zaburzenia pamięci. Zmiany zachodzące 
w organizmie wynikające ze schorzeń, 
powodują pogorszenie ogólnej spraw-
ności, prowadząc często do utraty sa-
modzielności. Aby świadomie zmierzyć 
się z problemami, które najczęściej do-
tykają Seniorów. Zapraszamy na spotka-
nie połączone z warsztatami, które po-
prowadzi wieloletni ratownik medyczny 
Paweł Kornacki, przybliżając tematykę 
zapobiegania, profilaktyki a także roz-
poznawania objawów najpopularniej-
szych chorób w starości.

Podczas pierwszego spotkania w dniu 
5. marca 2022 w godzinach 14:00 – 
17:00 zostaną omówione tematy zwią-
zane z cukrzycą oraz osteoporozą. Ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się 
12. marca 2022 również w godzinach 
14:00 – 17:00, będzie dotyczyło chorób 
Parkinsona i Alzheimera a także nadci-
śnienia tętniczego, miażdżycy, udarów 
i zawałów. Ważnym elementem obu 
spotkań będą warsztaty z resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej i jakże klu-
czowej w wielu wypadkach pozycji bez-
piecznej. Spotkania, obejmujące część 
wykładową i szkoleniową wraz z prze-
rwą kawową odbędą się w Pałacu Jan-
kowice.

* Liczba miejsc – ze względu na panu-
jącą sytuację - jest ograniczona; rezer-
wacja telefoniczna bezpłatnych wejśció-
wek od 28. lutego 2022 pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek – 

piątek w godzinach 8:00 – 20:00 | so-
bota – niedziela w godzinach 12:00 
– 20:00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

Oko na Seniora: zapobieganie zawałom i udarom

Wieloletnia tradycja organizacji Koncertu Nowo-
rocznego została zaburzona, ale nikt chyba nie są-
dził, że z niej zrezygnujemy! Tym bardziej, że te-

goroczny koncert połączony z Galą Aktywny Lokalnie, będzie 
wyjątkowy za sprawą obchodzonego w tym roku jubileuszu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 
Nasi „dwudziestolatkowie” wraz z publicznością świętować 
będą w sobotę, 19 marca o godz. 18. Motywem przewodnim 
koncertu będzie ABBA. Tego wieczoru na scenie zobaczymy 
także Mażoretki. Zaplanowano też kilka niespodzianek, o któ-
rych widzowie dowiedzą się już w dniu koncertu.

Przypominamy, że na to wydarzenie obowiązują bezpłatne 
wejściówki, które w całości zostały już rozdane przez zapla-
nowanym, a przesuniętym wydarzeniem w styczniu. Otrzyma-
ne wówczas bilety wciąż zachowują ważność. Zapraszamy do 
udziału w koncercie. Dla tych, którzy nie mogą być tego dnia 
z nami, zaplanowaliśmy transmisję online na facebook.com/
goksezam oraz youtube.com/goksezam. 
Koncert�Noworoczny�–�jubileusz�20-lecia�Młodzieżowej�

Orkiestry�Dętej�Gminy�Tarnowo�Podgórne�oraz�Gala�„Ak-
tywny�lokalnie”,�19 marca (sobota) godz. 18, Hala Sportowa 
przy ZST w Tarnowie Podgórnym. ~ MW

Świętujemy 20-lecie Orkiestry
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19 marca o godz. 16.00 zapraszamy 
na inspirujące spotkanie z Elżbie-
tą Guzikowską -Konopińską, która 

przedstawi historię francuskiego ogrod-
nika – Augusta Denizota, który na po-
czątku XX wieku przekomponował park 
w Jankowicach i nadał mu ostateczny 
kształt. 

Autorka książki pt. „August Deni-
zot – francuski ogrodnik poznański 
szkółkarz” przybliży tajemnice zało-
życiela blisko 30 parków należących 
do największych właścicieli ziemskich 
w Wielkopolsce. Nie zabraknie opowie-
ści o parku w Jankowicach, gdyż to za-
łożenie uważane jest za jedno z jego naj-
większych autorskich dokonań.  

Prowadząca spotkanie Elżbieta Gu-
zikowska-Konopińska od 20 lat tworzy 

pod Poznaniem, jedyny w swoim ro-
dzaju ogród botaniczny „Elżbietówka”, 
którego jest założycielką i właścicielką. 
Spotkanie jest organizowane we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem im. Larsa 
i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu 
Kościelnym. Zapraszamy!

~ MR
* Liczba miejsc – ze względu na panu-

jącą sytuację – jest ograniczona; rezer-
wacja telefoniczna bezpłatnych wejśció-
wek od 14 marca 2022 pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedzia-
łek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 
– 20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

~ pałac jankowice

Deska, gwoździe i nici – tylko tyle potrzebujesz, żeby rozpocząć tę przygodę. 
Tym razem Pałac Jankowice zaprasza do udziału w warsztatach tworzenia 
dekoracji w technice String Art – czyli wyszywania/wyplatania różnych ob-

razków z kolorowej włóczki, muliny lub nici na drewnie. W tej technice malujemy 
obrazy bez użycia farb. Daje to wyobraźni nieskończone możliwości, bo każda praca 
może powstać na kilka sposobów. String Art może stać się kreatywnym sposobem na 
spędzanie zimowych wieczorów, niesamowicie oryginalną dekoracją ścian, a nawet 
nowym hobby.

Jeśli poziom Twoich zdolności manualnych pozwala na wbicie gwoździa za po-
mocą młotka, to sprawdź się w technice String Art! 
Aby�zdobyć�nowe�umiejętności�i�zyskać�własnoręcznie�wykonaną�dekorację�

do�swoich�wnętrz zapraszamy 20 lutego o godzinie 14.00 do Pałacu Jankowice!
~ MR

* Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację – jest ograniczona; rezerwa-
cja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 14 lutego 2022 pod numerem telefonu: 
61 10 10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedzie-

Dekoracje String Art 

Tajemnice Augustyna Denizota 

la w godzinach 12.00 – 20.00). Proce-
dura uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl
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~ pałac jankowice

Jeśli�chcesz�poznać�metodę�haftowania�charakterystyczną�dla�regionu�sza-
motulskiego� oraz� ozdobić� serwetkę� unikatowymi� –� kwietnymi�motywa-
mi,�weź�udział�w�warsztatach�w�Pałacu�Jankowice.�Spotkanie� to�okazja�

na�utrwalenie�tradycyjnego�wzornictwa�ludowego�oraz�zgłębienia�wiedzy�do-
tyczącej�haftu�szamotulskiego.�Dzięki użyciu odpowiednich materiałów i narzędzi 
oraz zastosowaniu technik rękodzielniczych naszych prababek, tradycyjne szamo-
tulskie motywy będą obecne w naszych domach. Uczestnikom zapewnimy twórczą 
atmosferę oraz wsparcie prowadzącej – Mileny Kolat-Rzepeckiej z Szamotulskiego 
Ośrodka Kultury. Zajęcia przeznaczone dla dorosłych.
Aby�zdobyć�nowe�umiejętności�i�zyskać�własnoręcznie�haftowaną�serwetkę�

zapraszamy 13 marca o godzinie 15.00!
~ MR

* Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację – jest ograniczona; rezerwacja 
telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 7 marca 2022 pod numerem telefonu: 61 10 
10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – niedziela w go-
dzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe 
informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Ludowe inspiracje – Haft szamotulski

W ramach cyklu „Brzmienie zimy” Pałac Jankowice zaprasza na koncert 
utalentowanego artysty młodego pokolenia, mieszkańca naszej Gminy – 
Antoniego�Woźniaka. Będzie to z pewnością spotkanie pulsujące ener-

gią i entuzjazmem debiutanta, dla którego występ na pałacowej scenie to ważny mo-
ment w drodze do wielkiej kariery. Podczas wydarzenia usłyszymy zróżnicowany 
stylistycznie repertuar muzyki klasycznej, takich autorów jak Jacques Ibert, Victor 
Morosco, Barry Cockroft czy Benedetto Marcello, wykonywany na saksofonie alto-
wym i sopranowym przy akompaniamencie pianisty Marcina Dęgi.

Antoni Woźniak – absolwent SSM I st. w Tarnowie Podgórnym, uczeń OSM II st. 
w Poznaniu w klasie saksofonu z nauczycielem prowadzącym Pauliną Wasylków-
-Francuz. Jako uczeń dr. Rafała Rachwała z Akademii Muzycznej w Poznaniu, brał 
udział w I edycji Zimowej Akademii Muzyki dla młodych saksofonistów, w ramach 
Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – Lusławice  pod kierun-
kiem prof. P. Gusnara. Członek i solista Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tarnowie 
Podgórnym. Występował w charakterze solisty m.in. z Orkiestrą Reprezentacyjną 
Sił Powietrznych pod batutą dr. Pawła Joksa w Filharmonii Poznańskiej, na Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu oraz w Poznańskim Koncercie Muzyki Kameralnej. 
Uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez Nobuya Sugawy, Arno Bornkampa 
czy Vincenta Davida – wybitnych saksofonistów i profesorów z całego świata. Zdo-
bywca 22 nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. W 2020 r. zajął I miejsce w XII Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym „Citta di Treviso” we Włoszech, a w 2021 r. I miejsce w IX Między-
narodowym Konkursie Muzycznym „Città di Palmanova” pod patronatem Unesco.

Wszystkich, którzy od uznanych nazwisk wolą muzyczne odkrycia i kiełkujące 
talenty zapraszamy 20 marca o godzinie 17.00!

 ~ MR
Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację - jest ograniczona; rezerwacja 

telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 14 marca 2022 pod numerem telefonu: 61 

Dyrektor Pałacu Jankowice zaprasza zainteresowane osoby do składania aplikacji na 
stanowisko ds. komunikacji i  integracji społeczności lokalnej. Szczegóły oferty na 
www.palacjankowice.pl. Dyrektor skontaktuje się i zaprosi na rozmowę wybranych 
kandydatów.

Brzmienie zimy: recital Antoniego Woźniaka

10 10 400 (poniedziałek – piątek w go-
dzinach 8.00-20.00, sobota-niedziela 
w godzinach 12.00 – 20.00). Procedu-
ra uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl
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~ pałac jankowice

Przed rokiem zostali finalistami 
Jarocińskich Rytmów Młodych, 
a już 6 marca o godzinie 17.00 

wystąpią na naszej scenie.
Heima to łódzki zespół, który tworzy 

swój przytulny świat od końca 2017 r. 
Ich muzyczna wrażliwość płynnie poru-
sza się między różnymi gatunkami, jak 

indie pop, art rock czy shoegaze. Jed-
nak cała twórczość zespołu ma wspólne 
mianowniki. Ujmujący wokal, nastrojo-
we partie gitar, oraz ciekawa warstwa 
rytmiczna tworzą połączenie o intrygu-
jącej, onirycznej aurze. Zespół ma na 
koncie kilkadziesiąt koncertów, w tym 
festiwali. Wystąpili między innymi na 

Soundedit Festival, FAMA, czy Songw-
riter Łódź Festiwal. W 2020 zostali lau-
reatami nagrody Soundedit Spotlight. 
Zespół współpracuje z łódzkim produ-
centem Pawłem Cieślakiem. W ramach 
tej kolaboracji został zarejestrowany 
materiał na debiutancką płytę zespo-
łu pod tytułem „W domu”, która ukaże 
się 16 lutego 2022 pod wydawnictwem 
AGORA Muzyka.

Zapraszamy!
 ~MR

* Liczba miejsc – ze względu na pa-
nującą sytuację - jest ograniczona; re-
zerwacja telefoniczna bezpłatnych wej-
ściówek od 28 lutego 2022 pod numerem 
telefonu: 61 10 10 400 (poniedzia-
łek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 
| sobota – niedziela w godzinach 12.00 
– 20.00). Procedura uczestnictwa w wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

Koniec lutego zapowiada się w Pałacu Jankowice nie-
zwykle miło. To wszystko za sprawą spotkania z ak-
torką filmową, estradową i teatralną – Emilią Kra-

kowską, która zinterpretuje poezję kobiecą m.in. Kazimiery 
Iłłakowiczównej, Maryli Wolskiej, Marii Konopnickiej oraz 
Kazimiery Zawistowskiej.

Emilia Krakowska jest absolwentką Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Występowała 
w licznych teatrach: Powszechnym, Narodowym, Współcze-
snym i Rozmaitości w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu, Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Teatrze Nowym 
w Słupsku. Obecnie można ją oglądać we Wrocławskim Te-
atrze Komedia w spektaklach: Przyjazne dusze i Z rączki do 
rączki (oba w reż. Wojciecha Dąbrowskiego) oraz w warszaw-
skim Och-Teatrze w 8 kobietach (reż. Adam Sajnuk). Na du-
żym ekranie zadebiutowała w Nieznanym z 1964 roku w reży-
serii Witolda Lesiewicza. Największą sławę przyniosła jej rola 
Jagny Pacześ (Borynowej) w Chłopach (reż. Jan Rybkowski). 
Wystąpiła również w takich obrazach jak m.in.: Wesele, Zie-
mia obiecana i Bez znieczulenia (wszystkie w reż. Andrzeja 
Wajdy), E=mc² (reż. O. Lubaszenko), Ciało (reż. Tomasz Ko-
necki i Andrzej Saramonowicz). Wystąpiła także w serialach, 
m.in.: Przypadki Piotra S., Czterdziestolatek. Dwadzieścia lat 
później, Na dobre i na złe i Pierwsza miłość. W 2013 roku 
otrzymała Nagrodę im. Ireny Solskiej przyznanej przez pol-
ską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Te-
atralnej, a w 2015 roku nagrodę „Wielki Ukłon” za całokształt 
twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Kina Autorskie-

go „Quest Europe” w Zielonej Górze. W 2005 roku odcisnę-
ła dłoń na Promenadzie Gwiazd podczas X Festiwalu Gwiazd 
w Międzyzdrojach.

Miłośników poezji zapraszamy 27 lutego 2022 na godzinę 
13.00 do sali koncertowej Pałacu Jankowice. Wydarzenie bę-
dzie transmitowane online na naszym Facebook’u.

~ MR
* Liczba miejsc – ze względu na panującą sytuację - jest 

ograniczona; rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek 
od 21 lutego 2022 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (po-
niedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 20.00 | sobota – nie-
dziela w godzinach 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

AtmoSFERA poezji z Emilią Krakowską

Brzmienie zimy: Debiutujący Zespół Heima 

fot. Michal Woźniak, East News
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AtmoSFERA poezji z Emilią Krakowską
~ edukacja

W styczniu dane nam było wesprzeć we wspania-
łej inicjatywie Mamy o wielkich sercach, człon-
kinie naszej grupy zebranej wokół MamaCafe, 

które postanowiły pomóc mieszkance Ceradza Kościelnego, 
Uli Sutkowy. Jeśli nie znacie jeszcze historii Uli zachęcamy 
Was do odwiedzenia strony www.siepomaga.pl/ula-sutkowy. 
A gniazdkowe mamy zaplanowały dla Uli „Słodki weekend” 
czyli charytatywny kiermasz ciast, którego rozmach prze-
kroczył najśmielsze oczekiwania. Puszyste serniki, pachnące 
szarlotki, drożdżowe specjały, kokosowe przysmaki kajma-
kowe delicje i wiele, wiele innych zamieniły się w znaczną 
kwotę pieniędzy, która umożliwi dalszą rehabilitację i wesprze 
Ulę w powrocie do zdrowia. Co więcej, działania dla Uli nie 
zakończyły się wcale na słodkim kiermaszu, wokół Uli wciąż 
dużo się dzieje, zajrzyjcie koniecznie na podany wcześniej ad-
res.

Ferie z Gniazdkiem jak zwykle upłynęły nam pod znakiem 
dobrej zabawy i bycia razem. Odwiedziliśmy nasze dobrze 
znane już i ukochane miejsce, „Zaczarowany Las”. Malowa-
liśmy zimowe pejzaże pastą do zębów, budowaliśmy wielo-

poziomowe konstrukcje, miejskie aglomeracje, a nawet... 
wyskocznię dla pingwinów! Wyjątkowo w te ferie ugościło 
nas poznańskie kino Rialto, zamówiło dla nas specjalnie film 
„Dzieci z Bullerbyn”, który przeniósł nas w zupełnie inną rze-
czywistość i prostsze życie blisko natury. Aż się rozmarzy-
liśmy... Obejrzeliśmy też „Chłopca z chmur”, który oderwał 
nas od ziemi na prawie dwie godziny! Wyobrażacie sobie, że 
mieliśmy salę kinową na wyłączność? Ciekawe, jakie nieza-
pomniane chwile czekają nas w lutym!

~ gniazdko

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku w lip-
cu 2021 roku otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltoń-
skiego. Placówka została objęta opieką merytoryczną 

Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
Plan Daltoński stworzyła amerykańska nauczycielka Helena 

Parkhurst, która koncepcję nauczania oparła na trzech głów-
nych filarach – odpowiedzialność, samodzielność, współpra-
ca, oraz refleksja, dodana przez holenderskich kontynuatorów 
tej filozofii. Odpowiedzialność – dzieci uczą się odpowiedzial-
ności za procesy edukacyjne oraz za wyniki tych procesów, 
poprzez wykonywanie powierzonych im obowiązków (dyżu-
rów), zadań tygodniowych oraz odpowiedzialne korzystanie  
z wszelkich pomocy, zabawek i innych przedmiotów udostęp-
nionych przez nauczyciela. Samodzielność – oznacza poszuki-
wanie i rozwiązywanie problemów oraz wykonywanie zadań 
samodzielnie przez dzieci. Uczeniu się samodzielności sprzyja 
postawa nauczyciela, który nie wyręcza dzieci w czynnościach 

samoobsługowych, zadaniowych czy porządkowych oraz sto-
suje sygnalizator przeniesionej uwagi. Współpraca – polega na 
wspólnym rozwiązywaniu zadań przez parę dzieci lub kilku-
osobowy zespół, podczas którego dzieci wzajemnie udzielają 
sobie pomocy, wyjaśniają niezrozumiałe rzeczy. Ważne jest, 
aby dzieci współpracując, nie przeszkadzały sobie wzajemnie, 
a wspierały się podczas realizacji zadania. Refleksja – jest oso-
bistym procesem, który polega na ocenie własnej pracy, wy-
rażaniu własnych poglądów, a także opinii na temat własnej 
pracy. Refleksja jest nierozerwalnie związana z wszystkimi 
w/w filarami i jest możliwa tylko wtedy, gdy dziecku jasno zo-
stanie określony cel przed przystąpieniem do pracy. 

Plan daltoński pozwala dziecku od najmłodszych lat dosko-
nalić poczucie odpowiedzialności i chęci do poszukiwań no-
wych rozwiązań w procesie nauczania. Dzięki temu dziecko 
staje się zaangażowane, systematyczne i samodzielne.

~ Monika Pitak

W styczniu w naszym przedszkolu gościliśmy przed-
stawiciela Straży Gminnej. Przedszkolaki uczest-
niczyły w zorganizowanej lekcji dotyczącej zasad 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Dowiedziały się, 
jakie zagrożenie może spowodować wchodzenie na zamarz-
nięte zbiorniki wodne, a także zjeżdżanie na sankach w nie-
odpowiednich miejscach. Nasz gość przypomniał dzieciom 
o odpowiednim zachowaniu na stoku, lodowisku oraz o ko-
nieczności zakładania kasku i ochraniaczy. Strażnik gminny 
przypomniał dzieciom jak wyglądają znaki i światła drogowe 
oraz jak należy prawidłowo przechodzić przez pasy. Każdy 
przedszkolak otrzymał na koniec lekcji książeczkę z zadania-
mi do samodzielnego wykonania. Dziękujemy za cenną lekcję. 

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Świetlica socjo-terapeutyczna Gniazdko w Ceradzu Kościelnym 

Styczeń z Gniazdkiem

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Z certyfikatem Przedszkola Daltońskiego

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Wizyta Straży Gminnej
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~ edukacja

W Przedszkolu Chatka Kubusia Puchatka czas przy-
gotowań do świąt i powitania Nowego Roku mi-
nął bardzo wesoło i uroczyście. Zapach pieczonych 

pierniczków wypełniał przedszkolne korytarze, a śpiew kolęd 
roznosił się po okolicy. 

Z radością wzięliśmy udział w warsztatach świątecznych. 
Podczas nich wykonaliśmy piękne ozdoby. Zasiedliśmy też  
do świątecznego stołu. Tuż przed świętami odwiedził nas 
Gwiazdor i rozdał prezenty. Nie przyjechał sam... wraz z nim 
w przedszkolu zagościła Pani Mikołajowa, Elf, Renifer i Bał-
wanek. Wystawili dla nas przedstawienie. Było dużo śmiechu 
i wzruszeń.  

Utrzymujemy harmonogram zajęć  i kalendarz imprez przed-
szkolnych w stałym trybie. Czasem nieco zmieniamy formę, 
ale nie zwalniamy tempa. Jeszcze przed feriami wystawiliśmy 
i zarejestrowaliśmy przedstawienie zimowe. W noworocznym 
nastroju tańczyliśmy, śpiewaliśmy i recytowaliśmy wiersze. 
Ciocie przygotowały wyjątkowe dekoracje i scenerie zimo-
we, a dzieci dołożyły wszelkich starań, aby wystąpić zgodnie 
scenariuszem. Nagrane przedstawienie okazało się wspania-

łym prezentem dla  babć i dziadków naszych przedszkola-
ków. Oczywiście o prezentach także pamiętaliśmy. Każda 
babcia i każdy dziadek otrzymali piękny upominek wykonany 
w przedszkolu. 

Z zaciekawieniem wchodzimy w Nowy Rok. Pełni radości 
i sił do dalszej pracy i nauki. 

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą przedszkola 
Chatka Kubusia Puchatka i obserwowania naszych stron na 
Facebooku.  

~ na

Przedszkola Chatka Kubusia Puchatka

Pracujemy intensywnie

W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbywa-
ły się w naszej szkole półkolonie, w których – ze 
względu na nałożoną na różne klasy kwarantannę 

– wzięły udział dzieci w nieco okrojonym składzie. W ramach 
codziennych spotkań w szkole odbyły się m.in. interesujące 
zajęcia z projektowania, gry i zabawy na sali gimnastycznej 
oraz dwie wycieczki wyjazdowe: na tarnowskie Lodowisko 
Misiałek, na którym dzieci doskonaliły swoje łyżwiarskie 
umiejętności oraz do Kręgielni Vector, gdzie miały miejsce 
emocjonujące zawody drużynowe. Nasi uczniowie uczestni-
czyli w tych wszystkich atrakcjach z dużą radością i z zaanga-
żowaniem, świetnie się przy tym bawiąc.  ~ na

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Koscielnym 

Ferie bardzo ciekawe

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

W lodowej krainie
W ramach projektu edukacyjnego „Kraina Lodu” gru-

pa „Jaskółki” z Przedszkola „Pod Wesołą Chmur-
ką” w Tarnowie Podgórnym „wybrała” się w po-

dróż. Dzieci poznały położenie Arktyki i Antarktydy na kuli 
ziemskiej, obejrzały prezentację, dzięki której poznały żyjące 
tam zwierzęta, ludność jak i sam wygląd mroźnego obszaru.

Jaskółki zafascynowała budowla, w jakiej mieszkają Inu-
ici, czyli igloo – stało się inspiracją do wspólnego tworzenia. 
Dzieci samodzielnie według daltońskiej instrukcji czynno-
ściowej oklejały kartonowe igloo bryłami lodu, co sprawiło 
im wiele radości i zabawy. Przedszkolaki były zafascynowane 
cudem natury, jakim jest zorza polarna. Biała kraina tak bar-

dzo spodobała się dzieciom, że przeniosły mały jej fragment 
do sali. ~ Justyna Jarocka
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~ edukacja

„Naturalnie Bałtyckie” to program mający na celu promo-
cję polskiego rybołówstwa oraz edukację ekologiczną Bałty-
ku, ryb w nim żyjących, a także zasad zdrowego odżywiania 
się. Z wykorzystanie e-learningu klasa 6a zamieniła się w po-
szukiwaczy skarbów i udała się na wyprawę w głąb Bałtyku. 
Zanurzyliśmy się w historię najbliższego nam morza. Poznali-
śmy jego mieszkańców i dowiedzieliśmy się dlaczego ryby są 
cenniejszym skarbem Bałtyku niż skrzynie pełne złota. 

Zrozumieliśmy, jak powstał Bałtyk i jakie gatunki morskie 
zamieszkują jego głębiny, które ryby warto jeść i kiedy, by 
dbać o regenerację zasobów morskich. Wiemy już, że Morze 
Bałtyckie jest najmłodsze, najsłodsze i najpłytsze na świecie 
oraz najzimniejsze w Europie i dlaczego w niektórych kra-
jach zaleca się jeść ryby, zamiast sięgać po suplementy diety. 
Umiemy rozpoznać świeżą rybę, wiemy w jaki sposób można 
ją przyrządzić. 

Zobowiązali byliśmy również przygotować kla-
sową wielkoformatową pracę plastyczną – „Dbamy 

o wody Morza Bałtyckiego” oraz napisać test wiedzy przed 
i po zajęciach. Nasze wyniki i praca zachwyciły organizato-
rów i wszyscy otrzymaliśmy piękne pamiątkowe albumy edu-
kacyjne.  ~ Ewa Wojciechowska

W dniach od 17 – 21 stycznia w Szkole Podstawowej 
im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego odbyło się Zimo-
wisko, którego tematem przewodnim było: „Przy-

szłość jest w nas”.
Podczas codziennych warsztatów artystyczno-plastycznych, 

dzieci mogły wykazać się kreatywnością i pomysłowością, snu-
jąc wizje dotyczące tego, jak będzie wyglądać świat w przyszło-
ści i co oni, młodzi, ambitni, pomysłowi do niego wniosą. 

Jedną z atrakcji było wzbogacenie zajęć przeprowadzonych 
przez specjalistów z Go4Robot, pt. Budowanie i programowa-
nie z klocków Lego WeDo2.0 Robot Narciarz. Uczniowie pro-
jektowali maszyny i roboty, a następnie programowali je tak, by 
wykonywały wyznaczone im zdania. 

Nie zabrakło także licznych gier i zabawy integracyjnych, 
spotkań z Albikiem, który w interesujący sposób uczy i przeka-
zuje wiedzę na temat otaczającego nas świata.

Na zakończenie Zimowiska 2022, uczestnicy wzięli udział 
w zabawie i hucznie pożegnali się z kolegami i koleżankami.

Do zobaczenia za rok!
~ Maria Fojudzka, Barbara Gałężewską, Marlena Maciąg 

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Projekt edukacyjny „Naturalnie Bałtyckie”

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Zimowisko  
„Przyszłość jest w nas”

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Pod-
górnym organizowała półkolonie podczas ferii zimo-
wej. Niestety w tym roku nie dopisała nam aura typowo 

zimowa! Pomimo jesiennej pogody nasi uczniowie doskona-
le się bawili dzięki atrakcjom zapewnionym podczas wypo-
czynku. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsz-
taty z robotyki, które już kolejny raz odbywały się w naszej 
szkole. Wybraliśmy się również do Multikina na seans Sing 2. 
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję wykonać własnoręcznie 
biżuterię z gliny. Codziennym urozmaiceniem były gry i zaba-
wy sportowe w sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu. 

~ sp1tp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Zimowisko w Jedynce
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~ edukacja

Ferie zimowe dzieci spędzały w tym roku bardzo aktyw-
nie! Każdy dzień dostarczał im wielu wrażeń, atrakcji, 
emocji i niezapomnianych przeżyć. Zajęcia z wycho-

wawcami były pełne wyzwań takich jak: gry planszowe, za-
bawy ruchowe, muzyczne czy plastyczne, origami, spacery 
oraz quizy, w czasie których dzieci miały okazje do rozwijania 
swoich zainteresowań, zawierania nowych przyjaźni. 

Dużą frajdę sprawiały organizowane codziennie warszta-
ty. Na początku dzieci brały udział w baliku karnawałowym, 
kolejnego dnia tworzyły piękne makramy. Następnie wcielały 
się w introligatorów oraz  projektantów biżuterii. Największe 
emocje wzbudził jednak w uczestnikach pokaz sztuczek ma-
gicznych. Ponadto czas umilały wszystkim dmuchańce, z któ-
rych również skorzystaliśmy, dzięki inicjatywie Gminy Tar-
nowo Podgórne. Każde zajęcia były zorganizowane w duchu 
bezpieczeństwa. Dawały uczestnikom dużą satysfakcję oraz 
zapewniały ich czynny udział.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Moc zimowych atrakcji

To kolejna edycja zimowiska organizowanego w naszej  pod-
stawówce, która cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów 
i rodziców. Zawsze jest nam miło gościć dzieci w murach 
szkoły w czasie przerwy od nauki. Tegoroczne ferie uznaje-
my za udane oraz pełne atrakcji! Dostarczyły one wszystkim 
dobrego humoru i świetnej zabawy. Na pewno nikt z uczestni-
ków nie mógł narzekać na nudę. 

~ Dawid Dopieralski

Czy wiecie, że 29 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Łamigłówki? Już  
w starożytności je rozwiązywano. Łamigłówki można podzielić na kilka ka-
tegorii: logiczne, pamięciowe, językowe. Poprawa pamięci, umiejętność roz-

wiązywania problemów, nauka logicznego myślenia – to tylko niektóre z zalet tej 
aktywności. Mając to na uwadze, w pierwszym tygodniu lutego, dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz klas 1-3 cały dzień spędziły na rozwiązywaniu zagadek, wy-
pełnianiu krzyżówek, a nawet tworzeniu własnych rebusów. Zaangażowanie oraz 
uśmiechy na twarzy najmłodszych uczniów, potwierdzają, że w trakcie rozwiązy-
wania łamigłówek uwalnia się dopamina, która pozytywnie wpływa na nasz na-
strój. Warto choć kilka minut dziennie poświęcić na taki trening mózgu, co każdemu 
szczerze polecamy.  ~ Magdalena Dziamska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Dzień Łamigłówki

Miło się patrzy, gdy młodzież chętnie włącza się w po-
moc innym ludziom. Pokaźna reprezentacja ósmo-
klasistów ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Lusówku najpierw wypełniła swoje domy 
pięknymi zapachami, własnoręcznie piekąc i dekorując pier-
niczki, a następnie rozdawała je w Poznaniu na Placu Wolności. 
Napotkane osoby szczodrze napełniały puszki uśmiechniętych, 
pomimo sporego mrozu, młodych ludzi. Odziani w żółte szale 
i koszulki, charakterystyczne dla Motylego Wolontariatu, kwe-
stowali na nowe łóżka rehabilitacyjne dla Pacjentów Hospicjum 
Palium. Tego dnia wszyscy wolontariusze z różnych szkół ra-
zem pomogli uzbierać w sumie kilkanaście tysięcy złotych na 
tak potrzebny cel. Udział w tej akcji, 11 grudnia, w ramach Po-
znańskiego Betlejem i Dnia dla Hospicjum Palium, stał się za-
tem i dla nas nie tylko ciekawym doświadczeniem i okazją do 
integracji społecznej, ale również wielkim powodem do rado-
ści! Możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dziękujemy za to 
zaangażowanie i jesteśmy dumni!  ~ RK

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wspieramy motyli wolontariat
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Czy można spędzić ciekawe chwi-
le w szkole, w czasie zimowych 
ferii? Większość dzieci z pewno-

ścią krzyknie: NIEEE ! A my, ucznio-
wie z Lusówka skutecznie udowodnili-
śmy, że TAK – można fajnie, kreatywnie 
i nietuzinkowo spędzić swój wolny czas 
na terenie naszej Gminy.

Plan działań był niezwykle napię-
ty. Zgłębialiśmy tajniki sztuki przygo-
towywania potraw – podczas warszta-
tów kulinarnych. Dowiedzieliśmy się, 
w jaki sposób profesjonalnie obserwo-

wać przyrodę pod mikroskopem, czym 
jest tubus, okular i rewolwer? Do czego 
służy śruba mikroskopowa? Nie zapo-
mnieliśmy również o babciach i dziad-
kach – stworzyliśmy piękne upominki. 
W przerwach pomiędzy działaniami ar-
tystyczno-badawczymi dbaliśmy o kon-
dycję fizyczną zarówno na świeżym 
powietrzu, jak i w sali gimnastycznej. 
Mogliśmy sprawdzić swoją zwinność, 
refleks i szybkość na torach przeszkód 
i w wyścigach drużynowych. Każdy był 
zwycięzcą!

Niezapomnianym przeżyciem był wy-
jazd do Palmiarni Poznańskiej. Choć na 
dworze panowały przymrozki – w jed-
nej sekundzie znaleźliśmy się w zupeł-
nie innych warunkach. Sawanna, rośliny 
tropikalne, roślinność wodna, poszycie 
lasu tropikalnego swoją temperaturą 
zmusiły nas do szybkiego zdjęcia kur-
tek, czapek i szalików. Na miłośników 
dobrego kina familijnego czekał film 
„Clifford – wielki czerwony pies”. Pery-
petie zabawnego psiaka oraz jego towa-

rzyszki Emily rozbawiły nas do łez oraz 
utwierdziły w przekonaniu, że pies jest 
doskonałym przyjacielem i lekarstwem 
na każdy smutek. 

Wykorzystaliśmy czas półkolonii 
maksymalnie – aż trudno czasem było 
wracać do domu! Pozostaje nam jednak 
zapewnienie, że we wakacje letnie 
będziemy mogli powtórzyć te chwile… 
Do zobaczenia!

~ M. Ł.

~ edukacja

Szkoła Podstawowa w Lusówku

My – na nudę mamy sposób, czyli ferie w Lusówku

Tym razem rywalizację przy tenisowych stołach wygrało 
Sołectwo Sady (16 pkt.). Drugie miejsce spośród dzie-
więciu punktowanych zajęło Wysogotowo (15), a trze-

cie Tarnowo Podgórne i Przeźmierowo (13,5). Ex aequo pią-
te miejsce zajęły Baranowo i Lusowo (11,5), a siódme: Chyby, 
Lusówko i Sierosław (9). Po czterech konkurencjach 18. edycji 
Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne liderem klasyfi-
kacji jest Tarnowo Podgórne, które na swoim koncie ma 58,5 
pkt. Kolejne miejsca w pierwszej trójce zajmują Sołectwa Prze-
źmierowo (53,5) i Baranowo (49,5), a 4-15: Wysogotowo (45), 
Lusowo (44,5), Sady i Sierosław (39), Lusówko (35), Rumianek 
(23), Chyby (21), Góra (20), Ceradz Kościelny (11), Swadzim 
(10), Jankowice (9) i Kokoszczyn (7). ~ Ania Lis

18. Ranking Sołectw
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Z mniejszym lub większym szczęściem radzą sobie 
w tym roku koszykarze Tarnovii Basket Tarnowo Pod-
górne. Na drugoligowych parkietach podopieczni tre-

nera Rafała Urbaniaka dotąd odnotowali trzy zwycięstwa 
z SMS Władysławowo, AZS Toruń i Asseco Arka Gdynia II 
oraz dwie przegrane z AZS Politechniką Gdańsk oraz Soko-
łem Międzychód. Po 22. kolejkach Tarnovia zajmuje szóste 
miejsce w tabeli 2LM, a do końca rundy zasadniczej ma do 
rozegrania jeszcze osiem meczów. W rozgrywkach III ligi Tar-
novia Basket wygrała mecz z Enea Basket Junior Poznań i je-
den w dwumeczu z PGE Spójnia Stargard. W ligowej tabeli 
gr. B plasuje się w połowie stawki, zajmując czwarte miejsce. 

Juniorzy młodsi (U16) rozegrali w tym roku tylko jeden mecz 
z BC Obrą Kościan, który przegrali. Młodzicy starsi (U13) 
wygrali dwa mecze z BM Stalą Ostrów Wlkp. i liderem ta-
beli – Eneą Basket Poznań, a przegrali walkowerem (z powo-
du braku zawodnika) z Rycerzami Rydzyna oraz MKK Pyrą 
SP35/65 Poznań i Liderem Swarzędz. W rozgrywkach mło-
dzików młodszych (U12) w jedynym tegorocznym spotkaniu 
koszykarze z Tarnowa Podgórnego pokonali na własnym bo-
isku UKS Olimpijczyka Ostrów Wlkp. Terminarze, szczegó-
łowe wyniki, aktualne tabele lig U16-U10 można znaleźć na 
stronie wzkosz.pl

~ Ania Lis

TARNOVIA BASKET W GRZETARNOVIA BASKET W GRZE

UKS Lusowo znalazło się w gronie dziesięciu 
najlepszych klubów, które zdobyły największą liczbę 
punktów w Klubowej Klasyfikacji Końcowej Pucharu 

Polski za rok 2021. W rankingu Polskiego Związku Triathlonu 
uplasowało się na ósmym miejscu spośród 43. sklasyfikowa-
nych klubów z Polski. Gala podsumowująca ubiegły triathlo-
nowy rok odbyła się 29 stycznia w Warszawie. Na końcowy 
sukces Klubu wpływ ma wiele czynników, wśród których są 
m.in. wyniki zawodników. W tym roku młodzi triathloniści 
z UKS Lusowo w czasie ferii zimowych szlifowali formę na 
ośmiodniowym obozie treningowym w Szklarskiej Porębie, 
a na początku lutego wystartowali w City Trail Junior Poznań 
oraz 2. Poznańskim Biegu Otwarcia Igrzysk. W zawodach, 
które odbyły się na Stadionie POSiR Golęcin, dwa srebrne 
medale zdobyli Zosia Rosin oraz Wiktor Smoczyk, a Wojtek 
Jankowiak zajął wysokie piąte miejsce. ~ Ania Lis

W dziesiątce

~ sport
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GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne i Tarnovia Basket 
Tarnowo Podgórne wsparli cel tegorocznej zbiór-
ki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Jubileuszowy 30. Finał dedykowany był szeroko rozumia-
nej okulistyce zapewniającej najwyższe standardy diagnosty-
ki i leczenia wzroku u dzieci. Oba Kluby w dniu Finału przy 
współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgór-
ne zorganizowały turnieje futsalu i koszykówki 3x3. Pierwszy 
z nich odbył się w Baranowie, a na boisku zagrały drużyny: 
GKS Old Boys Tarnovia, ECO Góra, Lusówko, MTS Tarno-
viak 98, Jedynka i Team Envitest, Wtorek Czwartek 20 oraz 
Alex-Kris Trans. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. 
W fazie rozgrywek grupowej rozegrały dziesięciominutowe 
mecze w systemie każdy z każdym. Następnie drużyny z gru-
py A i B, które zajęły miejsca 3-4 trafiły do LIGI EUROPY, 
a te które zajęły miejsca 1-2 do LIGI MISTRZÓW. Zwycięz-
cą halowego turnieju piłki nożnej został WTOREK CZWAR-
TEK 20. Drugie miejsce zajęła drużyna Jedynki, a trzecie Lu-
sówko. Podczas zawodów zebrano blisko 2400 zł. W turnieju 
koszykówki 3x3, który rozegrano w Przeźmierowie, zagrało 
również 8 drużyn: K-POL, Carter 15, Stół z powyłamywany-

Wstając rano w orkiestrową niedzielę mieliśmy wra-
żenie, że świat za oknem pędzi z szybkością hura-
ganu. Wichura w porywach do 90 km/h kazała się 

zastanowić czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach przyjdzie 
na stadion GKS Tarnovia i pobiegnie dla dzieciaków. Jednak 
po pierwszym wrażeniu przyszła chwila refleksji. Przecież 
nas, biegaczy, nie wystraszy pogoda, szczególnie kiedy mamy 
pomagać potrzebującym. Z uśmiechami na twarzach dokona-
liśmy małej korekty planów i całym teamem Tarnowo Podgór-
ne Biega przygotowaliśmy się na przyjęcie zawodników. 

Już półtorej godziny przed biegiem pojawili się pierwsi 
uczestnicy żeby się zrejestrować. Do południa pakiety odebra-
ło 159 osób, co przy takiej aurze było świetnym wynikiem. 
Biuro zawodów pracowało pełną parą bo trzeba zauważyć, że 
oprócz rejestracji i wydania numerów startowych na zawodni-

ków czekały dyplomy, bardzo atrakcyjne gadżety oraz mnó-
stwo wypieków. O ciasta i słodkości, owoce i napoje zadbali 
członkowie Stowarzyszenia Tarnowo Podgórne Biega, które 
co roku organizuje Bieg dla Orkiestry. Jesteśmy przekonani, 
że każdy uczestnik będzie długo wspominał nie tylko sam bieg 
i wrażenia pogodowe ale też atmosferę panującą wokół niego.

Wystartowaliśmy o 12 przy muzyce, slajdach z historią TP 
Biega na ekranie i świetnie bawiącym się spikerze. Zgodnie 
z zasadami, każdy mógł w trakcie biegu zejść z trasy, ogrzać 
się, posilić i wrócić do biegania. Na koniec zawodnik dekla-
rował ilość pokonanych okrążeni stadionu i wrzucał do puszki 
ich równowartość, 1 okrążenie = 1 zł. 

W międzyczasie odwiedziła nas Straż Gminna ze specjalny-
mi okularami imitującymi widzenie po spożyciu alkoholu, pan 
okulista i dwie telewizje. 

Po dwóch godzinach z trasy schodzili ostatni zawodni-
cy. Rekordzista pokonał 73 okrążenia stadionu. Najmłodszy 
uczestnik, Stefan miał 0,2 roku, a najstarszy, też Stefan, 72 
lata. Zebraliśmy prawie 5.300 zł żeby dzieci mogły przejrzeć 
na oczy. 

Do zobaczenia za rok
~ PM Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega 

Dla dziecięcej okulistyki

mi nogami, Chicago Ból, Miami Team, Pominięci w Drafcie, 
Big BOYS Poznań oraz Basket Team Wielichowo. Rozegra-
ne mecze grupowe wyłoniły drużyny, które następnie zagrały 
w półfinałach i o miejsca 1-2 oraz 3-4. Zwyciężyła drużyna 
Chicago Ból, która pokonała K-POL 19:16. Trzecie miejsce 
zajął Miami Team, który wygrał z Carter 15 – 21:14. Łącznie 
podczas turnieju zebrano blisko 1800 zł. ~ Ania Lis

Siema! Bieg dla Orkiestry. Zrobiliśmy to!
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~ bieg lwa

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią 
wraca oczekiwane wydarzenie – Bieg Lwa. Już 21 
maja spotkamy się na stadionie oraz na ulicach Tarno-

wa Podgórnego. Organizatorzy przygotowują mnóstwo nie-
spodzianek dla sportowców oraz mieszkańców. Od samego 
rana do późnych godzin wieczornych będzie można wziąć 
udział w kilkudziesięciu atrakcjach sportowych, sprawno-
ściowych, kulturalnych, kulinarnych, po prostu popatrzeć, 
pokibicować lub zwyczajnie odpocząć. 

Tego dnia zaprosimy dzieci na Bieg Lwiątek, rodziny na 
Sztafetę Pokoleń, uczniów szkół oraz amatorów i niepełno-
sprawnych na mityng lekkoatletyczny. Wieczorem odbędą 
się półmaraton oraz Pogoń za Lwem na dystansie 10 kilo-
metrów. Wszystkiemu będą towarzyszyć liczne atrakcje stref 
EXPO Lwa, strefy sportu, zlot food trucków, koncert i wiele 
innych. To będzie dzień, który wstrząśnie Tarnowem więc 
już dziś zarezerwujmy sobie termin, zaprośmy rodziny i zna-
jomych z innych lokalizacji. Drugiego takiego wydarzenia 
nie ma nigdzie indziej bo to nasz autorski projekt. Nasz, tar-
nowski. 

Z kolei 11 czerwca, w Lusowie, odbędzie się Triathlon�
Lwa na dystansach 1/4 i 1/8 IM poprzedzony zawodami 
dzieci. Lusowo gości triathlonistów od wielu lat, a Triathlon 
Lwa jest szczególnie lubiany przez rozpoczynających przy-
godę z tą dyscypliną za perfekcyjną organizację i atmosferę. 
Zatem może warto spróbować? 

Nowym wydarzeniem, które swoją premierę miało w ubie-
głym roku w Lusowie jest Swimrun� Lwa. Odbędzie się 
dzień po triathlonie. To zabawa, która szybko rozwija się 
w Europie i polega na pokonaniu, w tym przypadku, 10-kilo-
metrowej trasy ścieżkami leśnymi i wodą. W sumie zawodni-
cy wchodzą do wody aż 9 razy aby pokonać krótkie dystan-
se przeplatane odcinkami biegowymi. To doskonała forma 

sprawdzenia swoich umiejętności i zajrzenia w niedostępne 
na co dzień obszary lasu. Do startu w Swimrun Lwa zachę-
camy wszystkich, którzy chcą się „dobić” po triathlonie oraz 
osoby lubiące przygodę. 

Zachęcamy do współpracy firmy z terenu Gminy. Bieg 
Lwa wraz imprezami towarzyszącymi to doskonałe miejsce 
żeby pokazać się mieszkańcom i przyjezdnym. To nawet 10 
tysięcy uczestników i gości. Warto tego dnia być obecnym, 
wyjść poza mury firmy i zrobić coś w ramach społecznej od-
powiedzialności biznesu. Kontakt: piotr.modzelewski@bie-
glwa.pl 

Wydarzenie jest współfinansowane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne

~ Piotr Modzelewski (fot. K. Krawczyk)

Bieg Lwa 2022  
– przygotowania idą pełną parą
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Klub pierwszy raz podjął się or-
ganizacji obozu zimowego 
i z pewnością nie ostatni. Mło-

dzi piłkarze z naszej Gminy przebywa-
li 7 dni w Ustroniu Morskim, gdzie za-
kwaterowani byli w hotelu położonym 
50 m od najbliższego zejścia nad morze 
oraz 100 m do boiska, gdzie odbywały 
się codzienne treningi. Wszyscy przy-
wieźli do domu mnóstwo pozytywnej 
energii oraz nowe doświadczenia i do 
ligi przystąpią z pewnością bardzo do-
brze przygotowani. 

Trenerzy wykorzystali doskonale 
czas i warunki w trakcie obozu, zor-
ganizowali sparingi, gdzie w jednym 

z nich doszło do wypadku – rękę pod-
czas upadku złamał jeden z naszych 
zawodników, Kęciński Szymon. Całą 
sytuację z bliska widział trener i kie-
rownik obozu Błażej Budziński, który 
sędziował opisywane spotkanie. Na-
tychmiast zostały powiadomione służ-
by ratunkowe przez kierownika. Trene-
rzy Oskar Musiała i Łukasz Stachowiak 
zorganizowali wszystkich zawodników 
do pomocy przy ułatwienia wjazdu ka-
retki oraz zakrycie kolegi w kółku przed 
silnym wiatrem. Starsi zawodnicy od-
dali swoje kurtki, by okryć kolegę, by 
nie marzł. 

Błażej Budziński, kierownik obozu 
powiedział: – Jestem niezmiernie dum-
ny z organizacji chłopaków w trakcie 
wypadku. To w jaki sposób pomogli ko-
ledze, jak pocieszali, martwili się  i dba-
li o niego,  pokazało, jakimi są ludźmi. 
Zdecydowanie zasłużyli na szacunek. 
Takiego doświadczenia nie zdobywa się 
codziennie i wiem, że możemy na nich 
polegać. 

Szymon następnego dnia prze-
szedł operację i wrócił do domu z tatą. 
W imieniu zawodników, zarządu, trene-
rów życzymy mu szybkiego powrotu do 
zdrowia.

~ GKS Tarnovia

GKS Tarnovia na obozie zimowym

Zawodnicy gieksy wrócili do treningów i przygotowują 
się do nadchodzącej rundy wiosennej, która rozpocznie 
się na początku marca. Dotychczas rozegrali dwa spa-

ringi, z Wiarą Lecha z którą wygrali 5:1 oraz 2:1 ze Szturmem 
Junikowo. W meczach kontrolnych testowanych było kilku 
nowych zawodników, którzy zdaniem trenera Najtkowskiego 
mogą okazać się cennym wzmocnieniem na wiosnę. Zanim 
jednak rozpoczniemy zmagania w lidze czeka nas mecz o Pu-
char Polski 26 lutego o godz. 16.00 w Baranowie. Rywalem 
w tym meczu będzie Polonia 1908 Marcinki Kępno. Wszyst-
kich kibiców serdecznie zapraszamy. Obecnie seniorzy trenują 
w Baranowie, by nie obciążać boiska w Tarnowie Podgórnym.

Rundę jesienną zakończyliśmy na 11 pozycji z przewagą dzie-
sięciopunktową nad strefą spadkową i taka sama liczba punk-
tów dzieli nas od trzeciego miejsca, które obecnie zajmuje Nie-
lba Wągrowiec. Liderem pozostaje Unia Swarzędz z dorobkiem 

IV liga...   tuż tuż
czterdziestu punktów, a goni ją Mieszko Gniezno z jednopunk-
tową stratą. Zważywszy na opisaną sytuację w tabeli zapowia-
da się ciekawa runda poprzez zawzięte pojedynki o utrzymanie 
w lidze i o awans. Przypomnijmy, że mecz z Unią i Nielbą gramy 
u siebie, co z pewnością przyniesie wiele emocji z racji wyników 
z jesieni, gdzie Unia w ostatnich minutach strzeliła decydującą  
bramkę, a Nielbę pokonaliśmy wysoko na ich terenie, bo aż 1:3. 
Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców.

 ~ GKS Tarnovia 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) 
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Po-
znania. 

Stare fabryki, młyny, kuźnie, wieże ciśnień. Czas ich 
świetności już minął, ale pozostają świadkami dawnej 
myśli technicznej i dziejów miejscowości. Nie wszyst-

kie są dostępne do zwiedzania, ale nieustannie fascynują i za-
chęcają, by poznawać ich tajemnice.

Zanim na dobre rozwinęła się mechanizacja większość prac 
wykonywano przy pomocy prostych narzędzi. Pamiątką tam-
tych czasów są elementy warsztatów różnych rzemieślników: 
szewca, zduna, rymarza czy stolarza, które zgromadzono 
w Kórnickim Wehikule Czasu. Zabytkowe warsztaty stolar-
skie prezentowane są w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej 
oraz Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. Swarzędz jako 
miasto stolarzy może się też pochwalić budynkiem dawnego 
Rzemieślniczego Pawilonu Meblowego, który powstał jako 
pawilon ekspozycyjny na targi meblowe i do dziś pełni po-
dobną funkcję. Z czasem pojawiły się tak skomplikowane 
urządzenia jak wagi i przyrządy metrologiczne, prezentowane  
w Muzeum�Wag�i�Miar�w�Sadach�(na zdjęciu).

Na�wsi
Spośród gości Pałacu w Rogalinie mało kto zdaje sobie 

sprawę z istnienia gospodarczego zaplecza rezydencji Ra-
czyńskich. Mowa o historycznych zabudowaniach Majątku 
Rogalin. Zabytkowy folwark oferuje grupom zorganizowa-
nym zwiedzanie oraz organizację imprez w okazałym spichle-
rzu. W Wierzonce znajduje się historyczny folwark założony 
przez rodzinę von Treskov z zachowanymi zabudowaniami 
gospodarczymi (stajnie, obory, gorzelnia) oraz dworem i ofi-
cyną. Kolejny folwark, w Objezierzu, warto odwiedzić przede 
wszystkim ze względu na murowany spichlerz. Jego pięk-
nie zdobione ściany szczytowe przypominają fasadę romań-
skiego kościoła. Zabytki techniki wiejskiej przetrwały też w 
Owińskach (dawny browar) oraz w Golęczewie – niemieckiej 
wsi wzorcowej. Wędrując szlakiem tamtejszego questu moż-
na zobaczyć dawną piekarnię, budynek obok szkoły – daw-
ny warsztat tkacki, zbudowany na kształt domów łużyckich, 
oraz sztuczne wzniesienie – pamiątkę po wiatraku. W Kórniku 
przetrwała stuletnia Kuźnia na Piaskach, gdzie niekiedy odby-
wają się pokazy pracy kowala.
Wieże�ciśnień
Choć nie pełnią już swej pierwotnej roli, wieże ciśnień pozo-

stały charakterystycznym elementem krajobrazu wielu miast. 

Zabytki techniki Takimi dominantami architektonicznymi są choćby wieża w 
Buku czy zaprojektowana przez Xavera Geislera wieża w 
Swarzędzu. Na liście jego projektów znalazły się też wieża w 
Śremie i jej bliźniaczy odpowiednik w Kościanie, architekturą 
nawiązujące do londyńskiego Tower Bridge. Ciekawą formą 
bez ścian bocznych wyróżnia się wieża w obrębie folwarku 
w Objezierzu. W Biedrusku wieża ciśnień przeszła niedaw-
no gruntowną modernizację, podczas której odnowiono ory-
ginalny mechanizm czterostronnego zegara. Udana rewitali-
zacja zaowocowała zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie 
Zabytek Zadbany. 
Niezły�młyn
Drewniany działający młyn wodny to dziś prawdziwa rzad-

kość. Takim unikatem jest Łysy Młyn koło Biedruska, który 
obecnie funkcjonuje jako Ośrodek Edukacji Leśnej. Po daw-
nym młynie w Wierzenicy (niegdyś również fabryce… musz-
tardy!) pozostały ruiny, natomiast jego wyposażenie trafiło do 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. 
W Obornikach warto zobaczyć Młyn Dahlmanna przypomi-
nający warowną twierdzę. Wnętrza, w których znalazła się re-
stauracja Kuchnia & Strych, docelowo mają pomieścić hotel 
i salę koncertową. W Murowanej Goślinie młyn na Trojance 
jest popularnym miejscem spacerów. Zdecydowanie trudniej 
dotrzeć do tajemniczych ruin Ruks-Młyna w lesie w rejonie 
ujścia Samicy Kierskiej do Warty. Zanim ziarno trafi do młyna 
trzeba je wcześniej przechować – i do tego służyły olbrzymie 
elewatory zbożowe w Czerwonaku, obok których zachowały 
się pozostałości nadwarciańskiego portu.
Fabryki�sprzed�lat
Do najbardziej spektakularnych zabytków techniki należą 

fabryki. Z biegiem lat najczęściej zmieniały swoją pierwotną 
funkcję, jak dawna Fabryka Wyrobów Słodowych i Cukierni-
czych „Malto” w Śremie przejęta później przez Spółdzielnię 
Inwalidów Warta. W Mosinie zakład Stefana Kałamajskiego, 
czyli farbiarnia Barwa zyskał niedawno drugie życie jako dys-
kont. Przy rynku stoi dawny hotel i restauracja, gdzie funkcjo-
nują dziś punkty usługowe Galerii Szwalnia, której nazwa po-
chodzi od wieloletniej działalności zakładu krawieckiego. Na 
Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej uwagę przyku-
wa hala zaprojektowana przez znamienitego Hansa Poelziga. 
Monumentalny obiekt zachował zarówno swój pierwotny cha-
rakter, jak i funkcję przemysłową. Wśród pozostałych obiek-
tów szlaku wyróżniają się imponujące budynki dawnej fabryki 
drożdży, przypominające średniowieczny zamek i katedrę. Nie 
mniej interesujące wydają się osiedla przyfabryczne, których 
architektura przywodzi na myśl krajobrazy Łodzi czy Śląska. 
Prawdziwą perełką jest Park Siewcy i rozplanowane wokół 
niego osiedle domów przeznaczonych dla kadry zarządzającej 
miejscowej fabryki chemicznej. Luboński szlak można zwie-
dzać samodzielnie, korzystając z tablic edukacyjnych oraz 
aplikacji, ale najlepiej wybrać się na jedną z cyklicznych wy-
cieczek z przewodnikiem, które są rzadką okazją, by zajrzeć 
do środka zabytkowych fabryk.

~ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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WZP.6721.4.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o�wyłożeniu�do�publicznego�wglądu�projektu�miejscowego�pla-
nu�zagospodarowania�przestrzennego�dla�terenów�przy�ul.�Skó-
rzewskiej�w�Wysogotowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. 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 2021r. poz. 2373) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy 
ul. Skórzewskiej w Wysogotowie wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 1 marca 2022r. do 25 marca 2022r.

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 14 marca 2022r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o 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 2005r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1005) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym 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 15 
kwietnia 2022r.

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

WZP.6721.11.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o�wyłożeniu�do�publicznego�wglądu�projektu�zmia-
ny miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzenne-
go�dla�terenów�działek�nr�25�i�26/57�przy�ul.�Szkolnej�
w�Chybach.

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 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 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 2021 r. poz. 2373 
ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-
renów działek nr 25 i 26/57 przy ul. Szkolnej w Chybach wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 lutego 2022 r. 
do 29 marca 2022 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. 61-89-59-269) lub drogą elek-
troniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-
-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.
tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 07 marca 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o 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 2021 r. poz. 
1005) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpi-
sem 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 
kwietnia 2022 r. 

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

-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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~ reklama

Myśląc o inwestycji w instalację fotowoltaiczną, chcemy 
by nasze pieniądze, ale także dom czy firma były bez-
pieczne. Jak zatem wśród tak wielu firm oraz sprzętu 

wybrać to, co będzie dla nas najlepszą opcją? Czym powinni-
śmy kierować się przy wyborze wykonawcy? Wszak decydując 
się nawet na najlepszy sprzęt, przy nieprecyzyjnym jego mon-
tażu istnieje ryzyko awarii. Decyzja więc jest nie lada wyzwa-
niem, szczególnie, gdy chcąc skorzystać jeszcze ze „starych” 
warunków prosumenckich odczuwamy presję czasu. 

Czy w takim razie jesteśmy zmuszeni szukać kompromisu? Bez-
pieczeństwo naszej inwestycji i domu, kosztem ceny, jakości? Nic 
bardziej mylnego. O tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz 
ochronić fundusze opowie nam Jakub Kowalski, prezes firmy Solar 
Project – certyfikowanego partnera SolarEdge w Polsce.
Panie�Jakubie,�nie�ukrywajmy,�że�obecny�moment�jest�bardzo�

newralgiczny,�jeśli�chodzi�o�fotowoltaikę.�Niedługo�dojdzie�do�
zmiany�sposobu�rozliczeń�prosumentów.�Czy�inwestorzy,�którzy�
chcą�jeszcze�być�rozliczani�na�starych�warunkach,�powinni�się�
spieszyć?�

To prawda, niestety czas nas goni. Po ogłoszeniu zmian w sposo-
bie rozliczania prosumenta mamy bardzo dużą ilość zapytań. Często 
są to klienci, którzy dopiero zaczynają swoje rozeznanie w temacie 
fotowoltaiki i nie są pewni, na co zwrócić uwagę oraz czym się kie-
rować. Celem Solar-Project jest pomoc takim klientom przy wybo-
rze jak najlepszej opcji, idealnie dopasowanej do zapotrzebowania. 
Wszak usatysfakcjonowany klient, to nasza najlepsza wizytówka.
Czy�to,�dlatego�dołączyli�Państwo�do�grona�certyfikowa-

nych�partnerów�SolarEdge�w�Polsce?
Tak. Jak powiedziałem wcześniej, zadowolony klient, to nasza 

najlepsza reklama. Zależy nam nie tylko na zadbaniu o naszego 
klienta na poziomie zakupu instalacji, ale także po montażu. Dbamy, 
by inwestycja jakiej dokonują z naszą firmą była jak najmniej zawi-
ła. Nasi pracownicy wspierają klienta od A do Z w drodze do wyko-
nania instalacji fotowoltaicznej, również w kwestiach formalnych. 
Dlatego tak ważnym było stanie się certyfikowanym partnerem, 
a co za tym idzie certyfikowanym serwisem SolarEdge w Polsce. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wspierać naszych 
klientów, również po zakończonej inwestycji. Będąc ich wsparciem 
serwisowym. To buduje zaufanie, a to jest dla nas najcenniejsze.
Czym�jest�sama�technologia�firmy�SolarEdge?�Dlaczego�de-

cydując�się�na�instalację�fotowoltaiczną�powinniśmy�rozważyć�
to�rozwiązanie?�

Mówiąc o SolarEdge w domyśle mamy optymalizatory mocy dla 
instalacji fotowoltaicznej, które początkowo były dedykowane do 
zacienionych, problematycznych dachów. Jednak optymalizatory 
SolarEdge to nie tylko rozwiązanie na zacienienia, a dużo więcej. 
Zastosowanie optymalizerów pozwala na monitoring instalacji oraz 
zwiększenie uzysków nawet o 25%. Stosując SolarEdge, wydajność 
naszej instalacji nie zależy od jej najsłabszego ogniwa. Każdy mo-
duł PV pracuje niezależnie, dając z siebie 100% możliwego uzysku. 
To ważne, gdy mówimy o powierzchniach z ograniczonym miej-
scem, chcąc wykorzystać je w pełni, by każda zainwestowana zło-
tówka przyniosła nam jak największy zysk. 

Dodatkowym atutem, jest system Safe DC – rozwiązanie prze-
ciwpożarowe i przeciwporażeniowe, które w razie awarii obniża 
napięcie systemu do wartości bezpiecznej dla użytkownika, stra-
żaka, montażysty. Bez wykorzystania optymalizatorów SolarEdge 
w przypadku sytuacji kryzysowej napięcie instalacji wynosiłoby ok. 

1000 V, co jest śmiertelnym zagrożeniem. Podczas pożaru domu, 
zaopatrzonego w instalację fotowoltaiczną, gdy straż odetnie zasila-
nie, ugaszenie ognia jest możliwe i bezpieczne dla gaszącego, czego 
nie możemy powiedzieć w przypadku standardowej instalacji foto-
woltaicznej. Niestety wtedy jedyną możliwością jest kontrolowane 
spalanie, by pożar nie przeszedł na sąsiadujące budynki.
Mówi�Pan�o�instalacji�fotowoltaicznej�jak�o�inwestycji�finan-

sowej,�dlaczego?
Tak to należy postrzegać. Przedsięwzięcie jakim jest instalacja fo-

towoltaiczna to nie tylko wydane pieniądze. To inwestycja w nasz 
zysk, mniejsze rachunki za energie elektryczną, ochrona przed pod-
wyżkami energii elektrycznej oraz częściowa niezależność. Dlate-
go decydując się na montaż powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko 
na sprzęt jaki zostanie zastosowany, ale również na jakość montażu 
jaką oferuje wykonawca. Dobrze wykonana instalacja to ochrona 
naszego pieniądza, gwarantowany zarobek a ponad wszystko bez-
pieczeństwo.
Wracając�do�rozwiązania�jakim�jest�SolarEdge,�wspomniał�

Pan�o�pełnym�monitoringu�instalacji.�Jakie�daje�korzyści?�
Gdy mówimy o monitoringu instalacji mamy na myśli pełny mo-

nitoring jej pracy i wydajności. Dedykowana aplikacja pozwala na 
dostęp do podglądu instalacji na telefonie, tablecie, czy też kom-
puterze. Dzięki automatycznemu wykrywaniu i sygnalizowaniu 
awarii, użytkownik jest w stanie niemalże natychmiast zauważyć 
problem i zgłosić go do partnera serwisowego. Zastosowanie moni-
toringu pozwala takim firmom jak Solar-Project na szybką diagno-
stykę problemu oraz jeśli to możliwe zdalną naprawę usterki.
Niestety�nie�każdy�problem�możemy�rozwiązać� zdalnie,� co�

wtedy?�Czy�warto�nadal�inwestować�w�rozwiązanie,�skoro�i�tak�
musi�przyjechać�ekipa�serwisowa?

Zdecydowanie tak. Nawet jeśli wystąpi problem, którego nie 
można rozwiązać zdalnie, zastosowanie optymalizatorów pozwala 
na dokładne zdiagnozowanie awarii, znalezienie jej źródła, a co za 
tym idzie szybszą naprawę. Ekipa serwisowa Solar-Project jadąc na 
miejsce usterki jest dokładnie przygotowana, wie co należy zrobić 
oraz jakie elementy instalacji wymienić, bez podejmowania czaso-
chłonnej diagnostyki na miejscu, u klienta. Dzięki tak sprawnemu 
działaniu, nie narażamy naszych klientów na straty związane z dłu-
gotrwałym spadkiem uzysków z instalacji spowodowanych awarią. 
Czy�cena�instalacji�fotowoltaicznej�z�zastosowaniem�technolo-

gii�optymalizatorów�jest�zatem�znacząco�wyższa�w�porównaniu�
do�standardowych�rozwiązaniach?

Różnica cenowa to jedynie kilka procent. Jednakże te kilka pro-
cent znacząco wpływa na naszą satysfakcję, zysk, komfort a przede 
wszystkim bezpieczeństwo – które jest bezcenne. Rozwiązanie ja-
kim dysponuje SolarEdge to przede wszystkim bezpieczeństwo na-
szej instalacji, naszego domu lub firmy. 

Solar Project Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Prosta 30, 62-002 Złotniki 

www.solar-project.pl 
+48 512 267 350  |   biuro@solar-project.pl

SOLAR-PROJECT dołączył do grona 
certyfikowanych partnerów SolarEdge w Polsce



luty 2022 | sąsiadka~czytaj |    49

~ i na koniec

Pani Magdalenie Wesołej
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  

Brata 

składają
Dyrekcja, grono pedagogiczne, 

pracownicy i uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych 

Tarnowo Podgórne.

Pani Stefanii Michalak
składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

śp. Leona Michalaka

Sołtys oraz Rada Sołecka Baranowa wraz z mieszkańcami

Rodzinie 

JOLI I ANDRZEJA SIWKÓW 
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci Teściowej, Mamy, 
Babci i Prababci

śp. ALFREDY SIWKI

składa sołtys  
Mieczysław Paczkowski, Rada 
Sołecka oraz Radni z Baranowa

Zmarła nasza seniorka 

śp. Janina Orzeł
Rodzinie wyrazy współczucia 

składają 
Koleżanki i Koledzy  

z Klubu Seniora Sady

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego
    Umberto Eco

Pani

Justynie Staroście
Dyrektor Przedszkola Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają

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

Naszemu Pracownikowi

Wojciechowi Dobrzenieckiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty

składa  
Zarząd i pracownicy

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

Pani 

Justynie Staroście
Dyrektor Przedszkola „Pod Wesołą 
Chmurką” w Tarnowie Podgórnym 

oraz Jej Rodzinie i Bliskim,
najszczersze wyrazy współczucia 
oraz słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci 

Taty
składają

Współpracownicy Przedszkola
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~ reklamy

PRZYJMĘ DO OPIEKI PRZY MAMIE 
osobę dyspozycyjną, najchętniej z Przeźmierowa  

lub bliskiej okolicy

501 707 795
Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Kari-
na Biała, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard..

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 10.02.2022 r.

Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo – studioPROJEKT – Przeźmierowo, ul. Ryn-

kowa 148, tel. 601 70 55 41, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO – Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
  Sklep „Dobre Okna” – Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A 

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. archiwum

• DAM PRACĘ
• Pani do sprzątania szukam w T. Pod-
górnym, 1x w tygodniu. 780 146 423 

• SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się osobą starszą w Prze-
źmierowie. Mam doświadczenie 530 
109 670
• Podejmę się prac ogrodniczych oraz 
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518 
345
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Emeryt Złota Rączka, remonty, na-
prawy, tel. 609 697 398
• Pani z doświadczeniem zaopieku-
je się osobą starszą na terenie gminy. 
533 696 051

Oferty prosimy składać pod adresem:

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• terminowe rozliczanie pracy

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

• Magazynier

• Portier

• Pomocnik 
magazyniera

 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKA

REHABILITACJA
NOWO POWSTAJĄCE CENTRUM REHABILITACJI

NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ
NA ZASADACH PARTNERSKICH

GÓRA gmina TARNOWO PODGÓRNE
INFORMACJA:  602 760 684
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z certyfikatem 

Imperial Tobacco w Polsce - jeden z największych producentów 
wyrobów tytoniowych w kraju oraz część Grupy Imperial Brands  
– po raz kolejny udowadnia, że należy do pracodawców  
o najwyższych standardach zatrudnienia!

Imperial Tobacco Polska S.A. otrzymał wyróżnienie Top Employer już po raz dwunasty, 
a  Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. po raz dziewiąty. Dodatkowo, obie spółki  
w Polsce uzyskały piąty raz z rzędu – prestiżową certyfikację Top Employer Europe.

Rozdanie certyfikatów Top Employer 2022 
odbyło się tradycyjnie na początku roku. 
Po raz kolejny wśród nagrodzonych znalazł 
się Imperial Tobacco w Polsce, część 
globalnej firmy Imperial Brands. 

Firmę tworzą Imperial Tobacco Polska S.A. 
z siedzibą i fabryką w Tarnowie Podgórnym 
k. Poznania oraz Imperial Tobacco Polska 
Manufacturing S.A. z siedzibą i fabryką w Radomiu. 
Obie spółki zatrudniają niemal 2 000 osób.

Jako odpowiedzialny pracodawca, 
skupiliśmy nasze wysiłki na wzmacnianiu 
poczucia bezpieczeństwa pracowników.  
To „szalone czasy”, które wymagają  
od nas siły, poczucia wspólnoty  
i odpowiedzialności. Chcemy, aby 
zatrudnione u nas osoby wiedziały, że 
troszczymy się o nich, nie tylko w wymiarze 
zawodowym, ale także tym prywatnym.

Wojciech Skowroński 
Dyrektor Fabryki w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem

Imperial Tobacco 
z certyfikatem 
Top Employer 
2022!
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BEZPOŚREDNIO 
KUPIĘ ZIEMIĘ 

POD AKTYWIZACJĘ 
GOSPODARCZĄ

wsx7177@gmail.com

Tel. 788-496-662

ZATRUDNIMY
Operatora Maszyn Produkcyjnych
 
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne/Sady - ul. Rolna 3

SZUKAMY CIEBIE, A TY NAS!
Opis stanowiska:

Zeskanuj kod QR, napisz lub zadzwoń do nas:
rekrutacja@dssmith.com
tel. 604 514 554

Oferujemy:
• stabilną pracę w systemie dwóch zmian
• atrakcyjne wynagrodzenie
• klarowny system premiowy
• prywatną opiekę medyczną
• najwyższe standardy BHP... i dużo więcej!

KOREPETYCJE  
Z JĘZYKA POLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE DO MATURY 

EGZAMINATOR OKE
TEL. 518 549 824

lex-pro.com.pl
Tel. 723 384 768

Usługi BHP
Ochrona danych osob.

Doradztwo prawne

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

DO WYNAJĘCIA

80 m2, Przeźmierowo
tel. 601 70 55 41
(dostępne od 05.2022)

kuchnie   łazienki   sypialnie 
  zabudowy

UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+ 48 787 885 865

kontakt@ohdm.pl

facebook.com/odhebladomebla

www.ohdm.pl

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu: mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl
Od 20 lat na rynku nieruchomości

tel.: 605 13 85 13  ul. Rynkowa 75c/106, Przeźmierowo 
biuro@suszkaisyn.pl (Zielony Pasaż - I piętro

Suszka i Syn Nieruchomości

WYCINKA  ORAZ

     PIELĘGNACJA

•  wycinka, pielęgnacja drzew 
metodą alpinistyczną

•  wycinka drzew metodą 
tradycyjną

•  wywóz i zrąbkowanie 
materiału pozostałego po 
pracach wycinkowych lub 
pielęgnacyjnych

•  ocena stanu drzew pod kątem 
możliwych zagrożeń oraz 
związane z tym zalecenia 
pielęgnacyjne lub wycinkowe

✆✆ 508 296 213
stachowskiart77@gmail.com

 DRZEW
METODĄ ALPINISTYCZNĄ
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OGRODY
• wertykulacje
• pielęgnacje
• porządki
tel. 509 847 494

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

tel. 694 99 88 21

 

 

 

 

 

 

 

NOWY CENNIK NA ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 573 172 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/ TONA 
Orzech  28 MJ  

Kostka, węgiel gruby            28 MJ  

     Eko groszek            28 MJ  

Miałogroszek 26 MJ  

Workowany 
Orzech 

28 MJ  

Workowany 
 Eko groszek                

28 MJ  

SKŁAD OPAŁU 

ul. Szkolna 3 

62-080 Góra 

www.eko-gora.pl 

GODZINY OTWARCIA: 

 PON. - PT. 8:00 – 16:00    SOB. 8:00 – 13:00 

TRANSPORT            

OD 1 TONY    

GRATIS! 

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 

Ceny 
zmienne  

 
Prosimy 
o telefon 

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

Sprzątanie: hal • magazynów 
• �rm • biur • domów 

www.mikomag.pl 603 203 079

oraz sprzątania poremontowe

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

Przeźmierowo 
1-2 os. do wynajęcia 
Tel. 506 132 410

DO WYNAJĘCIA
2-POKOJOWE MIESZKANIE  

W SADACH
880 165 282
KAŹMIERZ  

Do wynajęcia lokal 80m2

(dobra lokalizacja)
TEL. 888 041 211

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

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

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

kom. 602 659 208
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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

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

PORADNIA
DIETETYCZNA

✆ Rejestracja: 608 032 592 
Tarnowo Podg.., ul. RRookkiieettnniicckkaa 44

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818

fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

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

tel. 508 610 256
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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

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

   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. 800-1800

Sobota 900-1400

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

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 
DOSZCZELNIENIE OKIEN!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena 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

• 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.

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281
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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

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
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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

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

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

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     architektpoznan-arx.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE - MODERNIZACJE



luty 2022 | sąsiadka~czytaj |    59

~ promocja

Szanowni Mieszkańcy!

Większość z Was mam przy-
jemność znać od – nie przy-
mierzając – 30 lat. Byliśmy 

razem, kiedy miałem zaszczyt pracować 
jako Wójt Tarnowa Podgórnego. To wła-
śnie wtedy nasza gmina walczyła o mia-
no jednej z najdynamiczniej rozwijają-
cych się w kraju. Jestem niezmiennie 
dumny, że do dzisiaj jest tak postrzega-
na. Szliśmy ramię w ramię, kiedy z nie-
spotykaną wcześniej w polskiej polityce 
energią zakładaliśmy Platformę Oby-
watelską – najpierw jako ruch, następ-
nie jako partię. Czułem Wasze wsparcie, 
kiedy byłem wybierany po raz pierwszy 
do Sejmu oraz kiedy jako Przewodni-
czący Wielkopolskiej Platformy pro-
wadziłem ją do kolejnych wyborczych 
zwycięstw. 

Część z Was jest młodsza niż czasy, 
które wspominam. Was z kolei znam 
właściwie „od zawsze”. Chociaż je-
steście często młodsi niż moje dzieci, 
Wasza pomoc jest dla mnie niezwykle 
cenna i dodaje mi energii, której za-
zdroszczą mi inni politycy. 

Niesiony Waszym wsparciem, na któ-
re mogę liczyć każdego dnia, w ubie-
głym roku postanowiłem walczyć 
o stanowisko Przewodniczącego Wiel-
kopolskiej Platformy Obywatelskiej. 
Ponieważ jednak na równi z walecz-
nością cenię rozsądek i zdolność do 

współpracy, poparłem ostatecznie Ra-
fała Grupińskiego, przyjmując propo-
zycję pracy jako Wiceprzewodniczący 
Wielkopolskiej Platformy. Tym samym 
Koło Platformy Obywatelskiej w Tar-
nowie Podgórnym ma ponownie po-
ważną reprezentację na najważniejszym 
w szczeblu w województwie. Dokładnie 
tak traktuję to wyróżnienie – jako repre-
zentowanie Was oraz jako możliwość 
ciężkiej pracy w Waszym imieniu. Chcę 
wykorzystać tę szansę i to nowe otwar-
cie. W tym celu potrzebuję jednak Wa-
szej pomocy. 

O co dokładnie proszę? O to, żeby 
w tych ciężkich czasach było nas wię-
cej. Potrzebujemy w naszym Kole Plat-
formy Obywatelskiej w Tarnowie kolej-
nych osób, które chcą działać i walczyć. 
Obok nas wyrosło nowe pokolenie, 
nie brakuje również ludzi w sile wieku 
oraz tych, którzy z racji wieku mają już 
mniej obowiązków zawodowych. Za-
praszamy�wszystkich�do�współpracy.�
Zapraszamy�każdego,�komu�zależy�na�
naszej� gminie,� na�Wielkopolsce� i� na�
kraju.�Zapraszamy�studentów,�przed-
siębiorców,�nauczycieli,�lekarzy�i�tych,�
którzy�przeszli�na�emeryturę.�Zapra-
szamy�–�na�Was�zależy�nam�szczegól-
nie�–�osoby�młode�i�kobiety.�To grupy 
z ogromnym, nadal niewykorzystanym 
w działalności publicznej, potencja-
łem. Chcemy czerpać z Waszych pomy-
słów, wiedzy i doświadczeń. Wzbudźmy 

wspólnie raz jeszcze tę energię, któ-
ra towarzyszyła nam podczas zakłada-
nia Platformy. Jeżeli kiedykolwiek było 
nam to potrzebne, to właśnie teraz! 

Mam autentyczną nadzieję, że mój 
apel do Was, do osób mi najbliższych 
i najdroższych, będzie skutkować setka-
mi nowych pomysłów i społecznych ini-
cjatyw. Głęboko liczę na Waszą aktyw-
ności i na to, że również tym razem nie 
zawiedziecie. 

W świetnym serialu „New Amster-
dam”, który wielu z Was zna zapewne 
z jednej z internetowych platform te-
lewizyjnych, Max Goodwin, dyrektor 
ogromnego szpitala, dokonuje w nim re-
wolucji. Jej symbolem staje to, jak Go-
odwin zwraca się do wszystkich osób, 
z którymi się styka: - Jak mogę pomóc?. 
Tych kilka prostych, a jednocześnie ma-
gicznych słów, potrafi zmienić wszyst-
ko. 

I właśnie w tym duchu chciałbym się 
dzisiaj do Was zwrócić i zaprosić Was 
do współpracy. Nazywam się Waldy 
Dzikowski. Jak mogę pomóc? 

             Waldy Dzikowski

Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego 
PO-Koalicji Obywatelskiej
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biuro@waldydzikowski.pl
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+48 608 370 225
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