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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!
W tej tak trudnej sytuacji odpowiedzieliśmy sercem, 

pomagamy od pierwszych chwil wojny w Ukrainie. 

Pomagamy tu na miejscu, jak również organizujemy 

wsparcie wysyłane do Ukrainy. Jak to dobrze, że na-

szą Gminę tworzą tak wrażliwi mieszkańcy i przedsię-

biorcy. 

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej jest 

specjalna zakładka z różnymi ofertami wsparcia i ale 

także aktualnościami i wskazówkami (w dwóch języ-

kach: polskim i ukraińskim) – to dobre źródło informa-

cji zarówno dla osób przybywających, jak i tych, którzy 

chcą służyć wsparciem. 

Co ważne: pomagajmy mądrze i długofalowo. 

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Zorganizowana przez Stowarzyszenie „Dar Serc” 90. ak-
cja krwiodawstwa odbyła się 12 maja w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Zgłosiły się 82 

osoby, z których – po wywiadzie medycznym – krew oddały 
64. – Bardzo się cieszę, że grono krwiodawców powiększyło 
się o 19 nowych osób, a do bazy dawców szpiku zapisała się 
1 osoba – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia „Dar Serc”. – Dzięku-
ję wszystkim, którzy wspierają i promują naszą inicjatywę, bo 
możemy wspólnie zbierać kolejne litry tego cennego leku.

Następna akcja honorowego krwiodawstwa w Tarnowie 
Podgórnym Stowarzyszenie zaplanowana jest na 14 maja 
– również w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym. ~ ARz

19 nowych  
      krwiodawców! 
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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

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne,
serdecznie dziękuję za wsparcie okazywane osobom przybywającym do naszej Gminy z Ukrainy. Jestem 

niezwykle zbudowany tym, że działamy wspólnie: mieszkańcy i przedsiębiorcy. To pokazuje, że jesteśmy 
wspólnotą ludzi o wrażliwych, otwartych sercach.  

W naszym Banku Solidarności z Ukrainą mamy cały czas kilkaset ofert pomocy – od zakupu art. spożyw-
czych, chemii gospodarczej i środków czystości, przez wolontariat, pomoc psychologiczną i medyczną po 
zapewnienie noclegu. To potężna dawka bezinteresownej, bardzo potrzebnej pomocy, z której warto korzy-
stać. Proszę również o zgłaszanie kolejnych propozycji. 

W dwóch punktach, w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, działają nasze gminne magazyny pomocy 
humanitarnej, do których można codziennie od poniedziałku do piątku w doz. 16.00 – 19.00 przywozić po-
moc rzeczową. Tam również mogą kierować się osoby przyjeżdżające z Ukrainy, by bezpłatnie otrzymać 
artykuły pierwszej potrzeby. Chcemy, by magazyny służyły jak najdłużej, dlatego proszę o regularne przy-
wożenie pomocy rzeczowej do tych punktów.   

W naszych placówkach oświatowych przybywa dzieci z Ukrainy – dziękuję za przyjazne przyjęcie ich do 
społeczności szkolnych i przedszkolnych. Mam nadzieję, że czas spędzony wśród rówieśników przyniesie 
im radość i uśmiech. 

Zachęcam do sprawdzania informacji na naszej gminnej stronie internetowej w zakładce Solidarni 
z Ukrainą (www.tarnowo-podgorne.pl/ukraina). Informacje tam zawarte są również w jęz. ukraińskim, dla-
tego proszę polecać ją naszym ukraińskim gościom.

Na żywo o Gminie
Zapraszamy na cotygodniowe spotkania online Wójta 

Tadeusza Czajki z mieszkańcami. Odbywają się one 
w poniedziałki, o godz. 18.00, na stronie facebookowej 

Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. 
Zapraszamy i zachęcamy do zadawania pytań. 

~ ARz



4    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2022

~ 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)

Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Platyno-
wej oraz skrzyżowania Szamotulska / Kasztanowa / 
Platynowa. Złożono wniosek o dofinansowanie zada-
nia 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. Trwa opracowanie zmiany miej-
scowego planu

Chyby
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Kasztano-
wej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze 
środków zewnętrznych

Opracowano dokumentację na budowę świetlicy wiej-
skiej. Trwa opracowanie zmiany miejscowego planu

Trwa budowa pieszojezdni 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)

Przekazano plac budowy oświetlenia ul. Długiej – 
w kierunku Kokoszczyna

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

Trwa budowa oświetlenia ul. Edmundowskiej i Leśnej

Kokoszczyn 
Trwa procedura  wyboru wykonawcy budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem 
Podgórnym – od Kokoszczyna do Góry

Przekazano plac budowy oświetlenia ul. Lipowej – 
w kierunku Góry

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

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zatwierdziła ostateczne roz-
liczenie naszego wośpowego grania. I teraz możemy ogłosić to oficjalnie: 
w trakcie 30. Finału zebraliśmy 340 327,71 zł (184 459,83 zł ze zbiórki ulicz-

nej, 53 545 zł z eSkarbonki i 102 322,88 zł z licytacji na Allegro). Kolejny raz pobi-
liśmy rekord! Dziękujemy za Państwa hojność i otwarte serca.

Okazją do podsumowania Finału było spotkanie osób zaangażowanych w orga-
nizację tego wydarzenia w naszej Gminie. Otworzył je Wójt Tadeusz Czajka, który 
podziękował za energię, kreatywność i poświęcony czas. Następnie dyplomy z po-
dziękowaniami wręczyła Szefowa Sztabu WOŚP Tarnowo Podgórne Barbara Przy-
jemska: – W sposób szczególny dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarnowie 
Podgórnym za ogrom trudu poniesionego w związku z organizacją 30. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potem był czas na nieformalne rozmowy – jeste-
śmy przekonani, że wiele z nich będzie inspiracją dla przyszłorocznych wośpowych 
wydarzeń.

Swoje nagrody odebrali już wolontariusze z najlepszym wynikiem ze zbiórki 
ulicznej. To Amelia Paluch – 3 214,53 zł, Wiktor Nagórka-Roćko – 2 617,68 zł oraz 
Daria Łapszewicz – 2 488,15 zł. Gratulujemy!

~ ARz

WOŚP rozliczony  
i potwierdzony!

Amelia Paluch Daria Łapszewicz

Wiktor Nagórka-Roćko
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~ aktualności

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
zaprasza na bezpłatne warsztaty

WYBÓR I OPRACOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ ONLINE
5 kwietnia 2022, warsztaty w formule online w godz. 9.00 – 15.00

Networking: 9.00 – 10.00, Zajęcia online/ offline: 10.00 – 15.00 (w tym praca w grupach/ indywidualna – 2 
godz.)

Szkolenie zapoznaje z możliwościami zwiększenia rozpoznawalności marki, sprzedaży i jej rentowności, dzięki wykorzy-
staniu strategii e-marketingu. Pokazuje obecne trendy w marketingu internetowym. Umożliwia nabycie umiejętności 
tworzenia efektywnych strategii marketingowych opartych o Internet. Zapoznaje z narzędziami Google, Facebooka, In-
stagrama, YouTube do analizowania efektywności kampanii reklamowych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsz-
tatów, gdzie stawiamy nacisk nie tylko na wykorzystanie i poznanie samych narzędzi, ale w szczególności prezentujemy 
możliwości wykorzystania ich w praktyce.

W programie szkolenia: tradycyjny a wirtualny marketing, praktyczne koncepcje e-marketingowe, strategia e-promocji 
– optymalny zestaw narzędzi, określenie celów i zdefiniowanie strategii firmy, segmentacja rynku, persona i archetypy, 
planowanie kampanii reklamowej, skuteczny brief - wybór agencji - model rozliczeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Rekrutacja potrwa do 1 kwietnia 2022 r. Liczba 
miejsc na szkolenie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do 27 marca trwa głosowanie w kolejnej edycji Budże-
tu Inicjatyw Społecznych.  Głosujemy projekty, które 
zostały zgłoszone do II edycji 2020 r., ale wówczas 

procedurę przerwała pandemia. Teraz powracamy do tych pro-
pozycji – i wszystko w Państwa rękach. Głosować można za-
równo elektronicznie (za pomocą platformy konsultacje spo-
łeczne na naszej stronie internetowej tarnowo-podgorne.pl) 
oraz w wersji papierowej (karty do głosowania można pobrać 
na naszej stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy w bu-
dynku A lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie). Poniżej przed-
stawiamy zgłoszone projekty:

Projekt I RODZINNA BIESIADA „MAMA, TATA i JA” 
łącząca pokolenia

Miejsce: Chyby
Rodzinna biesiada integrująca pokolenia, sąsiadów. Spotka-

nie przy suto zastawionych stołach, wspólne śpiewy biesiadne, 
muzyka na żywo, konkursy z nagrodami, gry zabawy z anima-
torami dla dzieci

Projekt II
POBIEGNIJMY RAZEM – TERAPIA TAŃCEM I RU-

CHEM
Miejsce: świetlica wiejska w Baranowie
Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tera-

pia tańcem i ruchem. Warsztaty prowadzone będą przez dy-
plomowanego pedagoga tańca i terapeutkę Monikę Gałęską. 
Zajęcia opierają się na rozmowie oraz rozmaitych działaniach 
kreatywnych i rozwojowych poprzez taniec, ruch, środki pla-

styczne i muzyczne, praca z rekwizytem i elementy integru-
jące. Profesjonalna metoda pracy, oprócz aspektów terapeu-
tycznych pozwala na zapoznanie się z tajnikami różnorodnych 
technik tańca( klasyka, jazz, ludowy czy współczesny), ale 
również pozwala na podjęcie ruchu spontanicznego, dzięki 
któremu balast napięć, stresów i trudnych emocji jest uwol-
niony i kreatywnie przepracowywany

Projekt III
WYSOGOTOWO TRADYCYJNIE: ŚWIĘTO PYRY
Miejsce: teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej
Spotkanie integracyjne, propagujące ruch jako sposób na 

zdrowy tryb życia dla mieszkańców Wysogotowa, catering 
i konkursy z „pyrą” w tle, animacje dla dzieci, zawody spor-
towe, pokazy tańca, stanowisko łucznicze i wiatrówkowe, Al-
pakoterapia. 

Projekt IV
TURNIEJ SZACHOWY I IMPREZA SĄSIEDZKA
Miejsce: Osiedle Ptasie, Przeźmierowo
Impreza rodzinna plenerowa, turniej podzielony na cztery 

kategorie wiekowe: 6-8 lat,8-14,14-18 i powyżej 18 lat. Głów-
nym celem imprezy będzie integracja społeczności lokalnej 
oraz wzmacnianie więzi lokalnych. Finałem turnieju szacho-
wego będzie impreza- uroczyste przyjęcie z poczęstunkiem, 
w trakcie którego zostaną wręczone nagrody dla uczestników 
i zwycięzców. 

Zagłosuj na BIS!
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~ aktualności

Lusówko
Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Ro-
zalińskiej i Sierosławskiej

Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej 
(od ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. 
Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od 
ul Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Złożono wniosek o do-
finansowanie 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 kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

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

Opracowano dokumentację na termomodernizację 
starego budynku szkoły podstawowej. Czekamy na 
pozwolenie na budowę

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie 
zazielenienia płyty Rynku w Przeźmierowie

Rumianek
Opracowano projekt rozbiórki i budowy budynku ko-
munalnego przy ul. Szkolnej. Czekamy na pozwolenie 
na budowę

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

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ul. Jeżynowej

Trwa budowa 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 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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)

Trwają prace związane z utwardzeniem tłuczniem ul. 
Aksamitkowej, Bratkowej i Mieczykowej

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

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

Nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Batorowskiej 
znalazł się na liście rezerwowej

Skorzystaj z bezpłatnych progra-
mów finansowanych z budże-
tu Gminy Tarnowo Podgórne ze 

środków budżetu gminy finansowanych 
jest kilka programów polityki zdrowot-
nej skierowanych do naszych mieszkań-
ców.  

Leczenie niepłodności metodą za-
płodnienia pozaustrojowego in vitro  

Realizujemy program „Leczenie nie-
płodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego in vitro dla mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-
2024”. Na chwilę obecną do progra-
mu zakwalifikowanych zostało 7 par. 
Wszystkie pary skorzystały z usług Gi-
nekologiczno-Położniczego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Środki przeznaczone w 2022 roku 
na jego realizację to 50 tys. zł., a kwota 
dofinansowania wynosi 5 tys. zł pod wa-
runkiem przeprowadzenia co najmniej 
jednej procedury a maksymalnie dwóch 
procedur. Pozostałe koszty ponoszą pa-
cjenci. Przypominamy, że realizacją 
procedur zapłodnienia pozaustrojowego 
w ramach naszego programu zajmuje się 
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kli-
niczny Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego, Poznań, ul. 
Polna 33, tel. kont. 618 419 119, e-mail: 
ivf-lab@gpsk.am.poznan.pl

Rehabilitacja dla osób po 60 roku 
życia

Realizujemy również programu skie-
rowany do osób po 60 roku życia zma-
gających się z różnego rodzaju dysfunk-
cjami narządów ruchu, kręgosłupa czy 
odczuwających bóle mięśniowe. Pole-
ga on na przeprowadzeniu serii zabie-
gów rehabilitacyjnych dostosowanych 
do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie 
wynosi  do 500 zł/osobę.  Środki prze-
znaczone na jego realizację w 2022 roku 
to 100 tys. zł.

 Kryteria jakie należy spełnić aby zostać 
zakwalifikowanym do w/w programu:

• musisz mieć ukończony 60 rok życia
• jesteś mieszkańcem Gminy Tarno-

wo Podgórne i posiadasz Kartę Miesz-
kańca

• posiadasz skierowanie na zabiegi 
od lekarza rodzinnego lub specjalisty

• w ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzy-
stałeś z zabiegów rehabilitacyjnych ze 
środków NFZ i nie masz umówionych 
takich zabiegów w ciągu najbliższego 
miesiąca (stan na dzień zgłoszenia się 
do programu).

Aby skorzystać z zabiegów należy 
zgłosić się do REHABILITACJA RE-
HAPUNKT, ul. Nowa 15, 62-080 Tar-
nowo Podgórne, tel. 666 098 111

Szczepienia przeciwko pneumoko-
kom

Program profilaktyki zakażeń pneu-
mokokowych jest skierowany dla osób 
powyżej 60 roku życia – mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne, posiadają-
cych Kartę Mieszkańca

Szczepienia prowadzą:
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo 
Podgórne, pon.-pt, w godz. 8.00-18.00, 
tel. 61 81 46262,

Przychodnia MED-LUX, ul. Rynko-
wa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, 
w godz. 8.00- 18.00, tel. 6181 63 900.

Szczepienia przeciwko meningoko-
kom

Szczepienia są kierowane do dzieci 
w wieku 12-23 mies. życia – mieszkań-
ców Gminy Tarnowo Podgórne i posia-
dających Kartę Mieszkańca.

Szczepienia prowadzą:
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

SALUBER, ul. Sportowa 1, Tarnowo 
Podgórne, pon.-pt, w godz. 8.00-18.00, 
tel. 61 81 46262

Przychodnia MED-LUX, ul. Rynko-
wa 63, 62-081 Przeźmierowo, pon. – pt, 
w godz. 8.00- 18.00, tel. 6181 63 900

Na zdrowie!
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Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukra-
iny od 24.02.2022 r., mogą wyrobić numer PESEL 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (budynek 

C) ul. Poznańska 94. Nadanie numeru PESEL będzie możli-
we od 16 marca 2022 roku. Prosimy, aby osoby ubiegające 
się o numer PESEL, w miarę możliwości nie pojawiały się 
w Urzędzie w pierwsze dni funkcjonowania systemu. Przy-
pominamy, że uchodźcy przybywający z Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym, na rejestrację w systemie mają 60 dni 
od momentu przekroczenia granicy.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru 
PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie mogą załatwić 
sprawę bez konieczności wcześniejszego umawiania się, nato-
miast liczyć się trzeba z wydłużonym czasem obsługi.

Co to jest PESEL?
Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przy-

pisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wy-
czytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:
• korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
• założenia konta w banku,

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL
Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się Urzędu 

Gminy Tarnowo Podgórne (budynek C) ul. Poznańska 94 
w godzinach pracy urzędu.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL
• Papierowy wniosek składa się osobiście. Pobierz wniosek 

w języku ukraińskim (pdf, 517 kb), bądź wniosek w języku ro-
syjskim (pdf, 551 kb).

• Wniosek jest bezpłatny.
• Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo 

urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodaw-
cę.

• Wniosek musi być czytelnie podpisany.
• Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego 

przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński pasz-
port wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci, bądź za-
świadczenie o przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. wy-
dane przez Straż Graniczną).

• Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. 
Nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, od któ-
rej pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

• Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i nu-
mer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufane-
go. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez inter-
net (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

• Potrzebne są też fotografie.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka
• Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun 

tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
• Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane 

odciski palców.
• Potrzebne są też fotografie.

ЯК ОТРИМАТИ НОМЕР PESEL?

Всі особи, які прибули до Польщі з України від 
24.02.2022 р. можуть отримати номер PESEL в 
Уряді Гміни Тарново Подгурне (будинок С) вул. 

Познанська 94. Присвоєння номеру PESEL буде можли-
вим від 16 березня 2022 року. Звертаємося з проханням, 
щоб особи, які мають бажання отримати номер PESEL, по 
мірі можливості не приходили до Уряду Гміни в перші дні 
функціонування системи. Нагадуємо, що біженці, які при-
бувають з України в зв›язку з війною, на реєстрацію в сис-
темі мають 60 днів від моменту перетину кордону.

Громадяни України, які подають заявку на присвоєння 
номеру PESEL у зв›язку зі збройним конфліктом в Україні, 
можуть вирішити справу без попереднього запису, але по-
трібно врахувати довший час на обслуговування.

Що таке PESEL?
Номер PESEL це 11 цифр, які індивідуально присвою-

ють кожній людині. З індивідуального номера PESEL мож-
на взнати дату народження та стать.

PESEL є потрібний також для:
• для користування медичних послуг та вакцинації,
• для відкриття банківського рахунку.
Де подається заява на отримання номеру  PESEL
Щоб отримати номер PESEL, потрібно звернутися до 

Уряду Гміни Тарново Подгурне (будинок С) вул. Познан-
ська 94 в години роботи Упяду.

Як подається заява на присвоєння номеру PESEL
• Паперову заяву потрібно подавати особисто. За-

вантаж заяву на українській мові  wniosek w języku 
ukraińskim (pdf, 517 kb), чи на російській мові  wniosek 
w języku rosyjskim (pdf, 551 kb).

• Заява безкоштовна.
• Заяву заповняє особа, яка подає на присвоєння номеру 

PESEL чи урядовець на підставі поданих даних від заявни-
ка.

• Потрібно мати з собою документ, на підставі якого 
особа перетнула кордон ( паспорт біометричний, україн-
ський внутрішній паспорт, свідоцтво про народження ди-
тини, або довідку про перетин кордону від 24 лютого 2022 
року, видану Прикордонною Службою.

• Під час подання заяви беруть відбитки пальців. Це не 
стосується дітей, молодших 12 років та осіб, в яких взяття 
відбитків пальців є фізично неможливим.

• Подаючи заяву, потрібно подати свою електронну ад-
ресу та номер телефону, а також згоду  на створення на-
дійного профілю.Профіль полегшує полагодження різних 
формальностей через інтернет (наприклад, заява про на-
дання грошової допомоги)

• Потрібні також фото. 
Як отримати номер PESEL для дитини 
• За дитину заяву може подати хтось з її батьків,тимча-

совий опікун чи особа, яка фактично опікується нею.
• Від осіб, які мають повних 12 років, братимуть від-

битки пальців.
• Потрібні також фото. 

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
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Przed naszą społecznością duże wyzwanie – otwiera-
my nasze serca i domy na potrzebujących, przyby-
wających do naszej Gminy z Ukrainy. 

Gminne Magazyny Zbiórki Humanitarnej
W Tarnowie Podgórnym oraz w Przeźmierowie uruchomi-

liśmy magazyny zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodź-
ców z Ukrainy. Punkty otwarte są od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.00 – 19.00. 

Magazyn zbiórki pomocy humanitarnej w Tarnowie Pod-
górnym (ul. Nowa 60, Tarnowo Podgórne, szatnie zewnętrzne 
hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicznych)

Magazyn zbiórki pomocy humanitarnej w Przeźmiero-
wie (ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo, sala zerówek przy 
Szkole Podstawowej)

Відкриті 2 гмінні склади – пункти для збирання 
гуманітарної допомоги для біженців з України.    Пункти 
відкриті з понеділка  включно по п’ятницю в годинах 
16.00- 19.00. 

Пункт збирання гуманітарної допомоги в Тарново 
Подгурному за адресою: ul.Nowa, 60, Tarnowo Podgorne ( 
вул. Нова, 60, Тарново Подгурне) в  зовнішній роздягальні 
спортивного залу OSIR в Команді Шкіл Технічних).

Пункт збирання гуманітарної допомоги в 
Пшезьмєрові  за адресою: ul. Koscielna, 46/48, Prze-
zmierowo ( вул. Косьцєльна, 46/48, Пшезьмєрово) в залі 
лампочок в початковій школі.

Szkoły i przedszkola
Садочки, Школи
Dla wszystkich dzieci przybywających z Ukrainy przygoto-

waliśmy profesjonalną, bezpłatną opiekę pedagogiczną w na-
szych przedszkolach oraz szkołach.

W przypadku dzieci niemówiących w języku polskim two-
rzymy oddziały przygotowawcze z nauką języka polskiego 
we wszystkich placówkach oświatowych. Dzieci mówiące po 
polsku przyjmujemy do przedszkoli i szkół dla klas zgodnie 
z wiekiem ucznia.

Aby rozpocząć naukę w przedszkolu bądź szkole wystarczy 
się do niej zgłosić. Listę naszych placówek oświatowych moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej tarnowo-podgorne.
pl/:

•  przedszkola: www.tarnowo-podgorne.pl/dla-mieszkan-
cow/oswiata/przedszkola/ 

•  szkoły: www.tarnowo-podgorne.pl/dla-mieszkancow/
oswiata/szkoly/ 

Oddział wyłącznie dla dzieci przybywających z Ukrainy zo-
stanie uruchomiony w przedszkolu „Malowane Słonie” w Ba-
ranowie. Miejsca dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 691 431 997.

Для всіх дітей, які приїжджають з України, ми 
приготували професійну, безкоштовну педагогічну опіку в 
наших садочках та школах.

У випадку, якщо діти не розмовляють польською мовою, 
створюємо для них підготовчі відділи з вивчення польської 

мови у всіх освітніх закладах. Дітей, розмовляючих 
польською мовою, приймаємо до садочків і шкіл в класи 
відповідно до віку учня.

Щоб розпочати науку в садочку чи в школі, потрібно 
звернутися у ці заклади. Список наших освітніх закладів 
можна знайти на інтернетній сторінці:

•  Садочки: www.tarnowo-podgorne.pl/dla-mieszkancow/
oswiata/przedszkola/

•  Школи: www.tarnowo-podgorne.pl/dla-mieszkancow/
oswiata/szkoly/ 

Відділ виключно для дітей, що приїхали з України, буде 
відкритий в садочку «Мальовані Слоники»( Malowane 
Slonie) в Баранові. Місця для дітей віком 2,5-6 років 
з врахуванням харчування є безкоштовними. Більше 
інформації можна звати по телефону 691 431 997.

Nauka jęz. polskiego
Lekcje w Tarnowie Podgórnym
Zajęcia odbywają się w Sali obok stadionu sportowego 

GKS, ul. 23 Października 34 od 15 marca do 9 czerwca, dwa 
razy w tygodniu (wtorek i czwartek), od godz. 18.00.

Zapisy mailowo na adres mojmounteverest@gmail.com lub 
telefonicznie +48 661 488 477 do Koordynatorki Marty Żak-
-Jędrzejewskiej – Prezes Fundacji Mój Mount Everest.

Lekcje w Baranowie
Świetlica wiejska w Baranowie, w niedziele o godz. 

16.00 oraz 17.00 (w zależności od grupy zaawansowania). 
Zgłoszenia przyjmuje sołtys Mieczysław Paczkowski, tel. +48 
661 590 360.

W tych grupach nie ma już miejsc, dlatego wkrótce urucho-
mimy zapisy na kolejne lekcje w Lusowie, Baranowie i Prze-
źmierowie.

Projekt w całości finansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Pomoc UKRAINIE

Pierwszą karetkę przekazali na granicy osobiście Wójt 
Tadeusz Czajka i Prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz
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Лекції з вивчення польської мови в Тарново Подгурному.
Тарново Подгурнe лекції почнуться в другій половині 

березня в залі будинку біля спортивного стадіону GKS за 
адресою: ul. 23 Pazdziernika, 34 ( вул. 23 Паздзєрніка, 34).

Навчання триватиме від 15 березня до 9 червня 2022 
року і проходитиме лва рази на тиждень (вівторок і 
четвер). Заняття почнуться 18.00 год.

Бажаючих взяти участь у вивченні польської мови 
просимо записуватися на електронну пошту mojmo-
unteverest@gmail.com або на телефон +48 661 488 477 
до координаторки Пані Марти Жак-Йенджеєвської – 
Президента Фундації Мій Моунт Еверест.

Лекції польської мови в Бараново.
Оголошується набір на заняття з вивчення польської 

мови для дорослих громадян України, які відбуватимуться 
в сільській світлиці в Бараново. Щотижневі заняття з 
польської мови булуть відбуватися в неділб о 16.00 год.
(I група) і о 17.00 год. (II група) в залежності від числа 
охочих записатися в групу.

Перші заняття відбудуться в неділю 6 березня о 16.0ї 
год. Про бажання взяти учпсть у вивченні полтської мови 
просимо зголошувати до  Пана Мечислава Пачковського 
на телефон +48 661 590 360.

Проект зв цілому фінансується за кошти Гміни Тарново 
Подгурне.

Pomagamy naszym przyjaciołom z Kamieńca 
Podolskiego 

Pierwsza karetka pojechała do Kamieńca Podolskiego 
w Ukrainie w niedzielę, 6 marca. To z tym miastem Gmina 
od lat współpracuje (w 2018 r. podpisano oficjalną umowę 
partnerską). – Od pierwszych chwil wojny jesteśmy w stałym 
kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, w szczególno-
ści z Wicemerem Kamieńca Wasylem Sukaczem – mówi Wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Otrzymaliśmy sy-
gnał, że najważniejszą i najpilniejszą ich potrzebą jest obecnie 
sprzęt ratujący zdrowie i życie. Dzięki hojności i błyskawicz-
nej reakcji członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsię-

biorców pozyskaliśmy pierwszą karetkę. I wspólnie kontynu-
ujemy zbieranie środków na kolejne. 

Aby przekazać samorządowi Kamieńca karetkę wyposażo-
ną w profesjonalny sprzęt medyczny i wypakowaną pomocą 
rzeczową, na przejście graniczne w Medyce pojechał Wójt Ta-
deusz Czajka i Prezes Stowarzyszenia Ryszard Balcerkiewicz. 
Krótkie spotkanie z ukraińskimi samorządowcami było bar-
dzo wzruszające, ale też mobilizujące do dalszego pomagania.  

Dlatego cały czas Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców zachęca do wpłat na specjalnie na ten cel uruchomione 
konto. Kontynuowana jest zbiórka na portalu zrzutka.pl. 

Na zebranie środków na drugą karetkę społeczność Tarnowa 
Podgórnego potrzebowała niespełna tygodnia. – To pokazu-
je, że mieszkańcy i przedsiębiorcy naszej Gminy mają otwar-
te i wrażliwe serca – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Ale 
wiemy, że potrzeby są nadal ogromne! Dlatego kontynuujemy 
wspólne pomaganie, bo chcemy uzbierać na kolejną karetkę, 
ratującą zdrowie i życie naszych ukraińskich przyjaciół! To 
duży wydatek, ale wierzymy, że wspólnie damy radę. 

Zapraszamy na spotkanie online z pracownikami Urzę-
du Skarbowego Poznań – Jeżyce. Odbędzie się ono 24 
marca o 12.00 na stronie facebookowej Gmina Tarno-

wo Podgórne. Eksperci przypomną zasady korzystania z ulg 
podatkowych, m.in. z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi dla pracują-
cych seniorów czy ulgi dla rodzin 4+. 

Jeżeli chcą Państwo zadać jakieś pytanie w tej materii, to 
prosimy o przesłanie go na adres: promocja@tarnowo-pod-
gorne.pl (podczas spotkania w pierwszej kolejności urzędnicy 
odpowiedzą na pytania zgłoszone drogą mailową).

~ ARz

Znamy terminy pierwszych zebrań wiejskich – o kolej-
nych będziemy informować na gminnej stronie inter-
netowej:

Sierosław: 23 marca, godz. 18.00 – Świetlica Wiejska 
(ul. Dworska 3) – zebranie wiejskie oraz wybór komisji ds. 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

Przeźmierowo: 24 marca, godz. 18.00 –Aula Szkoły Pod-
stawowej (ul. Kościelna 46/48), godz. 19.30 – 20.30 – wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej)

Baranowo: 5 kwietnia, godz. 18.00 – Świetlica Wiejska (ul. 
Spokojna 2b)

Batorowo: 6 kwietnia, godz. 18.00 – Świetlica Wiejska (ul. 
Stefana Batorego 67)

Z Urzędem 
Skarbowym online

Pierwsze zebrania 
wiejskie
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~ tcwp

Jedną z kluczowych zasad porządku prawnego, wywo-
dzącą się z prawa rzymskiego jest zasada pacta sunt se-
rvanda (łac.), co oznacza, że umów należy dotrzymywać. 

Ukształtowała się ona w doktrynie prawa natury i zasadniczo 
różniła się od kontraktu rzymskiego. Kontraktem w prawie 
rzymskim było zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej 
osób, zmierzających do osiągnięcia celu, jakim była ochrona 
procesowa interesu społeczno-gospodarczego, który zamie-
rzały realizować. Obecnie prawo chroni każdą umowę, jeśli 
tylko dotyczy ona świadczenia prawnie dozwolonego i dosta-
tecznie jasno sprecyzowanego. Umowa jest czynnością praw-
ną, która najczęściej jest źródłem powstania zobowiązań, obok 
innych źródeł jakimi są konstytutywne orzeczenia sądów, akty 
administracyjne czy zdarzenia takie jak bezpodstawne wzbo-
gacenie, czyny niedozwolone i wiążąca się z nimi odpowie-
dzialność odszkodowawcza oraz prowadzenie cudzych spraw 
bez zlecenia. W praktyce często nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że podejmowane działania rodzą nie tylko określone 
prawa, jak choćby prawo do wynagrodzenia za wykonane zle-
cenie czy dzieła, ale także zobowiązanie do wykonania przed-
miotu umowy z należytą starannością, w określony sposób czy 
w określonym terminie. Kodeks cywilny definiuje zobowiąza-
nie, stanowiąc, że wierzyciel może żądać od dłużnika świad-
czenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Uprawnie-
nie wierzyciela określa się jako wierzytelność, a obowiązek 
dłużnika, jako dług. Niejednokrotnie bywa tak, że każdy 
z podmiotów stosunku zobowiązaniowego jest zarazem i wie-
rzycielem, i dłużnikiem.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swojego uznania, ale powinny pamiętać o tym, że treść 
tego stosunku prawnego nie może się sprzeciwiać właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecz-
nego. Jak istotna jest treść umowy i jak dotkliwe mogą być 
skutki zawarcia umowy o określonej treści, w praktyce dobrze 
widzimy na przykładzie umów o kredyt frankowy. 

Aby podejmowane w firmie działania przekładały się na 
zyski, ważny jest każdy etap zarówno kształtowania zobo-
wiązań, jak również ich wykonania. Istotne jest to z kim się 
umawiamy, na co się umawiamy, w jaki sposób ukształtujemy 
relacje, jak zostanie wykonane zobowiązanie, a także jak jego 
wykonanie zostanie zabezpieczone. Błędy i niedopatrzenia na 
jakimkolwiek etapie mogą skutkować tym, że przedsiębrane 
działanie się nie powiedzie, a w najgorszym razie skończy się 
powstaniem długów, upadłością, a w konsekwencji likwidacją 
firmy. Trzeba pamiętać o tym, że niepowodzenia jednego pod-
miotu i problemy z wywiązaniem się ze zobowiązań, pocią-
gają za sobą problemy innych podmiotów. Stąd coraz częściej 
mówi się o powszechnym efekcie domina niewypłacalności, 
które dodatkowo nasiliło się w wyniku pandemii Covid-19.

Nie zawsze mamy wpływ na to, z kim zawieramy umowę, 
czy na to kto jest odbiorcą naszych produktów i usług. Jed-
nak, kiedy wchodzimy w zobowiązanie, w którym możemy 
sprawdzić kontrahenta, należy to zrobić w jawnych rejestrach 
takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Centralna Ewiden-

cja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy 
Krajowy Rejestr Długów (KRD). Te rejestry zawierają bardzo 
ważne informacje, m.in. adres, który decyduje o skuteczności 
doręczenia wezwania do zapłaty, informacje o aktywności da-
nego podmiotu czy też o jego zadłużeniu. Drugą niezmiernie 
ważną informacją, na którą należy zwrócić uwagę, to infor-
macja w KRS o składanych przez podmioty rocznych spra-
wozdaniach finansowych. Ich brak za jakikolwiek okres może 
świadczyć o faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalno-
ści przez dany podmiot, np. spółkę, czy nawet jego niewypła-
calności.

Kolejnym ważnym etapem jest ukształtowanie treści umo-
wy. W praktyce najwięcej błędów w umowach można zaob-
serwować w branży budowlanej, instalatorskiej czy generalnie 
w usługach. Niedoparzenia i niedomówienia skutkują zerwa-
nymi lub niewykonanymi umowami albo brakiem zapłaty. 
Ważne jest więc precyzyjne określenie przedmiotu umowy, 
etapów jej realizacji. Ważne jest też zabezpieczenie wykona-
nia umowy, a nawet zakup ubezpieczenia z tytułu niewykona-
nia lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku jakichkolwiek problemów w realizacji zobo-
wiązania, np. wykonania usługi czy dostarczenia towaru waż-
ne jest, aby w porę reagować. W przypadku powstania spo-
rów, bardzo ważne są zapisy, w jaki sposób strony powstałe 
spory chcą rozwiązać i ewentualnie jaki sąd będzie właściwy 
w przypadku niedających się usunąć nieporozumień. Warto 
zawrzeć zapis, że strony w pierwszej kolejności będą starały 
się rozwiać spór polubownie lub też w drodze mediacji.

Istotne jest, aby z jednej strony posiadane przez firmę wie-
rzytelności były odpowiednio zabezpieczone czy też w porę 
wyegzekwowane, a z drugiej, żeby nie dopuścić do zadłuże-
nia. Brak właściwych, w porę podjętych działań, brak zabez-
pieczeń czy to finansowych, czy prawnych, nawet przy posia-
danych wierzytelnościach, szczególnie tych nie ściągalnych, 
czy też trudnych do wyegzekwowania, może doprowadzić do 
tego, że firma sama stanie się niewypłacalna. Tak więc szcze-
gólnie dziś bezcenna jest zapobiegliwość, planowanie i staran-
ność w podejmowanej aktywności gospodarczej oraz znajo-
mość regulacji prawnych. 

~ Specjalista TCWP Aleksandra Kupczyk-Zajączkowska
radca prawny

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości reali-
zuje zadania w zakresie bezpłatnych konsultacji radcy prawne-
go, dedykowanych przedsiębiorcom oraz osobom planujących 
założenie własnego biznesu. Dyżury telefoniczne odbywają 
się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca. Nasz specjalista 
odpowie na pytania m. in. w zakresie: konsultowanie zapisów 
w umowach i innych dokumentach w obrocie gospodarczym; 
prawa gospodarczego i handlowego; prawa cywilnego w tym 
zobowiązań oraz prawa pracy. Szczegółowe informacje, doty-
czące konsultacji specjalistów, znajdują się na stronie interne-
towej TCWP (www.tcwp.pl) w zakładce „doradztwo”.

~ TCWP

Wierzytelności i zobowiązania firmy  
– jak nie popaść w długi
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Nie każdy wie, że na terenie naszej plaży posiadamy
małe pole lawendowe, które zachwyca swoim pięknem
oraz cudownym zapachem już od czerwca.
Posadziliśmy już ponad 4000 krzaczków i co roku
dosadzamy nowe.

Wszyscy wiemy, że najpiękniejsze plaże są nad polskim
morzem. Czy wiecie, że piasek na naszej plaży został
przywieziony aż z Łeby?
Koniecznie musicie to sprawdzić w pierwszy, słoneczny
i ciepły dzień.

Najmniejszym i najzimniejszym basenem na termach
jest basen schładzający w Strefie Saun.
Temperatura tego zbiornika wynosi 13 °C.
Kąpiel w nim jest doskonałym treningiem przed
pierwszymmorsowaniem.

W2021 roku posadziliśmy 30 drzew, głównie po to,
aby zacienić miejsca parkingowew upalne lato.
Na tym nie kończymy swoich działań - w tym roku
pojawią się kolejne!

Pochwalić się możemy prężnie działającą Akademią Pływania.
Średnio w ciągu rokuw zajęciach uczestniczy 2500 dzieci
oraz dorosłych. Jesteśmy pełni podziwu jak kursańci
co semestr podnoszą swoje umiejętności, przechodząc
do bardziej zaawansowanych grup pływackich.

Do zobaczenia wwodzie!

v
Ciekawostki z Tarnowskich Term…

Czywiecie, że całkowita pojemność naszych basenów
to 1500m³, czyli tyle, co 43 cysterny do paliwa.
Przeciętny Polak wypija 114 l wody butelkowanej
rocznie, co wystarczyłoby na 1315 lat życia.

Kąpiel w naszych solankach, zwłaszcza często powtarzana,
może być doskonałym bodźcem stymulującymwydolność
fizyczną oraz poprawę samopoczucia.Wpływa pozytywnie
między innymi na choroby układu oddechowego, jak np.
przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych czy oskrzeli.

Na terenie Tarnowskich Term znajdują się ule. Z każdego
z nich pobierane jest średnio 10 kgmiodu. Jest wirowany
dwa razy w roku. Z naszych uli pozyskaćmożnamiód
rzepakowy oraz wielokwiatowy z przewagą lawendy.
Ich wieloletnim opiekunem jest Pan Edmund Lisiak.

Nasi pracownicy techniczni pełnią dyżury przez 24 godziny.
Po zamknięciu obiektu, kiedy na parkingu gasną już wszystkie
światła, a ostatni klienci nieśpiesznie opuszczają nasz obiekt,
pracownicy techniczni ruszają do pracy.
To oni przez całą noc dbają o temperaturę i czystość wody po to,
aby o 6:30 obiekt był gotowy ponownie do przyjęcia klientów.
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 22 lutego

49 sesję Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
zwołałam na 22 lu-

tego 2022 r. Na decyzję organu 
stanowiącego czekało 6 projek-
tów uchwał. Jak na sesję roboczą 
to mało, jednak sesja czasowo 
trwała do 19.30. Rozpoczęli-
śmy od modyfikacji Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
i uchwały budżetowej na 2022 r. 
Zmiany miały charakter drob-
nej korekty i polegały jedynie na 
przesunięciach w obrębie niektó-
rych załączników. 

Zdecydowanie większą część 
sesji zdominowało przyjęcie 
Strategii Oświatowej Gminy 
Tarnowo Podgórne na lata 2022-
2026. W tej części sesji uczest-
niczyli Franciszek Wyrwa, eks-
pert ds. oświaty samorządowej 
oraz przedstawiciele jednostek 
oświatowych, którzy byli człon-
kami Zespołu Konsultacyjne-
go. W zespole tym udział brała  
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat, Kierownik Wydzia-
łu Oświaty Agata Gidaszewska. 
Dzięki nim ten dokument został 
opracowany. Zawiera on nastę-
pujące działy: diagnoza zaso-
bów (w tym: przedszkola, szkoły 

podstawowe i ponadpodstawo-
we), zatrudnienie, finanse, wy-
niki egzaminów zewnętrznych, 
uwarunkowania demograficzne, 
pokolenie przyszłości, polityka 
edukacyjna (w tym planowanie 
strategiczne w oświacie, analiza 
SWOT, misja i wizja), cele stra-
tegiczne i harmonogram realiza-
cji celów. Strategia oświatowa 
oparta jest na pięciu filarach: 

• Uczniowie (zapewnienie wy-
sokiej jakości kształcenia, wy-
chowania i opieki),

• Baza (wypracowanie rozwią-
zań, które pozwolą placówkom 
edukacyjnym na modernizację 
przestrzeni uczenia się w duchu 
edukacji XXI wieku), 

• Zasoby (efektywne zarzadza-
nie i nauczyciele dbający o re-
lacje społeczne z uczniami, ro-
dzicami, współpracownikami 
gwarancją jakościowego rozwo-
ju edukacji),

• Partnerstwo (aktywny udział 
środowisk szkolnych w partner-
stwie lokalnym w obszarze edu-
kacji, kultury i rynku pracy),

• Finanse (poprawa efektyw-
ności finansowania usług eduka-
cyjnych). 

Ogólna ocena stanu edukacji 
w piciu obszarach zdefiniowa-
nych celami strategicznymi, jest 
dobra, a w zakresie wyników 
kształcenia jest bardzo dobra. 
Mając na uwadze skutki pande-
mii, w najbliższych 2-3 latach 
należy podjąć działania w kie-
runku utrzymania wyników na-
uczania oraz wspomagania 
uczniów, młodzieży, nauczycieli 
i rodziców w poprawie dobrosta-
niu psychicznego. 

Po uprawomocnieniu się 
podjętej uchwały ze Strategią 
Oświatową Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2022-2026 
znajdzie się ona w gminnym 

Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Zachęcam do lektury. Jest 
to wielkie kompendium wiedzy 
o naszej oświacie. 

W dalszej części sesji radni 
podjęli decyzję w sprawie nada-
nia nazwy ulic w Lusówku i Tar-
nowie Podgórnym. Rada podjęła 
też uchwałę, dotyczącą zamiaru 
przekształcenia z dniem 31 sierp-
nia 2022 r. Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Uśmiechu w Lu-
sówku poprzez likwidację od-
działów przedszkolnych (powo-
dem są trudne warunki lokalowe 
w placówce, na przestrzeni kilku 
lat znacznie wzrosła liczba dzie-
ci w szkole, co spowodowało 
trudności z dostępnością do sal 
lekcyjnych). 

W wolnych głosach i wnio-
skach Wójt Tadeusz Czajka od-
powiadał na pytania radnych 
związane z inwestycją PGNiG 
w Sierosławiu. Następna 50 se-
sja Rady Gminy odbędzie się  
29 marca, którą będzie można 
śledzić poprzez transmisje inter-
netową.

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy

Rada Gminy  

przyjęła Strategię 

Oświatową  

Gminy  

na 2022-2026
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~ stowarzyszenia

Zarząd planował, Covid-9 przekreślał plany. Zmusze-
ni byliśmy odwołać zabawę andrzejkową i karnawało-
wy bal przebierańców. W czasie, kiedy miały się odbyć 

te imprezy, pandemia była w szczytowej formie i choć przy-
gotowania dopięte były prawie na ostatni guzik, z przykro-
ścią informowaliśmy o fiasku, oczekujących na zabawę na-
szych słuchaczy. Wreszcie się udało. Pod koniec lutego, gdy 
fala zakażeń zaczęła spadać, spontanicznie, w ciągu kilku dni, 
w ostatni dzień karnawału, zorganizowaliśmy tradycyjny pod-
koziołek. W lusowskiej świetlicy, przy muzyce serwowanej 
przez DJ Jeremiasza, golonce (i nie tylko) od Rafała, od go-
dziny 18.00 do 24.00 bawiła się spora grupa. Zabawa, jak zwy-
kle, była udana, tańce trwały do ostatniej chwili. Dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

Tymczasem studenckie życie toczy się normalnym trybem. 
Odbywają się zaplanowane wykłady i zajęcia, we wszystkich 
sekcjach zainteresowań. Terminy i miejsca spotkań pozostają 
bez zmian. Zarząd zaplanował we wrześniu dwie wycieczki 
zagraniczne: 1) Czarnogóra, 2) Albania, i w maju (5-dniową) 
Zamki Dolnego Śląska – wierzymy, że mimo napiętej sytuacji 
dojdą do skutku.

5 i 6 marca czterdziestodziewięcioosobowa grupa miała 
przyjemność gościć w Bydgoszczy. Głównym celem nasze-
go wyjazdu była Opera Nova, a w niej „Baron Cygański” Jo-
hanna Straussa (syna), operetka w trzech aktach. Oprócz im-
ponującego budynku opery, zachwycaliśmy się choreografią, 
scenografią, kostiumami, chórem, że nie wspomnę o muzyce. 
Bydgoszcz to Starówka, Rynek Solny, Wyspa Młyńska, Ba-
zylika Rzymskokatolicka, Filharmonia, Pomnik 18 Południka, 
Pomniki Łuczniczki itp. W drodze powrotnej podziwialiśmy 
miasto zakochanych – Chełmno, z Ratuszem, Farą, Zespołem 
Klasztornym i Parkiem Miniatur Zamków Krzyżackich. Wra-
żeń moc. W sumie, uczta dla ciała i ducha. 

Przypominam o obecności na wykładach – to nasz obowią-
zek, a najbliższe to: 

23 marca (środa): Optymizmu można się nauczyć – dr Ja-
dwiga Kwiek

6 kwietnia (środa): Proces Jezusa z Nazaretu – prof. Kazi-
mierz Ilski 

Wykłady mają charakter otwarty, zapraszamy zainteresowa-
nych, nie tylko naszych słuchaczy. Szkoła Podst. nr 1 w Tarno-
wie Podgórnym, godzina 17.00.

Z niepokojem śledzimy sytuację w Ukrainie. Zarząd rozwa-
ża możliwość pomocy uchodźcom zmuszonym opuścić swe 
domy. Zdajemy sobie sprawę, że może to być pomoc długo-
falowa i staramy się zorganizować ją w różnych formach, od 
finansowej, poprzez rzeczową i inną. O podjętych decyzjach 
będziemy informować na bieżąco. Liczymy na aktywność 
słuchaczy.

UWAGA! W poniedziałek, 21 marca na godzinę 11.00 za-
praszamy do parku przy Pałacu Jankowice na powitanie 
wiosny. Zaopatrzmy się w kolorowe, wiosenne elementy 
garderoby. 

~ Maria Zgoła

Do trzech razy sztuka
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1 marca przedstawiciele Towarzy-
stwa wzięli udział w uroczysto-
ściach Narodowego Dnia Pamię-

ci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu. 
Wystawiliśmy poczet sztandarowy i za-
paliliśmy znicze pod Pomnikiem Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Pierw-
sze obchody odbyły się w 2011 r., 
wprowadzone ustawą z 3 lutego 2011 
r., z inicjatywy prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Myślę, że z tej oka-
zji warto przypomnieć, kim byli Żoł-
nierze wyklęci – żołnierze niezłomni, 
polskie powojenne podziemie antyko-
munistyczne, niepodległościowy ruch 
partyzancki, stawiający opór sowie-
tyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
ZSRR, toczący walkę ze służbami bez-
pieczeństwa ZSRR i podporządkowany-
mi im służbami w Polsce. (źródło: Wi-
kipedia).

Byli to polscy żołnierze, którzy przede 
wszystkim chronili polską ludność przed 
sowieckim terrorem – mordami, grabie-
żami, gwałtami. Dotknęły ich ogromne 
prześladowania. Byli patriotami, a spę-
dzili najlepsze lata życia w polskich 
więzieniach, poniżani i torturowani. 
W walkach podziemia z władzą zginęło 
około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych 
kilka tysięcy zostało zamordowanych 
na podstawie wyroków komunistycz-
nych sądów lub  zmarło w więzieniach. 

Oddaliśmy hołd żołnierzom wyklętym

Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez władze komunistyczne na zapo-
mnienie. Ich groby znajdują się w lasach, na tzw. łączce przy murze cmentarza na 
Powązkach oraz w innych, nieodkrytych jeszcze miejscach.

ZAPROSZENIE
Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie  

zaprasza 9 kwietnia o godz. 11.00 na obchody rocznicy  
Mordu Katyńskiego przy grobie Generała na lusowskim cmentarzu.

~ Violetta Ciesielska
Wiceprezes Towarzystwa

Co roku z wyczekiwaniem odliczamy dni do 22 lute-
go. Obchodzimy wtedy Dzień Myśli Braterskiej, czyli 
święto przyjaźni obchodzone przez wszystkie zuchy, 

harcerzy i skautów na całym świecie.
Skąd ta data? Właśnie tego dnia urodziny obchodził Robert 

Baden-Powell, brytyjski wojskowy, a przede wszystkim twór-
ca skautingu – czyli ten, od którego wszystko się zaczęło.

Jak obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej? Przeróżnie! 
Przede wszystkim jest to dzień, kiedy każdy może pochwa-
lić się, pokazać i z dumą powiedzieć: „Tak, jestem harce-
rzem!”. Przychodzimy wtedy do szkoły (pracy) w mundu-
rze harcerskim.  Dodatkowo sposobów na obchodzenie tego 
Dnia jest bardzo wiele, właściwie ogranicza nas jedynie nasza 
pomysłowość. Do tych najpopularniejszych należy wymiana 
z zaprzyjaźnioną drużyną kartek okolicznościowych lub drob-
nych prezentów. Starsi harcerze i instruktorzy często ustawiają 
na swoim zdjęciu profilowym na Facebooku, fotografie z wy-
jazdów lub takie w mundurze. Innym popularnym pomysłem 

na spędzenie tego dnia jest wspólna zbiórka z inną drużyną. 
Właśnie ten sposób wybrały gromady z naszego szczepu.

22 JGZ „Bordowe Kamyki”, 31 JGZ „Bordowe Wilczęta” 
i 39 JGZ „Leśne Duszki” spotkały się przy wspólnym świecz-
nisku, czyli zbiórce przeplatanej śpiewaniem piosenek. Razem 
rozwiązywaliśmy zadania, które nawiązywały do treści Prawa 
Zucha. Między innymi graliśmy w memory czy rozwiązywali-
śmy krzyżówkę, a to wszystko przeplatane było naszymi ulu-
bionymi piosenkami harcerskimi.

~ CZUWAJ!

Dzień Myśli Braterskiej

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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11 lutego spotkaliśmy się w szerszym gronie, pierwszy raz 
w nowym roku. Długo zastanawialiśmy się czy ze względu 
na pandemię odczekać jeszcze kilka tygodni. Po konsulta-
cjach z uczestniczkami naszego projektu entuzjazm, z jakim 
przyjęły propozycję spotkania, skłonił nas do zorganizowania 
w świetlicy w Swadzimiu „pogaduch przy kawie”, połączo-
nych z Dniem Chorego i Walentynkami.

Rozmawiałyśmy o tym, co się wydarzyło od początku roku, 
problemach osobistych i kłopotach zdrowotnych. Wspomina-
łyśmy czasy dzieciństwa. Porównywałyśmy warunki życia, 
wychowanie dzieci oraz wartości istotne dla pokolenia 60-80 
latków. Panie podkreślały kontakt osobisty z rówieśnikami, 
zabawy na świeżym powietrzu. Żyło się spokojniej, ludzie 
mieli więcej czasu dla rodziny, przyjaciół i znajomych. 

Bieżącym tematem wzbudzającym duże emocje okazały się 
podwyżki cen gazu i prądu. Omówiliśmy możliwość dofina-
sowania z Gminy i zaoferowałyśmy pomoc przy wypełnianiu 
wniosków. 

Pomimo różnych problemów dokuczających naszym uczest-
niczkom było widać uśmiech na twarzach. Smaczne wypie-
ki, desery i owoce uzupełniły miłą atmosferę. Walentynkowe 
upominki i list z okazji Dnia Chorych były miłym akcentem na 
zakończenie spotkania.

16 lutego podopieczni Fundacji z wolontariuszami uczestni-
czyli w koncercie Jacka Wójcickiego i Justyny Dyli z Orkie-
strą Le Quattro Stagoni. W Centrum Kultury Przeźmierowo 

mogliśmy posłuchać wspaniałych solistów i muzyków. Pa-
nie zachwyciły się szczególnie występem Jacka Wójcickiego, 
jego umiejętnościami aktorskimi, głosem, repertuarem i dow-
cipami. Nie ma to jak wspomnień czar!

7 marca rozpoczęliśmy cykl spotkań, polepszający spraw-
ność fizyczną. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i indywi-
dualnych możliwości. Na zajęciach zapoznajemy nasze pod-
opieczne z poprawnym wykonaniem ćwiczeń, aby mogły 
wykonywać je samodzielnie w domu. 

W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet w drugiej czę-
ści spotkania rozmawiałyśmy przy kawie o różnych obliczach 
kobiecości w każdym wieku. Uczestniczki spotkania otrzyma-
ły upominki – kosmetyki do twarzy i „witaminki”.

~ Fundacja „Oczy szeroko otwarte”

Z kroniki Fundacji

Z nowym rokiem kalendarzowym dla Koła PZW 132 
Tarnowo Podgórne rozpoczął się także nowy sezon 
wędkarski. Plan Pracy Koła na rok 2022 przedstawia 

się następująco:
3 kwietnia: Sprzątanie brzegów Stawów w Baranowie
10 kwietnia: Otwarcie sezonu wędkarskiego 2022 Jezioro 

Rogozińskie (Zawody o Puchary przechodnie im. Gerarda Ra-
szewskiego, Zdzisława Barciszewskiego oraz Tomasza Bra-
niewicza)

8 maja: Zawody spławikowe o tytuł Mistrza Koła (I tura) – 
Baranowo

28 maja: Zawody spławikowe dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka – Baranowo 

12 czerwca: Zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne – Baranowo

26 czerwca: Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży 
z okazji rozpoczęcia wakacji – Baranowo

3 lipca: Zawody spławikowe o Puchar Przewodniczącej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne

17 lipca: Zawody spławikowe dla aktywu Koła i zaproszo-
nych gości – Łowisko w Dąbrowie

24 lipca: Zawody spławikowe o tytuł Mistrzostwa Koła (II 
tura) – Jezioro Niepruszewskie/ Cieśle

14 sierpnia: Zawody spławikowe otwarte o tytuł Mistrza 
Gminy Tarnowo Podgórne – Baranowo 

19-21 sierpnia: Zawody spławikowe Bardo – Tarnowo Pod-
górne

27 sierpnia: Zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży na 
zakończenie wakacji – Baranowo 

11 września: Drużynowe i indywidualne zawody o Puchar 
Sołectw – Baranowo

25 września: Otwarte zawody spinningowe z łodzi „LUSO-
WO 2022” o Puchar Starosty

2 października: Spinningowe zawody o tytuł Mistrza Koła 
(I tura) – rzeka Warta/ Obrzycko

16 października: Spinningowe zawody o tytuł Mistrza Koła 
(II tura) – rzeka Warta/Tuchola

30 października: Sprzątanie brzegów Stawów w Baranowie

Wszystkich zainteresowanych wykupieniem pozwoleń na 
nadchodzący sezon 2022 zapraszamy w każdy wtorek w godz. 
18.00 – 20.00 do siedziby Koła – ul. Sportowa 1.

Informujemy, iż od sezonu 2022 rusza Szkółka Wędkarska 
dla dzieci i młodzieży 6–16 lat w formie programu treningo-
wego, który będzie obejmować część merytoryczną oraz prak-
tyczną w zagadnieniach wędkarstwa spławikowego. Informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 505 060 394.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
~ Tomasz Braniewicz

Prezes Koła PZW132 Tarnowo Podgórne
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

WIEŚCI WĘDKARSKIE
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Kiedy pomagamy innym, poma-
gamy sobie, ponieważ wszelkie 
dobro, które dajemy, zatacza 

koło i do nas wraca.
Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście 

komu przekazać 1% podatku, wybierz-
cie nas! Fundusze, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, przeznaczymy głównie 
na kontynuację naszego autorskiego 
programu „Nie jesteś sam!’’ tj. wsparcie 
psychologiczne dla osób w trudnej sytu-
acji emocjonalnej i życiowej oraz osób 
i ich rodzin dotkniętych chorobą nowo-
tworową.

Do tej pory zrealizowaliśmy kilkaset 
rozmów telefonicznych oraz 40 indywi-
dualnych spotkań osobistych i 10 sesji 
grupowych. A oto, co mówią ci, którzy 
skorzystali w naszej pomocy: „Jestem 
po rozmowie z cudowną kobietą i bardzo 
dziękuję za pomoc i wsparcie. Ta rozmo-
wa rozjaśniła mi mój obecnie porysowa-
ny świat”, „Wreszcie zrozumiałem, że 
mam prawo żyć tak jak chcę i z tym kim 
chcę. Bez żalu pożegnałem się z pseudo-
przyjaciółmi, którzy oceniali mnie przez 
pryzmat swoich doświadczeń i tego co 
ludzie powiedzą. Dziękuję za odzyska-
ne człowieczeństwo i poczucie własnej 

wartości”,  „Ból po stracie bliskiej oso-
by był nie do zniesienia. Dzięki Wam za-
czynam widzieć światło, nie tylko mrok” 

Dodatkowo mając na uwadze bezmiar 
okrucieństwa i bezsensowną agresję Ro-
sji na Ukrainę chcemy otoczyć opieką 
psychologiczną ukraińskie matki z dzieć-
mi, które znajdą schronienie w naszej 
Gminie. Zdajemy sobie sprawę, jak wiel-
kie piętno na ich psychice odcisnęły po-
czucie bezsilności, niepewność, rozsta-
nie z najbliższą rodziną oraz strach. Po 
tak traumatycznych przejściach samemu 
ciężko odzyskać spokój i równowagę, 
zaś napięcie i niepokój matki udziela się 
dzieciom, które widzą i czują znacznie 
więcej niż nam się wydaje. 

Nie zwlekaj i już dziś wpłać darowi-
znę na ten cel na nasze konto nr 55 1090 
1362 0000 000132496536 w tytule wpi-
sując - „Nie jesteś sam’’ lub przekaż 
nam 1% podatku.

Razem możemy więcej!
~ Maja Stępień, prezes Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno”

Kiedy pomagamy innym,  
            pomagamy sobie

Zapraszamy na wiosenną edycję bezpłatnych  
badań profilaktycznych!

Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój 
jego dziecka. Jednym z najczęściej występujących za-
burzeń są rozmaitego rodzaju wady postawy oraz inne 

nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się 
one już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, 
długie siedzenie w ławkach i często utrwalone niedobre nawy-
ki powodują, że u sporej grupy dzieci konieczna jest już spe-
cjalistyczna terapia.

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

Zapraszamy do Centrum Terapii Manualnej w Sierosła-
wiu, gdzie przez cały kwiecień można skorzystać z bezpłat-
nego, specjalistycznego badania, organizowanego w ramach 
programu wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad 
postawy.

Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy uży-
ciu podoskopu, ocenę postawy, badanie statyki miednicy 
i równowagi mięśniowej, a także ewentualne zalecenia i 
wskazówki.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.
Informacje i zapisy: 61 814 79 00, www.ctmrakowski.pl
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Z praktyki dietetyka

Jakie znaczenie ma dieta przed ciążą?

O to, że w trakcie ciąży należy dbać o dietę, wiedzą 
wszyscy. Czy żywienie przed jest równie ważne? 
Oczywiście! Styl życia determinuje nasze zdrowie 

w 50-60%. Zdrowie Twojego dziecka również! 
Słyszałaś/eś kiedyś o programowaniu żywieniowym? Tym 

mianem określa się kształtowanie metabolizmu dziecka po-
przez odpowiednio zbilansowaną dietę matki. Zakłada, że 
w naszym życiu istnieją krytyczne momenty, podczas których 
jesteśmy szczególnie narażeni na nadmiar lub niedobór pew-
nych składników odżywczych i substancji szkodliwych. 

Nadwaga, niedożywienie, spożywanie alkoholu, palenie lub 
niedobór pewnych składników mogą powodować problemy 
z płodnością, a później zaburzać rozwój płodu.

Organizm kobiety należy dobrze przygotować do ciąży! 
W Twojej diecie nie powinno zabraknąć:

-  odpowiedniej ilości warzyw i owoców, które dzięki mocy 
antyoksydantów, witamin i błonnika utrzymają Twój orga-
nizm w dobrej kondycji, 

-  dobrej jakości tłuszczy — zwiększ spożycie kwasów Ome-
ga 3, EPA i DHA i ogranicz spożycie tłuszczów nasyco-
nych i trans,

-  węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, które 
znacząco wpływają na płodność — ogranicz białe produk-
ty zbożowe zastępując je pełnoziarnistymi,

-  białka różnego pochodzenia (mieszaj zwierzęce i roślinne),
-  mleka i jego przetworów, które są cennym źródłem wapnia 

potrzebnego w codziennej diecie,
-  witamin i minerałów – szczególnie zadbaj o wit. B12, B6, 

A, C, E i D, kwas foliowy, żelazo, magnez, cynk, selen 
oraz jod. 

Pamiętaj również, by wyeliminować z diety nadmiar 
grzeszków w postaci przetworzonego jedzenia. Nie wnoszą do 
Twojej diety nic dobrego! 

Widzisz już, że dieta ma ogromne znaczenie również przed 
zajściem w ciążę! 

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

Wiosna zbliża się, a wraz z nią 
sezon na młode warzywa, 
który w Polsce przypada na 

okres od marca do czerwca. W sklepach 
pojawią się młode warzywa, rzodkiew-
ki, sałata, będą kusić świeżym wyglą-
dem i soczystym kolorem, a dyskusja 
nad zasadnością ich jedzenia powróci. 
Głosy sceptyków nawołują do nieule-
gania wiosennej chęci jadania warzyw, 
ponieważ te kumulują np. niebezpiecz-
ne dla zdrowia związki. Warto jednak 
zobiektywizować te opinię i zastanowić 
się jak przy obecnej dostępności wa-
rzyw wygląda ich spożycie i czy rzeczy-
wiście zdolność ich kumulowania przez 
organizm człowieka jest taka sama 
w przypadku wszystkich ich gatunków. 
Sezon pojawiania się młodych warzyw 
na rynku aktualnie bardzo się wydłużył. 
Dawniej w zimie dostępne były mar-
chew, buraki, ogórki kwaszone, kapusty, 
głownie kiszona. Import z krajów takich 
jak Hiszpania, Izrael czy Włochy daje 

możliwość zakupu pomidorów, papryki, 
sałaty, rzodkiewki czy ogórków przez 
cały rok. Nowalijki są często uprawia-
ne w gruncie, w takich samych warun-
kach agrotechnicznych i klimatycznych 
jak warzywa polskie w pełni lata i pod-
legają tym samym restrykcjom stosowa-
nia nawozów mineralnych oraz środków 
ochrony roślin. Są jednak często zbiera-
ne przed osiągnięciem dojrzałości i doj-
rzewają w trakcie przewozu lub w spe-
cjalnych dojrzewalniach (pomidory, 
papryka). W zapakowanych warzywach 
może dochodzić do przemian azotanów 
w azotyny, które są niebezpieczne dla 
naszego zdrowia. Odmiany importowa-
nych warzyw są często inne niż znane 
z krajowego rynku. Rośliny uprawiane 
są w minimalnych ilościach podłoża lub 
hydroponicznie i chronione przez cho-

robami i szkodnikami środkami ochro-
ny (pestycydy), otrzymują makro- i mi-
kroelementy. Bez dostępu światła słabiej 
pobierają azot z pożywki, dlatego do 
upraw nowalijek daje się wyższe dawki 
azotu, co przyczynia się do gromadzenia 
się azotanów w warzywach. 

Alternatywą pozostają zawsze rośli-
ny w systemach ekologicznych, pro-
dukowane bez chemicznych środków 
ochrony roślin i łatwo rozpuszczalnych 
nawozów mineralnych. Istnieją też 
przypuszczenia, że ten system warunku-
je w roślinach wyższą zawartość polife-
noli, witaminy C i karotenoidów.

Należy zaznaczyć, że nowalijki gro-
madzą nadmiar azotanów, gdy są nawo-
żone łatwo rozpuszczalnym nawozem 
mineralnym, produkowane przy sła-
bym dostępie światła, są zbyt długo i źle 
przechowywane (ściśnięte i w ciepłej 
temperaturze, są zwiędnięte, zaparzone 
i pomarszczone). Najwięcej azotanów 
gromadzą rzodkiewka, sałaty, szpinak, 
szczypior, kapusty. Najmniej ogórek 
i pomidor. 
~ dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik 

dietetyk kliniczny
dietetyk@twojdietetyk.org 

www.twojdietetyk.org

Żywienie na codzień 

Nowalijki na talerzu 
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Psychologia na co dzień 

WSTYD zdrowy czy toksyczny?
Wstyd to przykre uczucie spowodowane świadomo-

ścią niewłaściwego postępowania, połączone z lę-
kiem przed utartą dobrej opinii. 

Emocja decydująca o tym, jak spostrzegamy samych siebie, 
co o sobie sądzimy, świadomie lub podświadomie. Mająca za-
sadniczy wpływ na sposób w jaki żyjemy.

Niektórzy rozróżniają wstyd zdrowy i wstyd toksyczny.  
Zdrowy przypomina, gdzie są nasze granice.  Informuje innych, 
że mamy wewnętrzne hamulce i kontrolę nad nagannymi 
czynami. Przeciwnicy tezy o zdrowym wstydzie odpowiadają, 
że to samo można osiągnąć poprzez uczenie człowieka szano-
wania granic własnych i cudzych, bez uciekania się do narzę-
dzia kontroli, jakim jest wszelkie zawstydzanie. Na przykład: 
Dobre dziewczynki się nie złoszczą, Jesteś rozpuszczony, Nie 
bądź beksą, Dorośnij, Jesteś niegrzeczny, Nie zachowuj się jak 
dziecko, Inne dzieci nie zachowują się tak jak Ty.  Zawstydzanie 
odczuwane jest subiektywnie jako wszechogarniające poczu-
cie własnej niedoskonałości, ułomności. Przeżywając wstyd, 
doświadczamy rozdzielenia i osamotnienia, desperacko próbu-
jemy odzyskać poczucie przynależności i wspólnoty. Pragnie-
my czuć się godnymi miłości. Strach przed wstydem popycha 
wielu do autodestrukcyjnych zachowań.

Często mylimy wstyd z poczuciem żalu z powodu niewła-
ściwego zachowania. Żal to dyskomfort, który odczuwamy, bo 
postąpiliśmy niezgodnie z naszymi wartościami. Że nie umieli-
śmy w tej konkretnej sytuacji postąpić inaczej, nie dlatego, że 
nie chcieliśmy, ale nie umieliśmy. Tylko tak przeżywany smutek 
może prowadzić do refleksji i zmiany. Wstyd każe myśleć o so-
bie „jestem zły”. Czymś innym jest myśleć „zrobiłem coś źle 
i chcę to zrobić inaczej”. Żal umacnia nasze wewnętrzne prze-
konanie, że możemy coś zmieniać i robić lepiej.

C. Jung twierdził, że wstyd jest emocją, która niszczy ludz-
ką duszę. Według P. i R. Potterów – Efronów wstyd to bolesne 
przeświadczenie o własnej zasadniczej ułomności jako istoty 
ludzkiej. Toksyczny wstyd powoduje rozszczepienie „ja”.  Ro-
dzi poczucie izolacji i całkowitego osamotnienia. Stanowi jedną 
z kluczowych przyczyn depresji. Depresji, która staje się plagą 
współczesności, bo też doświadczamy w kulturze mass medial-
nej, kulturze mediów społecznościowych chronicznego wstydu. 
Bycia „nie dość dobrym”, jak na lansowane wzorce i standardy. 
Wydawać by się mogło z jednej strony, że jest to epoka „bez-
wstydu”, bo „wszystko można”. Ale z drugiej strony dominu-
je toksyczny wstyd i strach nie tylko przed odrzuceniem, ale 
i przed wszechobecnym hejtem.

Brené Brown, amerykańska badaczka, która poświęciła po-
nad dziesięć lat na badanie wstydu, określa go jako lęk przed 
zerwaniem poczucia więzi. Wyróżniła dwanaście „kategorii 
wstydu”: wyglądu, statusu zawodowego i materialnego, rodzi-
cielstwa, macierzyństwa/ojcostwa, rodziny/pochodzenia, stanu 
zdrowia, uzależnień, seksu, procesu starzenia się, wyznania, 
traumatycznych doświadczeń, wpływu na nasze życie stereo-
typów i etykietek.

Istotą wstydu toksycznego jest uogólniające złe myślenie 
o sobie. Jeżeli zamiast powiedzieć sobie czy komuś innemu: 
niestety nie wyszło mi to najlepiej, trzeba nad tym jeszcze trochę 

popracować, mówimy: jesteś beznadziejna/beznadziejny nigdy 
nie robisz nic dobrze wtedy mamy do czynienia ze wstydem 
toksycznym, destrukcyjnym. Chodzi o komunikaty zamyka-
jące, które utrudniają lub uniemożliwiają naprawę. Tu istotną 
rolę odgrywa krytyka deprecjonująca całościowo. Toksyczny 
wstyd sprowadza nas do poziomu gorszości. Odbiera szanse. 
Powoduje, że zaczynamy się kierować myśleniem: Nie zasłu-
guję na miłość, Coś jest ze mną nie tak, Jestem zepsuty, Jestem 
niewystarczająco dobry.

Przeciwieństwem wstydu toksycznego jest duma, której nie 
należy, mylić z pychą. Bo jest po prostu zdrowym poczuciem 
własnej wartości. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że tok-
syczny wstyd to prawdziwy ból, porównywalny z bólem fizycz-
nym. Trudno go leczyć, bo przez długie lata pozostaje w ukry-
ciu – wstydzimy się przecież mówić o tym, co wstydliwe. 

Zdaniem B. Brown panaceum na wstyd jest empatia. Sku-
teczne strategie oswajania toksycznego wstydu to:

• przełamanie się i podzielenie się doświadczeniem z ludźmi 
życzliwymi,

• zwracanie uwagi na swój wewnętrzny dialog, eliminowanie 
nadmiernej krytyki, 

• bycie łagodnym dla siebie co nie oznacza zrzucenia z siebie 
odpowiedzialności.

W pracy nad wstydem nie jesteśmy zależni tylko od rozmów 
z innymi ludźmi. Najważniejsza jest umiejętności spojrzenia 
na wszystko, czego w sobie nie lubimy, ze współczuciem. I sza-
cunek do siebie. Przekonanie, że: Jestem godny miłości i ak-
ceptacji, Wystarczam, taki, jaki jestem, Zasługuję na szczęście 
i dobre życie.

~ 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

ŚWIETLICA WIEJSKA BARANOWO
WSTĘP WOLNY! WIĘCEJ NA:

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne



marzec 2022 | sąsiadka~czytaj |    21

Książek o kobietach w literatu-
rze jest bardzo dużo. Prawdzi-
we emocje, radość życia, miłość, 

zdrada i wielkie rozterki – to tematy bar-
dzo często poruszane we współczesnej li-
teraturze obyczajowej. Tym razem wybór 
książek jest jednak trochę inny. Przedsta-
wione pozycje to literatura faktu, która 
mówi o kobietach zarówno współcze-
snych, jak i żyjących wieki temu, któ-
re w różnych miejscach na świecie wal-
czyły, odkrywały, tworzyły. Każda inna, 
ale każda jakże wyjątkowa. Mimo róż-
nic, wszystkie silne i odważne. Poznajcie 
prawdziwe historie bohaterek, matek, pa-
triotek, przyjaciółek i muz. 

„Najpiękniejsze kobiety z obrazów” 
– Małgorzata Czyńska

Wszyscy znamy ich twarze, bo to one 
pozowały do najsłynniejszych obrazów. 
Zostały uwiecznione na płótnach, które 
wywarły wpływ na światową sztukę. Od-
najdziemy tu muzy artystów: arystokrat-
ki, fotografki, modelki oraz malarki two-
rzące swoje autoportrety. Każdy obraz to 
inna historia. Czasem szczęśliwa, a cza-
sem burzliwa i tragiczna. „Kobiety z ob-
razów” to przyjemna lektura dla wszyst-
kich, poszukujących ciekawostek z życia 
znanych osobistości.

„Pierwsze damy II Rzeczpospolitej” 
– Kamil Janicki

II Rzeczpospolita miała trzy pierwsze 
damy: Marię Wojciechowską, Michali-
nę Mościcką i Marię Mościcką. Mani-
pulatorki i skandalistki, ale także oddane 
żony i niesamowicie inteligentne kobiety. 
Ta książka to przystępna opowieść o się-
gających końca XIX w., a mających finał 
w historii współczesnej, losach kobiet. To 
zbiór artykułów, wywiadów, wspomnień 
i relacji. Janicki oprócz losów głównych 
bohaterek opisuje również ich rodziny, 
przyjaciół, współpracowników oraz mę-
żów, a wszystko na tle ówczesnej historii 
Polski. Książka napisana lekkim stylem, 
ciekawie, rzeczowo i kompletnie. Czyta 
się ją jak powieść.

„Dziewczyny z Solidarności” – Anna 
Herbich

To portrety znanych, ale niestety często 
już zapomnianych kobiet, które sprzeci-
wiły się komunistycznemu reżimowi. 
Dla wolności gotowe były zaryzykować 
wszystko. Narażając się na brutalne szy-
kany ze strony władz organizowały straj-
ki, chodziły na wiece i demonstracje. 

Kolportowały bibułę i urządzały głodów-
ki. Wszystko po to, aby ich dzieci dora-
stały w lepszym świecie, a nie w szarej 
i beznadziejnej rzeczywistości. Książ-
ka Anny Herbich to nie tylko opowieść 
o walce z komunizmem, ale też opowieść 
o codziennym życiu w PRL-u, o tym jak 
ludzie pomagali sobie w tych ciężkich 
czasach. Pozycja bez wątpienia warta 
przeczytania. 

„Kobiety dyktatorów” – Diane Ducret 
To pierwsza część fascynujących bio-

grafii wpływowych kobiet świata, które 
przeważnie stały w cieniu wielkich poli-
tyków, a mimo to miały na nich bardzo 
duży wpływ. Żądza władzy, fascynacja, 
naiwność czy miłość – każdą kierowa-
ło co innego. To wstrząsające opowieści 
o niełatwym życiu żon i kochanek m.in. 
Lenina, Stalina, Hitlera, Mussoliniego 
czy Salazara. Dzięki tej pozycji można 
w pewien sposób poznać ich sposób my-
ślenia i motywacje. Dużym atutem książ-
ki są nieznane fakty i ciekawostki, a tak-
że cytaty z listów i pamiętników. 

„Kobiety dyktatorów 2” – Diane Ducret
Druga część książki z serii „Kobie-

ty dyktatorów” to tym razem historie 
kobiet, które pokochały zbrodniarzy 

z pierwszych stron gazet – Saddama Hu-
sajna, Fidela Castro czy Slobodana Milo-
sevicia. Podobnie jak w pierwszej części 
jest tu bardzo dużo zaskakujących i inte-
resujących ciekawostek. 

„Damy polskiego imperium. Kobie-
ty, które zbudowały mocarstwo” – Ka-
mil Janicki

Książka przedstawia obraz silnych, 
sprytnych i inteligentnych kobiet, które 
mimo przeciwności losu potrafiły speł-
niać zamierzone cele. Kobiet, które nie 
bały się nikogo i niczego. Elżbieta Ło-
kietkówna, Jadwiga Kaliska i Jadwiga 
Andegaweńska to damy, bez których nie 
byłoby Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. Janicki próbuje przedstawić praw-
dziwą, a często też przyziemną historię 
wszystkich tych kobiet. Daje nam okazję 
do poszerzenia swojej szkolnej wiedzy 
historycznej. Udowadnia, że kobiety ma-
jąc odpowiednie zaplecze potrafią lepiej 
rządzić niż ich życiowi partnerzy. Przy-
jemna forma i ciekawa treść książki za-
chęcają do zapoznania się z nią. 

To tylko kilka wybranych pozycji 
z serii PRAWDZIWE HISTORIE, po te 
i wiele innych zapraszamy do naszej Bi-
blioteki i Filii.  ~ A.N.

~ biblioteka

O kobietach – nie tylko dla kobiet
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta GminyTarnowo Podgór-
ne przyjmuje chętnych do rozpoczęcia  lub konty-
nuacji nauki gry na takich instrumentach jak: puzon, 

sakshorn altowy, tenorowy, waltornia, tuba, trąbka, saksofon 
czy klarnet. Próby odbywają się w czwartki w godzinach 
18.30-20.30 w Domu Kultury przy ulicy Ogrodowej 14 w Tar-
nowie Podgórnym.

Serdecznie zapraszamy 

Молодіжний духовий оркестр комуни Тарново Подгурне 
вітає людей, які бажають почати або продовжити навчання 
гри на таких інструментах, як тромбон, альт-саксгорн, 
тенор-саксгорн, валторна, туба, труба, саксофон або 
кларнет. Репетиції відбуваються по четвергах з 18.30 

Na scenie w CK Przeźmierowo 
zobaczymy znanych aktorów* 
takich jak: Edyta Herbuś, Kaja 

Paschalska, Krzysztof Wieszczek oraz 
Adam Adamonis. Wystąpią w zabawnej 
austriackiej sztuce „Najsłodszy owoc”. 
Skąd ten tytuł? Otóż zawsze wyda-

je nam się, że znajduje się on ogrodzie 
u sąsiada. A gdyby się tak zamienić: ro-
lami, partnerami, życiem. Ten owoc 
w ogrodzie sąsiada słodszy! Za ścianą 
mają lepiej, na pewno... Jesteście Pań-
stwo przekonani? Sztuka Stefana Vogla, 
w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza, to 

Nabór do orkiestry

до 20.30 у Культурному центрі на вулиці Огродова, 14 у 
Тарновo Подгурне.

Ласкаво просимо ~ LK

Dynamicznie i zabawnie! opowieść pełna zaskakujących zakrętów 
akcji i przezabawnych perypetii. Czwo-
ro przyjaciół z czasów podstawówki, 
„pożenionych” ze sobą, wezmą się do 
działania „ku uciesze” publiczności, nio-
sąc jej rozsądne wnioski. Dwie godziny 
mądrej zabawy zagwarantują Państwu 
znani z wielu filmów i seriali aktorzy 
młodego pokolenia, w spektaklu wyre-
żyserowanym przez Dariusza Tarasz-
kiewicza. Choreografię przygotowała 
zwyciężczyni Edycji Tańca z gwiazda-
mi Jania Lesar.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
obsady

17 marca (czwartek) godz. 18, CK 
Przeźmierowo, „Najsłodszy owoc”, bi-
lety: 69 zł, oprócz serwisu biletyna.pl, 
bilety można kupować w kasach: Biuro 
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tar-
nowo Podgórne) czynne od pon. do pt. 
w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 
16-20.

Po dwuletniej przerwie zapraszamy 
uczniów szkół podstawowych do 
wzięcia udziału w eliminacjach 

gminnych XXI Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego „Wiosenne Przebu-
dzenie”. Wzorem lat ubiegłych, konkurs 
wyłoni po jednym laureatów w każdej 
kategorii wiekowej, którzy będą repre-
zentować nas podczas finału powiato-
wego. Podział jest następujący: grupa 
najmłodsza – uczniowie klas I-III, gru-
pa młodsza – uczniowie klas IV-VI, gru-

Konkurs recytatorski pa starsza – uczniowie klasy VII, VIII. 
Komisja będzie oceniać wybór tekstu, 
interpretację, technikę wykonania, pre-
zentację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Karty zgłoszeń (do pobrania na stro-
nie www.goksezam.pl) należy dostar-
czyć do GOK SEZAM w Tarnowie Pod-
górnym ul. Poznańska 96 do 8 kwietnia 
lub na adres mailowy sezam@gokse-
zam.pl. 

W tym roku konkurs w naszej Gmi-
nie odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) 
o godz. 10.00 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. 

~ MW
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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
• w biurze GOK SEZAM (ul. 
Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w 
Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; w CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20

   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

wejściówki rozdane

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

godz. 10:00 – 13:00; pierwsza tura
- grupa teatralna z Przeźmierowa
- grupa teatralna z Wysogotowa
- grupa teatralna z Ceradza Kościelnego

godz. 15:00 – 18:00; druga tura
- grupa teatralna z Sadów
- grupa teatralna z Baranowa
- grupa teatralna z Kokoszczyna

16/03 2/04ŚRODA
GODZ. 11:00

SOBOTA
GODZ. 10:00-18:00

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

20/03
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: 
„Sing 2”
Bilety: 14 zł

„Najsłodszy owoc” - spektakl teatralny
Bilety: 69 zł - grupa teatralna z Batorowa

- grupa teatralna z Lusówka
- grupa teatralna z Sierosławia
- grupa teatralna z Tarnowa Podgórnego

17/03 3/04CZWARTEK
GODZ. 18:00 NIEDZIELA

GODZ. 10:00-14:00
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

KINO SEZAMU: „Śmierć na Nilu”
Bilety: 18 zł

18/03 PIĄTEK
GODZ. 19:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

26/03 11/04DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 18:00 PONIEDZIAŁEK

GODZ. 12:00

Jazzowa Scena Sezamu: 
„Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy” 
- Kwartet Katarzyny Stroińskiej-Sierant
Bilety: 25 zł

„Jak zadbać o dobrą formę?” 
- koncert edukacyjny Prosinfoniki 
dla przedszkolaków

Koncert Noworoczny - jubileusz 20-lecia 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo 
Podgórne, oraz Gala „Aktywni lokalnie”,
obowiązują bezpłatne wejściówki z wydarzenia 
datowanego na  29.01

KINO SEZAMU: „Sonata”
Bilety: 18 zł

19/03

8/04

HALA OSIR PRZY ZST W TARNOWIE PODGÓRNYM
ONLINE: FACEBOOK.COM/GOKSEZAM 
ORAZ YOUTUBE.COM/GOKSEZAM

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 18:00

PIĄTEK
GODZ. 19:00

1/04
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PIĄTEK
GODZ. 17:00-20:00

- grupa teatralna z Lusowa
- grupa teatralna z Jankowic
- grupa teatralna z Rumianka

„Wiosna z Modrakami” - koncert Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Modraki
Bilety: 10 zł

9/04 SOBOTA
GODZ. 16:00

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

10/04
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci:
„Zając Max: Misja pisanka”
Bilety: 14 zł

12/04
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

WTOREK
GODZ. 10:00

„Wiosenne przebudzenie” 
- eliminacje gminne XXI Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych
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Świat i my to tytuł jubileuszowej edycji projektu arty-
styczno-edukacyjnego Teatr w Każdej Wiosce. Po raz 
dwudziesty dzieci i młodzież spotykały się w świetli-

cach wiejskich i w domach kultury, by przygotować spekta-
kle, które zaprezentowane zostaną podczas finału w dniach 1-3 
kwietnia 2022.

Teatr w Każdej Wiosce to projekt wyjątkowy, wręcz uni-
katowy w skali całego kraju. Dzięki niemu w trzynastu miej-
scowościach na terenie naszej Gminy działa zespół teatralny. 
Pierwszy finał odbył się w 2003 roku i był zwieńczeniem se-
zonu 2002/2003. Od tamtej pory w projekcie wzięło udział po-
nad dwa tysiące dzieci.  

Na cotygodniowych próbach, pod okiem fachowych instruk-
torów, spotykają się młodzi adepci sztuki, którzy nie tylko po-
znają techniki artystyczne, ale również uczą się obycia na sce-
nie, interpretacji utworów i różnych rodzajów widowisk. Co 
roku grupą towarzyszy temat przewodni sezonu, dzięki które-
mu dzieci i młodzież pod kierunkiem ich opiekunów, niczym 
filozofowie, mierzą się z ważnymi pytaniami: jak? dlaczego? 
po co? gdzie? skąd? kiedy? Mają one na celu podtrzymywać 
dziecięcą ciekawość świata, pomagać w jego zrozumieniu, po-
rządkowaniu rzeczywistości, a nawet w oswajaniu egzysten-
cjalnego lęku. Tak więc, o zagadce życia, tajemnicy świata 
dzieci mówią po swojemu, może i naiwnie, ale z pasją. Po-
ruszane przez grupy tematy dotyczą często tego, z czym spo-
tkają się na co dzień, ich trosk i radości. Nie brakuje również 
miejsca dla wyrażenia ekspresji nie tylko postaci scenicznych, 
ale również dających wyraz indywidualności uczestników. Są 
więc emocje pełnych zaangażowania młodych aktorów, któ-
rzy mają swoją wierną publikę. Projekt zrzesza bowiem gro-
no fanów, przede wszystkich rodziny i przyjaciół uczestników. 
Dzięki temu dorośli mogą zaangażować się w działania „oko-
łoteatralne” takie jak np. pomoc techniczna czy scenograficz-
na.

Projekt ma charakter artystyczno-edukacyjny. Co najważ-
niejsze, od początku założono, że żaden z zespołów nie bę-
dzie nagradzany, a formuła finałowych występów będzie 
miała charakter prezentacyjny, a nie konkursowy. Chodzi bo-
wiem o dobrą zabawę, przełamywanie nieśmiałości i dodanie 
uczestnikom wiary we własne siły.

Obecnie koordynatorem projektu jest Grażyna Smolibocka, 
za kostiumy i scenografię odpowiada Maria Magdalena Waw-
rzyńczyk, za muzykę do spektakli Jarosław Krawczyk oraz 
Paweł Rogoża, a za choreografię Beata Bąblińska, za opiekę 
wokalną odpowiedzialna jest Adrianna Mańczak-Rogoża.

Szczegółowy program tegorocznych występów:

1 kwietnia 2022 (piątek) godz. 17-20
GRUPA TEATRALNA Z LUSOWA
„Baśń o Rycerzu bez Konia” na podstawie sztuki Marty 

Guśniowskiej; reżyseria: Mariola Ryl – Krystianowska; mu-
zyka: Robert Łuczak.

Główny bohater nie ma konia i jest z tego powodu bar-
dzo nieszczęśliwy. Postanawia zatem wyruszyć w daleki 
świat, aby odnaleźć rumaka. Tymczasem w sąsiednim kró-

lestwie żyje koń bez rycerza. Dlaczego koń nie ma rycerza? 
Bo ma wieczną czkawkę i przez to żaden z rycerzy nie chce 
go. Bo jakże by to wyglądało, szacowny rycerz na czkającym 
koniu? Dlatego koń również wyrusza w świat, aby odnaleźć 
swojego rycerza. Obaj przeżyją spotkanie z niebezpiecznymi 
łotrami, krwiożerczym nietoperzem, smokiem, czarodziejką, 
magicznym drzewem. Czy nasi bohaterowie po tych licznych 
przygodach się odnajdą? Czego ich ta podróż nauczy? Tego 
właśnie się dowiecie. 

GRUPA TEATRALNA Z JANKOWIC
„Naukowcy” scenariusz i reżyseria: Weronika Świt; mu-

zyka: Paweł Rogoża.
Naukowcy to opowieść o losach pewnej klasy. Szaleni na-

uczyciele pracują nad maszyną, która mogłaby zmieniać ludz-
kie serca na lepsze. Trafiają na Wredotę Dorotę, prawdziwie 
paskudnie postępującą dziewczynę. Ich maszyna nie jest jed-
nak w pełni gotowa. Jak skończy się eksperyment na żywym 
człowieku i niegotowym sprzęcie?

GRUPA TEATRALNA Z RUMIANKA
„Na pełnym morzu” na podstawie sztuki Sławomira Mroż-

ka; reżyseria: Grzegorz Babicz: muzyka: Jarek Krawczyk.
Czy Sławomir Mrożek byłby zadowolony z faktu, że jego 

sztukę realizuje się w konwencji gry komputerowej? Widzu, 
czy Małego Średni i Gruby mogą zjeść? TAK czy NIE? Czy 
ma się zdarzyć cud? TAK czy NIE? Czy…? TAK czy NIE? 
Widzu, zdecyduj!

2 kwietnia 2022 (sobota) godz.10-13. Część pierwsza
GRUPA TEATRALNA Z PRZEŹMIEROWA
„Wielki mały świat” scenariusz: Zespół; reżyseria: Justy-

na Dolatowska–Wolny; muzyka: Paweł Rogoża.
Współczesna rzeczywistość nastolatka: kłótnie z rodzica-

mi, zderzenie z otaczającą rzeczywistością, brak zrozumie-
nia, poszukiwanie siebie to tematy poruszane w sztuce, której 
inspiracją jest książka Antoine de Saint-Exupéry’ego „Mały 
Książę”. Przez nastoletnie problemy poprowadzi widza Emka, 
czyli Mała Księżniczka - dziewczynka, która po kłótni z rodzi-
cami postanawia uciec z domu do „wielkiego świata”.

GRUPA TEATRALNA Z WYSOGOTOWA
„Ludzkie zwyczaje” scenariusz i reżyseria: Zespół; muzy-

ka: Jarek Krawczyk.
Planeta Ziemia – kiedyś kraina piękna, dzisiaj kraina śmieci. 

Czy jako ludzkość dbamy o naszą planetę? Każdy z nas odpo-
wie „TAK”, ale gdy popatrzymy wokół siebie, okaże się, że 

20-lecie projektu  
Teatr w Każdej Wiosce
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otacza nas wiele przedmiotów, co więcej – wiele, wiele, wiele 
z nich jest z plastiku. Czy po tej refleksji odpowiedź na wyżej 
postawione pytanie będzie brzmiała tak samo? 

GRUPA TEATRALNA Z CERADZA KOŚCIELNEGO
„Widziałem ostatnią pszczołę” scenariusz: Zespół i Alicja 

Piasecka; reżyseria: Alicja Piasecka; muzyka: Paweł Rogoża.
Świat to planeta. Świat to ja. Świat to odgrywanie roli. My – 

ludzie jesteśmy głupi i nieodpowiedzialni, nieekologiczni czy 
po prostu normalni? Rozważania na ten temat doprowadziły 
nas do stworzenia spektaklu o pszczołach. Co jest ważniej-
sze: pszczoły czy ludzie? Czy pszczoły są potrzebne, czy tylko 
żądlą? Jak wyglądałby świat bez pszczół? Gdzie jest ostatnia 
pszczoła? Odpowiedzi i pytania znajdziecie na scenie.

2 kwietnia 2022 (sobota) godz. 15-18. Część druga
GRUPA TEATRALNA Z SADÓW
„Podmorze” scenariusz: Zespół i Arkadiusz Kos; reżyse-

ria: Arkadiusz Kos; muzyka: Jarek Krawczyk Planeta Ziemia 
przeszła transformację. Topniejące z powodu zanieczyszcze-
nia środowiska lodowce przyczyniły się do zniknięcia lądów. 
Ludzkość, podczas procesu zatapiania, przystosowała się do 
życia pod wodą. A tam zwierzęta i roślinność współistnie-
ją z wszechobecnym plastikiem i innymi odpadkami minio-
nej cywilizacji. Na powierzchni wody pływa ogromna, jedyna 
wyspa. Zbudowana jest ze śmieci. Czy mieszkańcom podwod-
nych krain uda się na nią dostać? Czy sprawią, że przyroda 
odrodzi się na nowo? Przedstawienie „Podmorze’’, oparte na 
teatrze ruchu, tańca, pantomimy i grze świateł, spróbuje odpo-
wiedzieć na te i inne pytania.

GRUPA TEATRALNA Z BARANOWA
„Dżololina” scenariusz i reżyseria: Zespół; muzyka: Jarek 

Krawczyk.
Dżololina to piękna kraina, pełna kolorów i radości; do mo-

mentu aż przybyli do niej oni – Zaświatowcy. Czy Dżololi-
na nadal zostanie kolorowa, czy opanuje ją czerń? Zobaczcie 
sami.

GRUPA TEATRALNA Z KOKOSZCZYNA
„Jeden złożony z wielu” scenariusz i reżyseria: Maciej 

Woźniak; muzyka: Paweł Rogoża.
Historia, w której staramy się odnaleźć siebie, to co nas two-

rzy, co jest ważne dla nas, ale i dla świata. To jak puzzle – 
aby obrazek był cały, potrzeba wszystkich elementów. To opo-
wieść o walkach, które toczymy, naszych zainteresowaniach, 
światopoglądach, wartościach. Może odnajdziesz tu siebie?

3 kwietnia 2022 (niedziela) godz.10-14
GRUPA TEATRALNA Z BATOROWA
 „Oranżada” scenariusz i reżyseria: Michał Kokorzycki; 

muzyka: Jarek Krawczyk.
ORANŻADA to nasza wspólnota, nasze małe państwo. Ży-

jemy w niej słodko, aromatycznie, regularnie i prawie natural-
nie. Czy się rozwijamy? Z pewnością nie. Czy jesteśmy szczę-
śliwi?  Trudne pytanie. Na pewno jednak jesteśmy bezpieczni. 
Tylko czy to wystarczy? Termin przydatności do SPO-ŻYCIA 
musi   się kiedyś skończyć.

GRUPA TEATRALNA Z LUSÓWKA
|Potrzeba|słów| scenariusz i reżyseria: Adrianna Mań-

czak-Rogoża; muzyka: Paweł Rogoża.
Pamiętasz przygody Karusi i Piaskowego Wilka? Językiem 

teatru chcemy jedną z nich opowiedzieć dzieciom i dorosłym. 

Tę o granicach. O tym, po co są i jak mądrze je wyznaczać 
w ŚWIECIE, skonfrontowanym z naszym JA.

GRUPA TEATRALNA Z SIEROSŁAWIA
 „Unfollow, czyli zemsta Mikołaja Kopernika” scenariusz 

i reżyseria: Joanna Witczak; muzyka: Jarek Krawczyk.
Co się stanie, jeżeli kurek z followami, subskrypcjami, laj-

kami, serduszkami, zostanie zakręcony? Co, jeżeli nie będzie 
można nałożyć filtra na twarz? Photoshop nie wygładzi skóry, 
do życia zostanie powołany ruch Antyyoutubowy, a z ust in-
fluencerów będzie wypływać wyłącznie – niewyretuszowana 
– prawda? Haker mocno namieszał w świecie Youtube’a, do-
magając się uczciwości i odzyskania dobrego imienia... Miko-
łaja Kopernika. 

GRUPA TEATRALNA Z TARNOWA PODGÓRNEGO
„Handlarz twarzy” na podstawie sztuki Pawła Sarbinow-

skiego; reżyseria: Anna Dzięcioł; muzyka: Paweł Rogoża.
Matylda żyje w świecie, w którym rządzą zasady: „Ten, kto 

pogardza innymi, wzbudza podziw i szacunek. Ten, kto ukry-
wa swoje emocje, ma władzę nad innymi. Ten, kto ma maskę 
zamiast twarzy, jest wyjątkowy”. Matylda nie ma maski, jest 
dobra, wrażliwa i szanuje innych. Czy uda się jej przetrwać 
w tym świecie, zachowując swoją twarz? Zobaczymy.

Scenografia: Maria Magdalena Wawrzyńczyk
Choreografia: Beata Bąblińska
Muzyka: Jarek Krawczyk, Paweł Rogoża, Robert Łuczak
Opieka wokalna: Adrianna Mańczak Rogoża
Koordynator: Grażyna Smolibocka
WSTĘP WOLNY ~ Magdalena Woźniak

Tytuły dotąd zrealizowanych prezentacji finałowych:
2003 r. - To o Tobie mówi bajka
2004 r. - Zwierzęciaki
2005 r. - Przekręcona bajka
2006 r. - Opowieści z różnych stron świata
2007 r. - Rymy, rytmy, kolory
2008 r. - Suita polska
2009 r. - Fantazja
2010 r. - Razem i osobno
2011 r. - Inspiracje
2012 r. - Własne światy
2013 r. - Rozhuśtana tęcza
2014 r. - Napiszę Ci bajkę
2015 r. - Pora na pytania
2016 r. - Zwykłe – niezwykłe
2017 r. - Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość 
2018 r. - To dobrze, że każdy jest inny
2019 r. – Przestrzenie bliskie i dalekie
2020/2021 r. – Ach! Te emocje
2022 r. - Świat i MY 
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Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy to unikato-
wy projekt składający się nowoczesnych opracowań 
ludowych melodii regionu Wielkopolski. Ideą jego 

powstania było pragnienie upowszechniania tradycyjnych ele-
mentów kultury naszego regionu i ich wykorzystanie w celu 
tworzenia współczesnych form wypowiedzi artystycznych. 
W roku 2014 – Roku Kolberga, projekt ten otrzymał rekomen-
dacje Instytutu Muzyki i Tańca pod patronatem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, a sam materiał był prezen-
towany na scenach klubowych i plenerowych w całej Polsce.

Łączy on w sobie prostotę ludowego tworzywa z ciekawy-
mi pomysłami aranżacyjnymi i profesjonalnym wykonaw-
stwem. Jest to jak do tej pory pierwszy projekt w Polsce spaja-
jący elementy folkloru Wielkopolski z jazzowym brzmieniem. 
Wydana w 2013 roku płyta Melodie wielkopolskie na kwartet 
jazzowy zdobyła uznanie wybitnych polskich autorytetów mu-
zycznych.

Pomysłodawczynią i autorką wszystkich aranżacji 
jest poznańska pianistka i kompozytorka prof. Katarzy-
na Stroińska-Sierant, mieszkanka Gminy Tarnowo Pod-
górne, która do projektu zaprosiła wybitnych muzyków: 
Dawida Tokłowicza – saksofony, Szymona Wieczorkie-
wicza – kontrabas oraz Sławomira Tokłowicza – perkusja. 
Każdy koncert poprzedzony jest słowem wstępnym, charakte-
ryzującym ogólnie muzykę ludową regionu Wielkopolski oraz 
ideę łączenia jej z jazzem.

Wiosenny koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tań-
ca Ludowego Modraki już wkrótce. Przygotowania 
do koncertu rozpoczęły się zaraz po świątecznych 

występach zespołu, które miały miejsce w styczniu. Młodzi 
artyści wkładają mnóstwo wysiłku w przygotowania i na każ-
dej próbie dają z siebie 100 procent. Ich rodzice nie pozosta-

Modraki zapraszają ją w tyle – dzielnie przywożą swoje pociechy na wszystkie 
próby, a potem pomagają podczas koncertów. Nie możemy 
również zapominać o wspaniałych instruktorkach i kochanych 
wujkach. Pani Ania bez końca poprawia małych tancerzy, aby 
rozwijać ich artystyczne skrzydła, oraz poprawia pilne skrzy-
paczki, klarnecistki i basistę. Wujek Piotr i wujek Rysiu roz-
dają cukierki i inne niespodzianki, z których wszyscy bardzo 
się cieszą.

Jednak nic z tych rzeczy nie wydarzyłoby się, gdyby nie 
kierownik zespołu: Agnieszka Dolata. Przygotowanie kostiu-
mów, tworzenie choreografii, kreowanie niepowtarzalnej at-
mosfery zespołu i wspólnych chęci stworzenia pięknego spek-
taklu, to wszystko, jest zasługa „Pani Agi”.

Podczas koncertu można będzie podziwiać efekty wspólnej 
pracy wielu osób. Zespół zaprezentuje tance ludowe z wielu 
regionów polski, oraz tańce narodowe. 

Podsumowując: zapraszamy na wielobarwną, zakręconą, ta-
neczno-wokalną ucztę, której posmakować można będzie już 
na początku kwietnia.

9 kwietnia o godzinie 16.00 „Wiosna z Modrakami” – kon-
cert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki”, bilety w cenie 10 zł, oprócz serwisu biletyna.pl, bilety 
można kupować w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 
96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

~ ZB

Na jazzowo

26.03 godz. 18, DK z Tarnowie Podgórnym, Jazzowa Scena 
Sezam: „Melodie wielkopolskie na kwartet jazzowy” – Kwar-
tet Katarzyny Stroińskiej-Sierant, bilety: 25 zł, oprócz serwisu 
biletyna.pl, bilety można kupować w kasach: Biuro GOK SE-
ZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od pon. 
do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do 
pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 
16-20.
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Już od marca seniorzy zamieszkujący Gminę Tarnowo Pod-
górne mogą skorzystać ze wsparcia w postaci indywidual-
nego transportu – tzw. „Taksówki dla Seniora”. Uprawnio-

nymi do korzystania z bezpłatnych usług przewozu, są osoby 
zamieszkujące Gminę Tarnowo Podgórne, posiadające kartę 
mieszkańca będące w przedziale wiekowym 80+ (lub 70+ z nie-
pełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie z bezpłatnej 
komunikacji miejskiej). 

Z przejazdu mogą skorzystać również seniorzy, którzy wy-
magają transportu specjalistycznego z użyciem wózka inwa-
lidzkiego. W ten sposób uprawnieni do przejazdu mogą podró-
żować między innymi do urzędu czy specjalistycznej placówki 
medycznej. 
Zamawianie przejazdu w programie „Taksówka dla Seniora”
•  przeczytaj regulamin (dostępny na stronach: www.palacjan-

kowice.pl oraz www.tpbus.com.pl  a także w punktach infor-
macyjnych Pałacu Jankowice oraz TPBUS) i upewnij się, że 
jesteś uprawniony do skorzystania z usługi,

•  zadzwoń pod numer 604 181 845 i zamów przejazd podając 
imię, nazwisko, adres, wiek i numer swojej Karty Mieszkańca,

•  musisz to zrobić na minimum 3 dni przed planowanym kur-
sem,

•  telefon do zamawiania usługi jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-20.00,

•  podaj dokładne informacje na temat celu podróży, powiedz 
nam skąd i o której mamy Cię zabrać,

•  może Ci towarzyszyć 1 opiekun, który ukończył 16 lat – je-
śli chcesz jechać z opiekunem musisz nam to powiedzieć 
w chwili składania zamówienia na przejazd,

•  jeśli chcesz wrócić do domu naszym pojazdem, z góry określ 
dokładną godzinę powrotu,

•  kurs powrotny to osobny kurs, który wlicza się do Twojego 
limitu przejazdów,

•  możesz skorzystać z max. 2 przejazdów w miesiącu, łącznie 6 
w ciągu roku,

"TAKSÓWKA 
 DLA SENIORA"

604 181 845
oraz na stronach: www.palacjankowice.pl   www.tpbus.com.pl

dla osób 80+ lub 70+ z niepełnosprawnością
przewozy do placówki medycznej czy urzędu

Szczegółowe informacje pod numerem:

Michał Kowalonek – lider poznańskiej 
grupy Snowman oraz były wokalista 
grupy Myslovitz zaśpiewa w Pałacu 

Jankowice. Koncert odbędzie się 3 kwietnia o go-
dzinie 17.00.

Michała Kowalonek to kompozytor, gitarzysta, 
autor tekstów, wokalista. W 2002 r. założył ze-
spół Snowman, z którym dotąd nagrał trzy płyty. 
W kwietniu 2012 r. zastąpił Artura Rojka na miej-
scu wokalisty zespołu Myslovitz. Nagrali wspól-
nie płytę 1577, z której pochodzi m.in. utwór Te-
lefon. Z zespołem Michał związany był przez 6 
lat. Koncertował z różnymi projektami między in-
nymi w Nowym Jorku, Memphies, Chicago, Lon-
dynie, Paryżu czy Berlinie, dzielił scenę z takimi 
artystami jak Lenny Kravitz, Hozier i Archive. 
Dzięki swojemu doświadczeniu wspiera młodych 
twórców i młode zespoły. 

Artysta rusza w krótką solową trasę po małych, 
kameralnych miejscach. Na tych solowych kon-
certach zaprezentuje autorskie, nietypowe, nieba-
nalne piosenki... w repertuarze ma też utwory ze-
społów, w których się udziela(ł). W maju 2019 r. 
artysta zadebiutował z autorskim projektem. Mi-
chał Kowalonek wydał wtedy album „O miłości 
w czasach powstania”.

Ten koncert to będzie luźne, intymne spotkanie, 
„bez spinki”. Wypełnione muzyką i opowieścia-
mi. Zapraszamy! ~ MR

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejśció-
wek od 28 marca pod numerem telefonu: 61 10 
10 400 (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-
20.00 | sobota-niedziela w godzinach 12.00- 
20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach 
oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.palacjankowice.pl

Rusza projekt „TAKSÓWKA DLA SENIORA”

•  pamiętaj o zachowaniu środków ostrożności związanych 
z Covid-19,
Projekt „Taksówka dla Seniora” jest realizowany na podsta-

wie programu „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Senio-
rom” na lata 2021 – 2025 i finansowany z budżetu Gminy Tar-
nowo Podgórne. Koordynatorem projektu jest Pałac Jankowice, 
a realizatorem usług przewozu Komunikacja Gminy Tarnowo 
Podgórne TPBUS Sp. z o.o. 

To nowy program również dla nas, więc bądźmy dla siebie 
nawzajem cierpliwi i wyrozumiali!

Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek
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~ pałac jankowice

Początek kwietnia zapowiada się w Pałacu Jankowice 
niezwykle teatralnie. To wszystko za sprawą przedsta-
wienia „Don Giovanni # Feminista w czasach zarazy”, 

na który zapraszamy 9 kwietnia o godzinie 18.00. W przed-
stawieniu wezmą udział uczniowie i absolwenci ZSM w Po-
znaniu. Scenariusz i reżyseria są dziełem Eugeniusza Zdań-
skiego, a nad muzycznym przygotowaniem czuwał Fryderyk 
Walczak. 

Od czternastu lat uczniowie i absolwenci Wydziału Wokal-
nego Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu realizują pro-
jekty teatralne o najróżniejszej tematyce i w najbardziej wy-
szukanym stylu. Tematy klasyczne i, zdawałoby się, dobrze 
znane miłośnikom sztuki, zawsze przyjmują w ich wykonaniu 
niezwykłe i kontrowersyjne zabarwienie. W tym roku przy-
gotowali dla widowni „Don Giovanniego” z muzyką W. A. 
Mozarta. W tej nowej odsłonie poznają Państwo absolutnie 
nieznane oblicze sławnego uwodziciela i pożeracza serc nie-
wieścich: don Giovanni – feminista! Czyż to możliwe?! Czy 
sławny Hiszpan walczył o równouprawnienie płci pięknej? 
Był zwolennikiem parytetów w życiu społecznym i politycz-
nym? Stawał na czele kobiecych czarnych marszów? Kto, kie-
dy i dlaczego przyprawił mu gębę lekkoducha i zdradzieckie-
go uwodziciela? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo ze 
spektaklu „Don Giovanni – feminista”, na który już dziś ser-
decznie zapraszamy życząc wspaniałej zabawy!

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 4 kwiet-
nia pod numerem telefonu: 61 10 10 400 (poniedziałek-piątek 
w godzinach 8.00-20.00 | sobota-niedziela w godzinach 12.00-

Don Giovanni # Feminista w czasach zarazy 

20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegó-
łowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska – twórczości tej autorki 
zostanie poświęcone marco-

we spotkanie w ramach „AtmoSFERY 
POEZJI”, podczas którego wystąpi ak-
torka teatralna i filmowa Marta Herman. 
Dopełnieniem spotkania z muzycznej 
strony, będzie program przygotowany 
przez skrzypaczkę orkiestry Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu – Dominikę Kra-
szewską.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
(1891-1945), poetka i dramatopisarka, 
znana jako „Polska Safona”, urodzi-
ła się w Krakowie, w malarskiej rodzi-
nie Kossaków. Dziadek Juliusz i ojciec 
Wojciech byli malarzami, znanymi 
zwłaszcza dzięki obrazom koni i scen 
batalistycznych z udziałem kawalerii. 
Cześć tych malarskich dzieł mieliśmy 
okazję gościć w Pałacu Jankowice, la-
tem 2019 roku. 

Marta Herman jest absolwentką Wy-
działu Aktorskiego PWSFTviT im. 

AtmoSFERA POEZJI z Martą Herman

Leona Schillera w Łodzi. W latach 
2015-2018 współpracowała z Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku, w którym wystą-
piła m.in. w spektaklu „Wesołe kumosz-
ki z Windsoru” w reżyserii Pawła Aigne-

ra. Od 2019 roku można ją zobaczyć na 
deskach Teatru Nowego w Poznaniu 
w takich spektaklach jak: Siostry! (reż. 
P. Kruszczyński) lub Pan Tadeusz (reż. 
M. Grabowski). Na dużym ekranie wy-
stępowała miedzy innymi w filmie Ka-
merdyner (reż. F. Bajon) a także gościn-
nie w serialach: Barwy szczęścia oraz 
Komisarz Alex.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 
27 marca, o godzinie 13.00 do Pałacu 
Jankowice. 

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 21 marca pod nume-
rem 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
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~ pałac jankowice

Z wielkanocnymi przygotowaniami warto ruszyć z po-
czątkiem kwietnia. Dla tych, którzy szukają świątecz-
nych inspiracji albo obowiązki lubią poprzedzić przy-

jemnościami, polecamy warsztatowe spotkania w Pałacu 
Jankowice. 

2.kwietnia - Pałac Jankowice 
godz. 14.00 Warsztaty dla dzieci (6-11 lat) 
Безкоштовні мистецькі майстер-класи для дітей (6-11 

років)
godz. 15.30 Pokaz animacji dla dzieci 
Безкоштовні показ короткометражних анімаційних 

фільмів для дітей
Możliwość własnoręcznego wykonania atrakcyjnej ozdoby 

jest dla dziecka źródłem ogromnej satysfakcji. Na zajęciach 
dzieci dowiedzą się jak łączyć ze sobą różne materiały pocho-
dzące z recyklingu. Warsztaty wielkanocne to także znakomita 
okazja do pokazania maluchom, jak ważne są przygotowania do 
świąt i dlaczego należy zadbać o ich odpowiednią atmosferę. 

Po warsztatach zapraszamy na pokaz krótkich animacji dla 
dzieci (6+) bez dialogów w Małym Kinie Społecznościowym.

10.kwietnia - Pałac Jankowice
godz. 14.00 Warsztaty dla dorosłych 
Безкоштовні мистецькі майстер-класи для жінок
godz. 14.00 Pokaz animacji dla dzieci 
Безкоштовні показ короткометражних анімаційних 

фільмів для дітей

Na warsztatach uczestnicy przekonają się, że wierzbowe ga-
łązki to wyjątkowy materiał, który aż prosi się by wykorzy-
stać go w kreatywny sposób. Można z nich stworzyć prawie 
wszystko: od przedmiotów codziennego użytku po wiklinowe 
dzieła sztuki. Na zajęciach będziecie mogli dać upust swoim 
artystycznym talentom, pobudzić wyobraźnię i kreatywność. 
Do domów wrócicie z własnoręcznie wyplecionymi dekora-
cjami – zającami.

Aby ułatwić dorosłym wzięcie udziału w warsztatach zapra-
szamy także ich pociechy na seans krótkich animacji (6+) bez 
dialogów w Małym Kinie Społecznościowym.

Na obu spotkaniach obecna będzie tłumaczka języka ukraiń-
skiego więc zachęcamy do udziału naszych przyjaciół z Ukra-
iny.

Dołącz do Nas! Запрошуємо! 
Інформація за тел. (61) 10 10 400

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na warsz-
taty od 28. marca 2022 pod numerem telefonu: 61 10 10 400 
(poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 20:00 | sobota – 
niedziela w godzinach 12:00 – 20:00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

1 0 .  K W I E T N I A  
G O D Z .  1 4 . 0 0

WARSZTATY 
DLA 

DOROSŁYCH 

Безкоштовні мистецькі 
майстер-класи для жінок
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WARSZTATY 
DLA DZIECI 

Безкоштовні
 мистецькі майстер-класи для 

дітей 

TworzyMY wielkanocne dekoracje
Безкоштовні мистецькі майстер-класи
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WWW.PALACJANKOWICE.PL

61 10 10 400

Co w PałaCu?

PałaC JankowiCe zastrzega sobie Prawo zmian w harmonogramie wydarzeń.  
wszystkie informaCJe będą Podawane na bieżąCo.

marzeC20
22

kwieCień

27.03. / nd AtmoSFERA POEZJI z Martą Herman 
Poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | *zapisy tel. od 21 III13:00

26.03. / sob Drzwi Otwarte Samorzadowej Szkoły Muzycznej I st. w TP 
Spotkanie informacyjne dla kandydatów | Szczegóły na www.ssm-tp.pl 10:30

10.04. / nd Poznaj język ukraiński 
Podstawowe zwroty w języku ukraińskim dla Polaków |*zapisy tel.od 28 III16:00

03.04. / nd Brzmienie wiosny: Michał Kowalonek | *zapisy tel.od 28 III 
Безкоштовний концерт. Інформація за тел 61 10 10 40017:00

10.04. / nd     TworzyMY wielkanocne dekoracje | *zapisy tel.od 4 IV

20
22

02.04. / sob

19.03. / sob

09.04. / sob Don Giovanni  #Feminista w czasach zarazy18:00

20.03. / nd 17:00

16:00

Brzmienie zimy: Recital Antoniego Woźniaka 
Standardy muzyki klasycznej na saksofonie | *zapisy tel. od 14 III 

Tajemnice Augustyna Denizota historia francuskiego ogrodnika 
                                                                        | *zapisy tel. od 14 IIIwsPółorganizator: stowarzyszenie im. Larsa i wawrzyńCa  

                               engestromów w Ceradzu kośCieLnym  

z Martą  
Herman

Brzmienie 
zimy:

Debiutujący
Zespół Heima

 
Na podstawie opery W. A. Mozarta | *zapisy telefoniczne od 4 IV

g. 14 - 16

15:30 Seans flmów animowanych dla dzieci w Małym Kinie Społecznościowym 
Безкоштовні показ короткометражних анімаційних фільмів для дітей

Wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-11 lat
Безкоштовні мистецькі майстер-класи для дітей (6-11 років)14:00

Seans flmów animowanych dla dzieci w Małym Kinie Społecznościowym 
Безкоштовні показ короткометражних анімаційних фільмів для дітей

01.04. / pt 15:00 „Jajeczne inspiracje” - wystawa prac Seniorów TCS
Dekoracje wielkanocne z ceramiki i rękodzieła

  TworzyMY wielkanocne dekoracje | *zapisy tel.od 28 III

Wielkanocne warsztaty dla dorosłych Безкоштовні мистецькі майстер-класи для жінок

27.03. / nd
16:00

III

nd

13:00

27

Brzmienie  
wiosny: IV

nd

17:00

03
 
Michał  
Kowalonek

15:00

Zabawy muzyczne dla dzieci - Pedagodzy SSM Музыкальные игры для детей

g. 14 - 15
g. 15 - 16

Zabawy muzyczne dla dzieci - Pedagodzy SSM 
Музыкальные игры для детей - педагоги музыкальной школы
Seans filmów animowanych dla dzieci  | *zapisy telefoniczne od 21 III
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~ edukacja

Dyrekcja i cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 
w Tarnowie Podgórnym solidaryzuje się w tych trud-
nych chwilach z Ukrainą. W klasach i na korytarzach 

pojawiły się tematyczne gazetki, aby w ten sposób okazać 
wsparcie naszym wschodnim sąsiadom. W związku z tym, że 
w gronie naszych uczniów znajdują się również dzieci pocho-
dzące z Ukrainy i z Białorusi od samego początku konfliktu 
zbrojnego otoczone zostały szczególną troską. W szkole zor-
ganizowano także zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które 
przekazane zostaną osobom potrzebującym. Nie mamy wpły-
wu na wielką politykę, ale możemy robić małe rzeczy o wiel-
kim znaczeniu!

~ Społeczność Szkoły 

Czas nauki w szkole jest najwłaściwszy do kreowania 
wśród uczniów postaw altruistycznych, dlatego też po-
przez działania na rzecz wolontariatu mogą oni nabyć 

umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy, ofiarowując 
swój czas i swoje talenty na rzecz potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania, 
co udowodnili włączając się akcje organizowane w szkole 
i poza nią. Dzieci aktywnie wspierały Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej w Poznaniu. Chętni uczniowie wzięli 
udział w spotkaniu prowadzonym przez wolontariuszy z Ho-
spicjum Palium, podczas którego zapoznali się z ideą wolon-
tariatu i uczestniczyli w warsztatach z malowania motyli na 
folii. Spotkanie to stało się początkiem niezwykłej przygo-
dy i współpracy z Motylim Wolontariatem. Przez cały czas 
uczniowie wykazywali się pomysłowością i chęcią niesienia 
pomocy, przygotowując kartki okolicznościowe, pierniczki 
czy też paczki świąteczne dla osób samotnych i cierpiących. 
Pamiętali też o podopiecznych ze Schroniska w Przyborówku 
U Wandy. Wolontariusze podejmowali też działania, mające 
na celu integrację środowiska szkolnego, organizując Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień oraz Dzień Wolontariusza. Podsu-
mowując ten okres działalności Szkolnego Klubu Wolontaria-
tu, należy stwierdzić, że był on owocny. Dziękujemy wszyst-
kim za bezinteresowna chęć do czynienia dobra, za życzliwość 
i wrażliwość. ~ Opiekunowie SKW

Nie da się ukryć, że Walentynki to jedno z najpiękniej-
szych świąt w naszym kalendarzu. Przypada 14 lute-
go, a jego nazwa pochodzi od imienia św. Walente-

go, potocznie zwanego patronem zakochanych. Historia głosi, 
że żył on w starożytnym Rzymie. Panujący wówczas cesarz 
Klaudiusz II Gocki zakazał młodym mężczyznom wchodzenia 
w związki małżeńskie. Jednak św. Walenty, przekonany o po-
tędze wielkiej miłości, potajemnie udzielał ślubu wszystkim 
zakochanym parom.

W naszej szkole był to dzień pełen życzliwości i uśmie-
chu. Choć za oknami panowała jeszcze chłodna, zimowa 
aura, w sercu każdego z nas pojawiły się radość i ciepło. Na 
szkolnym korytarzu mieliśmy okazję, by zostawić miłe sło-
wo dla swoich przyjaciół, koleżanek, kolegów, nauczycieli. 
Już po godzinie tablica przepełniona była małymi karteczka-
mi i przykuwała uwagę każdego przechodnia. O tym jacy je-
steśmy wyjątkowi przypomniał nam sam św. Walenty, adre-
sując życzliwe wiadomości do wszystkich dzieci. „Nigdy się 
nie zmieniaj!”, „Jesteś wyjątkowy!”, „ Dajesz mi uśmiech!”, 
„Szczęście ma Twoje imię” to tylko część haseł, które towa-
rzyszyły nam tego dnia. Nie zapomnieliśmy także o trady-
cyjnej poczcie walentynkowej, a każdy z nas, z czerwonym 
akcentem w swoim stroju, miał okazję, by nauczyć się życzli-
wości i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Ży-
czymy sobie i wszystkim, aby każdy dzień był tak wspaniały, 
dobry i wyjątkowy jak walentynki! ~ Marta Kobielska 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Solidarni z Ukrainą

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Motyli wolontariat
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Szkolne Walentynki
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W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zajęcia sta-
cjonarne w Gniazdku zostały zawieszone do końca lutego. Z tej przyczy-
ny nasze działania w tym miesiącu musiały nabrać innego charakteru. 

I tak, rozpoczął się dla nas czas intensywnych konsultacji z rodzicami oraz indywi-
dualnych spotkań z dziećmi, projektowanych w taki sposób aby wzmocnić je w wy-
branych obszarach. Każdego dnia czytałyśmy dzieciom zdalnie ukochane książki 
i proponowałyśmy zadania plastyczne.

W lutym, mamy o wielkich sercach, członkinie naszej grupy zebranej wokół Ma-
maCafe, kontynuowały swoje działania na rzecz Uli Sutkowy. Jeśli nie znacie jesz-
cze historii Uli zachęcamy Was do odwiedzenia strony www.siepomaga.pl/ula-sut-
kowy. Tym razem gniazdkowe mamy zaplanowały dla Uli „Kolorową niedzielę” 
czyli charytatywny kiermasz fantów, którego rozmach ponownie przekroczył naj-
śmielsze oczekiwania organizatorek. Dziękujemy! 

~ gniazdko

W lutym w naszym przedszko-
lu odbył się balik karnawało-
wy. Tego dnia dzieci wcieliły 

się w swoich ulubionych bohaterów. Nie 
brakowało rycerzy, księżniczek, straża-
ków i superbohaterów i wielu innych 
postaci. W każdej grupie nauczycielki 
zorganizowały zabawy ruchowe i kon-
kurencje  dla dzieci. Sale były przystro-
jone w karnawałowe dekoracje. Dzieci 
chętnie bawiły się wspólnie przy mu-
zyce i z wielkim zaangażowaniem bra-
ły udział w zorganizowanych zajęciach. 
Na koniec przedszkolaki otrzymały 
słodki poczęstunek. Był to bardzo inten-
sywny i radosny dzień.

~ Elżbieta Farbiszewska  
i Weronika Strugała

Ostatnie dwa tygodnie lutego gru-
pa „Jaskółki” realizowała pro-
jekt „Kosmiczna podróż”.

Dla przedszkolaków powyższy temat 
był ogromnym źródłem inspiracji do 
działania. W ramach zajęć o tematy-
ce „kosmicznej” przedszkolaki pozna-
ły wiele nowych zagadnień; dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć się, ile jest planet 
oraz jak wygląda rakieta kosmiczna. 
W sali pojawiły się kosmiczne dekoracje, 
a w kącikach zainteresowań zgromadzo-
no książki i albumy tematyczne. Dzieci 
wspólnie z rodzicami przygotowały wy-
jątkowe stroje, które zaprezentowały na 
„Kosmicznym pokazie mody”.

~ Justyna Jarocka

Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko”

Gniazdko zdalnie na chwilę

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Księżniczki i strażacy na baliku

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Kosmiczna podróż
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Uczniowie klasy 1 A już kolejny miesiąc biorą aktyw-
ny udział w Międzynarodowym Projekcie Emocja, 
dzięki któremu dzieci wprowadzane są do świata war-

tości. Te zajęcia dają też szansę na kształtowanie inteligencji 
emocjonalnej oraz możliwość rozpoznania uczuć swoich i in-
nych.  Byliśmy już w Krainie kreatywności i wyobraźni, gdzie 
okazało się, że każdy z uczniów wpadł na cudowny pomysł. 
Teraz przyszedł czas na Krainę Mocy Słów, przekonaliśmy 
się o tym, jak dużo znaczą słowa wypowiedziane do każdego 
z nas. W związku z tym w naszej sali pojawiło się Drzewko 
Pięknych Słów, którego liście stanowiły same dobre zwroty 
i słowa, a co istotne wszystkie zostały wymyślone, a niejedno-
krotnie i zapisane przez pierwszoklasistów.  Uczniowie wysłu-
chali opowiadania „O ciepłym i puchatym”, potem wspólnie 
zastanawialiśmy się jak mogłoby wyglądać ciepłe i puchate. 
W ostatnim czasie pojawiła się książka zatytułowana „Kolo-
rowy potwór” z pluszowymi kolorowymi potworkami, które 
od razu przypadły dzieciom do gustu. Przeprowadziliśmy po-
gadankę o uczuciach i przekonaliśmy się o tym, że wszystkie 
uczucia są tak samo ważne i potrzebne. Opowiedzieliśmy so-
bie o sytuacjach, w których czujemy się szczęśliwi, smutni, 

Tegoroczna edycja konkursu oka-
zała się dla uczniów naszej szko-
ły bardzo pomyślna. Po kilku 

miesiącach oczekiwań, jury wojewódz-
kiego konkursu literackiego BaśnioBra-
nie ogłosiło wyniki.

Konkurs ten to nic innego jak spraw-
dzian wyobraźni literackiej, sprawności 
pisarskiej i umiejętności dostrzegania 
tego, co w otaczającym świecie jest naj-
ważniejsze.

Tym bardziej cieszy nas fakt, że 
Grand Prix, a więc najważniejszą nagro-
dę, zdobyła w BaśnioBraniu Oliwia Me-
telska, której baśń „Nie wszystko złoto, 
co się świeci” podbiła serca jury.

Jednak nie tylko pracę Oliwii doce-
niono podczas tegorocznej edycji Sło-
wodzieja. Wyróżnienia za swoje utwo-
ry otrzymały także Marysia Wojno oraz 
Nina Najmowicz.

Także inny konkurs największego, 
wojewódzkiego, interdyscyplinarnego 
projektu czytelniczego, skierowanego 
do uczniów wielkopolskich szkół: Sło-
woDziej’21 przyniósł sukcesy uczennic 
naszej szkoły.  W tym roku wykonania 
dwóch prac plastycznych:

- interpretacji słów Stanisława Lema 
„Spokój. Prostota. Drzewo byłoby drze-

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Nasz Projekt

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Kolejny sukces w SłowoDzieju

źli, czy spokojni.  Naszą akcję z dobrym słowem staraliśmy się 
pokazać i uczniom starszych klas, pozostawiając ukradkiem 
na szkolnym korytarzu kartki ze wspaniałymi zwrotami, które 
każdy mógł zabrać i podarować koledze, koleżance, czy też 
bliskiej osobie. Powiemy Wam w sekrecie, że te karteczki na-
dal znikają w mgnieniu oka. Lubimy takie akcje i z całą pew-
nością będziemy je powtarzać w przyszłości.  

~ Paulina Maćkowiak, wychowawca klasy 1A

wem i kropka.” oraz - przedstawienia 
wybranej postaci bądź sceny w oparciu 
o lektury, w tym książkę Łukasza Wierz-
bickiego pt. Drzewo” podjęły się Urszula 
Gudra z klasy 7a, Julia Popławska z kla-
sy 7b oraz Antonia Szofer z klasy 8c.

Dziewczęta miały bardzo trudne za-
danie do wykonania, ale podobnie jak 
w roku ubiegłym poradziły sobie znako-
micie! W kategorii DRZEWO Ula Gu-
dra zajęła II miejsce, a Antonia otrzyma-
ła wyróżnienie; natomiast w kategorii 
BAŚŃ nasza ósmoklasistka stanęła na 
trzecim miejscu podium. Wszystkim 

laureatkom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Dyrektor Kinga Grek-Kowalczyk ze 
szkolnym koordynatorem konkursu zło-
żyły na ręce Marty Borowskiej gratula-
cje, podziękowania oraz symboliczny 
czek na kwotę 1000zł, który był nagrodą 
za zwycięstwo w projekcie bibliotecz-
nym Zaczytana Przerwa. Sukces ten cie-
szy tym bardziej, iż już drugi rok z rzędu 
nasza szkoła okazała się najlepsza w tej 
konkurencji.

~ Paulina Andrzejewska,  
szkolny koordynator konkursu
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Luty w naszej szkole obfitował w dni wypełnione zaba-
wą i śmiechem. Z początkiem miesiąca nasi uczniowie 
wzięli udział w Dniu Śpiocha. Mury szkoły wypełniła 

domowa atmosfera – w klasach i na korytarzach, w ciepłych 
piżamach i szlafrokach, przechadzali się uczniowie oraz na-
uczyciele. Cudownie też było uczyć się leżąc na kocu, grać 
w guziki i wspólnie oglądać niezastąpionego Kaczora Donal-
da. Okazją do zabawy był również zorganizowany dla klas 0-3 
Bal Karnawałowy. Takie chwile łączą wszystkich, dlatego ni-
kogo nie dziwił wspólny taniec Draculi i baletnicy, bądź Elzy 
ze Spidermanem. I już zastanawiamy się, jakie znane postacie 
zaszczycą nas swoją obecnością w przyszłym roku. 

~ M.K.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

W szkole jest wesoło

15 lutego klasy 1-4 obchodziły Walentynki, ale na 
sportowo. W tym roku uczniowie mogli spróbować 
swoich sił m. in. w zwinnościowym torze prze-

szkód. 
Każdy zawodnik do pokonania miał aż 17 stacji zadanio-

wych, które nie należały do łatwych. Dzięki dużemu zaanga-
żowaniu naszych małych sportowców, ich woli walki, wszy-
scy bez wyjątku poradzili sobie z przeszkodami. Uczestnicy 
przekonali się, że warto ćwiczyć oraz pokonywać własne sła-
bości.

 Zwieńczeniem tego wydarzenia były pamiątkowe zdjęcia 
i medale dla każdego zawodnika.

~ na

Narnia to fantastyczny świat stworzony przez brytyj-
skiego pisarza C.S. Lewisa, w którym rozgrywa się 
akcja jego powieści. Mieszkańcami Narnii są liczne 

fantastyczne stworzenia, takie jak fauny, centaury, karły oraz 

mówiące zwierzęta. W Narnii bardzo powszechna jest magia. 
Kraina ta została stworzona przez lwa Aslana.

Uczniowie klasy 4a stworzyli makiety przedstawiające świat 
lektury, a następnie sami wcielili się w żyjące tam postacie.

~ na

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Z miłości do sportu

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Witajcie w Świecie Narnii
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Najkrótszy miesiąc w roku obfitował w wiele cieka-
wych wydarzeń bibliotecznych. Luty kojarzony jest 
najczęściej ze Świętem Zakochanych. I u nas nie mo-

gło zabraknąć bibliotecznych Walentynek. Najmłodsi ucznio-
wie wzięli udział w zajęciach czytelniczych, podczas których 
wysłuchali opowiadania o tym najpiękniejszym z uczuć oraz 
wykonali walentynkowe zakładki do książek. Z tej okazji zo-
stała również przygotowana okolicznościowa fotobudka. Każ-
dy miłośnik książek mógł zrobić sobie zdjęcie w walentynko-
wej oprawie. Uczniowie starszych klas, którzy w tym czasie 
mieli nauczanie zdalne, wzięli udział w zabawie „14 cytatów 
na 14 lutego”.  

Ważnym, a przy tym miłym wydarzeniem było wręczenie 
pierwszoklasistom książek w ramach kampanii „Mała książ-
ka – wielki człowiek”. Podczas zajęć czytelniczych uczniowie 
poznali jedno z opowiadań z „Pierwszego abecadła”. Tekst 
Małgorzaty Musierowicz, z elementami biblioterapeutycz-
nymi, zachęcał do pokonywania leków, które nasi uczniowie 
zamknęli w specjalnie przygotowanych „słoiczkach strachu”. 

Powstanie Wielkopolskie żyje 
w świadomości uczniów tarnow-
skiego Liceum, które dumnie 

nosi imię Powstańców Wielkopolskich. 
Młodzież naszej szkoły kreatywnie 
uczestniczy w upamiętnianiu naszego 
patrona. Jest to dla nas czas wspólnej 
zabawy, ale także refleksji. Już od kil-
ku lat powiększamy bazę „Powstańcy 
z naszych rodzin”. Uczniowie dzięki 
rozmowie z najbliższymi często odnaj-

dują bohaterów z tamtych lat w swoich 
rodzinach. 

Częścią tegorocznych obchodów 
dnia patrona był projekt edukacyjny, 
w którym uczestniczyła klasa III ap. 
Młodzież tej klasy zgłębiała wiedzę 
o powstaniu przeszukując różne źró-
dła i uczestnicząc w lekcji muzealnej 
w Muzeum Powstańców Wielkopol-
skich w Lusowie. Podzieleni na grupy, 
zostali zobligowani do przedstawie-

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, wspierając rozwój 
emocjonalny i społeczny swoich uczniów, realizuje od września 2021 r. Między-
narodowy Projekt Edukacyjny Emocja. Całkowicie pochłonięci niezwykle wraż-

liwym celem: aby dzieci i młodzież wychowywać na mądrych i szczęśliwych ludzi, 
samodzielnych oraz twórczych, wprowadzamy uczniów w świat wartości moralnych. 
Na wybranych lekcjach wyruszyliśmy już do trzech różnych Krain: Kreatywności, 
Wyobraźni oraz Mocy Słów. Przed nami jeszcze dwie: Empatii i Odwagi. 

Projekt kończymy realizować w czerwcu 2022 r. Pandemia pozostawiła po sobie 
niepewność, lęk, brak wiary we własne możliwości, przygnębienie. Nasza szkoła 
mówi: „Dość!”. Z uśmiechem i optymizmem uczniowie mają zdobywać świat, speł-
niać swoje marzenia, osiągać sukcesy i być po prostu szczęśliwymi ludźmi!

~ Maria Stelmach, Joanna Borkowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Gorąca zima w bibliotece

Mamy nadzieję, że książka oraz dołączony do niej kreatyw-
ny alfabet, będą świetnymi towarzyszami literackich podróży.

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Emocja w międzynarodowym 
wydaniu

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Dzień Patrona Szkoły
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nia wybranego przez siebie tematu. 
Dzięki ich zaangażowaniu powstały 
pasjonujące prace dotyczące roli ko-
biet w Powstaniu Wielkopolskim, gra 
planszowa z najważniejszymi bitwami 

oraz reportaż fikcyjnej rozgłośni ra-
diowej poruszający kwestie Powstania 
Wielkopolskiego na arenie międzyna-
rodowej. Ciekawy sposób przedsta-
wienia swojej pracy wybrała grupa 
omawiająca umundurowanie i uzbro-
jenie powstańców. Jako specjalistę 
i eksperta zaprosili kolegę z młodszej 
klasy Wiktora Środeckiego, który nie 
tylko podzielił się wiedzą, ale również 
zaprezentował kolekcję broni. Wiktor 
swoją pasją i wiedzą dzieli się z sze-
roką publicznością poprzez swój kanał 
na youtube, gdzie specjalnie z okazji 
Dnia Patrona umieścił film.

Zima zbliża się ku końcowi i nieśmiałe promyki słońca 
przypominają, że niedługo wiosna, a wraz z nią okres 
egzaminów. Dla uczniów klas ósmych będzie to pierw-

szy, bardzo ważny egzamin, od którego wiele zależy. Dobry 
wynik na egzaminie ósmoklasisty pozwoli młodym ludziom 
dostać się do wymarzonej szkoły, gdzie będą kontynuować 
naukę. Wybór szkoły średniej to niezwykle ważna decyzja 
głównie dlatego, że to właśnie ta szkoła jest swoistego rodzaju 
trampoliną do kolejnego etapu życia – zwykle studiów wyż-
szych. Dobrze zdana matura, a na takiej zależy każdemu mło-
demu człowiekowi i jego rodzicom, to przepustka umożliwia-
jąca wstęp na dowolną uczelnię i spełnienie marzeń w zakresie 
kariery zawodowej. Dlatego właśnie zapraszamy ósmoklasi-
stów i ich rodziców do naszego Liceum. W roku szkolnym 
2022/2023 proponujemy naukę w trzech klasach:

Klasa 1 A – profil językowo-prawniczy (przedmioty rozsze-
rzone: jęz. polski, jęz. angielski, historia),

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

Klasa 1 C – profil medyczno-przyrodniczy (przedmioty roz-
szerzone: biologia, chemia, jęz. angielski),

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

Dobrze uczymy – robimy to już od 20 lat. Mamy za sobą 
wiele roczników maturzystów – w zeszłym roku wszyscy nasi 
absolwenci zdali maturę. Większość z naszych uczniów kon-
tynuuje naukę na studiach wyższych.

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

Jesteśmy blisko – czy na pewno warto spędzać codziennie 
dwie lub więcej godzin, dojeżdżając do Poznania do szkoły? 
Może lepiej skorzystać z lokalnej szkoły – nie ustępujemy po-
ziomem wielu poznańskim ogólniakom, w tym roku zdoby-
liśmy brązową tarczę w rankingu Perspektyw. Poprawiliśmy 
swój dotychczasowy najwyższy wynik (sprzed dwóch lat) zaj-
mując wyższą lokatę o 56 pozycji.

Mamy wspaniałą atmosferę – jesteśmy małą szkołą i to 
nasz ogromny atut. Nie tylko znamy się wszyscy (i lubimy), 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Drzwi Otwarte w Liceum!

Historia kołem się toczy! Przeszło 
sto lat temu bohaterowie z Wielkopol-
ski walczyli o wolność. W 2022 r. słowo 
wolność i niepodległość nabiera dokład-
nie tego samego znaczenia co wtedy!

~ Paulina Habryło

co pozwala otoczyć większą opieką młodego człowieka, ale 
również mamy korzystny plan lekcji, umożliwiający uczniom 
udział w zajęciach rozwijających ich potencjał po południu.

… powodów jest jeszcze wiele…
Chcesz je poznać? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaprasza-

my na Drzwi Otwarte, które odbędą się 7 kwietnia 2022 roku 
o godz. 17.00. To okazja, aby poznać Dyrekcję Szkoły, grono 
pedagogiczne i przede wszystkim naszych uczniów. Przyjdź 
do nas i obejrzyj naszą Szkołę, porozmawiaj z nami, zadaj nur-
tujące Cię pytania, rozwiej wątpliwości. Przekonaj się na wła-
sne oczy, że warto wybrać nasze Liceum.

Czekamy na Ciebie!
~ Hanka Piotrowska

Zespół ds. promocji, Liceum Ogólnokształcące  
im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym
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„SZWARNO MATEMATYKA” – 
pod takim hasłem odbyła się Jubile-
uszowa XXX Krajowa Konferencja 
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematy-
ki, w której uczestniczyły nauczycielki 
matematyki naszej szkoły: Beata Zgoła 
oraz Ewa Pieczko. Konferencja objęta 
była patronatem honorowym przez Mi-
nistra Edukacji i Nauki, Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Uniwersytet 

2 marca w lusowskiej szkole odbyła się Konferencja Upo-
wszechniająca Ideę Oceniania Kształtującego. Była ona 
zwieńczeniem czteroletniego udziału placówki w pro-

gramie Całościowy Rozwój Szkoły przy Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. Celem konferencji było przed-
stawienie funkcjonowania oceniania kształtującego w naszej 
szkole. Wydarzenie zostało przeprowadzone w formie onli-
ne z udziałem Ingi Opas, trenerki Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, szkół partnerskich w programie CRS 2 oraz zapro-
szonych nauczycieli ze szkół podstawowych z naszej gminy. 
Konferencja została przygotowana przez Martę Olearską oraz 
Julię Zwolak – szkolnych liderów OK wraz z członkami gru-
py OK. 

Podczas spotkania przedstawiono założenia OK oraz zapre-
zentowano dobre praktyki stosowane w naszej szkole, zarów-
no w klasach młodszych, jak i w starszych. Uczestnicy zapo-
znali się również ze zdjęciami OK zeszytów.

Wszyscy uczestnicy spotkania przychylnie wypowiadali się 
na temat działań podjętych w naszej szkole. Obserwowane za-
jęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 
potwierdziły, że OK jest OK.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Uczącej Się”, 
na który pracowało całe grono pedagogiczne. Wszystkim na-
leżą się podziękowania i gratulacje.

W imieniu szkolnych liderów OK
~ Kinga Grek-Kowalczyk

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Lusowo na konferencji „Szwarno Matematyka”
Śląski – Wydział Nauk Ścisłych i Tech-
nicznych. 

350 nauczycieli matematyki z całej 
Polski przyjechało do Katowic, aby po-
znać najnowsze trendy w edukacji oraz 
podzielić się swoimi doświadczeniami 
i pomysłami na ciekawe i aktywizujące 
lekcje matematyki. 

Cztery dni obfitowały w liczne wykła-
dy i warsztaty, na których pojawiła się 
nieskończona ilość dobrych pomysłów, 
ciekawych przemyśleń i inspiracji do 
pracy. Z relacji naszych koleżanek wie-
my, że największym powodzeniem cie-
szyły się sale gier z najnowszymi grami 
planszowymi i strategicznymi, a alter-
natywą dla amatorów spokojnego wie-
czoru był Warsztat Otwarty, kuszący 
propozycjami tworzenia konstrukcji 
geometrycznych, od rozet po bryły.

Beata Zgoła jako jedna z nielicznych 
na wykładzie Inauguracyjnym zapre-

Szkoła Podstawowa w Lusowie 

Szkoła ucząca się

zentowała wypracowane przez siebie 
materiały dydaktyczne, a tym samym 
podzieliła się nimi z nauczycielami ma-
tematyki z całej Polski. W kolejnym 
dniu konferencji poprowadziła również 
warsztat pt. „Szukanie reguł”, który jest 
pomysłem na rozwijanie umiejętności 
uczniów w zakresie odkrywania prawi-
dłowości oraz doskonalenie umiejętno-
ści rozumowania i argumentacji. 

Bardzo cieszymy się, że nasze „mate-
matyczki” reprezentowały szkołę na tak 
dużej imprezie. Zdobyte tam doświad-
czenia, inspiracje i nowe pomysłu na 
pewno wykorzystają w pracy z naszymi 
uczniami. Pomogą młodemu człowieko-
wi zrozumieć, że matematyka nie musi 
być trudna i nudna.

W imieniu dyrekcji szkoły
 ~ Kinga Grek-Kowalczyk

Pierwszy dzień marca najmłodsi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku 
poświęcili na obcowanie ze sztuką. Było pięknie, od-

świętnie, czasem zabawnie i najzwyczajniej w świecie inaczej!
Tego dnia zawitał do nas Teatr Krak-Art z dwoma zupeł-

nie różnymi przedstawieniami. Podczas spektaklu „Magiczna 
Kraina Czarnoksiężnika Ozona” przenieśliśmy się na wieś, do 
miejsca, w którym mieszka Dorotka oraz jej piesek Toto. Ra-
zem z nimi przeżyliśmy niezwykłą, pełną niespodziewanych 
zwrotów akcji przygodę. Poznaliśmy Blaszanego Drwala, 
Tchórzliwego Lwa i Stracha na Wróble, dzięki którym prze-
konaliśmy się, jak ważna jest przyjaźń, bezinteresowna pomoc 
oraz współpraca. Drugie przedstawienie zatytułowane „Rubi-
nowy Książę” było zupełnie inne. Niezwykle piękna, ale bar-
dzo wścibska córka szacha  i orientalna muzyka przeniosła nas 
wprost do baśni z dalekiego Wschodu. Dzięki zabawnym pe-
rypetiom ciekawskiej, gadatliwej i lubiącej plotki Fatimy do-
wiedzieliśmy się, jak ważny jest szacunek do czyichś sekretów.  

Podczas przedstawień bawiliśmy się doskonale, ponieważ 
aktorzy zadbali również o to, abyśmy aktywnie włączali się 
w akcję. ~ M.Ł.

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Chwila z teatrem
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Najlepsi sportowcy, ich trenerzy oraz sołectwa zosta-
li nagrodzeni przez Wójta Tadeusza Czajkę podczas 
Gali Sportu. Święto gminnego sportu w tak uroczystej 

formule odbyło się po raz pierwszy 24 lutego w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Wydarzenie uświetniły występy tancerzy 
z OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne oraz wokalistów ze 
Studia Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM.

Nagrody za medale zdobyte w imprezach krajowych rangi 
międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, mistrzostw Pol-
ski, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży oraz zagranicznych 
otrzymali:

- brazylijskie jiu-jitsu: Jakub Trawka i trener Sergei Seli-
vonets z GKS Tarvovia Fight Club oraz Ignacy Nowakowski, 
Jakub Jarmarczyk, Igor Szczęsny, Kacper Woszczek, Kamil 
Żuchowski i trener Leszek Kellner z Osady JiuJitsu Judo Tar-
nowo Podgórne,

- karate tradycyjnego: Wojciech Furmaga, Michał Gałę-
ski, Franciszek Plichta, Oliwier Tórz, Klaudia Rosiak, Barbara 
Świątkowska, Mateusz Plichta oraz trener Mariusz Jewdoki-
mow z Klubu Karate Samuraj Przeźmierowo,

- golf: Natasza Klimko z Black Water Links Golf Club Tar-
nowo Podgórne,

- kręglarstwo klasyczne: Marta Stachowiak, Iwona Dziam-
ska, Weronika Torka, Aleksandra Bonk, Jagoda Dziamska, Pa-
tryk Dworczyk, Jakub Cwojdziński, Tomasz Byliński, Jędrzej 
Dmowski oraz trenerzy Joanna Bonk i Dawid Strzelczak z KS 
Alfa-Vector Tarnowo Podgórne, 

- kolarstwo: Gabriela Nowakowska, Maciej Banaszak, Szy-
mon Potasznik, Radosław Frątczak, Łukasz Kowal, Konrad 
Trzęsowski, Mateusz Kostański, Jakub Musialik oraz trene-
rzy Zbigniew Szymański, Piotr Broński i Konrad Olejniczak 
z Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne,

- lekka atletyka: Bartosz Zieliński i Robert Maćkowiak 
z GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, 

- taekwondo olimpijskie: Martyna Konieczna, Sandra Gó-
ral, Jan Litwiejko oraz trener Tomasz Gorwa z UKS ATLAS 
Tarnowo Podgórne,

- taniec: Oskar Kudlaszyk i Weronika Gawelska ze Szkoły 
Tańca DREAM Poznań,

- tenis ziemny: Sonia Pieczyńska z WKS Grunwald Poznań,
- triathlon: Jakub Grzechowiak z Klubu Sportowego Po-

snania oraz Alicja Gurdziołek, Zofia Rosin, Maria Dudek, 
Marta Dzieciątkowska, Bogumił Dybowski, Wiktor Smoczyk, 
Wojciech Jaskólski, Wiktor Jankowiak, Franciszek Pisanko 
i trener Borys Monastyrskyy z UKS Lusowo,  

- windsurfing: Leon Jankowski z AZS Sailing Team Po-
znań,

- żeglarstwo: Jan Sibilski oraz trener Piotr Mańczak z Wiel-
kopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Poza nagrodami wręczono stypendia sportowe na 2022 r., 
które w następujących dyscyplinach otrzymało dwudziestu 
sześciu sportowców:

- akrobatyka sportowa: Anna Konarzewska z AZS AWF Po-
znań,

- badminton: Magdalena Świerczyńska z UKS Baranowo/
AZS AWF Warszawa,

- golf: Natasza Klimko ze Stowarzyszenia Black Water 
Links Golf Club Tarnowo Podgórne,

Gminna Gala Sportu 

- judo: Aleksandra Wenzel z AZS Uniwersytetu Warszaw-
skiego,

- kajakarstwo: Patrycja Mendelska z AZS AWF Poznań,
- kolarstwo: Maciej Banaszak, Radosław Frątczak, Łukasz 

Kowal, Jakub Musialik, Szymon Potasznik, Konrad Trzęsow-
ski z Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne,

- kręgle klasyczne: Iwona Dziamska, Jagoda Dziamska, 
Marta Stachowiak, Michał Bonk, 

Tomasz Byliński, Jakub Cwojdziński, Artur Dziamski i Pa-
tryk Dworczyk z KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne,

- łucznictwo: Konrad Kasprzak z AZS Surma Poznań,
- paratiathlon: Marta Dzieciątkowska z UKS Lusowo,
- triathlon: Mateusz Głuszkowski – UKS Cityzen Poznań,
- piłka ręczna plażowa: Hanka Weichert z KS Pyrki Poznań,
- szermierka: Antonina Lachman z AZS AWF Poznań,
- taekwondo olimpijskie: Martyna Konieczna z UKS ATLAS 

Tarnowo Podgórne,
- windsurfing: Leon Jankowski z OŚ AZS Poznań.
Wójt wręczył również nagrodę dla najlepszego sportowca, 

którym została Jolanta Witczak i trenera Borysa Monastyr-
skiego (UKS Lusowo).

W gronie nagrodzonych znaleźli się również przedstawi-
ciele zwycięskich sołectw startujących w 17. edycji Rankin-
gu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Rywalizację w sezonie 
2021/2022 wygrało Sołectwo Lusowo i w nagrodę otrzyma-
ło 2500 zł. Drugie miejsce zajęło Sołectwo Przeźmierowo 
i w nagrodę otrzymało 2000 zł, a trzecie Sołectwo Tarnowo 
Podgórne – 1500 zł. Miejsca 4-7 zajęły kolejno sołectwa: Sie-
rosław – 1000 zł, Jankowice – 800, Lusówko – 700 oraz Ru-
mianek – 600 zł. Nagrody za udział w wysokości 300 zł otrzy-
mały sołectwa: Sady, Wysogotowo, Góra, Ceradz Kościelny 
i Baranowo.   

~ Ania Lis

Pocovidowe 
spotkania kijkowe
bezpłatna nauka techniki marszu  

Nordic Walking

PRZEŹMIEROWO 
604 372 440



40    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2022

~ sport

Sołectwo Tarnowo Podgórne wygrało kręglarski turniej, 
który został rozegrany w ramach 18. edycji Rankingu 
Sołectw Gmina Tarnowo Podgórne. To już drugie zwy-

cięstwo tego Sołectwa w dotychczas rozegranych pięciu kon-
kurencjach. W zawodach rozegranych 20 lutego w Kręgielni 
Vector w Tarnowie Podgórnym drugie miejsce zajęło Sołec-
two Baranowo, a trzecie Rumianek. Miejsce 4. zajęły ex aequo 

Na dobry początek rozpoczynającego się sezonu kolar-
skiego 2022 ekipa KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 
wywalczyła dwa medale torowego Pucharu Polski eli-

ty i juniorów, którego pierwsza seria odbyła się w weekend 19 
i 20 lutego na welodromie w Pruszkowie. Złoty medal w kon-
kurencji omnium U23 zdobył Julian Kot, a srebro w madiso-
nie wywalczyli Konrad Trzęsowski i Radosław Frątczak. Poza 
nimi dobre wyniki uzyskali w wyścigu indywidualnym U23 
na 3 km Piotr Maślak, który był ósmy, Julian Kot dziewią-
ty, a w kat. junior szesnaste miejsce zajął Krzysztof Walczak. 
W wyścigu indywidualnym open kat. kobiet na osiemnastym 
miejscu uplasowała się Otylia Zagórska.

~ Ania Lis

Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne jest naj-
lepszym klubem w Wielkopolsce szkolącym dzieci 
i młodzież w dyscyplinie kolarstwo. Gala podsumo-

wująca kolarski sezon 2021 odbyła się 26 lutego w Kaliszu. 
W klasyfikacji ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowe-
go za 2021 r. przygotowywanej corocznie przez Instytut Spor-

Nabierają rozpędu

Najlepsi w Wielkopolsce tu KK zdobył 285,92 pkt. Klub zdobył te punkty za wyniki 
uzyskane w krajowych zawodach rangi mistrzostw w czterech 
grupach wiekowych: młodzieżowiec – 236,42, junior – 6, ju-
nior młodszy – 33 i młodzik – 10,5. W klasyfikacji ogólnopol-
skiej w dyscyplinie kolarstwo na 79 sklasyfikowanych klubów 
Tarnovia jest numerem 5. Wyprzedzają ją jedynie takie kluby 
jak WKK Warszawa, KK Ziemia Darłowska, UKS Copernicus 
Toruń i ALKS Stal Grudziądz. 

W SSM punktowały się też inne kluby, dzięki którym Gmi-
na Tarnowo Podgórne zajęła 52. miejsce wśród 897. Sklasyfi-
kowanych Klubami, które przyczyniły się do tak dobrego wy-
niku poza KK Tarnovia są: KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne 
(92,5 pkt.), UKS Lusowo (26,75), sekcja lekkiej atletyki GKS 
Tarnovia (26), UKS Atlas Tarnowo Podgórne (23), UKS Bara-
nowo (19,25), Black Water Links Golf Club Tarnowo Podgór-
ne (16) oraz KJ Michałówka (2).

~ Ania Lis

Ranking sołectw 
Sołectwa Lusowo i  Przeźmierowo, 6 – Góra, 7 – Sady, 8 – 
Wysogotowo, 9 – Chyby,10 – Sierosław i 11 – Lusówko.

Po pięciu konkurencjach ogólna sołecka klasyfikacja przed-
stawia się następująco:

I miejsce:  Tarnowo Podgórne – 74,5
II miejsce:  Przeźmierowo – 66
III miejsce:  Baranowo – 64,5
IV:   Lusowo – 57 
V:   Wysogotowo – 54 
VI:   Sady – 49 
VII:   Sierosław – 46 
VIII:   Lusówko – 41
IX:   Rumianek – 37 
X:   Góra – 31 
XI:   Chyby – 29 
XII:   Ceradz Kościelny – 11
XIII:   Swadzim – 10
XIV:   Jankowice – 9
XV:   Kokoszczyn – 7.

~ Ania Lis
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Za nami V Edycja Biegu Erasmusa w formule rywaliza-
cji sztafetowej i zdalnej, organizowana przez Narodową 
Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpu-

su Solidarności. Hasło przewodnie tego wydarzenia brzmiało 
„Bijemy rekord Polski”. Na starcie do rywalizacji, w całej Pol-
sce, stanęły 4-osobowe drużyny, których celem było przebiec 
w dowolnym miejscu, łącznie jak najdłuższego dystansu w 60 
minut. Nagrodzone zostały, jak każdego roku, zespoły z naj-
lepszymi wynikami biegowymi oraz przesłane relacje z biegu 
w dwóch kategoriach: najlepsza foto/wideo z Biegu Erasmusa 
oraz najciekawsza promocja programu Erasmus+ oraz Euro-
pejskiego Korpusu Solidarności.

Drużyna naszego tarnowskiego Liceum „TYGRYSY LO 
TP” w składzie: Aleksandra Sękowska, Aleksandra Subsar, 
Tymoteusz Ignyś oraz Wojciech Nawrocki podjęła wyzwanie 
i z przyjemnością wzięła udział w tym biegu. Na 614 sklasy-
fikowanych drużyn zajęliśmy 181 miejsce z wynikiem 11,86 
km.  Dołożyliśmy swoje skromne kilometry do nowego rekor-
du Polski. Ponadto otrzymaliśmy jako team wyróżnienie i na-
grody rzeczowe za zajęcie III miejsca w kategorii na najlepszą 
foto/wideo relację z biegu. 

Dziękujemy naszym „Tygrysom” za mobilizację, podjęcie 
wyzwania oraz chęci do działania, biegania dla zdrowia i idei. 
Jesteście zwycięzcami. Gratulujemy. Możecie być z siebie 
dumni.

Trudno w to uwierzyć, ale nasza 
lokalna amatorska liga piłkarska 
została założona już 10 lat temu. 

Z tej okazji jej na urodzinach spotka-
li się współtworzący przed całą dekadę 
opowieść o rywalizacji opatrzonej stem-
plem przyjaźni i dobrej zabawy.

Podczas wieczornej gali swoją na-
grodę odebrali świeżo upieczeni mi-
strzowie 10. sezonu – Galacticos. Rzecz 
jasna nie zabrakło wyróżnień historycz-
nych – najlepszą ligową drużyną dekady 
został Sporting z czterema mistrzostwa-
mi, a najbardziej utytułowaną drużyną 
raz jeszcze Galacticos, zdobywcy trzech 
mistrzostw i jeszcze trzech innych pu-
charów. Oprócz tego przyznano nagro-
dy dla najlepszych: zawodnika, strzelca, 
asystenta i bramkarza dziesięciolecia.

W tym miejscu słowa podziękowania 
należą się wszystkim, którzy przyczyni-
li się do osiągnięcia tak słusznego wieku 
przez tę organizację – począwszy od za-
łożycieli ligi i drużyn, przez każdego za-
wodnika, sympatyków i w różny sposób 
wspierające nas osoby – razem uzbie-
rałoby się ponad 200 osób! Wszystkim 
składamy podziękowania i zapraszamy 
do dalszego cieszenia się rywalizacją.

TYGRYSY LO TP  w V Edycji Biegu Erasmusa

 Czekamy na VI edycję Biegu Erasmusa w przyszłym roku.
~ Beata Durnowska

TARTAN LEAGUE MA JUŻ 10 LAT
Świętowanie nie oznacza oczywiście zawieszenia współzawodnictwa. W lutym 

rozegrano pierwszą kolejkę ligową, która poziomem emocji zdecydowanie nie za-
wiodła oczekiwań – we wszystkich spotkaniach boje toczyły się „na styku”, a o koń-
cowych rozstrzygnięciach decydowały bramki w końcowych minutach.

Wyniki 1. kolejki Tartan League 2022:
9 TREFL – DYNAMO WSCHÓD 5:4 (3:1)
GALACTICOS TP – PAVILON CF 5:4 (3:2)
SPORTING TP – ZACHODNIE LWY 2:2 (1:1)
Serdecznie zapraszamy do śledzenia zapowiedzi i wyników spotkań za pośrednic-

twem naszego fanpage’a. Zainteresowanych wspólną grą zapraszamy do kontaktu 
i dołączenia do piłkarskiej rodziny, która właśnie rozpoczyna drugą „dziesiątkę”.

~TL
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Zespół seniorów rozpoczął swoje zmagania w tym roku 
od meczu o Puchar Polski z Polonią 1908 Marcinki 
Kępno. Mecz do ostatniej minuty trzymał w napięciu 

i z pewnością kibice, będący na trybunach nie mają podstaw 
do narzekania. Definitywnie spotkanie zakończyło się naszym 
zwycięstwem 3:2 i czekamy na kolejną rundę. Zaledwie kilka 
dni po meczu pucharowym rozegraliśmy pierwszą kolejkę li-
gową z Wartą Międzychód. Przed meczem uczciliśmy minutą 
ciszy pamięć poległych na Ukrainie oraz zmarłego na począt-
ku tego roku naszego zawodnika Mateusza Kubickiego “Mur-
ka”. Zawodnicy wyszli na mecz z opaską na ręku w barwach 
Ukrainy, by okazać wsparcie obywatelom tego kraju i sprze-
ciw wojnie, która obecnie się tam toczy.  W tym meczu za-
debiutowało kilku nowych zawodników między innymi Ivan 
Morozov, pochodzący z Ukrainy ambitny piłkarz, który zali-
czył trzy trafienia, kompletując tym samym hat-trick. Oprócz 
niego bramki zdobyli dla naszej drużyny Rafał Chmal, Mikołaj 
Dorna i Paweł Bednarski. Mecz zakończył się wynikiem 6:1 
dla GKS Tarnovia. Bardzo cieszy nas tak dobre rozpoczęcie 
rundy wiosennej, a w szczególności gra i skuteczność zespołu, 
zważywszy na jakość Warty, jaką prezentowała w ostatnich se-
zonach, można by stwierdzić, że reszta spotkań zapowiada się 
emocjonująco. Następny mecz rozegramy ponownie u siebie 
12 marca z obecnym liderem tabeli Unią Swarzędz o godzinie 
15.00 w Tarnowie Podgórnym na ul. 23 Października 34. 

Mecze marcowe:
19 marca Obra 1912 Kościan – GKS Tarnovia, godz. 15.00
26 marca GKS Tarnovia - LKS Gołuchów, godz. 15.00
Na wszystkie mecze serdecznie Państwa zapraszamy.

~ GKS Tarnovia 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

W sobotę, 5 marca, w Pusz-
czykowie na nowoczesnym 
sztucznym boisku krytym 

balonem, nasi młodzi zawodnicy ro-
zegrali grę kontrolną z Wielkopolską 
Komorniki. Dobrej gry i udanych akcji 
było co niemiara, a młodzi sportowcy 
rozegrali aż 8 meczów wg formuły 4x4 
i 5x5. Gratulujemy udanego wyjazdu 
i mamy nadzieję, że w przyszłości klub 
z Komornik zawita również u nas. 

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

Udana inauguracja rundy wiosennej IV ligi

GKS Tarnovia rocznik 2014

~ sport
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W niedzielę, 6 marca, na boisku 
OSiR w Tarnowie Podgór-
nym przy ul. Nowa 15 odbył 

się turniej charytatywny zorganizowany 
przez GKS Tarnovia mający na celu ze-
branie funduszy na artykuły medyczne 
dla żołnierzy i obywateli Ukrainy. W tym 
jakże szczytnym celu udział wzięły takie 
kluby jak Six Nowy Tomyśl, Grom Ple-
wiska, dwa zespoły Rokita Rokietnica 
oraz oczywiście w roli gospodarza dwa 
zespoły GKS Tarnovia. Dzieci z roczni-
ka 2010 wszystkich zespołów zaprezen-
towały wysoki poziom umiejętności i du-
cha walki. W turnieju nie były liczone 
bramki ani punkty, przez co nikt nie był 
ostatni ani pierwszy. Wszyscy znali cel 
uczestnictwa w rozgrywkach, który był 
nadrzędny co trener i inicjator turnieju 
Błażej Budziński jednocześnie podkreślił 

Jakub Trawka, siedemnastoletni junior z GKS Tarnovii, 
reprezentujący sekcję Tarnovia Fight Club, zajął na XII 
Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu, które odbyły się 

w dniach 26-27 lutego w Poznaniu trzecie miejsce.
Nasz zawodnik startował w kategorii dorośli, niebieskie 

pasy – 79,5 kg. Rywalizował z 46 osobami, w drodze do brą-
zowego medalu stoczył 4 walki, z czego 3 wygrał przed cza-
sem.

~ GKS Tarnovia

Junior GKS Tarnovii trzeci w Polsce  
wśród seniorów

GKS Tarnovia gra dla Ukrainy.

WZP.6721.1.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Dobrej In-
westycji i Szumin w Tarnowie Podgórnym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., 
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne Uchwały Nr XLVIII/827/2022 z dnia 1 lutego 
2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. 
Dobrej Inwestycji i Szumin w Tarnowie Podgórnym.

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 elek-
troniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarno-
wo-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://
bip2.tarnowo-podgorne.pl oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 29 kwietnia 2022r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Jakub Trawka – pierwszy od prawej

w zaproszeniach do klubów biorących 
udział. GKS Tarnovia zebrała w ten dzień 
2700 zł na ten szczytny cel. Wszystkie 
zakupione medykamenty trafią do po-
trzebujących najpóźniej 10 marca. 

Szczególne podziękowania należą się: 
rodzicom zawodników z rocznika 2010 

GKS Tarnovii za pomoc w realizacji tur-
nieju, a klubom Rokita Rokietnica, SIX 
Nowy Tomyśl, Grom Plewiska za wzię-
cie udziału i dołożenie swojej cegiełki 
na szczytny cel.

~ GKS Tarnovia

~ sport
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Dobre informacje dotarły do nas ze sztabu organizator-
skiego Biegu Lwa. Impreza po trzech latach wraca do 
Tarnowa Podgórnego! Mimo iż skrupulatne planowa-

nie 9 edycji rozpoczęło się tuż po zakończeniu poprzedniej 
w 2019 roku, sytuacja na świecie nie pozwalała na organizację 
imprez masowych.

A Bieg Lwa w żadnej innej formie niż dotychczasowa nie 
byłby Biegiem Lwa. Żadne uszczuplenie poziomu i liczby 
atrakcji, zmiana trasy, ograniczenie liczby uczestników czy 
impreza – o zgrozo! – bez publiczności, nie miałyby najmniej-
szego sensu. Jeżeli wracać to z przytupem! Poprzeczka, którą 
organizatorzy zawiesili 10 lat temu, powędrowała od razu na 
bardzo wysoki poziom. I taki właśnie będzie w tym roku.

Wracają oczywiście same zmagania sportowe – tytułowy 
Bieg Lwa czyli półmaraton, Pogoń za Lwem licząca 10 km, 
Biegi Lwiątek będące płaszczyzną ścigania najmłodszych 
i rozbudzające emocje sztafety. Centrum dowodzenia będzie 
oczywiście zlokalizowane na stadionie GKS Tarnovia i jego 
kompleksach oraz w szkole podstawowej.

Wraca jedna z najbardziej okazałych stref zawodnika w Pol-
sce. To nie żart! EXPO Lwa jest prawdopodobnie jednym 
z największych i najbardziej zróżnicowanych spośród tysięcy 
imprez biegowych w naszym kraju. Będzie można tam spędzić 
czas z rodzinami. Atrakcje dla dzieci nie pozwolą maluchom 
się nudzić, a rodzice znajdą wiele interesujących punktów zor-
ganizowanych przez partnerów imprezy. Ponadto w tym roku 

organizatorzy zamierzają bardzo mocno akcentować profilak-
tykę zdrowotną. Pojawi się 5 firm medycznych, których eks-
perci będą dawać porady, wskazówki i podnosić świadomość 
ludzkiego zdrowia. 

Bieg Lwa to wydarzenie nie tylko dla biegaczy. To cało-
dzienny festiwal dla wszystkich bez względu na wiek, zawód, 
poglądy, czy status społeczny. To platforma spotkań. To emo-
cje i wielowymiarowy charakter. To impreza zarówno dla ciała 
i ducha. Nieodłącznym elementem „lwiego” dnia jest koncert. 
Przez ostatnie 10 lat na scenie głównej, która również w tym 
roku będzie centralnym punktem na płycie stadionu, gości-
liśmy znane grupy muzyczne.  Koncert jest oczywiście bez-
płatny i dostępny absolutnie dla wszystkich chętnych! Tym 
razem na scenie pojawi się legendarna i po 35 latach działal-
ności nosząca miano kultowej formacja Farben Lehre! Nurt 
muzyczny z pogranicza rocka, muzyki alternatywnej, reggae 
i punka zamknięty w tych dwóch słowach. Farben Lehre stwo-
rzyli własny, niepowtarzalny styl muzyczny. Zupełnie nie do 
podrobienia.

Tak jak nie do podrobienia jest Bieg Lwa. W czym tkwi 
jego siła? Niezaprzeczalnie w wysokim poziomie organizacyj-
nym, świetnej oprawie, przebogatych atrakcjach i wielowąt-
kowości. Ale nie każda impreza, której rozmach jest zbliżony 
posiada czynnik niemierzalny – atmosferę. Tego nie da się ku-
pić, nie można skopiować, ani wzbudzić żadnymi sztucznymi 
metodami. Atmosferę tworzą kibice. A w przypadku Tarnowa 
Podgórnego kibicami jesteśmy My – mieszkańcy! 

Opowieści wśród biegaczy na temat fantastycznego dopin-
gu i pomocy kibiców są wciąż żywe i stanowią chyba najlep-
szą reklamę sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wydarzenia 
w naszej miejscowości. Pokażmy po raz kolejny jak wspaniałą 
i gościnną jesteśmy społecznością. Empatia z jaką spotkali 
się biegacze w Tarnowie Podgórnym została nam zapamięta-
na. Otwartość i przyjacielskie gesty dla przyjezdnych ugrun-
towują nasze Tarnowo Podgórne jako miejscowość europej-
ską, tolerancyjną i wręcz stworzoną do spotkań! 

Spotkajmy się 21 maja w Tarnowie Podgórnym!

Spotkajmy się u Nas!

~ bieg lwa

Bieg Lwa wraca!
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WZP.6721.7.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sza-
motulskiej i Platynowej w Baranowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ul. Szamotulskiej i Platynowej w Baranowie wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko w dniach od 28 marca 2022 r. do 20 kwietnia 
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 10 23 045) 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 11 kwietnia 2022 r. w sie-
dzibie 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 2019 r. poz. 
700 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 
maja 2022 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.27.2018
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w Tar-
nowie Podgórnym – etap II.

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 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego obszary w Tarnowie Podgórnym – etap II wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2022 r. do 29 
kwietnia 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. 61-8959-230) 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 25 kwietnia 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomo-
cą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabie-
rania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną 
transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania 

uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie moż-
liwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do 
dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne 
w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów 
miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpo-
częciem dyskusji. 

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

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

     Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zaintereso-
wani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 
maja 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 Tar-
nowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-
gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/
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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: grafika: Martyna Przybylak

 Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich

Druhnie Zofii Rajewskiej
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Męża

składają
Członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” 

                 ks. Jan Twardowski

Pani

Marii Marianowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
TATY

przekazuje 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie  

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

Duchowieństwu, Pani Ewie Noszczyńskiej-Szkurat, Panu Piotrowi Kaczmarkowi, Pani Barbarze Przyjemskiej,  
delegacjom, Kołu Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym, KREISEL Technika Budowalna Poznań, 

wszystkim życzliwym przyjaciołom, znajomym, którzy okazali tak wiele serca w bolesnych dla mnie chwilach,  
za ich pamięć i tak liczny udział w ostatnim pożegnaniu mojego męża

 Eugeniusza Rajewskiego

Składa 
Żona

• DAM PRACĘ
• Pracownik Ochrony obiekt lo-
gistyczny w Sadach. Umo-
wa o pracę. Oferta dla kobiet 
i mężczyzn. Kontakt 690102543 
 
 

• SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się maluszkiem z Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Jestem do-
świadczoną mamą. Zapraszam do 
kontaktu 504 00 99 26
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671

• Pani z doświadczeniem zaopiekuje 
się osobą starszą na terenie gminy. 
533 696 051
• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświadcze-
nie 530 109 670
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we, przytnę, potnę drzewo. Tel: 667 
069 745

• Podejmę się prac ogrodniczych oraz 
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518 
345
• Podejmę się prac ogrodniczych, 
porządkowych, cięcie, rąbanie drew-
na tel. 570 902 045
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BUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA 

Zatrudni Panią do prowadzenia 
Sekretariatu 

Miejsce pracy - Baranowo 

Wymagania: 
• obsługa komputera,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,
• kreatywność,
• mile widziane umiejętności w obsłudze klienta oraz

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy: 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• pracę w miłej atmosferze,
• praca stała.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na e-mail: 
mariola@budmar.pl  

Dozorca budynku
Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Poszukujesz stabilnego zatrudnienia, jednocześnie lubisz majsterkować, 
a „złota rączka” to Twoje drugie imię? Dobrze się składa, szukamy właśnie 

Ciebie do pracy w naszej siedzibie w Tarnowie Podgórnym!
Na czym będzie polegać Twoja praca?
 ▪ Prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku
 ▪ Prace ogrodowe (koszenie trawy, odśnieżanie, pielęgnacja roślin)
 ▪ Obchód pomieszczeń technicznych
 ▪ Drobne prace remontowo-konserwacyjne
 ▪ Asysta przy pracach w pomieszczeniach technicznych
 ▪ Prace zlecone, zakupy
 ▪ Realizacja potrzeb związanych z transportem 
Szukamy osoby, która:
 ▪ Posiada czynne prawo jazdy kategorii B
 ▪ Jest samodzielna, sumienna oraz podejmuje własną inicjatywę
 ▪ Może pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku 
Co oferujemy?
 ▪ Prywatna opieka medyczna
 ▪ Atrakcyjne waruki pracy i stabilność zatrudnienia i wiele innych...

Jesteś zainteresowany? Skontatuj się z naszym działem HR:
Tel. 504 111 178 lub mail: sol-pl-hr@nttdata.com

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
• atrakcyjne wynagrodzenie

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

• PORTIER
• MAGAZYNIER
• POMOCNIK MAGAZYNIERA
• SPRZĄTACZKA

 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKA

REHABILITACJA
NOWO POWSTAJĄCE CENTRUM REHABILITACJI

NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ
NA ZASADACH PARTNERSKICH

GÓRA gmina TARNOWO PODGÓRNE
INFORMACJA:  602 760 684

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
z wydanymi warunkami  

do zabudowy 2500 m2 w woj.  
Lubuskiem blisko jeziora Niesłysz.

Tel. 694 066 775

Przeprowadzki prywatne 
i firmowe
Przewóz pianin, sejfów, itp.
Przenoszenie mebli
Usługi transportowe
Magazynowanie
Montaż mebli

Kontakt:
tel.: 61 843 91 61
      668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

Profesjonalnie i Szybko
Poznań & Warszawa

OGRODY od A do Z 
 wiosenna pielęgnacja ogrodów,  

               trawników: (wertykulacja, aeracja, piaskowanie,...) 
 projekt oraz kompleksowa realizacja ogrodów 
 budowa i serwis nawadniania 
 stała opieka abonamentowa 
 domki narzędziowe i altanki, prace brukarskie 

       Zapraszamy  797 042 660 
 

Producent uszczelek  
z gumy INTER-MEO

Zatrudni pracowników  
do zakładów  

w Przeźmierowie i Luboniu 
Wymiar czasu pracy i warunki - do 
ustalenia (możliwość przyuczenia) 

KONTAKT: 662 964 501
k.jeske@uszczelki-gumowe.pl
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Jesteśmy międzynarodową firmą obejmującą 16 za-
kładów produkcyjnych na całym świecie. Obok cen-
trali w Niemczech, mamy nasze siedziby w 9 różnych 

państwach. 
Oferowane przez nas powierzchnie dekoracyjne znaj-

dziesz na meblach, drzwiach, panelach i  elementach 
wyposażenia wnętrz. Producenci z  branży drzewnej 
i meblowej mogą wybierać pomiędzy zadrukami papie-
rami dekoracyjnymi, foliami i  filmami melaminowymi 
z  naszej bogatej kolekcji wzorów drewnopodobnych, 
kamieniopodobnych oraz fantazyjnych. 

W  Polsce produkujemy w  dwóch zakładach: w  Tar-
nowie Podgórnym oraz w Głuchołazach. Aktualnie nasz 
zespół tworzy około 430 pracowników – ludzi zaanga-
żowanych i  z  pasją, dzięki którym nasze przedsiębior-
stwo od lat jest liderem w swojej branży. 

Mamy szereg działań projektowych, które dają moż-
liwość chętnym osobom do aktywnego udziału w życiu 
przedsiębiorstwa. Wierzymy, że każdy znajdzie u  nas 
przestrzeń do realizacji swoich planów i ambicji zawo-
dowych.

W Schattdecor wprowadziliśmy w życie takie progra-
my, jak: 

•  Razem Łatwiej – dzięki któremu nasi pracownicy 
angażują się w pomoc dla innych i wspierasz dzia-
łania prospołeczne

•  Energy Efficiency – wspieramy zrównoważone 
oszczędzanie energii oraz innych zasobów

•  Świat Idei – dzięki któremu każdy z naszych pra-
cowników może zaproponować usprawnienia 
wpływające na polepszenie komfortu i efektywno-
ści pracy

•  Nawigator Bezpieczeństwa – program pracowni-
czego wsparcia w obszarach bezpieczeństwa pracy

•  Rozmowa Miesięczna – dzięki której budujemy 
kulturę feedbacku – dzieląc się informacją zwrotną

•  JOBFIT – dzięki któremu rozwiniesz swoje kompe-
tencje poprzez warsztaty, treningi i szkolenia

Jesteśmy dumni z naszej wyjątkowej kultury przedsię-
biorstwa, która charakteryzuje się poszanowaniem dla 
indywidualności, uczciwością, pasją, konsekwentną pra-
cą i wizjonerskim myśleniem. Dla nas Schattdecor to nie 
tylko miejsce do pracy - to także miejsce do życia.

Naszym pracownikom oferujemy nie tylko atrakcyjne 
wynagrodzenie, ale także stabilne zatrudnienie i dobre 
warunki pracy. Nasze działania nie opierają się jedynie 
na zarządzaniu, ale także na rozwijaniu pasji i  dbaniu 
o relacje. W czasie wolnym potrafimy być również zgra-
nym zespołem, np. wspierając społeczność lokalną po-
przez wolontariat pracowniczy.  

Nasi pracownicy cenią sobie możliwość zdobywania 
nowej wiedzy i poszerzania swoich kompetencji. Inwe-
stujemy zarówno w nich, jak i w nowe technologie i ma-
szyny. W roku 2022 w Tarnowie  Podgórnym zostanie 
uruchomiona bardzo nowoczesna maszyna lakierująca 
do produkcji folii, co umożliwi nam dalszy rozwój tak 
przyszłościowych produktów jak folie termoplastycz-
ne, a poprzez to dotarcie do nowych klientów. Inwesty-
cja w ramach strefy ekonomicznej oznacza także nowe  
miejsca pracy, m.in. dla:

• Operatorów maszyn
• Drukarzy
• Pomocników drukarzy
• oraz wielu innych

Przekonaj się sam!  
Zapraszamy do Schattdecor

rekrutacja@schattdecor.pl

Schattdecor Sp. z o.o. 
ul. Sowia 10, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

www.schattdecor.com

Instagram@schattdecorgroup

Nowa inwestycja, nowe możliwości
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Notariusz Anna Palluth informuje,  

iż z dniem 02 lutego 2022 roku rozpoczęła prowadzenie  

Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Przeźmierowie,  
przy ul. Rynkowej 140 lok. 4 

(I piętro; wejście z lewej strony budynku). 

 

tel. 731 322 388 
adres e-mail: kancelaria@notariusz-przezmierowo.pl 

godziny urzędowania:  

poniedziałek: 10:00 – 17:00            

wtorek, środa, czwartek: 8:30 – 15:30 

piątek: 7:30 – 14:30 

INFORMACJA 

MALOWANIE 
TRAWNIKÓW

PRZYWRACAMY BLASK TRAWNIKOM PO 
OKRESIE ZIMOWYM ORAZ SUSZY. USUWAMY 

PRZEBARWIENIA, WYRÓWNUJEMY KOLOR. 

ŚRODEK W 100% BEZPIECZNY DLA 
CZŁOWIEKA, ZWIERZĄT ORAZ GLEBY. 

DŁUGOTRWAŁY I WODOODPORNY EFEKT.

798 615 480

CENTRUM MEDYCYNY PRACY I SPORTU

ul. Batorowska 11

MEDYCYNY

 

GABINETY SPECJALISTYCZNE:

OKULISTYKA 

DIETETYKA 

CHIRURGIA 
NACZYNIOWA

ORTOPEDIA 

 

Kontakt dla Firm:

Rejestracja: +48

 

 

 

 

CENTRUM MEDYCYNY PRACY I SPORTU 

ul. Batorowska 11      62-081 Wysogotowo 

 

Kompleksowe badania z:  

MEDYCYNY PRACY i MEDYCYNY SPORTOWEJ 

GABINETY SPECJALISTYCZNE: 

 NEUROLOGIA LARYNGOLOGIA

FIZJOTERAPIA PSYCHOLOGIA

NACZYNIOWA 
PRACOWNIA USG PSYCHIATRIA

 ENDOKRYNOLOGIA KARDIOLOGIA

                              

Kontakt dla Firm: +48 726 866 033  biuro@albatrosmed.pl

+48 665 711 111   rejestracja@albatrosmed.pl
 

www.albatrosmed.pl 
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PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

KORA
SOSNOWA

ZIEMIA
TRAWNIKOWA

tel. 661 977 269
Sprzedam mieszkanie 
w Tarnowie Podgórnym

(Nowe Tarnowo), 54m2 
z ogródkiem (2 pokoje  

+ aneks kuchenny,  
miejsce postojowe)

Tel. 604 323 820

LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko, ul. Jankowicka 7a

tel. 61 8147 419, 508 229 552
www.lokgaz.pl, biuro@lokgaz.pl

Oferujemy projektowanie
- projekty wewnętrznej instalacji gazowej 
- projekty organizacji ruchu
- projekty sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych

Prace budowlane
- sieci wodociągowe
- przyłącza wody 
- przyłącza kanalizacyjne 
- instalacje gazowe

www.lokgaz.pl

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942
Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

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

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

Przeźmierowo 
1-2 os. do wynajęcia 
Tel. 510 214 970

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

BEZPOŚREDNIO 
KUPIĘ ZIEMIĘ 

POD AKTYWIZACJĘ 
GOSPODARCZĄ

wsx7177@gmail.com

Tel. 788-496-662

DOM W BARANOWIE 
kupię  -  691 361 229
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

CZYNNE:
PN-PT 11-19, SOB 10-14

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

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

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

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

               Gabinet
neurologopedyczny

Zapraszam!
Rejestracja telefoniczna: 790 775 791

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

w w w . s i l n a m o w a . p l

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

• 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.
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

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

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

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

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

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313
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Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

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

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

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

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

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

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

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

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

Szereg nowości, rewelacyjnie kwitnących pnączy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszących.

Prowadzimy sprzedaż na miejscu.

Zygarłowski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67, 601 587 480

OGRODNICTWO poleca:
         PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pięknie rosnąca roślina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - ob�cie i pięknie kwitnąca do późnej jesieni.
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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 
MOSKITIERY!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

DRZEWA
wycinanie 

i przycinanie

tel. 608 443 604
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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

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