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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!
Wojna w Ukrainie nadal się toczy, a my… pomagamy! 
I pomagać nie przestawajmy, bo potrzeby uchodźców 
nadal są bardzo duże – niech nie zabraknie nam wrażli-
wości. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej 
jest specjalna zakładka, w której zamieszczamy infor-
macje przydatne dla uchodźców i osób im pomagają-
cym (www.tarnowo-podgorne.pl/ukraina). Apelujemy 
też o przyłączenie się do wolontariatu w naszych Gmin-
nych Magazynach Pomocy Humanitarnej – tu liczy się 
każda para rąk! 
Pierwsze dni wiosny zachęcają do aktywnego wypo-
czynku – zapraszam Państwa na wiosenny spacer, 
a tym bardziej zaawansowanym polecam udział w Bie-
gu Unijnym i Biegu Lwa. Polecam również szeroką 
ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych – naprawdę 
wiele się dzieje!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Zebrania wiejskie
Oto terminy kolejnych zebrań wiejskich. Wszystkie 

odbywają się w świetlicach wiejskich i zaczynają 
o 18.00. Uwaga – w Wysogotowie po zebraniu wiej-

skim (o godz. 19.30) odbędą się wybory uzupełniające do 
Rady Sołeckiej. Zapraszamy – to najlepsza możliwość, żeby 
porozmawiać na tematy związane z daną miejscowością.

20 kwietnia – Ceradz Kościelny, 
25 kwietnia – Chyby, 
27 kwietnia – Góra,
28 kwietnia – Swadzim,
4 maja – Wysogotowo. ~ ARz

Zdalny odczyt
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM rozpo-

częła wdrażanie systemu zdalnych odczytów zużycia 
wody. Nowo montowane wodomierze będą standar-

dowo wyposażone w nakładki, umożliwiające dokonywanie 
zdalnych odczytów ich wskazań – bez konieczności bezpo-
średniego wejścia na teren nieruchomości. Jest to nowoczesne 
rozwiązanie, które ułatwi proces odczytywania wodomierzy 
i tym samym, prowadzenia poprawnych i rzeczywistych rozli-
czeń za świadczone usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

W pierwszej kolejności to rozwiązanie będzie stosowane 
w miejscowościach Tarnowo Podgórne i Chyby.

~ TP-KOM

Filia nieczynna
Uwaga: w związku z przeprowadzką do Centrum Inte-

gracji Obywatelskiej w Przeźmierowie Filia Urzędu 
w Przeźmierowie będzie nieczynna w dniach 18-20 

maja. ~ ARz
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~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy można się ubiegać o dofinansowanie do fotowoltaiki?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

1 maja
11.00 Bieg Unijny – start: godz. 11.00 przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48 

2 maja
Święto Flagi 

3 maja
 Msza w intencji Ojczyzny – kościół pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym, po mszy przemarsz do Parku 
im. J. Wojkiewicza i uroczystości przy pomniku
Strzelanie trzeciomajowe – Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Strzelnica przy ul. Zachodniej

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-czerwonych flag!

Z budżetu Gminy dofinansowujemy montaż instalacji fotowoltaicznych dofi-
nansowujemy tylko wtedy, gdy jednocześnie zaplanuje Pan wymianę pieca 
węglowego. w jednym pakiecie. Proszę też pamiętać, że takie wsparcie moż-

na otrzymać wtedy, gdy wcześniej, przed rozpoczęciem inwestycji – podpisana zo-
stanie umowa o dofinansowanie.  

Niezależnie od gminnych programów, o dofinansowanie na tego typu przedsię-
wzięcia można się ubiegać w ramach programów rządowych – za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W sprawach związanych z wymianą pieca proszę o kontakt z Wydziałem Inwesty-
cji Kubaturowych i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy – tel. 61 1023 012.

Rzeczywiście jest taki plan – również uważam, że z takiego połączenia ko-
rzystać będzie wielu rowerzystów. Z moich informacji prace projektowe już 
trwają, a prowadzi właściciel tej drogi – Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-

wódzkich.

Wkrótce przystąpimy do projektowania ulic w tej części Osiedla Morskie-
go. Proszę jednak pamiętać, że przystąpienie do budowy będzie zależeć 
od możliwości finansowych Gminy.

Niedawno zainstalowałem panele 
FV na budynku mieszkalnym w 
Przeźmierowie. Bardzo proszę o 
informację czy mogę się ubiegać 
o zwrot części poniesionej kwoty. 
Moja instalacja spełnia wszystkie 
wymogi z regulaminu. 

Czy Sierosław zostanie połączony 
drogą rowerową z Zakrzewem?

Czy na najbliższe lata 
zaplanowana jest budowa ulicy 
Bosmańskiej na tzw. Osiedlu 
Morskim? 

Gminne obchody 1–3 maja Święta Konstytucji 3 Maja
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Baranowo
Trwają 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. Czekamy na odpowiedź w sprawie złożo-
nego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych. 

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

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

Ceradz Kościelny
Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę 
szkoły podstawowej. Trwa opracowanie zmiany miej-
scowego planu.

Chyby
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Kaszta-
nowej. Czekamy na odpowiedź w sprawie złożonego 
wniosku o dofinansowanie zadania ze środków ze-
wnętrznych.

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

Zakończono budowę pieszojezdni na ul. Końcowej 
(przy współudziale finansowym mieszkańców)

Trwa procedura wyboru projektanta dla wykonania 
nawierzchni na ul. Pomarańczowej.

Góra
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę 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)

Trwa budowa oświetlenia ul. Długiej – w kierunku Ko-
koszczyna

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

Trwa budowa oświetlenia ul. Edmundowskiej i Leśnej

Trwa remont chodnika na ul. Edmundowskiej

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

1 maja za pasem, dlatego Tarnowo Podgórne Biega i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne zapraszają biegaczy na Bieg Unijny. 

Do wyboru będą dwa dystanse 5 km i 10 km, które poprowadzą ulicami Prze-
źmierowa. Formuła lokalnego, kameralnego biegu to idealny pomysł na majówkową 
przebieżkę. 

W tym roku 1 maja świętujemy 18. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Wszystkich chętnych zapraszamy. Więcej informacji na Facebooku i instagramie @
tpbiega.

Poniżej plakat tegorocznego wydarzenia. Na plakacie widnieje kod QR, który 
przeniesie Was do zapisów (w celu zeskanowania kodu trzeba otworzyć aparat w te-
lefonie i skierować go tak, by kod znalazł się w jego obiektywie, urządzenie samo go 
odczyta i przeniesie Was na stronę zapisów).

Zapraszamy!
~ Tarnowo Podgórne Biega

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Biegiem w 18. rocznicę!



kwiecień 2022 | sąsiadka~czytaj |    5

~ aktualności

Czas na wielkie muzyczne święto w Gminie Tarnowo 
Podgórne. Po raz kolejny Pałac Jankowice wraz z Gmi-
ną Tarnowo Podgórne zapraszają do udziału w wyjąt-

kowym wydarzeniu. Mowa o Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Tarnowo Podgórne, który odbędzie się w dniach 26-28 
sierpnia 2022 r. w Pałacu Jankowice.

Do udziału w kulturalnej imprezie zapraszamy przede 
wszystkich utalentowanych wokalistów z całej Polski, którzy 
rywalizować będą na scenie przy akompaniamencie zespołu 
jazzowego. Soliści w ramach tegorocznej edycji OFP Tarnowo 
Podgórne zaprezentują jeden utwór.

– Postanowiliśmy, aby Festiwal w pałacowym klimacie co 
roku związany był z innym artystą. Tym razem królować będą 
piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego w zupełnie no-
wych aranżacjach, przygotowanych specjalnie na tę okazję – 
komentuje Monika Rutkowska, Dyrektor Pałacu Jankowice.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć soliści z całej Polski, któ-
rzy mają 15 lat i więcej. Warunkiem uczestnictwa jest wysła-
nie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z nagraniem jednej 
piosenki w języku polskim bądź angielskim w terminie do 4 
lipca 2022 r. Po przesłuchaniu nagrań nadesłanych w elimi-
nacjach festiwalowych, komisja konkursowa zakwalifikuje 
uczestników, którzy wezmą udział w Ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki Tarnowo Podgórne.

Jest o co walczyć! Najlepsi z najlepszych otrzymają nagro-
dy pieniężne, unikatowe statuetki oraz dyplomy, a co najważ-
niejsze wystąpią podczas Koncertu Galowego przed miesz-
kańcami Gminy Tarnowo Podgórne. Więcej informacji, w tym 
regulamin i formularze zgłoszeniowe,  znaleźć można na face-
bookowej stronie OFP Tarnowo Podgórne.

Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja im. Zbigniewa 
Wodeckiego. ~ JZ

W tym roku Wodecki!

3 miejsce na Ogólnopolskim Festi-
walu Teatralnym traktujemy jako 
duuuży sukces. Zespoły, które 

obejrzeliśmy, były mocne, mierzyły się 
i z klasyką teatralną, i współczesny-
mi tekstami. A jednak w naszym autor-
skim spektaklu „Po lekturze” doceniono 
„błyskotliwy scenariusz”, polemikę ze 
szkolno- polonistycznym odczytaniem 
kanonu lektur i kreacją bohaterów. Cie-
szymy się bardzo!

Dwa dni spędzone w Inowrocławiu 
były intensywne – oglądanie konkurso-
wych spektakli, ale i spotkanie z akto-
rem, Tomaszem Ziętkiem, a na koniec 
świetny koncert „Kora” w wykonaniu 
Ralpha Kamińskiego.

No i 1500 złotych w nagrodę!

~ Grażyna Smolibocka
Opiekun grupy teatralnej  

„Przy Okazji”

„Przy Okazji” na festiwalu teatralnym Arlekinada
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Trwa budowa oświetlenia ul. Lipowej – w kierunku 
Góry

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

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

Posiadamy pozwolenia na budowę ul. Wioślarskiej (od 
ul. Grabowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wio-
ślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul 
Rejsowej do ul. Tarnowskiej). Czekamy na odpowiedź 
w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie zada-
nia ze środków zewnętrznych.

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej

Przeźmierowo
Trwają prace związane z wykonaniem 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 przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy przebudowy 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 po-
zwolenie 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
Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy budowy dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Mo-
telem

Trwa procedura wyboru projektanta dla wykonania 
pieszojezdni na 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)

Sprawdź, 
co się dzieje 

w Twojej 
miejscowości

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

Zawarto umowę z wykonawcą 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)

Zakończono prace związane z utwardzeniem tłucz-
niem ul. Aksamitkowej, Bratkowej i Mieczykowej

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

Zakończono budowę łącznika ul. Bukowska – ul. 
Owsiana (przy współudziale finansowym przedsię-
biorców). Czekamy na wykonanie przez Enea zasilania 
oświetlenia.

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

22 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Schattdecor we współpracy z Sołectwem Tarnowo Podgórne 
zaprasza na akcję sprzątania świata.

START: godz. 16:00 | Park 700-lecia w TP (przy stawie, za drewnianym kościołem)
Spacer rozpoczniemy zasadzeniem symbolicznego drzewka.

META: godz. 18:00 | Ogródek Sołecki, ul. Ogrodowa
Podsumowanie akcji z ciepłym poczęstunkiem i upominkami. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej akcji.

Akcja sprzątania świata!

Kontakt: 
Bartosz Jóźwiak
tel. 668 499 011
b.jozwiak@schattdecor.pl
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~ aktualności

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Tarno-
wo Podgórne znów stało się miejscem ogólnopolskich 
samorządowo-biznesowych rozmów. Tym razem kon-

ferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd trwała 
dwa dni =- 30 i 31 marca. Wydarzenie organizowała Gmina 
Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców. 

Najpierw, 30 marca, blisko 80 wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast wzięło udział w konferencji samorządowej. 
Punktem wyjścia do rozmów była dyskusja panelowa, w któ-
rej uczestniczyli: Senatorowie Zygmunt Frankiewicz i Wadim 
Tyszkiewicz, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz prof. 
Szymon Ossowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Deba-
tę poprowadził red. naczelny Pisma Samorządowego Wspól-
nota Janusz Król. Taki dobór panelistów pozwolił uczestnikom 
na spojrzenie na sprawy samorządowe z różnych perspektyw, 
a także pobudził do dyskusji i wymiany spostrzeżeń.

Następnego dnia ogólnopolskiej konferencji spotkali się sa-
morządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji 
działających na styku tych dwóch środowisk – około 150 osób. 

Konferencję otworzył wykład prof. Leszka Balcerowicza, 
wybitnego ekonomisty, byłego prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, wicepremiera i ministra finansów w pierwszym 
niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej, 
profesora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor 
wygłosił krótki odczyt, a potem odowiadał na liczne pytania 
z Sali. Potem przed zebranymi wystąpił dr Sławomir Dudek, 
główny ekonomista Fundacji FOR. 

Następnie wysłuchaliśmy dwóch dyskusji panelowych. 
W pierwszej, poprowadzonej przez Tomasza Telesińskiego ze 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, udział wzię-
li: Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Szczecina, Paweł 
Cieśliński – Starosta Działdowski, Roman Kużel – Burmistrz 
Władysławowa, Natalia Walas-Marcinek – Prezes Zarządu 
Curtis Health Caps oraz dr Dariusz Grabowski z Ruchu Spo-
łecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Tu rozmawia-

Dwa ODKODOWANE dni w Tarnowie Podgórnym 

Wykład otwarcia wygłosił prof. Leszek Balcerowicz

Debaty na konferencji są punktem wyjścia do ciekawych rozmów i zachęcają do zadawania pytań panelistom. 

no o możliwościach wspierania inwestorów i przedsiębiorców 
przez samorządy w czasie wychodzenia z pandemii. Z kolei 
w drugiej dyskusji, poświęconej skutecznym narzędziom pro-
mocji i komunikacji, uczestniczyli: Ludomir Handzel – Prezy-
dent Nowego Sącza, Małgorzata Machalska – Burmistrz Lu-
bonia, Michał Balcerkiewicz – Prezes Zarządu Fabryki Mebli 
Balma, Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału oraz Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby 
Handlowo-Przemysłowej. Tę rozmowę prowadził Michał Li-
siecki z ArtOfSale.

Dwudniową ogólnopolską konferencję zakończyły warszta-
ty, pogłębiające wiedzę w obszarach poruszanych wcześniej. 
Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, ze organizowana po raz 
siódmy konferencja Odkodowany daje możliwość zarówno 
wysłuchania ciekawych dyskusji panelowych, jak i pozwa-
la na osobiste rozmowy i bezpośrednią wymianę spostrzeżeń 
z innych uczestnikami.  ~ ARz
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W związku z zakończeniem wiosennych prac polo-
wych, zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiór-
ka niebezpiecznych odpadów opakowaniowych, 

do których zaliczmy wyłącznie opakowania po nawozach 
i środkach ochrony roślin. Objazdowa zbiórka odbędzie się 
w poszczególnych sołectwach wg zamieszczonego poniżej 
harmonogramu odbioru:

8 czerwca (środa)
Kokoszczyn od godz. 9.00 do 9.00 – przy świetlicy wiej-

skiej
Góra od godz. 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne od godz. 10.30 do 11.00 – parking ul. 

Szkolna przy Markecie „MILA”
Rumianek od godz. 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy starej 

świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny od godz. 12.00 do 12.30 – przy świetlicy 

wiejskiej
Jankowice od godz. 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiej-

skiej
Lusówko od godz. 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
Lusowo od godz. 14.15 do 14.45 – parking przy kościele

9 czerwca (czwartek)
Sierosław od godz. 9.00 do 9.30 – Kasztanowa przy nr 4
Wysogotowo od godz. 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiej-

skiej
Batorowo od godz. 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiej-

skiej
Przeźmierowo od godz. 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za 

Pasażem
Sady od godz. 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
Swadzim od godz. 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
Baranowo od godz. 13.30 do 14.00 – ul. Szamotulska 28 

wjazd na teren Uniwersytetu Przyrodniczego
Chyby od godz. 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W związku z nowymi zasadami odbioru, od osób któ-
re nie dokonały  zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy 
w terminie do 31 maja  2021 r. (wytworzona ilość powyżej 
50 kg) odpady te nie zostaną odebrane.

~ Marek Ratajczak
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Wzorem ubiegłego roku Gmina organizuje nieod-
płatna objazdową zbiórkę opakowań po środkach 
ochrony roślin według nowych zasad przyjęty 

w 2021 r. Zbiórka planowana jest na pierwszą połowę czerwca 
2022 r. W związku z nieprawidłowościami w przekazywaniu 
opakowań po środkach ochrony roślin przez rolników w roku 
2020 zostały wprowadzone nowe zasady odbioru. Osoba po-
siadająca większą ilość odpadów (powyżej 50 kg) zobowią-
zane jest do dostarczenia do Urzędu Gminy do dnia 31 maja 
2022 roku zgłoszenia pisemnego zawierającego niezbędne in-
formacje:

1.  Ilość zakupionych środków ochrony roślin w bieżącym 
roku,

2. Ilość wytworzonych odpadów,
3. Rodzaj odpadów,
4. Miejsce odbioru,
5. Liczbę uprawianych hektarów,
6. Numer telefonu kontaktowego.

Osoby, które nie wypełnią tego obowiązku w wyznaczonym 
terminie, nie zostaną uwzględnione w harmonogramie odbio-
rów. Jednocześnie zobowiązane będą do zagospodarowania 
odpadów na własny koszt zgodnie z przepisami.

W myśl obowiązującego prawodawstwa, każdy właściciel 
gospodarstwa rolnego, który wykorzystuje środki niebez-
pieczne oraz środki ochrony roślin, jest zobowiązany do ich 

odpowiedniego zagospodarowania. Wiąże się to z ewiden-
cją, odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem pu-
stych opakowań. Zgodnie z art. 35 ust. 4 zawartym w usta-
wie o „Środkach Ochrony Roślin”, należy je przechowywać 
i utylizować tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Prawnie zabronione 
jest pozbywanie się opakowań po produktach rolnych jako 
odpadów komunalnych, palenie, zakopywanie ich, czy skła-
dowanie w sposób dowolny. Warto pamiętać, że opakowania 
po środkach niebezpiecznych nie mogą być ponownie użyte, 
np. do przechowywania innych nietoksycznych środków. Każ-
dy z rolników jest zobowiązany prawnie do odpowiedniej se-
gregacji. Wytwórca tych odpadów powinien zużyte opakowa-
nia po środkach ochrony roślin odpowiednio przygotować do 
zwrotu. Rolnicy nie tylko muszą odpowiednio przygotować 
i składować opakowania po środkach roślinnych, ale też pro-
wadzić rejestr zgromadzonych odpadów oraz zachować karty 
przekazania odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Nale-
ży jednak pamiętać, że takich dowodów nie będą posiadać rol-
nicy przekazujący opakowania w ramach gminnej zbiórki. Je-
dynym dokumentem w tym przypadku będzie przedmiotowe 
zgłoszenie. Dokumenty te należy przedstawić podczas kontro-
li, przeprowadzonej przez Organy Ochrony Środowiska.

~ Marek Ratajczak
Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Odbiór opakowań ochrony roślin od rolników  
w ramach nieodpłatnej zbiórki

Zbiórka opakowań po nawozach  
i środkach ochrony roślin
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I edycja - rozstrzygnięta
Znamy już wyniki głosowania na projekty w ramach I edycji 

Budżetu Inicjatyw Społecznych 2022. Podczas głosowania od-
dano łącznie 796 głosów, w tym 10 głosów nieważnych. Tym 
razem więcej głosów oddano elektronicznie – aż 499 (287 gło-
sów oddano stacjonarnie). Po przeliczeniu głosów okazało się, 
że największe poparcie uzyskał projekt zgłoszony przez Mał-
gorzatę Stachecką. Poniżej prezentujemy zwycięskie projekty 
– zgodnie z zapisami w regulaminie Budżetu Inicjatyw Spo-
łecznych na realizację każdego z nich w budżecie Gminy za-
rezerwowano 8 000 zł.

I miejsce: 
Wysogotowo Tradycyjnie: Święto Pyry, Wysogotowo
osoba zgłaszająca: Małgorzata Stachecka
liczba głosów razem: 341 (online 282, stacjonarnie 59)

II miejsce: 
Turniej szachowy i impreza sąsiedzka, Przeźmierowo
osoba zgłaszająca: Małgorzata Grzemska
liczba głosów razem: 225 (online 115, stacjonarnie 110)

III miejsce: 
 Rodzinna biesiada „Mama, Tata i Ja” łącząca pokolenia, 
Chyby
osoba zgłaszająca: Ewa Jurasz
liczba głosów razem: 180 (online 64, stacjonarnie 116)

II edycja – projekty zgłoszone 
Zakończyła się już procedura weryfikacji projektów zgło-

szonych do II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych. Głoso-
wanie nad poniżej przedstawionymi projektami odbędzie się w 
dniach 9 – 22 maja 2022 r. Głosować będzie można za pomocą 
kart do głosowania (karty będą dostępne w Urzędzie Gminy w 
Tarnowie Podgórnym i w Filii Urzędu w Przeźmierowie) lub 
internetowo (na platformie tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl 
w zakładce budżet obywatelski).

Projekt I
DZIEŃ SĄSIADA W WYSOGOTOWIE 
termin: czerwiec 2022, 
miejsce: Wysogotowo – teren rekreacyjny. 
Opis projektu: Biesiada sąsiedzka, mająca na celu integrację 

mieszkańców w Sołectwie Wysogotowo, atrakcje integracyj-
ne, animacje, muzyka, gry i zabawy dla dzieci, catering

Osoba zgłaszająca: Jakub Sęczkowski, Wysogotowo
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł

Projekt II
DAWNE TARNOWO PODGÓRNE 
NA FOTOGRAFIACH 
termin: do końca października 2022 r. 
miejsce: CIO Tarnowo Podgórne
Opis projektu - Sentymentalna podróż w czasie dla rdzen-

nych i nowych mieszkańców stolicy Gminy i nie tylko. Wy-

stawa fotografii z albumu #DawneTarnowoPodgórne w po-
wstającym tarnowskim Centrum Integracji Obywatelskiej, 
połączona z wydaniem minialbumu dla mieszkańców. Celem 
projektu jest popularyzacja zapisanej na fotografiach historii 
Tarnowa Podgórnego. Album powstał w 2022 r. w mediach 
społecznościowych, na stronie tarnowskiego sołectwa, dzięki 
uprzejmości mieszkańców, którzy odnajdywali swoje dawne 
zdjęcia. Projekt ma na celu zachowanie fotograficznych pa-
miątek dla przyszłych pokoleń.

Osoba zgłaszająca: Łukasz Duda, Tarnowo Podgórne
Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł

Projekt III
EKOLOGICZNE PRZEŹMIEROWO 
termin: sierpień-wrzesień 2022 r., 
miejsce: ul. Kościelna 44, Przeźmierowo, plac przy koście-

le. 
Opis projektu: Biesiada i piknik. W ramach imprezy: warsz-

taty ekologiczne, pokazujące jak samemu zbudować budkę 
lęgową dla ptaków, domek dla owadów czy karmnik. Do-
datkowo kiermasz miododajnych roślin i pakiety startowe 
z „kwietną łąką” na balkon, taras czy do ogródka. Biesiada 
ma na celu m. in. integrację mieszkańców, wolontariuszy i 
uchodźców z Ukrainy, podczas biesiady wspólny śpiew i pie-
czenie kiełbasek przy ognisku. Na zakończenie pikniku rozda-
my budki lęgowe i pakiety startowe na kwietne łąki.

Osoby zgłaszające: Małgorzata Raciborska, Michalina Raci-
borska, Przeźmierowo

Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł

PROJEKT IV
TENISOWE ORŁY 
termin: od czerwca do października 2022, 
miejsce: korty tenisowe w Tarnowie Podgórnym. 
Opis projektu: Tenis ziemny to pasja naszych młodych spor-

towców z Gminy: Wandy, Natalii , Aleksa i Jakuba, którzy 
m.in. dzięki dofinansowaniu z Budżetu Inicjatyw Społecznych 
w 2020 roku wzięli udział w finale konkursu dla młodych ta-
lentów tenisowych- TALENTIADA 2020. Celem projektu jest 
przygotowanie treningowe dzieci do turniejów zagranicznych 
m.in. w Czechach w 2022 r.

Osoby zgłaszające: Jakub Cieplicki i Aleks Mikołajczak – 
Chyby, Natalia Maćkowiak – Przeźmierowo, Wanda Kuszak 
– Tarnowo Podgórne, reprezentacja rodziców: Anna Mikołaj-
czak – Chyby

Wnioskowana kwota z BIS: 8 000 zł
~ ARz

Budżet Inicjatyw Społecznych 
 – informacje
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12marcaw Tarnowskich Termach odbył się Dzień Kobiet.
W tym dniu na Panie czekały różne niespodzianki przygotowane przez sponsorów owego
wydarzenia.
Klientki miały możliwość skorzystania z walorów Strefy Saun, ciesząc się swoim
towarzystwem. Jedną z atrakcji był pokaz makijażu dziennego zaprezentowany przez Panią
Jagodę z Beauty by Blueberry. W czasie prezentacji Panie mogły usłyszeć szereg cennych
rad dotyczących pielęgnacji skóry twarzy. Podczas wydarzenia dostępny był drobny
poczęstunek oraz degustacja piwa bezalkoholowego, którego sponsorem był Browar Sady.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się masaże balijskie, prowadzone przez Tarnowskie
Spa Natura. Całość imprezy zamknęła loteria, w której każda z Pań otrzymała nagrodę.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w Tarnowskich Termach przyniósł wiele powodów
do radości, a przede wszystkim relaksu.
Przypominamy, że raz w miesiącu w Strefie Saun odbywa się Kobiece Saunowanie, na które
serdecznie zapraszamy wszystkie Panie. Cyklicznie odbywają się także Rodzinne Saunowania
dedykowane rodzicom z dziećmi.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz Facebooka! Wpadnijcie też na nowo powstałego Tik Toka, gdzie poznacie
Tarnowskie Termy z zupełnie innej strony…

Godziny otwarcia Tarnowskich Termw ŚwiętaWielkanocne:

16.04.22 - basen sportowy - 6:30 - 14:00
basen rekreacyjny i strefa saun - 9:00 - 14:00
klub fitness - 8:00 - 14:00

17.04.22 - NIECZYNNE

18.04.22 - basen sportowy - 12:00 - 22:00
basen rekreacyjny i strefa saun - 12:00 - 22:00
klub fitness - NIECZYNNY
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„Aktywny Lokalnie”
dla Pani Renaty Brońskiej

Prezesa Stowarzyszenia Pojednanie  
Tarnowo Podgórne – Blitzenreute

Od 25 lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Pojednanie Tarno-
wo Podgórne – Blitzeneute.

Stowarzyszenie Pojednanie zostało zarejestrowane w 1998 roku, 
dla wzmacniania i rozwijania polsko-niemieckich kontaktów ponad 
stereotypami, w duchu zrozumienia i porozumienia. Podejmowane 
działania mają na celu przybliżenie kultury i historii obydwu narodów 
oraz budowanie trwałych mostów przyjaźni między Gminą Tarnowo 
Podgórne a Blitzenreute. 

Pełniąc funkcję prezesa Pani Renata Brońska z dużą uwagą przy-
gotowuje wydarzenia tak, aby dawały one szansę na jak najlepsze 
wzajemne poznanie się. Czuwa, by niemieckim gościom pokazywać 
piękno polskiego krajobrazu, bogactwo naszego dziedzictwa narodo-
wego oraz nasze wartości, z których najważniejszą są wielopokole-
niowe rodziny. 

Aktywna społecznie. Działała w samorządach klasowych i szkol-
nych, uczestniczyła w społecznych inicjatywach, uczących samodziel-
nego, racjonalnego myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne 
decyzje. 

Konsekwentna, skrupulatna i wytrwała. Jednocześnie wnosi do Sto-
warzyszenia delikatność i wrażliwość. Potrafi zachęcić do współpra-
cy osoby z różnych środowisk. 

Uważa, że największym wyzwaniem stojącym przed Stowarzysze-
niem jest utrzymanie – w  obliczu współczesnych zmian - trwałej part-
nerskiej relacji z niemieckim partnerem. Wytrwale poszukuje nowych 
płaszczyzn i form współpracy, atrakcyjnych dla młodych ludzi, w któ-
rych upatruje gwarancję na kontynuowanie idei międzyludzkiego po-
rozumienia. 

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana Henryka Witkowskiego

Wiceprzewodniczący Rady Gminy II kadencji, Radny Gminy Tarno-
wo Podgórne VI i VII kadencji

Radny sołecki Przeźmierowa od I kadencji
Mieszkaniec Przeźmierowa od 1984 r. Od pierwszych dni aktywnie 

uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Współzałożyciel komitetu 
obywatelskiego w Przeźmierowie, gdzie został przewodniczącym ko-
misji oświaty i kultury. Wiceprzewodniczący pierwszej Gminnej Ko-
misji Wyborczej. Uczestniczył i wspierał pracę społecznych komite-
tów, m.in. wodociągowania, gazyfikacji, kanalizacji i telefonizacji. 

Autorytet w wielu lokalnych sprawach. Jako członek zespołów 
zadaniowych angażował się i pomagał w rozwiązywaniu wyzwań, 
związanych m.in. z budową hali sportowej, budową centrum kultury, 
ochroną lasu i walką z hałasem. Pomysłodawca Święta Latawca – 
międzypokoleniowego wydarzenia, które od 2000 r. integruje społecz-
ność Przeźmierowa i jest wizytówką miejscowości. 

Żeglarz. Harcerz. Podróżnik. Znawca i miłośnik piękna polskiej 
ziemi. 25 lat temu zainicjował cykl „Poznaj swój kraj”, w ramach 
którego do dziś społecznie organizuje wyjazdy turystyczne dla miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne. Bliskie są mu sprawy związane z 
oświatą, wychowaniem i rozwijaniem wrażliwości najmłodszych po-
koleń poprzez aktywny wypoczynek i turystykę. Przez lata organizo-
wał wyjazdy i letnie kolonie dla dzieci i młodzieży. 

Rozwija i wzmacnia partnerskie relacje z gminami partnerskimi 
Gminy, w szczególności z Solecznikami (Litwa) i Kamieńcem Podol-
skiem (Ukraina). Wszystko co robi, robi z myślą o przyszłych pokole-
niach. Podkreśla, że motorem jego społecznej aktywności jest chęć 
stworzenia dzieciom i młodzieży optymalnych warunków do rozwoju 
sportowego, kulturalnego i obywatelskiego. 

Wytrwały kolekcjoner – zbiera widokówki z całego świata. Obecnie 
jego kolekcja liczy 60 tysięcy unikatowych widokówek i jest inspiracją 
do planowania kolejnych wyjazdów turystycznych.

Znamy tarnowskich Aktywnych Lokalnie

~ aktywni lokalnie
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Co prawda za oknami pogoda była już bardzo wiosenna, 
to jednak nasza gminna tradycja została podtrzyma-
na – 19 marca w hali sportowej OSiR przy Zespole 

Szkół Technicznych odbył się XVIII Koncert Noworoczny. 
W pierwszej części wydarzenia poznaliśmy laureatów ty-
tułu Aktywni Lokalnie, przyznawanego przez Wójta Tade-
usza Czajkę. W tym roku wyróżnienie to otrzymali: Rena-
ta Brońska i Henryk Witkowski. 

Renata Borońska od 25 lat pełni funkcję prezesa Stowa-
rzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute, Or-
ganizacja ta działa na rzecz wzmacniania i rozwijania pol-
sko-niemieckich kontaktów – ponad stereotypami, w duchu 
wzajemnego zrozumienia i porozumienia.  Prezes Brońska 
kieruje pracą Stowarzyszenia tak, by niemieckim gościom po-
kazywać piękno polskiej kultury i bogactwo dziedzictwa naro-
dowego. Wytrwale poszukuje nowych płaszczyzn współpracy, 
atrakcyjnych zwłaszcza dla młodych ludzi, w których upatruje 
gwarancję na kontynuowanie idei międzynarodowego porozu-
mienia. 

Drugi laureat, Henryk Witkowski, to Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji, Radny Gminy 

VI i VII kadencji, Radny sołecki Przeźmierowa od I kadencji. 
Autorytet w wielu lokalnych sprawach. Bliskie są mu spra-
wy związane z oświatą, wychowaniem i rozwijaniem wraż-
liwości najmłodszych pokoleń poprzez aktywny wypoczynek 
i turystykę, Pomysłodawca Święta Latawca – międzypokole-
niowego wydarzenia, które od 2000 roku 
integruje społeczność Przeźmierowa i bez 
wątpienia jest wizytówką tej miejscowości. 

Tę część koncertu zakończył toast wznie-
siony przez Wójta Tarnowa Podgórnego Ta-
deusza Czajkę. 

Po przerwie sceną zawładnęła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgór-
ne – Koncert był bowiem okazją do świę-
towania jubileuszu 20-lecia jej istnienia. 
Wspólnie z muzykami wystąpiły siostry 
Martyna i Dagmara Melosik oraz na forte-
pianie Daria Starak. Swoje układy prezen-
towały także tarnowskie Mażoretki. Każdy 
utwór spotykał się z aplauzem publiczności. 

~ ARz

~ aktywni lokalnie

1 kwietnia otworzyły się nowe możliwości podróżowania 
z Przeźmierowa do Poznania i z powrotem ulicą Bukow-
ską. Podróż odbywa się autobusami PKS Poznań S.A. 

z przystanków położonych przy rondzie w Przeźmierowie. 
Jadąc z Przeźmierowa wysiąść można na jednym z 4 przy-

stanków zlokalizowanych w Poznaniu: 
· przy ul. Złotowskiej (Port Lotniczy „Ławica”
· przy ul. Swoboda (nieopodal CH King Cross), 
· przy ul. Szylinga (Jeżyce), 
· przy ul. Matyji w Poznaniu (Dworzec Autobusowy - dwo-

rzec główny PKP, CH Avenida). 
Bilety jednorazowe kosztują: w relacji Przeźmierowo – Zło-

towska: 4,00 zł (cena biletów normalnych i ulgowych), a w re-
lacjach pozostałych: 5,40 zł (zarówno normalne jak i ulgo-
we). Bilety można nabywać w autobusie (płatność gotówką, 
w większości pojazdów również kartą) lub w przedsprzedaży 
na stronie pks.poznan.pl. W załączeniu fotki z rozkładami jaz-
dy w obu kierunkach. ~ na

Nowe połączenie 
PKS

8 maja na całym świecie odbywa się charytatywny bieg 
Wings for Life. Środki pozyskane podczas tego biegu 
przekazane są „dla tych, którzy biec nie mogą” – czyli 

na badania nad poszukiwaniem metod leczenia urazów rdze-
nia kręgowego. To bieg inny niż wszystkie – tu meta goni 
biegaczy. Pół godziny po starcie na trasę wyrusza samochód 
prowadzony przez Adama Małysza – kogo dogoni, ten koń-
czy bieg. 

W tym roku trasę zaplanowano tak, że biegacze odwiedzą 
naszą Gminę. Po starcie o 13.00 z terenu Międzynarodowych 
Targów Poznańskich i pokonaniu ok. 20 kilometrów zawod-
nicy wbiegną ul. Wierzbową do naszej Gminy. Pobiegną do 
ul. Batorego, a potem w kierunku Batorowa, pod S11 i dalej 
w stronę Lusowa i Tarnowa Podgórnego (to będzie ok. 30 ki-
lometra trasy). Następnie pobiegną obok Pałacu Jankowice i 
udając się w kierunku Ceradza Dolnego i Grzebieniska opusz-
czą teren naszej Gminy. 

~ ARz

Najbliższa akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się w sobotę, 14 maja, w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Szkolnej 5. – Zapraszamy w godzinach 8.00-16.00 – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc organizującego akcję. – Będziemy czekać z pracownikami Regio-

nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wolontariuszami Stowarzyszenia. 
W czasie akcji będzie się można również zapisać do banku dawców szpiku.  ~ ARz

Akcja Krew

Wings for Life 
przemknie przez 
naszą Gminę
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Spotkanie, chociaż z przymiotnikiem „noworoczne” w na-
zwie, odbyło się – z uwagi na pandemię – 18 marca. Na za-
proszenie Wójta Tadeusza Czajki i Przewodniczącej Rady 

Gminy Krystyny Semby do hali sportowej OSiR przy Zespole 
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne przybyli samorządow-
cy, przedsiębiorcy, przedstawiciele gminnych grup i organiza-
cji pozarządowych, a także kierujący instytucjami i urzędami 
współpracującymi z nasza Gminą. W Spotkaniu uczestniczyła 
także Posłanka na Sejm RP Krystyna Kretkowska. 

Wieczór rozpoczął się od koncertu Zariny Zaradnej – utalen-
towanej nastoletniej harfistki, pochodzącej z Ukrainy, miesz-
kanki Przeźmierowa. Potem głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka. 
Za dobrą współpracę podziękował swoim najbliższym współ-
pracownikom: I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej--Szurat, II 
Zastępcy Piotrowi Kaczmarkowi, Sekretarzowi Oskarowi Cier-
piszewskiemu i Skarbnik Katarzynie Jackowiak. Podziękowa-
nia złożył także Radzie Gminy. Następnie Wójt złożył słowa 
uznania mieszkańcom i przedsiębiorcom za wrażliwość, otwar-
tość i wszelką pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy. Przypo-
mniał również o trwającej cały czas zbiórce pieniężnej na po-
moc dla naszego miasta partnerskiego – Kamieńca Podolskiego 
i zachęcił do wspierania gminnych działań pomocowych.

Tradycyjnie podczas tego uroczystego wieczoru przyznane 
zostały tytuły „Tarnowskiego Lwa” (przypomnijmy, że otrzy-

mują je przedsiębiorcy i firmy, w sposób szcze-
gólny przyczyniający się do rozwoju Gminy Tar-
nowo Podgórne). W tym roku tytuł otrzymali:

-  Firma Kaliński – za 30 lat działalności w na-
szej Gminie,

- Jacek Mamczur – za otwarte serce,
- Izabela Halas – kobieta przedsiębiorcza,
-  Jan Delik – za wspieranie inicjatyw samo-

rządowych.

Każdy z laureatów, oprócz statuetki i pamiąt-
kowego dyplomu, otrzymał także dedykację 
muzyczną w wykonaniu uczestników Studia Piosenki, działa-
jącego przy GOK SEZAM. Utwór Love zaśpiewała Katarzyna 
Kuczyńska, Moanin’ – Leon Olek, The boy from Ipanema – 
Gabriela Marszał, Everything must change – Kalina Rogoża.

Na scenie wystąpili także młodzi tancerze z Teatru Tańca 
Sortownia, grupy również działającej przy GOK SEZAM. W 
ich wykonaniu zobaczyliśmy pokaz „Magia w tańcu”, łączący 
różne techniki tańca nowoczesnego. 

Na zakończenie części oficjalnej Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Wojciech Janczewski wzniósł toast, życząc wszystkim 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

~ ARz

Firma Kaliński – z okazji 30-lecia firmy
Decyzja o założeniu w 1992 r. Firmy Kaliński jest dowodem 

dużej odwagi inwestycyjnej oraz intuicji biznesowej założy-
ciela – Włodzimierza Kalińskiego. 

Firma rozpoczynała działalność w bardzo trudnych warun-
kach, a jej klientami byli odbiorcy lokalni, szukający prostych 
napraw i serwisu. 

Od początku funkcjonowania Firma wyznaczała standardy 
rynkowe, dbając o indywidualne podejście do każdego klienta 
i budując partnerskie relacje biznesowe. 

W 2019 r. przeszła zmiany właścicielskie i została prze-
kształcona w spółkę, jednak stale utrzymuje rodzinny charak-
ter. Wśród 40-osobowej załogi wielu pracowników jest zwią-
zanych zawodowo z Firmą od kilkudziesięciu lat.

Dzisiaj Firma jest liderem na rynku tłumików, układów wy-
dechowych, filtrów cząstek stałych i katalizatorów. 

Obsługuje klientów krajowych i zagranicznych, poszuku-
jących niestandardowych, indywidualnych rozwiązań. Stale 
unowocześnia bazę sprzętową, wprowadza innowacyjne roz-

wiązania w zakresie organizacji oraz zwiększa rolę eksportu 
wiedząc, że te decyzje stanowią podstawę dla dalszego roz-
woju. 

Firma Kaliński jest również podmiotem społecznie odpo-
wiedzialnym, wspierającym wiele wydarzeń i inicjatyw o cha-
rakterze charytatywnym. 

Jacek Mamczur – za otwarte serce
Założyciel i współwłaściciel firm AVI-VET Service i LAB-

-VET, zajmujących się obsługą weterynaryjną ferm drobio-
wych na terenie całej Polski. 

Od 2000 roku związany biznesowo z Gminą Tarnowo Pod-
górne – tu z powodzeniem rozwija i poszerza swoją działal-
ność gospodarczą. 

Jest odpowiedzialnym pracodawcą dla około 100 specjali-
stów. Prowadzone przez niego firmy spełniają najwyższe stan-
dardy jakościowe i są branżowymi liderami w kraju.

Człowiek niezwykle wrażliwego serca. Skromny i bezin-
teresowny. Wspiera zarówno organizacje pozarządowe, jak i 

Oto Tarnowskie Lwy!
~ tarnowskie lwy
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osoby prywatne. Bez wahania włącza się w charytatywne ini-
cjatywy.   

Uważa, że pomagać trzeba mądrze, rozważnie i celowo – 
wtedy pomoc jest najskuteczniejsza.  

Izabela Halas 
W 1994 roku wspólnie z rodzicami otworzyła Klub Jeździec-

ki Hubertus w Lusowie, skupiający miłośników jeździectwa, 
działających również na rzecz społeczności lokalnej – Klub 
był między innymi  miejscem pierwszych finałów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Tarnowo Podgórne.

Odważnie podejmuje wyzwania rynkowe. W 2005 roku 
otworzyła w Lusowie restaurację Stara Wozownia, jedną z naj-
lepszych kulinarnych wizytówek Gminy Tarnowo Podgórne. 

To znany z gościnności i otwartości lokal, pełen dobrego 
smaku, który – jak sama określa – jest dzisiaj jej miejscem  
na ziemi. 

W 2019 roku w Lusowie otworzyła hotel butikowy Willa 
Stara Wozownia – odzwierciedlający jej wyczucie smaku i mi-
łość do koni. To tutaj kameralne, pięknie urządzone wnętrza 
zachęcają do poznawania historii jeździectwa w Polsce. 

Kobieta przedsiębiorcza, konsekwentnie i wytrwale realizu-
je swoje marzenia biznesowe. 

Jednocześnie, jako osoba niezwykle wrażliwa, angażuje się 
w liczne działania charytatywne i pomocowe.  

Jan Delik – za wspieranie inicjatyw samorządowych 
W 1993 roku otworzył rzemieślniczy warsztat samochodo-

wy w Przeźmierowie, składający się z lakierni z profesjonalną 
kabiną lakierniczą oraz blacharni. 

Stopniowo, dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań 
i odważnym wykorzystaniu szans rynkowych, przekształcił go 
w dużą, stabilną firmę. 

W 2010 roku rozpoczął współpracę dealerską z marką KIA, 
a w 2018 roku – z marką Fiat Professional. Nawiązanie takich 
kooperacji jest dowodem spełnienia wysokich standardów ja-
kościowych, stawianych przed importerami.  

Jest sportowcem. Uczestniczy w biegach, również długody-
stansowych: maratonach i triathlonach. Miłość do aktywności 
sportowej przekłada się również na wspieranie gminnych wy-
darzeń, organizowanych przez jednostki i organizacje poza-
rządowe – jego firma jest partnerem Biegu Lwa i Triathlonu 
Lwa, a także rodzinnych samochodowych Rajdów z Lwem. 

Osobiście uczestniczy w wielu inicjatywach pomocowych. 
Zawsze otwarty i gotowy do bezinteresownego działania na 
rzecz potrzebujących.

Fot. (od lewej): Wójt Tadeusz Czajka, Włodzimierz Kaliński, Jacek Mamczur, Izabela Halas, Jan Delik,

~ tarnowskie lwy
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Jak co roku, w okolicach 21 marca w Lusowie odbywa 
się Powitanie Wiosny oraz sprzątanie Lusowa. Wzorem 
poprzednich lat, każdy z uczestników otrzymał pakiet 

sprzątający, z którym mógł udać się w wybraną przez siebie 
część Lusowa i posprzątać ją. Worki z zebranymi śmieciami 
zostawiano w wyznaczonych punktach, które później zostały 
przewiezione w jedno miejsce. Jedną z atrakcji był kolorowy 
orszak wiosenny, który przeszedł ulicami Lusowa, oraz ani-
macje dla dzieci, prowadzone przez ZPiT „Lusowiacy. 

Orszak przeszedł na teren Ośrodka Wypoczynkowego Val Di 
Sole, gdzie Marzanną pożegnał zimę, a kolorowym Gaikiem 
przywitał wiosnę. W podziękowaniu za uczestnictwo w akcji 
każdy z uczestników otrzymał kwiaty do ogrodu oraz wziął 
udział w loterii, gdzie do wygrania były akcesoria ogrodnicze. 
Zwieńczeniem akcji było ognisko i poczęstunek dla uczestni-
ków. Cieszy nas, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców 
Lusowa bierze udział w sprzątaniu, dzięki czemu nasze Luso-
wo jest coraz piękniejsze i czyściejsze. Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy i widzimy się w przyszłym roku.

~ KN

11 marca Świetlica Wiejska zamieniła się w „Dzi-
ki Zachód”. Nasze panie wykazały niesamowitą 
kreatywność zakładając kowbojskie stroje. Każ-

da z uczestniczek na powitanie dostała słodki upominek oraz 
czerwoną chustkę zwaną „banderką”, która była świetnym 
uzupełnieniem przepięknych ubrań naszych Kowbojek. Było 
wesoło, kolorowo i pysznie. Nad oprawą muzyczną i konkur-
sami czuwał niezawodny DJ Valdi.

Dziękujemy, drogie panie, za tak liczne przybycie oraz 
wspaniałą, wspólną zabawę..

~ sołtys Agnieszka Mitoraj z Radą Sołecką

Właśnie mijają dwa lata, odkąd sołtys Agnieszka Mitoraj z Radą Sołec-
ką organizują warsztaty kulinarne dla Klubu Seniora z Wysogotowa.

4 kwietnia świetlica wiejska, kolejny raz zmieniła się w przepełnio-
ną zapachami kuchnię. Podczas zajęć, uczestnicy pod okiem Rafała Maciejew-
skiego, na co dzień prowadzącego restaurację „Kuchnia Rafała”, mieli okazję 
przyrządzić, a następnie skosztować dania z kuchni ukraińskiej.

Poniedziałkowe kulinaria były wyjątkowe, ponieważ kucharzowi towarzyszył 
specjalny gość – pani Tosia z Ukrainy, która smakami przybliżyła nam swój ro-
dzinny dom. Seniorki zakasywały rękawy do pracy i przygotowały szubę, warnik 
oraz pączki z nadzieniem z podrobów. 

Jeszcze raz dziękujemy pani Tosi i panu Rafałowi za mile spędzony czas i nie-
ocenioną pomoc podczas gotowania. Widzimy się za miesiąc, czyli w maju, tym 
razem na stole będą królowały szparagi. ~ Lidia Zgoła, Rada Sołecka

Doroczne sprzątanie Lusowa i Powitanie Wiosny

Dzień Kobiet w Wysogotowie w stylu country

Kulinaria  
w Wysogotowie

~ aktualności
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W sobotę, 5 marca, Sołtys z Radą Sołecką zaprosili 
mieszkanki Lusowa na Dzień Kobiet. Podczas spo-
tkania panie mogły zaznajomić się z tajnikami ma-

kijażu i przejść szkolenie z wykonania makijażu codzienne-
go. Swoją wiedzę przekazała Agnieszka Mruk, która chętnie 
udzielała rad i wskazówek. Dla każdej uczestniczki był przy-
gotowany mały upominek. W miłej atmosferze, przy ciastku 
i kawie mieszkanki Lusowa spędziły sobotnie popołudnie.
 ~ KN

Dzień Kobiet w Lusowie

~ aktualności

Uchodźców z Ukrainy zachęcamy do korzystania 
z Gminnych Magazynów Pomocy Humanitarnej. 
Zmieniły się dni ich otwarcia (a w Przeźmierowie 

zmieniła się również lokalizacja):
•	 	Tarnowo Podgórne – magazyn w szatniach zewnętrz-

nych hali OSiR przy Zespole Szkół Technicznych Tarno-
wo Podgórne, ul. Nowa 60; poniedziałek, środa, piątek 
w godz. 16.00 – 19.00,

•	 	Przeźmierowo – uwaga nowe miejsce!: ul. Magazynowa 25 
(tzw. Gołębnik); wtorek, czwartek, w godz. 16.00-19.00. 

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc jako wolontariusze 
w Magazynach, prosimy o kontakt pod nr tel.   604 478 337. 
Nawet kilka godzin wolontariatu jest cennym wsparciem. Po-
nadto jeżeli chcą Państwo dostarczyć wsparcie rzeczowe do 
naszych Magazynów – to również prosimy o wcześniejsze 
umówienie się pod wskazanym numerem. Pamiętajmy, że po-
trzeby naszych ukraińskich gości są nadal duże, więc nie prze-
stawajmy pomagać!

~ ARz

Pomaganie jest nadal ważne!

Koło seniora z Tarnowa Podgórnego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 7-dniowej wycieczce wypoczynkowej 
nad morze do Dziwnowa (ośrodek „Perła Dziwnowa”. Informacje pod nr tel. 723 103 075.

~ Koło seniora TPodg.

A może nad morze?
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12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym. Reguluje ona wiele kwestii, w tym 

bardzo istotne, związane z możliwością podjęcia aktywno-
ści zawodowej. Ustawa obejmuje obywateli Ukrainy, któ-
rzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy za-
równo bezpośrednio przekraczając granicę z Polską, jak 
i z innych krajów, w związku z działaniami wojennymi od 
24.02.2022 r. 

Ustawa obejmuje także obywateli Ukrainy, którzy posiada-
ją kartę Polaka, i członków ich rodzin; małżonków obywateli 
Ukrainy, którzy nie mają ukraińskiego obywatelstwa i przybyli 
na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi, tak-
że bez wymogu przekraczania bezpośrednio granicy polsko-
ukraińskiej. By uznać za legalny pobyt ww. osób na terytorium 
Polski, ustawa wprowadza uproszczoną procedurę legaliza-
cji pobytu. Procedura nie obejmuje osób, które posiadają: ze-
zwolenie na pobyt stały, status rezydenta długoterminowego 
UE, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą czy zgodę na pobyt tolerowany. Przepisy nie 
obejmują również osób, które złożyły wnioski o udzielenie 
ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) lub zadeklaro-
wali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony między-
narodowej. Należy podkreślić, iż wnioski o status uchodźcy 
czy o udzielenie ochrony międzynarodowej można wycofać.

Uproszczona procedura legalizacji pobytu w ramach spe-
custawy zapewnia legalny pobyt na terytorium Polski do 18 
miesięcy od daty wybuchu konfliktu bez względu na moment 
przyjazdu na terytorium Polski obywatela Ukrainy. By po-
twierdzić legalność pobytu, oprócz deklaracji pozostania na 
terytorium Polski, obywatel Ukrainy musi dysponować albo 
rejestracją wjazdu przez komendanta placówki Straży Gra-
nicznej podczas kontroli granicznej, albo złożyć w przecią-
gu 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Polski wniosek w do-
wolnym organie wykonawczym gminy o rejestrację pobytu. 
Wniosek o rejestrację pobytu jest ewidencjonowany przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej w elektronicznym 
rejestrze obywateli Ukrainy. Po uzyskaniu legalności pobytu, 
obywatel Ukrainy może po 9 miesiącach od pobytu w Polsce, 
ale nie później niż do 23 sierpnia 2023 r., wystąpić do wojewo-
dy o jednorazowe zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. 
Należy podkreślić, iż wyjazd obywatela Ukrainy przebywają-
cego legalnie na mocy specustawy za terytorium RP powyżej 
jednego miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu na 
terytorium Polski.

Możliwość legalnej pracy zarobkowej
Obecnie istniejące przepisy, czyli następujące procedury: 

uzyskanie zezwolenia na pracę; uzyskanie jednolitego zezwo-
lenia; pomoc przy zbiorach; uzyskanie zezwolenia na pracę 
sezonową; skorzystanie z procedury oświadczeniowej, zo-

stały rozszerzone w specustawie o możliwość podjęcia pracy 
zarobkowej na takich samych warunkach, jakie mają polscy 
obywatele. Dotyczy to zarówno umów o pracę, umów zleceń, 
jak i podjęcia działalności gospodarczej na własne imię i na-
zwisko. Możliwość podjęcia legalnej pracy zarobkowej zgod-
nie z przepisami ustawy dotyczy nie tylko obywateli Ukrainy, 
których pobyt jest legalny w świetle nowych przepisów, ale 
także obywateli Ukrainy, których pobyt uznaje się za legalny 
w świetle innych przepisów, np. uzyskania przez takie osoby 
wizy krajowej czy wizy Schengen oraz zezwolenia na pobyt.

Zdecydowanie prostszym niż dotychczas jest zarejestro-
wanie firmy, gdyż jedynym warunkiem, oprócz legalnego 
pobytu, jest uzyskanie numeru PESEL. Warto jednak podkre-
ślić, iż utrata uznania pobytu za legalny w świetle specustawy 
albo w świetle ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru (tzn. firma 
przestaje istnieć).

Procedura podjęcia legalnej, najemnej pracy zarobkowej, 
tj. zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia, jest rów-
nież zdecydowanie szybsza i prostsza. Należy spełnić jedy-
nie dwa warunki. Są to, po pierwsze, legalność pobytu, a po 
drugie powiadomienie przez pracodawcę czy zleceniodawcę 
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzi-
bę (osoby prawne) lub miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) 
o powierzeniu wykonywania pracy osobie przebywającej le-
galnie na terytorium RP na podstawie specustawy za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego (praca.gov.pl). Obo-
wiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy należy 
dokonać w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Warto również 
podkreślić, iż specustawa znosi obowiązek posiadania zezwo-
lenia na pracę na terytorium Polski dla obywateli Ukrainy, 
którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy.

Odrębnie uregulowaną kwestią w specustawie jest uzy-
skanie statusu ucznia czy studenta przez obywateli Ukrainy. 
W przypadku szkół ponadpodstawowych wystarczy zapisa-
nie dziecka do szkoły. Można tego dokonać na podstawie do-
kumentów potwierdzających dotychczasową naukę, a w przy-
padku ich braku na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego. Umożliwia to podjęcie w sposób legalny praktycz-
nej nauki zawodu. Obywatele Ukrainy, którzy byli studenta-
mi i chcą kontynuować naukę na polskich uczelniach, mogą 
uzyskać status studenta polskiej uczelni. Możliwe są dwie 
ścieżki: albo poprzez uznanie okresów studiów w drodze 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na wniosek 
studenta uczelni na Ukrainie, albo poprzez przeprowadzenie 
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z usta-
lonymi przez wybraną przez studenta, będącego obywatelem 
Ukrainy w rozumieniu specustawy, uczelnią zasadami. Posia-
danie statusu studenta polskiej uczelni przez obywatela Ukra-
iny daje możliwość zawarcia umowy zlecenia bez obowiąz-
ku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
czyli obowiązują tu przepisy takie same jak dla studentów – 

RUBRYKA PODATKOWA TCWP

Pomoc obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym
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polskich obywateli. Takie same uprawnienia, czyli zwolnie-
nie z obowiązku opłacania składek, obowiązują w przypadku 
zawarcia umowy zlecenia z osobą przebywającą legalnie na 
terytorium RP, która studiuje za granicą (np. w przypadku 
kontynuowania nauki zdalnie).

Procedura legalności pobytu, a w konsekwencji legalnego 
zatrudnienia, została mocno skrócona i uproszczona. Oprócz 
prawnych aspektów zatrudnienia należy także przeanalizować 
podatkową stronę współpracy z obywatelem Ukrainy. W przy-
padku zawarcia umowy o pracę pracodawca ma obowiązek, 
jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, pobie-
rać zaliczki na podatek dochodowy wg przepisów obowiązu-
jących polskich obywateli. Problem może sprawić stosowanie 
zwolnień z podatku dochodowego w przypadku tzw. PIT-0. 
Dotyczyć to będzie istniejącej od paru lat ulgi, czyli zerowego 
podatku dla młodych. Problemem może być także stosowanie 
nowych zwolnień, czyli ulgi dla seniorów czy dla podatnika 
posiadającego czwórkę i więcej dzieci. Podstawową kwestią, 
dla prawidłowego naliczania zaliczki na podatek dochodowy 
przez płatnika, będzie ustalenie posiadania statusu polskiego 
rezydenta przez pracownika. W przydatku uzyskania polskie-
go certyfikatu rezydencji taki pracownik ma uprawnienia do 
zwolnień z podatku jak polski obywatel. W przypadku braku 
dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową w Polsce 
pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia 
o posiadaniu centrum interesów osobistych lub gospodarczych 
(ośrodek interesów życiowych) w Polsce. Takie oświadczenie 
wskazuje na tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy 
w Polsce i pracodawca ma prawo stosować zwolnienie z po-
datku dochodowego. W przypadku nieuzyskania statusu re-
zydenta podatkowego albo niezłożenia oświadczenia o po-
siadaniu centrum interesów w Polsce pracodawca nie jest 
uprawniony do stosowania zwolnień podatkowych i ma obo-
wiązek naliczać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie 
z ogólnymi zasadami. Jednak w każdym przypadku praco-
dawca jest obowiązany, po zakończeniu roku podatkowego, 
przesłać i do pracownika, i do urzędu skarbowego informację 
o wypłaconym wynagrodzeniu na druku PIT-11. 

Trudniejsza do analizy podatkowej jest sytuacja współpracy 
w ramach umowy zlecenia. Tak samo, jak w przypadku umo-
wy o pracę, przy podatkowym rozliczaniu umów zleceń istot-
ne jest posiadanie statusu polskiego rezydenta przez zlecenio-

biorcę. Jeśli zostanie przedłożony polski certyfikat rezydencji 
przez zleceniobiorcę, to zleceniodawca stosuje zasady obo-
wiązujące polskiego obywatela. I tak samo, jak w przypadku 
umowy o pracę, zleceniodawca wystawia druk PIT-11. Sposób 
liczenia zaliczek na podatek dochodowy jest jednak odmienny, 
gdy zleceniobiorca nie posiada polskiego certyfikatu rezyden-
cji. Znowu należy ustalić, czy ośrodek interesów życiowych 
obywatela Ukrainy jest w Polsce, czy poza Polską. Jeśli zlece-
niobiorca złoży oświadczenie o posiadaniu ośrodka interesów 
w Polsce, to rozliczenie podatkowe jest takie same jak dla pol-
skiego obywatela. I tak samo, jak w przypadku umowy o pra-
cę, zleceniodawca wystawia druk PIT-11. Zgoła odmienne 
rozliczenia podatkowe obowiązują, gdy obywatel Ukrainy nie 
przedstawi certyfikatu rezydencji ani polskiej, ani ukraińskiej. 
W takim przypadku rozliczenie podatkowe zależy od ośrod-
ka interesów zleceniobiorcy. Jeśli ośrodek interesów zlecenio-
biorcy jest na Ukrainie, to jeśli pobyt w Polsce jest krótszy niż 
183 dni, to zleceniodawca pobiera zryczałtowany podatek do-
chodowy, ale nie wystawia druku PIT-11, tylko wystawia druk 
IFT-1. Obywatel Ukrainy nie musi w Polsce składać zeznania 
podatkowego. Jeśli jednak pobyt zleceniobiorcy będzie trwał 
dłużej niż 183 dni, to będą miały zastosowania dwa sposoby 
rozliczeń. Do uzyskanych przychodów do 183 dnia jak opisa-
ne powyżej. Dla wypłat zrealizowanych na rzecz osób przeby-
wających w Polsce po przekroczeniu 183 dnia zleceniodawca 
musi pobierać zaliczki na zasadach ogólnych. Rodzi to oczy-
wiście obowiązek wystawienia kolejnego druku o uzyskanych 
dochodach, czyli druku PIT-11. I wtedy na obywatelu Ukrainy 
ciąży, z dochodów uzyskanych powyżej 183 dni, obowiązek 
złożenia zeznania rocznego w polskim urzędzie skarbowym.

Należy podkreślić, że ze względu na istniejącą sytuację są 
zapowiadane zmiany w przepisach w ustawie o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

(Podstawa prawna: Dz. U. 583 z 12.03.2022 r. z późn. zm.)

~ Izabela Leśniewska
doradca podatkowy w kancelarii Alo-2

Specjalista – doradca podatkowy TCWP

Nowo wybudowane Przedszkole Publiczne nr 2 w Bara-
nowie „Malowane Słonie” przyjmie dzieci z Ukrainy 
w wieku od 2,5 do 6 lat. Zapewniamy nieodpłatny po-

byt oraz całodzienne wyżywienie: dwa śniadania, dwudanio-
wy obiad oraz podwieczorek. Posiadamy 45 wolnych miejsc.

Opiekę zapewniamy od godziny 6:30 do 17:00.
Jednocześnie oferujemy pracę nauczycielom z Ukrainy.
Zapraszamy do osobistego kontaktu: Baranowo, ul. Wypo-

czynkowa 97, telefon 691 431 997.

Новозбудований дитячий садок № 2 в Баранові «Ма-
льовані слони» приймає дітей з України віком від 
2,5 до 6 років. Надаємо безкоштовне перебування 

від 6.30 до 17.00 також повноцінне харчування: два сні-
данки, обід, підвечірок. Маємо 45 вільних місць.

Водночас, працевлаштуємо вчителів з України.
Просимо звертатися безпосередньо: Бараново, вул. Ви-

починкова 97, тел. 691 431 997.
(Baranowo, ul. Wypoczynkowa 97, telefon 691 431 997)

Przedszkole   Дитячий садок
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 29 marca

Dwa lata temu epidemia 
koronawirusa zmieniła 
życie ludzkości na ca-

łym świecie w tym Polaków. I 
dotąd nie zniknęła, trwa nadal. 
Sytuacja, w jakiej się znaleźli-
śmy po 24 lutego tego roku, tj. 
po wybuchu wojny w Ukrainie 
skomplikowała również działal-
ność jednostek samorządu tery-
torialnego, Przypływ emigran-
tów kobiet i dzieci wymagało 
od samorządu szybkiej reakcji. 
Już 25 lutego powstał Bank Soli-
darni z Ukrainą. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu uniknęliśmy chaosu 
w działaniu. Samorząd pomógł 
łączyć ludzi oferujących po-
moc z osobami potrzebującymi. 
Wspaniałe nasze obywatelskie 
społeczeństwo w naszej Gminie 
jak i w Polsce zasługuje na duże 
uznanie za swoją postawę. 

50. sesja Rady Gminy: 29 mar-
ca na rozpatrzenie czekało 28 
projektów uchwał. Bez wątpienia 
najważniejszymi z nich były 
te, dotyczące zmian w uchwale 
budżetowej. Najistotniejsza 
wśród nich dotyczyła podziału 
kwoty wolnych środków, jakie 
powstały po zamknięciu kont i 
wykonaniu bilansu jednostki. 
Suma 56 408 585,22 zł. Zwykle 
w takich tematach było gorąca 
dyskusja. Tym razem było ina-
czej – po zaopiniowaniu uchwał 
w sprawie zmian w budżecie, 

które zawierały w sobie wol-
ne środki, przystąpiono do gło-
sowania. Jednym słowem po-
dział środków dotyczył zadań 
w każdej miejscowości, dlatego 
radni zagłosowali jednogłośnie. 
Udzielono wsparcia finansowe-
go Gminie Dobrzyca na prośbę 
Rady Gminy Dobrzycy w wy-
sokości 100 000 zł z przezna-
czeniem na likwidację strat po-
niesionych po działaniu trąby 
powietrznej, która przeszła w 
dniu 17 lutego przez Dobrzycę. 

Podjęto decyzję w sprawie nie-
wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
Sołectwa mają i będą miały za-
gwarantowane środki do swojej 
dyspozycji w uchwale budżeto-
wej na 2023 r. Gmina realizuje 
przedsięwzięcia będące zadania-
mi własnymi gminy, służące po-
prawie życia mieszkańców i w 
związku z tym nie jest koniecz-
ność wyszczególnianie dodatko-
wych środków. 

Rada podjęła decyzję dotyczą-
cą przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzenne-
go dla działek 151/4 oraz układu 
drogowego w rejonie ul Poznań-
skiej w Górze. W Lusowie dla 
działki 340/13 przy ul Ogrodo-
wej i działki 570 przy ul. Łozo-
wej. 

Trzeci raz pod obrady Rady 
trafiło Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnowo 
Podgórne. Mam nadzieję że to 
ostatni raz. 

Nadano nazwy ulic: Broni-
sława Kulczyka w Lusowie na 
Osiedlu Powstańców Wielkopol-
skich, Powidoki w Jankowicach 
i Węgierkowa w Górze. 

Zezwolono na ustanowienie 
służebności gruntowej drogi ko-
niecznej przejazdu i przechodu, 
pobudowania dwóch przepustów 

przez część działki gminnej w 
Tarnowie Podgórnym, która sta-
nowi odkryty rów. 

Rada pochyliła się nad wyra-
żeniem zgody na odstąpienie od 
obowiązkowego przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżaw-
nej działki 79/210 w Baranowie i 
1/68 w Przeźmierowie. Działka 
w Przeźmierowie nie uzyskała 
akceptacji. Wyrażono zgodę na 
zakup działki w Lusówku, sta-
nowiącej drogę wewnętrzną ul. 
Siennej, oraz na sprzedaż w try-
bie bezprzetargowym działki w 
Przeźmierowie na poprawę wa-
runków zagospodarowania nie-
ruchomości 1202.

Rada uchwaliła: Gminy Pro-
gram profilaktyki i rozwiazywa-
nia problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz innych uzależ-
nień w Gminie Tarnowo Podgór-
ne na lata 2022-2025, Program 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobieganiu zwierząt 
na terenie Gminy Tarnowo Pod-
górne w roku 2022. Dokonała 
aktualizacji Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Tarnowo 
Podgórne na lata 2022-2025 z 
perspektywą na lata 2026-2029 
i zaktualizowała Plan gospodarki 
niskoemisyjnej w Gminie Tarno-
wo Podgórne. 

Ponadto powołano Radę Mu-
zeum Powstańców Wielkopol-
skich im. Generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego w Lusowie. 
Wyrażono wolę na współdzia-
łanie w ramach Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Dolina 
Samy oraz współtworzenia Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. 

Podjęto uchwały utworzenia 
innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć w celu zapewnienia kształ-
cenia, wychowania i opieki nad 
dziećmi przebywającymi na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne, 
będącymi obywatelami Ukrainy. 
I tak w Lusowie będą podpo-
rządkowane Szkole Podstawo-

Rada podjęła  

uchwałę w sprawie 

zakresu pomocy 

obywatelom  

z Ukrainy

~ sprawozdanie
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wej im. J. D. Muśnickiego loka-
lizacje: Lusowski Zdrój SPA BY 
NATURE i świetlica wiejska. W 

Lusówku - Szkole Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu ustala się prowadzenie zajęć 
w Oratorium Parafii Rzymskoka-
tolickiej pw. św. Rity z Casacia. 

Rada podjęła uchwałę w spra-
wie zakresu pomocy obywa-
telom z Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na tery-
torium zbrojnym tego państwa. 
Ustawa, która weszła w życie 12 
marca tego roku, reguluje status 
prawny tym obywatelom Ukra-
iny, którzy od dnia 24 lutego br. 
przybyli na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Ustawa ta 
daje możliwość jednostkom sa-
morządowym do udzielania po-
mocy społecznością lokalnym 
i i regionalnym innych Państw. 
W związku z faktem, że łączą 
nas partnerskie stosunki z Gminą 
Kamieniec Podolski w Ukrainie 
przewiduje się również pomoc 
bezpośrednią dla tej gminy. 

Następna sesja odbędzie się 26 
kwietna zachęcam do śledzenia 
obrad za pomocą mediów spo-
łecznościowych 

~ Krystyna Semba

Z okazji Świąt Wielkanocnych mieszkańcom naszej Gminy  
oraz naszym ukraińskim gościom  
życzymy dużo zdrowia i energii.

Niech ten czas przyniesie radość i spokój!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba
Przewodnicząca Rady Gminy

W naszych gminnych magazynach pomocy humanitarnej cały czas potrzebujemy wolonta-
riuszy. Zachęcam Państwa do podejmowania tego wezwania. Naprawdę jest co robić, więc 
każda para rąk się liczy! W tej sprawie proszę się zgłaszać na ukraina@tarnowo-podgorne.pl

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy

~ sprawozdanie
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~ bieg lwa

W powietrzu czuć wiosnę, a to oznacza, że do Biegu 
Lwa pozostało niewiele czasu! Mimo tego na li-
stach startowych wciąż są wolne miejsca. I to nie 

tylko do półmaratonu, który jest daniem głównym imprezy. 
Dla osób, które chciałyby czynnie uczestniczyć w wydarze-
niu, organizatorzy przygotowali szereg możliwości, nie tylko 
biegowych. Zaczynając jednak od osi, wokół której Bieg Lwa 
się kręci…

Liczba pakietów startowych na półmaraton topnieje, 
więc czas najwyższy, aby podjąć decyzję. Dla niezdecydowa-
nych przedstawiamy w telegraficznym skrócie atuty „połów-
ki”:

-  szybka i płaska trasa dająca możliwości ustanawiania re-
kordów życiowych,

-  idealna pora minimalizująca ryzyko biegania w tropikal-
nych warunkach – start o godzinie 20.00,

-  wystarczająca liczba punktów odżywczych od Lidl Polska, 
które nie pozwolą na odwodnienie organizmu,

-  fantastyczni kibice, którzy są dodatkowym motorem napę-
dowym po wyczerpaniu pokładów energii.

Nie czujecie się na siłach, żeby pokonać półmaraton? Mamy 
dla Was coś krótszego! Bieg Pogoń za Lwem, czyli szybkie 
10 km! Tutaj również konfiguracja trasy sprzyja szybkiemu i 
przyjemnemu bieganiu! I też macie gwarancję wsparcia kibi-
ców oraz wszelkich udogodnień przygotowanych przez „Bieg 
Lwa Team”!

Jeżeli wybieracie się na tarnowską imprezę spędzić czas w 
gronie rodzinnym, możecie to połączyć z aktywnością z naj-
bliższymi! Sztafeta Pokoleń jest nieodłącznym elementem 
lwiej układanki. Możecie poczuć ducha rywalizacji na bież-
ni stadionu, przekazywać sobie pałeczkę, która jest symbolem 
nie tylko sportowym, ale pokoleniowym właśnie. Stwórzcie 
drużynę z trzech pokoleń, przygotujcie taktykę, ale przede 
wszystkim nie zapominajcie o dobrej zabawie!

A jeżeli najmłodsze pokolenie będzie żądne rywalizacji in-
dywidualnej, mamy coś dla nich! Tym „czymś” jest jeden z 
najważniejszych punktów sobotniego programu, czyli Biegi 
Lwiątek G.EN GAZ Energia. Cieszące się niesłabnącym za-
interesowaniem, zgromadziły w ostatniej, rozegranej edycji 
aż tysiąc adeptów biegania! Dystanse dostosowane do wieku 
rozwojowego dzieci i młodzieży, stadionowa atmosfera lekko-
atletycznego święta i medale na mecie zaprojektowane przez 
jedną z uczestniczek! Zapisy ruszają 15 kwietnia!

W roku 2018 na salonach Biegu Lwa pojawił się silny pier-
wiastek lekkoatletyczny – biegi sprinterskie z udziałem naj-
szybszych ludzi w Polsce. W bieżącym roku to szybkie biega-
nie przyjmie formułę najbardziej rozpalającej serca kibiców 
konkurencji – sztafety mieszanej 4x400 m! W składach szta-
fet Mitingu Lekkoatletycznego z Amazon będą startowa-
ły firmy, szkoły, amatorzy i profesjonaliści! W jednym z ze-
społów zobaczymy tych, dla których przekazywanie sobie 
pałeczki jest chlebem powszednim, a pokonanie stadiono-
wego okrążenia zajmuje niektórym nie więcej niż 50 sekund. 

Klasyfikowanie Biegu Lwa jako wyłącznie imprezy spor-
towej byłoby zawężeniem faktycznego jej charakteru. Bieg 
Lwa to przede wszystkim wydarzenie scalające ludzi. Oczy-
wiście od ponad stu lat sport jest jedną z najlepszych platform 
wznoszących ponad podziały wszelakiego rodzaju. Jest czyn-
nikiem spajającym przedstawicieli różnych kultur, wyznań i 
poglądów. Sport wyzwala emocje. Muzyka natomiast łagodzi 
obyczaje. Aby zachować pełen balans w kalejdoskopie wra-
żeń, podczas imprezy odbywa się koncert. W tym roku będzie 
to muzyka kojarzona z wolnością i równością. Na stadionie 
Tarnovii zagra legendarna grupa Farben Lehre! Wykonująca 
przebojową muzykę z elementami reggae doda energii nie tyl-
ko biegaczom! Koncert jest dla każdego, a wstęp na niego zu-
pełnie darmowy dzięki ITA Polska! Organizatorzy liczą szcze-
gólnie na udział mieszkańców Tarnowa Podgórnego!

Przeróżnej formy rozrywki dostarczy również EXPO Lwa. 
Jedna z najbardziej okazałych stref „supportujących” impre-
zę zadba o czas zarówno uczestników, gości, mieszkańców i 
wszystkich, którzy będą mieli ochotę na ciekawe spędzenie 
czasu. W tym roku jednym z ważniejszych tematów będzie 
profilaktyka zdrowotna. Pojawią się stoiska firm medycznych, 
z których przedstawicielami będzie można odbyć interesujące 
konsultacje. 

To będzie długi i emocjonujący dzień w Tarnowie Pod-
górnym! Centrum wydarzeń będzie skupione przy stadionie 
GKS Tarnovii. Jesteśmy jednak przekonani, że cała miejsco-
wość będzie żyła Biegiem Lwa. Za sprawą biegaczy poko-
nujących kolejne kilometry będzie emocjonująco. Za sprawą 
mieszkańców – najlepszej publiczności w Polsce będzie gło-
śno, empatycznie i wesoło! Mieszkańcy, liczymy na Was!

~ bieglwa
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wielkie odliczanie do Biegu Lwa!
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~ stowarzyszenia

Tego mi brakowało! Jak dobrze być znowu razem! – to 
tylko niektóre słowa, jakie padły w gościnnych murach 
Centrum Kultury Przeźmierowo na pierwszych zaję-

ciach grupy „Senior Dance Stars”. Zanim ruszyliśmy w tany 
nie obyło się bez przyjacielskich przytulasków oraz degustacji 
przepysznych ciast upieczonych specjalnie na tą okazję przez 
uczestniczki projektu. 

W sali widowiskowej na dużym ekranie miała miejsce pro-
jekcja teledysków, jakie nagraliśmy z udziałem seniorów w po-
przednich sezonach. Nie obyło się bez braw pod adresem Patry-
ka Nowaka, który jest autorem choreografii oraz instruktorem. 
Patryk jest tancerzem mistrzowskiej klasy sportowej A (najwyż-
sza klasa taneczna w Polsce) i w tym roku podobnie jak w latach 
poprzednich poprowadzi nasze warsztaty taneczne. 

Z otwartością i serdecznością powitaliśmy nowych uczestni-
ków, którzy szybko odnaleźli się wśród nas, bowiem atmosfera, 
jaka panuje na naszych zajęciach, jest naprawdę wyjątkowa! To 
nie tylko taniec i nauka nowych kroków, to przede wszystkim 
cudowna integracja i kontakt z drugim pozytywnie nastawio-
nym do życia człowiekiem. Jest to szczególnie ważne dla sa-
motnych osób, które z nami spędzają czas i tutaj znalazły wspar-
cie oraz przyjaciół.

Sezon taneczny 2022 rozpoczęty!

Senior Dance Stars to grupa ludzi, która autentycznie się lubi, 
wzajemnie motywuje i lubi aktywnie spędzać czas w myśl na-
szej zasady – w życiu nigdy nie jest za późno na miłość, naukę 
i spełnianie marzeń. Z wiosennymi pozdrowieniami

~ roztańczona ekipa z Fundacji „Nigdy nie jest za późno” 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

14 marca, Przeźmierowo, ul. Czere-
śniowa: nieznany sprawca z terenu po-
sesji dokonał kradzieży katalizatorów od 
pojazdów różnych marek. Wartość strat 
7500 zł  na szkodę  osoby prywatnej. 

21 marca, Tarnowo Podgórne, ul. 
Nowa: nieznany sprawca  dokonał kra-
dzieży katalizatora od Hondy Jaaz. War-
tość strat 4700 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

22 marca, Przeźmierowo, ul. Gra-
niczna: nieznany sprawca wykorzy-
stując nieuwagę właściciela posesji 
wszedł do domu, skąd dokonał kra-
dzieży  pieniędzy oraz biżuterii.  War-
tość strat 6000 zł na szkodę osoby pry-
watnej. 

27 marca, Swadzim, ul. Św. Anto-
niego: nieznany sprawca wykorzystu-
jąc nieuwagę kierowcy na stacji paliw, 

dokonał kradzie-
ży dokumentów 
i pieniędzy z Mer-
cedesa Sprintera.   

Postępowania prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Kronika kryminalna – marzec 2022
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~ stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Wędkarstwa „Prze-
źmierowo” zaprasza nowych członków do wstąpienia 
w szeregi organizacji. 

Woda Stowarzyszenia znajduje się w Batorowie. To piękny 
teren, z łąkami i lasem i stawem pośrodku. Ogrodzony i moni-
torowany. Nad stawem można ustawić przyczepy kempingo-
we lub robić namiot i przyjeżdżać z rodziną. Stowarzyszenie 
organizuje również Zawody Wędkarskie, po których zaprasza 
na rodzinne biesiadowanie.

Wszystkie składki członkowskie są przeznaczane na zary-
bienie i utrzymanie wody, zakupione ryby pochodzą z ekolo-
gicznej hodowli, karmione są ziarnami zbóż.

Wszelkich informacji udziela Ireneusz Matuszewski, prezes 
Stowarzyszenia tel. 504 263 279.

~ ARz

Na ryby?  
Do Batorowa!

Zaczynamy rekrutację do VI edycji 
naszych autorskich warsztatów 
stylu i rozwoju osobistego dla 

seniorów pt. „Piękni i zadbani w każ-
dym wieku”! Podczas spotkań m.in. 
z psychologiem, stylistą, dietetykiem, 
fizjoterapeutą, kosmetologiem, wiza-
żystką, seksuologiem i instruktorem 
jogi, nauczysz się jak na nowo zaak-
ceptować i pokochać siebie oraz swo-
je zmieniające się ciało. Poznasz swoje 
atuty. Doświadczysz poczucia bycia tu 
i teraz, w zgodzie ze swoimi wartościa-
mi i przekonaniami. Docenisz czas jaki 
nam ofiarowano i ponownie złapiesz 
wiatr w żagle. Poznasz wspaniałych 
i otwartych ludzi, którzy podobnie jak ty 
będą chcieli przeżyć coś niezwykłego! 
Będziemy się spotykać w hotelu Gla-
mour w Przeźmierowie. Projekt zakoń-
czą indywidualne konsultacje z osobistą 
stylistką oraz wizyty studyjne w wybra-
nych sklepach odzieżowych i profesjo-
nalna sesja zdjęciowa wykonana przez 
znaną fotografkę Katarzynę Piwecką. 
Do udziału zapraszamy panie i panów 
w wieku 55+ z Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Startujemy w połowie maja. Liczba 
miejsc ograniczona! Więcej informacji 
na www.nigdyniejestzapozno.org lub na 
www.facebook.com/fundacjanigdynie-
jestzapozno. Zapisy na fundacja@nig-

Ruszają zapisy! 

dyniejestzapozno.org lub pod nr tel. 666 537 550 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszam!
~ Maja Stępień 

prezes Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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~ stowarzyszenia

W niedzielę, 6 marca, odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków KBS Tarnowo Podgór-
ne. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie finansowe 

za 2021 rok oraz udzieliło absolutorium zarządowi. Przyjęto 
plan pracy na 2022 rok. Zostały też podjęte uchwały odnoście 
potępienia agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz solidaryzo-
wania się z narodem ukraińskim i finansowym wsparciu dla 
Ukrainy.

12 marca odbyło się strzelenie z okazji Dnia Kobiet. W ten 
szczególny dzień były życzenia, śpiewał brat Marek. Panie 
otrzymały kwiaty i drobne upominki .Spotkanie rozpoczęli-
śmy chwilą ciszy oddając hołd walczącej Ukrainie .Strzelano 
do kilku konkurencji. Tarczę Dnia Kobiet zdobył Piotr Cza-
piewski z KBS Tczewa, drugi był Waldemar Kubiak KBS Tar-
nowo Podg, trzeci Alojzy Jankowski z KBS Książ Wielkopol-
ski. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne I miejsce Arek 
Muller KBS Skarszewy, II miejsce Waldemar Kubiak, III miej-
sce Piotr Czapiewski. Tarcza Pistoletowa: I miejsce Monika 
Wieczorek KBS Opalenica, II miejsce Roman Wieczorek KBS 
Opalenica, III miejsce Kazimierz Leśniewski KBS Skarszewy. 
W Tarczy Pań kolejno: Monika Wieczorek, Halina Dutkiewicz 
KBS Tarnowo Podg, Oksana Dombaj – Ukraina, Natalia Fran-

cuszkiewicz, Magdalena Mazantowicz KBS Tarnowo Podg, 
Ewa Garczyńska i Marzena Wiśniewska. Tarcza Chybił Trafił: 
I miejsce Natalia Cicha KBS Tarnowo Podg, II miejsce Arek 
Muller, III miejsce Andrzej Roter KBS Książ Wielkopolski. 
Karabinek pneumatyczny: Oleksij Ivanykovych – Ukraina. 
Kura zestrzelił Stanisław Bączyk KBS Tarnowo Podg, II miej-
sce Halina Dutkiewicz, III miejsce Roman Wieczorek. Drogie 
Panie, byłyście wesołe, uśmiechnięte i czarujące! Życzę Wam 
samych takich dni w ciągu całego roku! 

W dniach 2-3 kwietnia delegacja naszego bractwa gościła 
w Zabrzu na 25-leciu Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego. 

W roku 2022 bractwo organizuje otwarte zawody strzelec-
kie dla miłośników rywalizacji strzeleckiej. Pierwsze zawody 
odbyły się w dniu 13 marca, które wygrał Marian Zieliński 
Klub Gryf Grodzisk Wielkopolski – 387 pkt. 

Na ten rok zaplanowane są jeszcze:
12 czerwca   Otwarte Mistrzostwa KBS Tarnowo Pod-

górne
31 lipca   Otwarte Zawody o Puchar Prezesa KBS 

Tarnowo Podgórne
18 września   Zawody Memoriałowe Sióstr i Braci KBS 

Tarnowo Podgórne
23 października  Otwarte Zawody Rocznicowe KBS Tarno-

wo Podgórne 
11 grudnia    Zakończenie sezonu strzeleckiego KBS Tar-

nowo Podgórne
Zawody wpisane do wojewódzkiego kalendarza imprez 

strzeleckich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowe-
go. Godzina rozpoczęcia 9.00, zakończenia 15.00. Przyjmo-
wanie zgłoszeń udziału w zawodach do godziny 13.00. Dla 
osób nieposiadających broni i amunicji, organizator ją udo-
stępnienia. Możliwość wcześniejszej rezerwacji godziny, osi 
i konkurencji. Za zdobycie czołowych miejsc nagrody i wy-
różnienia. Sprawy szczegółowe na stronie: http://kbs-tarnowo-
podgorne.pl/kontakt/  Serdecznie zapraszamy

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek, 
w godz. 16.00-20.00. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ ZAIN-
TERESOWANĄ SPORTEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem 
~ Stanisław Bączyk 

Prezes KBS Tarnowo Podgórne. 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Wiadomości brackie



26    | sąsiadka~czytaj |  kwiecień 2022

~ stowarzyszenia

Wspólnie spędzamy czas
Poznajemy siebie
Rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu „CUD”. Razem 

z prowadzącą uczestniczki podjęły próbę wyjścia z komfortu 
swojej skorupy. Poznać siebie nie jest łatwo. Trudno otwierać 
się przed innymi i na innych. 

Na początku opowiadaliśmy o tym, co lubimy jakie mamy 
zainteresowania i pasje. Potem odkrywaliśmy wartości, jakie 
są ważne w naszym życiu, jakimi się kierujemy podczas po-
dejmowania decyzji. Co jest dla nas najważniejsze: rodzina, 
wiara, zdrowie, niezależność, honor, godność. Wybieraliśmy 
10 wartości drogą eliminacji z 40 pozycji. Wszystkie były po-
zytywne i ważne. Udało się, chociaż dla wielu było to trudne. 
Opowiadaliśmy o swoich mocnych stronach, o tym co potra-
fimy robić bardzo dobrze i jakie umiejętności chciałybyśmy 
zdobyć. 

Wiek nie gra roli. Wystarczy chcieć. Czekamy z niecierpli-
wością na następne spotkania.

Wielkanocne warsztaty
W środę, 6 kwietnia, spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej 

w Swadzimiu w wiosennym klimacie wśród kolorowych 
kwiatów z krepy, bukszpanu i bazi. Nie zabrakło też koloro-
wych jajek, kurek, zajączków, piórek i wstążek. Zajęcia rozpo-
częliśmy rozgrzewką – gimnastyką na krzesłach z piłeczkami. 
Panie wykonywały ćwiczenia chętnie pod okiem profesjonal-
nej instruktorki. Zajęcia tak zaplanowano i przeprowadzono, 

aby można było powtarzać je samodzielnie w domu. W ra-
mach regeneracji sił zjedliśmy razem drugie śniadanie. Na 
warsztatach zrobiliśmy stroiki na stół wielkanocny oraz pal-
my. Milo było popatrzeć na końcowy efekt. Od kolorów krę-
ciło się w głowie. Spotkanie dopełniły rozmowy przy kawie 
i świątecznej babce. Na zakończenie uczestniczki otrzymały 
upominki „od zajączka”.

Życzyliśmy sobie zdrowia i pogodnych Świat Wielkanoc-
nych. 

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

Fizjoterapia weterynaryjna jest stosunkowo młodą, ale 
bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny we-
terynaryjnej. Psy, podobnie jak ludzie, wymagają re-

habilitacji po urazach czy zabiegach chirurgicznych. Coraz 
więcej właścicieli decyduje się na fizjoterapię swojego pupila 
celem utrzymania go w dobrej kondycji lub aby wspomóc go 
w procesie rekonwalescencji po przebytej operacji, chorobie. 
Czym zatem jest fizjoterapia weterynaryjna i co ma do zaofe-
rowania? 

Zabiegi manualne – czyli mówiąc najogólniej masaże. Ma-
saż miejscowo pobudza krążenie krwi powodując lepsze do-
tlenienie tkanek oraz usunięcie zbędnych produktów metaboli-
zmu z komórek. Dzięki regularnym masażom mięśnie stają się 
bardziej wydajne, zmniejszają się przykurcze, zwiększa się za-
kres ruchu pacjenta. Dodatkowo masaż powoduje wydzielanie 
się endorfin, co ma pozytywny wpływ na obniżenie ciśnienia 
tętniczego. W zależności od wykorzystanej techniki masaże 
mogą pobudzać np. masaż sportowy lub rozluźniać np. masaż 
relaksacyjny lub leczniczy. 

Fizykoterapia wykorzystuje różne formy energii fizycznej 
występujące w środowisku przyrodniczym, które pobudzają 
fizjologiczne, naturalne mechanizmy samoobrony organizmu. 
Fizykoterapia ma pośrednie działanie lecznicze, a jej efekty 
są widoczne dopiero po pewnym czasie – zazwyczaj 2-3 mie-
siące po rozpoczęciu kuracji. Najpopularniejsze zabiegi sto-
sowane w fizjoterapii weterynaryjnej to elektroterapia, ma-
gnetoterapia, laseroterapia, leczenie ultradźwiękami lub falą 

uderzeniowa. Zabiegi wykonuje się w kilkunastu lub kilku-
dziesięciu seriach. 

Hydroterapia czyli spacer po bieżni wodnej. Jest jedną 
z form fizykoterapii i wiąże w sobie uzdrawiającą moc wody 
z jej cechami fizycznymi. Hydroterapia zalecana jest dla psów, 
bez względu na wiek i stan zdrowia. W wodzie nawet psy, któ-
re cierpią na choroby zwyrodnieniowe lub nadwagę, mogą 
swobodnie się poruszać bez obciążania stawów dzięki działa-
niu wyporu hydrostatycznego. Opór stawiany przez wodę do-
skonale rozwija ich masę mięśniową oraz kondycję, natomiast 
ciepła temperatura wody pozytywnie wpływa na stawy, redu-
kuje obrzęki. Dzięki wyporności wody pies niewstający na lą-
dzie jest w stanie poruszać się w bieżni wodnej. 

Kinezyterapia – wykorzystanie ruchu jako środka leczni-
czego. Pies doskonale się bawi, wykonując specjalnie dopaso-
wane do jego potrzeb ćwiczenia, a przy okazji poprawia swo-
ją kondycję i wydolność. Potocznie zwana też psim fitnessem 
poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, ko-
ryguje nieprawidłowe nawyki ruchowe, wpływa pozytywnie 
na uwapnienie kości. Przede wszystkim dla psa jest dobrą za-
bawą i formą aktywności.  

Fizjoterapia jest doskonałym sposobem na utrzymanie na-
szego pupila w dobrej kondycji, a dodatkowo zajęcia na psim 
fitnessie czy bieżni wodnej mają bardzo pozytywny wpływ na 
jego psychikę i ogólny dobrostan. 

~ Paulina Kaliska-Gąsiorowska
reklama str. 62

Psia rehabilitacja 
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Wiosna niesie nadzieję
Wystarczy otworzyć okno. Zo-

baczysz ją, poczujesz i usły-
szysz. Wiosna to kwitnące 

krokusy, fiołki i wszechobecne bratki, 
to zapach ziemi i ciepłe promienie słoń-
ca, a nade wszystko ptaki budzące swym 
śpiewem każdego ranka. Już jest i daje 
nadzieję na lepsze czasy. Zdjęliśmy ma-
seczki (choć opinie na ten temat są róż-
ne), zapominamy o covidzie i gdyby 
nie tragedia za naszą wschodnią grani-
cą, życie byłoby dosyć znośne. Jednak 
miejmy nadzieję na lepsze jutro.

Jak już wszem i wobec wiadomo, 21 
marca utopiliśmy marzannę i zielonym 
gaikiem powitaliśmy wiosnę. W Janko-
wicach zebrała się spora grupa naszych 
słuchaczy. Po spacerze parkowymi alej-
kami, zimowa panna dostała, co jej się 
należało. Było bardzo kolorowo, rado-
śnie i wiosennie – zima nie miała szans. 
Dodatkowo, kawa i wspólne śpiewy 
w promieniach słońca, zrobiły swoje.

Pod koniec marca, w ramach sekcji 
turystycznej, odbyła się wycieczka do 
Torunia i Inowrocławia. Jeden dzień, 
a ile wrażeń. Inowrocław to przede 
wszystkim tężnie, park zdrojowy, wia-
domo – sanatoria. Byliśmy też w Bazy-
lice Mniejszej pw. Imienia NMP. To je-
den z najstarszy kościołów na Kujawach 
(XII w.). 

Zwiedzanie Torunia zaczęliśmy od 
„Domu legend”, gdzie w profesjo-
nalny sposób przekazano nam pod-
stawowe elementy wiedzy na temat 
powstania miasta, założonego przez 
krzyżaków i zilustrowano, mniej lub 

bardziej prawdziwe, legendy związa-
ne z Toruniem. Dalej, podziwialiśmy 
Ratusz, mury obronne miasta, krzywą 
wieżę itp. Zobaczyliśmy dom Koper-
nika a przy jego pomniku zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia. Planetarium było 
ostatnią atrakcją w tym mieście. No 
i oczywiście pierniki, w które wszy-
scy się zaopatrzyliśmy. Wróciliśmy do 
domu zadowoleni, choć nieco zmęcze-
ni.

Zarząd planuje wycieczki: w maju 
Zamki Dolnego Śląska, a we wrześniu 
do Czarnogóry i Albanii. Przed nami ze-
branie sprawozdawczo wyborcze, spar-
takiada sportowa, dwa tygodnie pół-
kolonii (w lipcu i sierpniu) i 6 sierpnia 
kolejne spotkanie z jubilatami, którzy 
w bieżącym roku kończą 70, 75, 80, 85 

lat. Osoby zainteresowane (jubilatów), 
prosimy o rezerwowanie terminu.

Aktywnie włączyliśmy się w pomoc 
dla Ukrainy zbierając pieniądze na za-
kup kolejnej karetki. Spora grupa człon-
ków UTW przekazała na ten cel 6365 zł. 
Pomagamy również w każdej możliwej 
formie, w sposób indywidualny i wspo-
magamy różne akcje humanitarne. Dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom za serce 
i wsparcie potrzebujących. 

Do końca semestru pozostały trzy wy-
kłady. Oto terminy i tematyka:

27 kwietnia: Wokół nas??? – dr Beata 
Tylewska-Nowak 

11 maja: Dążenia emancypacyjne ko-
biet XIX i XX wieku – prof. UAM dr 
hab. Elżbieta Lesiewicz

25 maja:  „Tata jest The Best” o no-
wej roli ojca w nowej rodzinie. Między 
potrzebą bliskości a akceptacją – dr Łu-
kasz Ratajczak

Uprzejmie informuję, że wykłady od-
bywają się w środy, są bezpłatne i mogą 
uczestniczyć w nich wszyscy zaintere-
sowani podaną powyżej tematyką.

Święta Wielkanocne niosą nadzieję, 
dają siłę i wiarę w lepsze jutro. 
Wszystkim naszym słuchaczom, przyja-
ciołom i darczyńcom życzymy zdrowia, 
optymizmu, siły, nadziei, pogody du-
cha i wiary, również w ludzi. Nie zamy-
kajcie się w domach, otwórzcie drzwi, 
otwórzcie swoje serca, wtedy wszyst-
kim nam będzie lepiej.   

~ Maria Zgoła 
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne
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Psychologia na co dzień 

POMAGANIE jest sztuką
Po wybuchu wojny w Ukrainie polskie społeczeństwo 

pokazało swoją piękną twarz masowo pomagając Ukra-
ińcom. Tym, którzy szukają u nas schronienia przed 

okrucieństwem wojny. I tym, którzy, na przekór wszystkiemu, 
pozostali na miejscu, żeby bronić swojej ziemi.

Mamy prawo być z siebie dumni. Równocześnie powinni-
śmy pamiętać, że to nie będzie sprint tylko maraton. I że trzeba 
mądrze rozłożyć siły. W fazie euforii, a tak określają psycho-
lodzy pierwszą spontaniczną reakcję niesienia pomocy, wy-
starczyło kierować się odruchem serca. To była wspaniała, 
płynąca z serca, reakcja na ludzkie nieszczęście. Nakłada się 
na nią faza szczęścia wynikająca, po stronie wspieranych, fak-
tem przeżycia. Po stronie pomagających sporą dawką serotoni-
ny,  hormonu szczęścia,  jaki uwalnia się pod wpływem poma-
gania. Ta fala jeszcze nas niesie, ale, jak wwszystko w życiu, 
ma swój początek, szczyt i powolne opadanie. Specjaliści od 
problematyki pomagania twierdzą, że miodowy  okres inten-
sywnego pomagania może trwać dwa, trzy tygodnie. Oczywi-
ście nie ma tu sztywnych ram, w dużej mierze zależy to od 
osobowości i okoliczności, w jakich ma miejsce pomaganie. 
Potem zaczyna się faza zniecierpliwienia. Takimi prawami 
rządzi się ludzkie życie. Wszyscy wiemy, że nawet najwięk-
sza fascynacja nie jest wieczna. Przychodzą tak zwane szare 
dni, odkrywamy słabe, a czasem nawet nieładne strony obiek-
tu naszej fascynacji. I trzeba z tym żyć. Zacząć długi  marsz. 
Cierpliwie i wytrwale niezależnie od własnych zwątpień, cu-
dzej niedoskonałości i nie zawsze sprzyjających okoliczności.

Słowem, odruch serca już nie wystarczy, maraton pomaga-
nia to kwestia decyzji, zadanie dla woli. Jak do każdego ma-
ratonu, tak i do maratonu pomagania trzeba się  odpowiednio 
przygotować. To my, jeżeli się na to zdecydujemy, mamy być 
maratończykami pomagania. Każdy pomagający musi, żeby 
być skutecznym, w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Po 
to, żeby mieć siły do pomagania. Kto leciał kiedykolwiek sa-
molotem, ten  wie, że w razie awarii, maseczkę tlenową należy 
w pierwszej kolejności nałożyć sobie, a dopiero potem dziec-
ku, którym się opiekujemy. Musimy być dostatecznie spraw-
ni, mieć dość sił, żeby móc skutecznie pomagać innym. Jeżeli 
padniemy z braku sił, nie będzie miał kto pomóc. Może za-
braknąć zmienników w sztafecie. Maraton rządzi się innymi 
prawami.

Podejmując decyzję o pomaganiu dobrze jest się zapoznać 
z psychologicznymi problemami, jakie wiążą się z  pomaga-
niem. Szczególnie pomaganiem osobom dotkniętym traumą, 
a nawet Zespołem Stresu Pourazowego. Posłuchać zaleceń 
specjalistów.

Katarzyna Podleska, psycholog i trumtolog, podkreśla, że 
musimy być przede wszystkim cierpliwi i wyrozumiali. Po-
wrót do równowagi wymaga czasu, a niekiedy konieczne jest 
specjalistyczne wsparcie.

Przyjeżdżają do nas osoby, które przeżyły traumatyczne 
wydarzenia, ale każda z nich może inaczej na to zareagować. 
Jedna osoba może mieć dużą potrzebę mówienia o tym, co 
przeżyła, gdzie była, co widziała, jak się czuła. Może będzie 

powtarzała w kółko te same opowieści. Natomiast są też oso-
by, które nie chcą o tym mówić, one będą raczej pytać o nasze 
życie, jak jest w Polsce, a zupełnie będą pomijać te przeżycia 
traumatyczne. I to też jest w porządku. Należy to zaakcepto-
wać.

Nigdy nie próbujmy na siłę „otwierać” tych osób. Trzeba  im 
dać przestrzeń i powiedzieć wprost: jeżeli będziesz potrzebo-
wała pogadać o tym, co przeżyłaś, to zawsze chętnie cię wy-
słucham.

Podaje kilka  najważniejszych zasad, którymi powinniśmy 
się kierować: 

• Zapewnij jedzenie. Osoby w traumie mogą zapominać 
o posiłku, mogą się wstydzić poprosić o pomoc, nawet jeśli są 
głodne.

• Przeżycia pojawiają się falami - przychodzą i odchodzą. 
Pozwól płakać - to sposób na wyrażenie emocji. 

• Bądź świadomy swoich emocji. Jeśli będziecie czuć się 
poddenerwowani, weźcie głęboki oddech i wróćcie do swoich 
spraw.

• Sięgnij po profesjonalną pomoc. Jeśli stan gości budzi 
niepokój, koniecznie poszukaj wsparcia specjalisty.

• Wspieraj w codziennych działaniach - z wyczuciem za-
chęcaj do spacerów, kąpieli, do regularnego jedzenia.

• Nocą wracają demony. Pamiętaj, że w czasie, w którym ty 
śpisz – nasi goście przeżywają swoją traumę.

• Zakaz wspierania drinkami.
• Dbaj o siebie. Niesienie pomocy może być bardzo wy-

czerpujące i psychicznie i fizycznie, jeśli chcesz pomagać, 
musisz najpierw zadbać o siebie.

• Nie odbieraj objawów PTSD osobiście. Objawy zespo-
łu stresu pourazowego (PTSD) to emocjonalne odrętwienie, 
gniew i wycofanie. Jeśli bliska ci osoba wydaje się odległa, 
rozdrażniona lub zamknięta, pamiętaj, że to może zupełnie nie 
mieć związku z tobą i waszym związkiem.

Dobrze jest pamiętać o tym, że czynnikiem leczącym jest 
sama życzliwa, nienarzucająca się obecność. Ogromną war-
tość leczniczą ma spontaniczny śmiech. Jedna mminuta smie-
chu regeneruje organizm  tak, jak piętnaście minut profesjo-
nalnego relaksu. Jeżeli  nasi goście, zwłaszcza dzieci, chcą 
oglądać komedie, zabawne kreskówki ułatwmy im to.

Pamiętajmy też o różnicach kulturowych.To, co dla nas jest 
oczywiste, dla naszych gości może być kompletnie niezrozu-
miałe. I odwrotnie. Dlatego tak ważne jest jasne określenie 
zasad i reguł, którymi siękirujemy w naszym  domu. Z rów-
noczesnym zachowaniem życzliwej tolerancji dla mniej istot-
nych odstępstw. 

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

Laureatka plebiscytu  21 osób Flexi na XXI wiek
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Z praktyki dietetyka

Tajemnica diety – poznaj największy sekret!

Żywienie na codzień 

Ale jaja!

Jesteś gotowa/y, by poznać NAJWIĘKSZY SEKRET DIE-
TY? Koniec z tajemnicami! 

Wokół diety odchudzającej narosło mnóstwo mitów: 
Nie jedz po 18, owoce tylko do południa, zero słodyczy, ziem-
niaki i makaron powodują tycie — na pewno słyszałaś/eś to 
chociaż raz. To wszystko sprawia, że dieta wydaje się trudna, 
mało przyjemna i wynika raczej z przykrego obowiązku... Nie 
powinno tak być! 

Tymczasem... Największym sekretem diety redukcyjnej 
jest... DEFICYT KALORYCZNY! 

Tak, to wszystko! 
Deficyt to mniejsza podaż kalorii od dziennego spożycia. 

To właśnie podaż kalorii sprawia, że chudniemy lub tyjemy. 
Upraszczając schemat — jeśli jesz mniej niż spalasz — chud-
niesz, jeśli więcej — tyjesz.

Dlaczego ta tajemnica powinna Cię ucieszyć? 
Oznacza to, że wcale nie musisz rezygnować z konkretnych 

produktów na diecie! Możesz zjeść pizzę, wypić wino lub de-
lektować się ulubionymi lodami czekoladowymi pod warun-
kiem, że ogólna ilość kalorii nie będzie większa od energii, 
której spalisz w ciągu dnia! 

Prawda, że to świetna informacja? Muszę tylko przypo-
mnieć o zachowaniu umiaru! Mimo że możesz wprowadzić do 

diety niezbyt zdrowe przekąski, nie przesadzaj z nimi i pamię-
taj o odpowiedniej ilości warzyw i owoców, prawidłowym na-
wodnieniu oraz o zróżnicowaniu diety! Pamiętaj, że jeśli masz 
problem z ułożeniem samodzielnie menu to w kwestii diety 
zawsze pomoże Ci specjalista! Ułoży dietę, która będzie Ci 
smakować i znajdzie się w niej to, co najbardziej lubisz! 

Wiedziałaś/eś, że odchudzanie wbrew pozorom może być 
takie proste? 

Powiem Ci jeszcze jedną bardzo istotną rzecz w trakcie od-
chudzania. Odchudzając się zmieniamy nawyki żywieniowe 
na lepsze. Uczymy więc się nowych rzeczy. Nauka każdej no-
wej rzeczy, niezależnie czy jest to zmiana jedzenia czy jazda 
na nartach, wymaga czasu. Ktoś, kto nigdy nie miał nart na no-
gach, nie zjedzie pierwszego dnia z wysokiej góry. Daj sobie 
czas na wprowadzenie małymi krokami małych zmian. Czas 
zmiany to również czas na popełnianie błędów i są one wpisa-
ne w czas odchudzania. Bądź dla siebie wyrozumiała/y! Każdą 
sytuację, która Cię niepokoi, omów ze specjalistą. Potknięcie 
się podczas odchudzania nie oznacza końca diety! Trzymam 
kciuki za wszystkie osoby zmieniające nawyki żywieniowe, 
dacie radę!

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

Wielkanoc to czas szczególny, także kulinarnie. Pa-
nie domu snują plany na temat wypieków i kulinar-
nych specjałów jakimi uświetnią ten czas, a dysku-

sje na temat jaja – podstawowego składnika kulinarnego tych 
Świąt – od lat nie milkną. 

Pomimo że jajo jest źródłem cholesterolu, alergenów, związ-
ków blokujących działanie niektórych witamin, jest ozdabia-
ne, święcone, przerabiane na wiele sposobów i smakowane 
z apetytem. Warto zatem przy okazji tych Świąt zastanowić 
się nad jego wartością żywieniową i zaleceniami spożycia. 

Jaja ze względu na zawartość cholesterolu (ok. 200 mg) bu-
dzą nieustannie kontrowersje, są bardzo wartościowe. W na-
uce o żywieniu jajo jest klasyfikowane jako białko wzorcowe. 
Co to oznacza? To białko, które zawiera wszystkie aminokwa-
sy egzogenne w ilościach i proporcjach zbliżonych do potrzeb 
organizmu człowieka. Służy jako punkt odniesienia w ocenie 
wartości odżywczej wszystkich białek pożywienia. 

Spożycie jednego jajka pokrywa 25% zapotrzebowania oso-
by dorosłej na pełnowartościowe białko. Wartość odżywcza 
jaja jest więc wysoka. Dlaczego? Jajo ważące średnio 50g 
składa się w 3 / 4 z wody, a największą wartość odżywczą 
posiada jego żółtko. Tłuszcz (10,7%) jaja jest bardzo wyso-
kiej jakości, stosunek nienasyconych kwasów tłuszczowych 
do nasyconych wynosi 2:1. Kwasy DHA obecne w żółtku od-
powiadają za prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu 

nerwowego, lecytyna i cholina dbają o tworzenie się ścian ko-
mórkowych i funkcjonowanie układu nerwowego oraz meta-
bolizm wątroby. Ksantofile jaja – to barwniki, przeciwutlenia-
cze i substancje o działaniu przeciwbakteryjnym jednocześnie. 
Poza witaminą C jajo zawiera komplet witamin: A, D, E, K, 
beta-karoten oraz B2, B9, cholinę i B12 oraz składniki mine-
ralne: fosfor, potas, sód, wapń, żelazo, magnez, miedź, cynk, 
selen. A do tego kwasy omega-3 i omega-6. Pisząc o jaju warto 
wspomnieć, że jest najlepiej przyswajalnym źródłem luteiny, 
która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzro-
ku, chroni oczy przed degradacją plamki żółtej oraz przed za-
ćmą. Dlatego dbając o wzrok powinnyśmy o nich pamiętać, 
niekoniecznie o maśle.

Czy zasiadając przy wielkanocnym stole powinniśmy zatem 
policzyć jaja na nim? Światowa Organizacja zdrowia zaleca 
1-2 jaj dziennie i jeśli nie cierpimy na choroby pęcherzyka 
żółciowego, wątroby albo alergię na białka jaja – która nieste-
ty należy do tych mniej chlubnych jego właściwości, wyma-
gających jego wyeliminowania lub ograniczenia w jadłospisie 
– pozostaje życzyć z okazji zbliżających się Świąt smacznych 
jaj.  

~ dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik, dietetyk kliniczny
 dietetyk@twojdietetyk.org, www.twojdietetyk.org
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2 kwietnia to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻ-
KI DLA DZIECI. Święto to wypada co roku w rocznicę 
urodzin Hansa Christiana Andersena, sławnego baśnio-

pisarza. Zostało ono ustanowione, aby promować czytelnic-
two oraz literaturę dla dzieci. Każdy rodzic bardzo dobrze wie, 
jak duże znaczenie w rozwoju dziecka ma książka. Czytanie 
rozbudza w najmłodszych chęć zdobywania wiedzy na te-
mat otaczającego ich świata, uczy koncentracji oraz wzboga-
ca słownictwo i wyobraźnię. Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci, to również wspaniała okazja, aby zapoznać naj-
młodszych z twórczością Hansa Christiana Andersena, autora 
najpiękniejszych baśni, chętnie czytanych przez kolejne poko-
lenia. Nie ma chyba osoby, która nie zna historii o Królowej 
Śniegu, Dziewczynce z zapałkami, Calineczce czy Brzydkim 
Kaczątku. 

Z okazji tegorocznego święta przygotowaliśmy dla naszych 
najmłodszych czytelników książkowe niespodzianki. Każdy 
mały czytelnik, który odwiedził Bibliotekę w sobotę 2 kwiet-
nia otrzymał książeczkę z serii Kicia Kocia. Tytułowa kotka 
to bohaterka uwielbianych przez dzieci książeczek autorstwa 
Anity Głowińskiej. Seria o przygodach sympatycznej Kici 
nie tylko bawi, ale również uczy maluchy wielu przydatnych 
czynności i zachowań. 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH 
jest organizowany przez UNESCO corocznie od 1995 roku. 
Święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa 
oraz własności intelektualnej za pomocą praw autorskich jest 

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z MAGDALENĄ WITKIEWICZ

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek
zapraszamy na spotkanie z Magdaleną

Witkiewicz, autorką m.in. takich
bestsellerów jak: Opowieść niewiernej,

Zamek z piasku czy Córka generała.  Pisarka
jest specjalistką od szczęśliwych zakończeń,
choć w swoich powieściach porusza trudne

tematy. Jej książki znajdują się wśród
najchętniej wypożyczanych przez naszych

Czytelników.

Spotkanie odbędzie się 13 maja
o godzinie 18.00 w Bibliotece Publicznej

Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ulicy
Ogrodowej 2a. 

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek pod
numerem telefonu 

61 814 74 11

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKIŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKIŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI   

23 KWIETNIA23 KWIETNIA23 KWIETNIA

I PRAW AUTORSKICHI PRAW AUTORSKICHI PRAW AUTORSKICH

KSIĄŻKOWY KWIECIEŃ

obchodzone w ponad 100 krajach na całym świecie, w Polsce 
oficjalnie od 2008 roku. Narodziło się w Katalonii, a jego data 
23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej, gdyż 
w ten dzień zmarli wybitni pisarze Miguel de Cervantes, Wil-
liam Szekspir oraz historyk peruwiański Inca Garcilaso de la 
Vega. Dzień ten w Katalonii jest hucznie obchodzonym świę-
tem narodowym, jako dzień jej patrona – świętego Jerzego. 
Zgodnie z długą katalońską tradycją właśnie 23 kwietnia, 
mężczyźni obdarowują swoje wybranki czerwonymi różami, 
symbolizującymi krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. 
Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom po-
darunkami – ofiarując im książki. 

~ A.N.
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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

6/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PIĄTEK
GODZ. 19:00

„Bez znieczulenia” - Kabaret Paranienor-
malni
Bilety: 49zł

AF
ISZ 23/04 7/05

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

SOBOTA
GODZ. 18:00

SOBOTA
GODZ. 10:00

„Nie biali, nie czarni” - premiera spektaklu
Szkółki Teatru Tańca Sortownia
Bilety: 10 zł

Przegląd Wokalny Przedszkolaków „Roz-
śpiewana Gmina”

24/04

13/05

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU dla dzieci:
„UPS 2. Bunt na Arce”
Bilety: 14 zł

KINO SEZAMU: „Szalony świat Luoisa 
Waina”

24/04 8/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci:
Щось не так з Роном („Ron usterka”)
Український дубляж, 
Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

KINO SEZAMU dla dzieci:
 “ТОМ І ДЖЕРІ” („Tom i Jerry”)
Український дубляж, 
Безкоштовний вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

KINO SEZAMU: „Batman”
Bilety: 18 zł

29/04
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PIĄTEK
GODZ. 19:00

8/05

9-30/05

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

GALERIA W ROTUNDZIE, DOM KULTURY W 
TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: „Nawet myszy idą 
do nieba”
Bilety: 14 zł

„Czerwony, żółty, niebieski” – wystawa 
prac Urszuli Głowackiej
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SEANSE DLA DOROSŁYCH
29.04 (piątek) godz. 19 „Batman”
Dwa lata pod postacią Batmana (Ro-

bert Pattinson) i strach w sercach kry-
minalistów sprawiły, że Bruce Wayne 
ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham 
City. Mając u boku jedynie garstkę za-
ufanych sojuszników, w tym Alfreda 
Pennywortha (Andy Serkis) i porucz-
nika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) 
i występując przeciwko sitwie skorum-
powanych urzędników oraz osobistości, 
samotny mściciel stał się, w mniema-
niu obywateli miasta, jedynym obroń-
cą sprawiedliwości. Nieznany zabójca 
w sadystyczny i wyrachowany sposób 
nęka elitę Gotham. Największy Detek-
tyw Świata, kierując się zaszyfrowany-
mi wiadomościami, trafia do półświatka. 
Tam w trakcie swojego śledztwa spoty-
ka takie postacie jak Selina Kyle, zwa-
na Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald 
Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Far-
rell), Carmine Falcone (John Turturro) 

i Edward Nashton, tudzież Człowiek-
-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowo-
dy zaczynają się konkretyzować, a za-
miary sprawcy stają się jasne. Batman 
zostaje zmuszony do szukania nowych 
sprzymierzeńców, żeby zdemaskować 
winowajcę i położyć kres nadużywaniu 
władzy i korupcji, od dawna nękających 
Gotham City.

13.05 (piątek) godz. 19„Szalony 
świat Luoisa Waina”

Ekscentryczny rysownik Louis Wain 
(Benedict Cumberbatch) z trudem wią-
że koniec z końcem, żyjąc pod jednym 

dachem z matką i pięcioma siostrami. 
Sytuację rodzinną ratuje dopiero zatrud-
nienie guwernantki Emily (Claire Foy). 
Piękna kobieta z miejsca kradnie serce 
artysty, stając się jego muzą, kochanką 
i w końcu żoną. Niestety widmo obycza-
jowego skandalu zmusza świeżo upie-
czonych małżonków do opuszczenia 
stolicy. Z dala od wielkiego miasta spa-
da na nich kolejny cios – choroba Emi-
ly. Szukając ukojenia, Louis zanurza się 
w sztuce, tworząc dla ukochanej serię 
niezwykłych obrazów, których bohate-
rami są koty. Kiedy część jego prac zo-
staje opublikowana w prasie, w Anglii 
wybucha prawdziwe kocie szaleństwo, 
a Wain – z dnia na dzień – trafia na usta 
całego kraju. Czy wobec sławy i popu-
larności, na które nie był gotowy, zdo-
ła poradzić sobie z presją, ciemną stroną 
geniuszu i tym, co przyniesie mu los?

SEANSE DLA DZIECI
24.04 „Ups2! Bunt na Arce”
Arka Noego od tygodni dryfuje po 

otwartym morzu z najlepszymi przyja-
ciółmi Finim i Idą na pokładzie. Nie-
stety, wciąż nie widać brzegu, a zapasy 
żywności się kończą. Tym samym po-
kój między mięsożercami a roślinożer-
cami zaczyna być zagrożony. Wszystko 
to prowadzi do serii niefortunnych zda-
rzeń, w wyniku których resztki jedzenia 

i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za 
burtę. Rozdzieleni przez fale, trafiają do 
niezwykłych miejsc. Ida,, wraz z no-
wym kumplem Żelkiem, zostaje uwię-
ziona na odległej wyspie. Natomiast 
Fini budzi się w bajecznym zakątku wy-
pełnionym dziwnie znajomymi istotami. 
Stworzeniami, które żyją razem w har-
monii, ale też z niepokojem spogląda-
ją w kierunku coraz częściej dymiące-
go wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne 
przybiorą na sile, Fini będzie musiał do-
konać niemożliwego i zrobić wszystko, 
by uratować nowych przyjaciół, odna-
leźć Idę oraz własną, pozostawioną na 
Arce, rodzinę.

8.05 (niedziela) godz. 15 „Nawet 
myszy idą do nieba”

Czy mysz i lis mogą być przyjaciół-
mi? Kiedy uparta Czmyszka i strachli-
wy Rudeusz trafiają do nieba, nic na to 
nie wskazuje. W nowym świecie mu-
szą porzucić swoje instynkty i stawić 
czoła fantastycznej przygodzie. Dokąd 
zaprowadzi ich ta niezwykła podróż? 

Mała Czmyszka usilnie stara się udo-
wodnić wszystkim swoją odwagę. Aby 
tego dokonać, zaryzykuje nawet spo-
tkanie z drapieżnikiem! Jej śmiała pró-
ba kończy się jednak w zupełnie nie-
spodziewany sposób. Myszka trafia do 
niezwykłej krainy, gdzie na swojej dro-
dze spotyka bojaźliwego liska Rude-
usza. Czy tak różni bohaterowie będą 
w stanie się dogadać? W nowym miej-
scu bardzo łatwo wpaść w opały! Mimo 
początkowej niechęci postanawiają 
wspólnie odkryć tajemnice niezbada-
nych i zaskakujących zaświatów. Czy 
sprostają nowym wyzwaniom i nieco-
dziennej przygodzie? 

Bilety na seanse dla dorosłych kosztu-
ją 18 zł. Podczas pokazów dla młodych 
widzów bilety kosztują: 14 zł – dziecko, 
14 zł – opiekun. Bilety można kupować 
online za pośrednictwem serwisu bile-
tyna.pl lub pół godziny przed seansem 
w kasie Centrum Kultury Przeźmiero-
wo.

Zastrzegamy do sobie prawo zmia-
ny repertuaru. Regulamin dostępny na 
stronie www.goksezam.pl.

BEZPŁATNE SEANSE 
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
24.04 godz.12, Щось не так з Роном 

Український дубляж, Безкоштовний 
вхід

Дія мультфільму розгортається в 
майбутньому, коли практично у кож-
ної дитини є незвичний для нас друг 
— ходячий, розмовляючий, підклю-
чений до інтернету робот. У центрі 
сюжету — одинадцятирічний школяр 

Kino Sezamu zaprasza!
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на ім’я Барні Пудовські, який одним 
із останніх хлопців у місті отримує 
власного приятеля-робота. Ось тільки 
щастя головного героя триває недов-
го, адже незабаром він розуміє, що 
його новий бі-бот працює не так, як 
інші. Тепер на плечі хлопчика лягає 
складне завдання — якось навчити 
Рона бути людиною.

24.04 godz.12 „Ron usterka”, wstęp 
wolny

Barney jako jedyny w szkole nie ma 

przyjaciela ani jego namiastki - pod-
ręcznego robota. Dostaje go wreszcie na 
urodziny, ale wadliwego, co powoduje 
masę niespodziewanych problemów.

8.05 (неділя), Культурний центр 
Пшезьмерово, вул 12: “ТОМ І ДЖЕ-
РІ” після показу запрошуємо до кон-
ференц-залу. 

Джері обирає собі найкращий го-
тель в Нью-Йорку напередодні свого 
«весілля століття». Таким чином від-
чайдушний організатор весілля зму-
шений найняти Тома, з метою - поз-
бавитись гризуна. Виникає справжня 

битва між котом і мишею, яка розуміє, 
що це може зруйнувати його кар’єру, 
церемонію і, можливо, навіть сам го-
тель. Однак, незабаром, виникає ще 
більша проблема: диявольсько-амбіт-
ний робітник планує змову проти всіх 
трьох.

8.05 godz. 12 „Tom i Jerry”, wstęp 
wolny

Jerry obiera sobie za mieszkanie naj-
lepszy hotel w Nowym Jorku w przed-
dzień mającego się tam odbyć „ślubu 
stulecia”. Tym samym zmusza zdespe-
rowaną organizatorkę wesela do zatrud-
nienia Toma w celu pozbycia się gryzo-
nia. Istna bitwa między kotem a myszą, 
do której dochodzi, może jednak zrujno-
wać jej karierę, ceremonię, a być może 

nawet sam hotel. Wkrótce jednak poja-
wia się jeszcze większy problem: otóż 
przeciw całej trójce spiskuje diabolicz-
nie ambitny pracownik.

Друзі з України!
Після сеансу запрошуємо на зу-

стріч за кавою та чаєм. Для дітей пра-
цюватиме художній куточок. Ми хо-

чемо бути з вами в цей важкий час, 
дати вам місце, де ви зможете зустрі-
тися, поговорити і залишитися. запи-
тай, що вам потрібно, та допоможіть 
організувати культурно-мистецькі за-
ходи за підтримки інструкторів та во-
лонтерів ГЗК «Сезам». Наші громад-
ські центри будуть відкриті для вас. 
Ми розраховуємо на вашу креатив-
ність та відданість. У вас є ідея? При-
ходьте на зустріч або пишіть нам на 
електронний адрес sezam@goksezam.
pl. Давайте разом подумаємо, що ми 
можемо зробити.

Ми чекаємо на Вас!
~ Команда GOK SEZAM

Przyjaciele z Ukrainy!
Po seansie filmowym zapraszamy 

Was na spotkanie przy kawie i herbacie. 
Dla dzieci będzie przygotowany kącik 
plastyczny. Chcemy być z Wami w tym 
trudnym czasie, dać miejsce, gdzie mo-
żecie się spotkać, porozmawiać, pobyć. 
Zapytać, czego potrzebujecie i pomóc 
zorganizować zajęcia kulturalno-ar-
tystyczne przy wsparciu instruktorów 
GOK Sezam i wolontariuszy. Nasze 
domy kultury będą dla Was otwarte. Li-
czymy na Waszą kreatywność i zaan-
gażowanie. Masz pomysł? Przyjdź na 
spotkanie lub napisz do nas na adres 
mailowy sezam@goksezam.pl. Wspól-
nie pomyślmy, co możemy zrobić.

Czekamy na Was!
~ Zespół GOK SEZAM

~ gok

Zapraszamy miłośników fotografowania
Widząc ogromne zaintereso-

wanie dotychczas organizo-
wanymi warsztatami foto-

graficznymi, musieliśmy zadziałać na 
szerszą skalę. W końcu w GOK SE-
ZAM powstanie Klub Fotograficzny. 
Dzięki licznym warsztatom, spotkaniom 
autorskim, rozmowom, prezentacjom, 
a nawet wystawom i plenerom uczest-
nicy KF będą mogli rozwijać swoją pa-
sję. Jak zapowiada przyszły instruktor 
zajęć – Damian Nowicki: – Klub umoż-
liwi naukę nowych, utrwalenie już po-
siadanych, umiejętności. To dobre miej-
sce na wymianę doświadczeń, wzajemne 
uczenie się tego, co najlepsze, wspólne 
rozwiązywanie zadań/spraw – technicz-
nych, artystycznych. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne od-
będzie się w środę, 20 kwietnia, o godzi-
nie 18 w Centrum Kultury w Przeźmie-

rowie. Zapraszamy zarówno pasjonatów, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, 
jak i bardziej doświadczonych fotografów. 

~ MW
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Na pewne rzeczy nie można być przygotowanym. Na 
przykład na globalną pandemię czy tornado z hormo-
nów piętnastolatka. Dlatego niektóre sytuacje trzeba 

przeżyć w życiu bez znieczulenia. 15 lat to trudny wiek nasto-
lęctwa, a tyle właśnie kończą Paranienormalni. Co robi 15-la-
tek w obliczu pandemii, jeśli jest kabaretem? Obraca wszystko 
w żart!

Kiedy nawet lasy zostają zamknięte w artyście budzi się 
wena. „Bez znieczulenia” to najnowszy program kabaretu Pa-
ranienormalni, który właśnie rozpoczyna jubileusz swojego 
15-lecia. W najnowszym spektaklu nie będzie jednak powro-
tów do dobrze już znanych skeczów. Widzów zaskoczą zupeł-
nie nowe historie i postaci.

„Bez znieczulenia” to prawie dwie godziny wyśmienitej za-
bawy i paranienormalnej energii, z której kabaret słynie od lat. 
Zobaczycie nie tylko mieszankę pandemicznych historii, ale 
również spotkacie się z tematami, które bliskie są każdemu. 
Jak nie zwariować we współczesnym świecie? Jak znaleźć mi-
łość w internecie i zagrać w reklamie z największymi gwiaz-
dami kina? I najważniejsze. Czy teściowa to też rodzina? „Bez 
znieczulenia” to szczepionka na wirus gorszego nastroju.

6 maja, godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo, „ Bez 
znieczulenia” – Kabaret Paranienormalni

Bilety w cenie 49 zł do kupienia na www.biletyna.pl, 
oraz w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarno-
wo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tar-
nowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmie-
rowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

Paranienormalni w GOK SEZAM

Malarstwo jest dla mnie jak 
woda, powietrze i chleb – ży-
cie bez niego byłoby chyba 

niemożliwe – pomaga oderwać się od 
codzienności, uzewnętrznić to, co sie-
dzi głęboko w duszy, pokazać radość, 
a w trudniejszych momentach poradzić 
sobie ze smutkiem. 

W tworzeniu wielobarwnych i abs-
trakcyjnych obrazów pozwala mi tech-
nika pouringu, w której jestem od ja-
kiegoś czasu zakochana, wykorzystując 
każdą wolną chwilę, by coś tworzyć . Na 
twórczą wypowiedź pozwalają mi także 
techniki akrylu oraz oleju na płótnie. 
Zapraszam serdecznie na wystawę mo-
ich obrazów noszącą nazwę „Czerwony, 
żółty, niebieski”. Trzy kolory – to trzy 
okresy w mojej twórczości zapisane ko-
lorową plamą na lnianym płótnie.

~ Urszula Głowacka
9.05-30.05, Galeria w Rotundzie, 

Dom Kultury w Tarnowie Podgór-
nym, „Czerwony, żółty, niebieski” – 
wystawa prac Urszuli Głowackiej

Czerwony, żółty, niebieski

~ gok
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„Nie biali, nie czarni” to ty-
tuł najnowszego spektaklu 
Szkółki Teatru Tańca Sor-

townia. Skąd pomysł na taką nazwę? Jak 
tłumaczy Piotr Bańkowski, choreograf 
zespołu: – Nasz świat można porównać 
do tęczy. Mieni się ogromną paletą barw 
i ich odcieni. My jednak często postrze-
gamy nasze życie tylko w dwóch kolo-
rach, czarnym i białym. Przy czym czar-
ny kojarzy się ze złem, a biały z czymś 
dobrym.

Zauważa również: – W pędzie życia 
codziennych spraw, złych informacji, 
przestaliśmy zwracać uwagę na samych 
siebie i otaczające nas kolory świata. 
Przyzwyczailiśmy się do tego. A prze-
cież kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy 
czyste umysły, które chłonęły z radością 
wszystko z wielką pasją. 

W nawiązaniu do najnowszego spek-
taklu Szkółki TT Sortownia zachęcani 
jesteśmy, by chociaż na chwilę stanąć, 
wziąć oddech, otworzyć umysł i malo-
wać wielobarwne arcydzieła wraz z tan-
cerzami na scenie.

~ MW

23.04 godz. 18, Centrum Kultury 
Przeźmierowo, „Nie biali, nie czarni” 
– spektakl Szkółki Teatru Tańca Sor-
townia, bilety w cenie 10 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl i  w kasach: Biuro 
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tar-
nowo Podgórne) czynne od pon. do pt. 

Po pandemicznej przerwie wra-
camy z przeglądem wokalnym 
„Rozśpiewana Gmina”, tym ra-

zem skierowanym do najmłodszych, bo 
przedszkolnych mieszkańców naszej 
Gminy. Młodzi soliści oraz zespoły wo-
kalne wytypowani zostaną z przedszko-
li publicznych i niepublicznych. Każdą 
placówkę będzie reprezentować maksy-
malnie 3 wykonawców (pojedynczych 
lub w grupach). Gościem specjalnym 
finałowych występów będzie Przemek 
Urbaniak, znany jako Wujek Ogórek. 
Wokalista i autor piosenek dla dzieci 
już niejednokrotnie występował na sce-
nach GOK SEZAM. Teraz będzie miał 
okazję również stanąć po drugiej stronie 

i posłuchać tych, którzy zazwyczaj byli 
wśród jego publiczności. Wujek Ogórek 
nie tylko koncertuje w całej Polsce, ale 
także organizuje warsztaty, jest gościem 
wszelakich wydarzeń z udziałem dzie-
ci, a także z powodzeniem prowadzi dla 
nich muzyczne zajęcia. 

Przegląd „Rozśpiewana Gmina” to 
nie tylko okazja do odkrywania nowych 
talentów, możliwość zaprezentowania 
się najmłodszych na dużej scenie, ale 
także integracja lokalnej społeczności.

Tych nieco starszych – dzieci i mło-
dzież szkolną – uspokajamy dla nich 
przegląd „Rozśpiewana Gmina” już je-
sienią. 

~ MW

Śpiewające przedszkolaki

Będzie kolorowo!

w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Prze-
źmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

7 maja (sobota) godz. 10.00, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym, 
Przegląd Wokalny Przedszkolaków 
„Rozśpiewana Gmina”

~ gok
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Co w PałaCu?

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

kwieCień20
22

maJ

07.05. / sob 13:00

01.05. / nd 13:00

22.05. / nd 17:00

14.05. / sob Recital Edyty Geppert | *zapisy tel. od 9 V 
Концерт Едити Геперт з гуртом Телефонна інформація 61 10 10 40018:00

20
22

23.04. / sob

15.05. / nd 14:00

17:00
„Szukając ciszy” wernisaż Marii Urszuli Napierały 
Wystawa malarska dostępna w pałacu do 15 maja  | *zapisy tel. od 19 IV
відкриття виставки живопису

Warsztaty dla dzieci „Trzecia strona kija” 
Teatr Małe Mi | *zapisy tel. od 9 V 
Майстер-класи для дітей «Третя сторона палички» Телефонна довідка 61 10 10 400

08.05. / nd 13:00

AtmoSFERA POEZJI z Witoldem Dębickim 
Poemat Godzina myśli Juliusza Słowackiego | *zapisy tel. od 25 IV
Поетичний салон з актором Вітольдом Дебіцьким Інформація за тел 61 10 10 400

14:00 „Herb Engeströmów, a heraldyka polska” - wykład Leszek Krajkowski  
wydarzenie we wsPółPraCy ze stowarzyszeniem  
im. Larsa i wawrzyńCa emgeströmów w Ceradzu kośCieLnym | *zapisy tel. od 2 V 

„Działalność Larsa Engeströma posła nadzwyczajnego króla Szwecji 
Gustawa III w czasie Sejmu Wielkiego w Polsce” - wykład Tadeusz Grabski

AtmoSFERA POEZJI z Katarzyną Żak 
Teksty Wincentego Pola | *zapisy tel. od 25 IV
Поетичний салон з актрисою Каржиною Жак Інформація за тел 61 10 10 400

21:30 Plenerowy spektakl teatralny „Silence” 
Teatr Biuro Podróży  
Театральна вистава під відкритим небом «Тиша» Телефонна довідка 61 10 10 400

15:00
Plenerowy spektakl teatralny dla dzieci  
„Księżycowe opowieści” Teatr Małe Mi 
Театр на відкритому повітрі для дітей «Місячні казки» Телефонна довідка 61 10 10 400

Wiosenny koncert Gabrieli Kurzac 
Laureatka OFP Tarnowo Podgórne 2021 | *zapisy tel. od 16 V
Концерт Габріели Курзац - переможців Пісенного фестивалю Тарново-Подґурне 2021

21.05. / sob 10:00 Egzaminy wstępne do SSM I st. w TP 

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocy, przepełnionych wiarą,  
nadzieją i miłością oraz radosnych spotkań  
w gronie rodziny i przyjacół 

składa Dyrektor Pałacu Jankowice 
wraz z Zespołem
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Wszystkich miłośników histo-
rii Pałacu Jankowice, rodzin 
szlacheckich oraz heraldyki 

zachęcamy do odwiedzin Pałacu Janko-
wice w sobotę ,7 maja, po dużą dawkę 
fachowej wiedzy i ciekawych prezenta-
cji. Zorganizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem im. Larsa i Wawrzyń-
ca Engeströmów w Ceradzu Kościel-
nym wykłady będą nie lada gratką dla 
pasjonatów pałacu i nie tylko! 

godz. 13.00 
„Działalność Larsa Engeströma, po-

sła nadzwyczajnego króla Szwecji Gu-
stawa III w czasie Sejmu Wielkiego 
w Polsce” – wykład poprowadzi Ta-
deusz Grabski – historyk, Prezes Sto-
warzyszenia im. Larsa i Wawrzyńca 
Engeströmów, zajmujący się historią 
wielkopolskiego muzealnictwa, a szcze-
gólnie jego wybitnymi przedstawiciela-
mi. 

Lars Engeström w latach 1799-1826 
był właścicielem Jankowic, gdzie czę-
sto przebywał i zakończył swoje życie. 
W 1790 r. poprzez ożenek z Rozalią 
Drya-Chłapowską na stałe związał swój 
ród z losami Polski. Ważnym elementem 
jego misji było promowanie wśród pol-
skich posłów traktatu, którego współau-

torem był Gustaw III, poświęconego roli 
carycy Katarzyny II w rujnowaniu sąsia-
dów i destabilizacji sytuacji politycznej 
w Europie. Traktat mało znany w pol-
skiej literaturze historycznej, a którego 
przesłaniem było m.in. uświadomienie 
Polakom, jak unikać zastawianych przez 
„Danaum” (Greków=Rosjan) zasadzek. 
W uznaniu jego zasług w pracach Sej-
mu Wielkiego i przy tworzeniu Konstytu-
cji 3 Maja otrzymał od króla Stanisława 
Poniatowskiego pierścień rycerski oraz 
Order Świętego Stanisława, a od sejmu 
indygenat. 

godz. 14.00
„Herb Engeströmów a heraldyka 

polska” – wykład przeprowadzi Leszek 
Krajkowski – Prezes Towarzystwa Ge-
nealogiczno-Heraldycznego z siedzibą 
w Muzeum Archeologicznym w Pozna-
niu. Towarzystwo skupia osoby różnych 
profesji zainteresowane historią rodzin 
oraz prowadzi działalność badawczą 
i popularyzatorską. Podczas wykładu 
oprócz herbu rodowego Engeströmów 
zostaną zaprezentowane herby polskich 
przodków Wawrzyńca Engeströma 
i przedstawione zasady tworzenia pol-
skich znaków rodowych. 

Historia na wyciągnięcie ręki

Podczas wydarzenia zostaną ogłoszo-
ne wyniki konkursu plastycznego „Herb 
Rodzinny” zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca En-
geströmów w Ceradzu Kościelnym.

~ A.S-F
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 

wejściówek od 2 maja pod nr tel. 61 
10 10 400 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00 
sob.-nd. w godz. 12.00-20.00). Proce-
dura uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

Urządzony w stylu angielskim i naturalistycznym park 
w Jankowicach został wpisany do rejestru zabytków 
w 1968 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków. Mieści w swoim obszarze gatunki drzew i krzewów, 
z których kilka zostało uznanych za pomniki przyrody. Poza 
dorodnymi okazami lip, platanów czy modrzewi, w parku zna-
lazły się także okazy drzew egzotycznych, m.in. miłorząb ja-
poński, tulipanowiec amerykański oraz żywotnik olbrzymi. 
Niektóre z tych drzew przekroczyły już wiek trzystu lat, sta-
nowiąc o wartości dendrologicznej jednego z najcenniejszych 
założeń parkowych w Wielkopolsce. Najstarsze z drzew wy-
stępują głównie w przestrzeni pomiędzy zabudowaniami pa-
łacu a zlokalizowanym pośród parku stawem z czterema wy-
spami. Przy tych drzewach stanęły tabliczki z informacjami 
i ciekawostkami na temat najbardziej popularnych gatunków, 
zwracając uwagę spacerowiczów na zabytkowe okazy i zachę-
cając do zgłębienia wiedzy na temat parkowej roślinności.

Już w maju zapraszamy na spacer pośród rozkwitającej 
przyrody parku w Jankowicach oraz do zapoznania się z drze-
wostanem, który przybliżą tabliczki informujące o najcenniej-
szych okazach drzew zespołu pałacowo-parkowego w Janko-
wicach.

~ pałac jankowice

Świadomy spacerowicz w parku

~ pałac jankowice
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Urodziny Pałacu Jankowice to wyjątkowy moment, 
który rokrocznie pragniemy spędzić razem z miesz-
kańcami Gminy Tarnowo Podgórne. Po wymagają-

cym czasie pandemii pełni energii i kreatywności zapraszamy 
14 i 15 maja na wyjątkowe wydarzenia, którymi uczcimy IV 
Urodziny Pałacu Jankowice. 

W sobotni wieczór na pałacowej scenie wystąpi jedyna 
i niepowtarzalna Edyta Geppert, a chwilę później w parku 
zaprezentuje się poznański Teatr Biuro Podróży w spektaklu 
plenerowym „Silence”. Nikt bardziej nie czeka na urodziny jak 
dzieci, właśnie dlatego następnego dnia, w niedzielę zaprasza-
my najmłodszych na warsztaty teatralno-plastyczne „Trzecia 
Strona Kija” i plenerowy spektakl „Księżycowe opowieści” 
Teatru Małe Mi.

14 maja godz. 18.00 – Recital Edyty Geppert 
Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością 

buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recita-
le są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej 
piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: 
Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Mar-
ka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha 
Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza 
Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimie-
rza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. 

Recital Edyty Geppert to kunszt interpretatorski i nadzwy-
czajna umiejętność budowania ostro skontrastowanych nastro-
jów: piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dra-
matyczne z zabawnymi, a nawet z kabaretowymi, jak teksty 
klasyka gatunku Mariana Hemara. To niezwykła okazja prze-

życia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nie-
liczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.

14 maja godz. 21.30 – plenerowy spektakl „Silence”  
Teatru Biuro Podróży

Teatr Biuro Podróży istnieje od 1988 r. Jego założycielem 
i reżyserem jest Paweł Szkotak. W ciągu ponad trzydziestu lat 
poszukiwań artystycznych teatr wypracował własną metodę 
pracy nad spektaklem oraz rozpoznawalny styl teatralny, przy-
gotował 20 autorskich spektakli, w tym dziesięć widowisk ple-

nerowych. W spektaklu „Silence” wykorzystując środki teatru 
plenerowego: symboliczną scenografię, ogień, szczudła oraz 
lalki – postaci dzieci i przejmującą muzykę, opowiada o lu-
dziach, którzy znaleźli się w zawierusze wojennej i którym 
pozostały już tylko marzenia o ucieczce.

~ pałac jankowice

No i mamy kolejne urodziny!

Fot. A Świetlik
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W kontekście zatrważającej wojny w Ukrainie, której rezul-
tatem jest ucieczka ludności w bezpieczniejsze miejsca, Teatr 
Biuro Podróży opowiada o losach uchodźców. Po spektaklu 
Carmen Funebre, dla którego inspiracją była wojna w Jugosła-
wii, wydawało się, że we współczesnym świecie nic gorszego 
już stać się nie może. Jednakże rzeczywistość przerosła wy-
obraźnię. Jesteśmy świadkami zjawiska o niespotykanej skali, 
które wywołuje niepokój i lęk w całej Europie. Czy mamy się 
czego obawiać?

Teatr Biuro Podróży przygląda się sytuacji z punktu widze-
nia mieszkańca oblężonego miasta, na które spadły bomby, 
człowieka, któremu jeszcze kilka lat temu nie przyszłoby do 
głowy, że stanie się uchodźcą. Bohaterami spektaklu są dzieci 
– niewinni świadkowie śmierci bliskich, ofiary tułaczki, głodu 
i przemocy. Dla tych dzieci i ich przyszłego spokoju, spróbuj-
my choć na chwilę postawić się w roli uchodźcy.

15 maja godz. 14.00 – warsztaty teatralno-plastyczne 
„Trzecia Strona Kija” Teatru Małe Mi

Trzecia strona kija to temat warsztatów teatralno-plastycz-
nych, na których uczestnicy w pierwszej kolejności rozgrze-

ją swoją wyobraźnię i pobudzą kreatywność. Używając kija, 
stworzą postacie sceniczne, a następnie opracują krótkie scen-
ki teatralne z ich udziałem. W dalszej części warsztatów, z pa-
tyków, sznurka i przygotowanych materiałów, dzieci wykona-
ją własne postaci do zabawy w teatr…bo „Teatr jest przecież 
po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu 
w zamyśleniu, w zachwycie i już odtąd – w zwykłym patyku – 
indiańskiego wojownika widzieć”.

15 maja godz. 15.00 – spektakl plenerowy „Księżycowe 
opowieści” Teatru Małe Mi 

Kosmiczna podróż do niezwykłego świata księżycowych 
opowieści rozpocznie się w pałacowym parku. Z pewnością 
każdy z nas jest Kosmicznym Podróżnikiem, poprzez otacza-
jący nas Wszechświat. W naszej codziennej Kosmicznej Po-
dróży wciąż zadajemy sobie pytania: dlaczego, po co, jak, 
skąd ? Czym jest wolność, miłość, wolność, czy warto być 
dobrym, jak być szczęśliwym? 

W spektaklu „Księżycowe opowieści” poznamy pięć pięk-
nych historii filozoficznych zaczerpniętych z różnych kultur. 
Poznamy bajkę afrykańską, żydowską, dwie opowieści za-
czerpnięte z mitologii indiańskiej i historii z dalekiego Nepa-
lu. Każda bajka zilustrowana będzie przepiękną scenografią 
i lalkami autorstwa Katarzyny Samosiej. Na spektaklu padną 
uniwersalne pytania, na które najmłodsi z widzów w sposób 
przystępny uzyskają z pewnością mądre, ciepłe i niekiedy za-
bawne odpowiedzi. To będzie kosmiczny i magiczny dzień!

Przyjdź do Pałacu Jankowice i przeżyj niepowtarzalną mu-
zyczno-teatralną przygodę. Gwarantujemy wspaniały wieczór 
pełen emocji, uroczystych toastów i urodzinowego tortu. Nie 
może Was zabraknąć!

~Monika Rutkowska 
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na kon-

cert i warsztaty dla dzieci od 9 maja pod nr tel.: 61 10 10 400 
(pon.-pt. w godz. 8.00-20.00, sob.-nd.  w godz. 12.00 -20.00). 
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

~ pałac jankowice
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Ze zniecierpliwieniem wyczeku-
jemy tego wiosennego miesiąca 
nie tylko z powodu ciepłych, sło-

necznych dni i w pełni rozbudzonej do 
życia przyrody. Maj będzie dla nas nie-
zwykły ze względu na dwukrotne spo-
tkanie z poezją, którą odczytają wspa-
niali polscy aktorzy przy wyjątkowej 
oprawie muzycznej.

W niedzielę, 1 maja o godzinie 13.00, 
odbędzie się „AtmoSFERA POEZJI 
z Witoldem Dębickim”, który przeczy-
ta fragmenty poematu Godzina myśli 
Juliusza Słowackiego oraz jego drama-
tów ukraińskich. Muzycznie spotkanie 
w tym dniu dopełni Piotr Żukowski, 
pianista orkiestry Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

Na kolejne spotkanie z poezją w to-
warzystwie znanych nam wszystkich 
aktorów, długo nie będziemy musieli 
czekać. Już w kolejny weekend, 8 maja 

o godzinie 13.00 zapraszamy na „At-
moSFERĘ POEZJI z Katarzyną Żak”. 
Podczas spotkania usłyszymy teksty 
Wincentego Pola, którym towarzyszyć 
będzie niezmiennie muzyczna oprawa. 

Witold Dębicki – aktor teatralny, fil-
mowy i serialowy, absolwent wydziału 
aktorskiego PWST w Warszawie, na 
przestrzeni lat wykreował wiele znako-
mitych ról w wielu spektaklach, wystę-
pując na deskach teatrów Warszawskich, 
w Toruniu a także w Teatrze Nowym 
w Poznaniu. Publiczność kojarzy akto-
ra z licznych seriali m.in. Siedem życzeń, 
Ekstradycja 1-3, Twarzą w twarz, Pa-
radoks, Planeta Singli lub Blondynka. 
Laureat wielu nagród jak np. nagroda 
aktorska za rolę Ojca w Pułapce Tade-
usza Różewicza (reż. Krzysztof Babic-
ki). Ciekawostką jest fakt, że z aktorem 
spotkamy się w pobliżu (3 maja) jego 79 
urodzin.

Maj w pałacu ze zdwojoną porcją poezji

…to tytuł zbliżającej się wystawy malarskiej Marii Urszuli Napierały, na której 
wernisaż zapraszamy 23 kwietnia o 17.00 do Pałacu Jankowice.

Autorka prac związana jest z Gminą 
Tarnowo Podgórne poprzez relacje ro-
dzinne. Pałac Jankowice i jego piękne 
parkowe otoczenie, przyroda i spokój są 
tym, czego obecnie najczęściej poszu-
kuje, tworząc swoje prace.

Maria Urszula Napierała tak pisze 
o sobie oraz swojej twórczości: Miesz-
kam w Poznaniu na Podolanach, jestem 
emerytką. Zachwyca mnie przyroda, ma-
luję emocjonalnie, poszukuję nowych 
technik i środków wyrazu, lubię ekspe-
rymentować. Wykonuję obrazy, używa-

„SZUKAJĄC CISZY …” 
jąc farb akrylowych, olejnych lub tem-
pery. Inną moją pasją jest pisanie ikon, 
jest to świetna terapia na dzisiejsze trud-
ne czasy. Próbowałam też malowania 
na jedwabiu, na szkle. Najbardziej chy-
ba lubię malowanie plenerowe, wyjazdo-
we. Codzienność zostaje w domu i można 
uciec w świat kolorów i nastroju miejsca, 
przyrody. Tworząc, swoje obrazy przeży-
wam i cieszę się jak dziecko, gdy biorę do 
ręki pędzel, jestem tylko ja i obraz.

Artystka swoje obrazy prezentowała 
m.in. na wystawach zbiorowych w Po-
znaniu: na UAP, w Galerii PBG, Gale-
rii Starówka i w Muzeum Narodowym, 
a także w Lęborku, Szamotułach, Dłuże-
wie, w Józefowie k. Warszawy. 

W Pałacu Jankowice zobaczymy jej 
najnowsze prace oraz te namalowane 
wcześniej, którym aktualności nadała 
obecna sytuacja za wschodnią granicą. 
Zapraszamy!

~ A.S-F
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 

wejściówek od 19 kwietnia pod nr tel. 61 
10 10 400 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00, 
sob.-nd. w godz. 12.00-20.00). Proce-
dura uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl
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Dzieci z naszego przedszkola 21 marca uczestniczy-
ły w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania zimy- po-
witania wiosny”.  Przedszkolaki przygotowały „Ma-

rzannę” oraz kolorowe gaiki z którymi  przemaszerowały 
barwnym korowodem. Witając kolejną porę roku zorganizo-
waliśmy również „kolorowy tydzień” podczas którego dzieci 
każdego dnia przychodziły ubrane na dany kolor według planu 
daltońskiego. Każda grupa organizowała sobie zajęcia przygo-
towując z owoców i warzyw sałatki, soki oraz zakładała mini 
ogródki siejąc zioła, warzywa i cebulki kwiatów. Mamy na-
dzieję, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że wio-
sna zagości u nas na dobre. ~ J. Jarocka 

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podg.

Powitanie wiosny

Przedszkolaki z Lusówka pożegnały zimę 
i uroczyście przywitały Panią Wiosnę. 
21 marca, w asyście Straży Gminnej, 

dzieci udały się w kolorowym pochodzie nad 
rzekę, gdzie zrobiona z materiałów recyklin-
gowych Marzanna została rozebrana, a otrzy-
mane z niej materiały odpowiednio posegre-
gowane przez przedszkolaki. Na pewno dzieci 
wykorzystają je do stworzenia pięknych prac 
podczas zajęć plastycznych. 

Powrót do przedszkola odbył się przy akom-
paniamencie radosnych okrzyków, wiosen-
nych piosenek oraz melodii granych na ekolo-
gicznych grzechotkach.  Był to bardzo radosny 
dzień, a słoneczna pogoda i śpiew ptaków tyl-
ko utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że 
wiosna przybyła!  

~ na

Przedszkola na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Przedszkolaki przywitały wiosnę

Katarzyna Żak – polska aktorka fil-
mowa, telewizyjna i teatralna. Absol-
wentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej, którą ukończyła na wydzia-
le lalkarskim. Zadebiutowała w Teatrze 
Współczesnym im. E. Wiercińskie-
go we Wrocławiu rolą Panny Młodej 
w spektaklu Sztukmistrz z Lublina Isa-
aca Bashevisa Singera w reżyserii Jana 
Szurmieja. Występowała w spektaklach 
i przedstawieniach w Warszawie, obec-
nie występując w Teatrze Komedia i Te-
atrze Capitol. Widzowie znają artystkę 
z występów w licznych serialach, ta-
kich jak m.in.: Klan, Tygrysy Europy, 
Na Wspólnej, Miodowe lata, Ranczo, M 
jak Miłość. Katarzyna Żak spełniając się 

wokalnie nagrała dwie płyty: w 1994 ra-
zem z Wojciechem Młynarskim pt. Mły-
narski Jazz oraz w 2019 płyta pt. Mi-
łosna Osiecka z piosenkami Agnieszki 
Osieckiej. Sylwetki poetów podczas obu 
spotkań przybliży prof. UAM dr hab. 
Wiesław Ratajczak.

* Rezerwacja telefoniczna bezpłat-
nych wejściówek od 25 kwietnia pod 
numerem telefonu: 61 10 10 400 (pon.-
-pt. w godz. 8.00-20.00, sob.-nd. w godz. 
12.00-20.00). Procedura uczestnictwa 
w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.pa-
lacjankowice.pl
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Wojna w Ukrainie mocno ukierunkowała nasze mar-
cowe, gniazdkowe działania. Z dziećmi toczyliśmy 
ważne dyskusje na temat tego, czym jest dobro 

i zło, próbowaliśmy nazwać towarzyszące im uczucia. Dzie-
ci szukały konkretnych odniesień i sytuacji, które pomagają 
zrozumieć to rozróżnienie. Rozmawialiśmy o wojnie i towa-
rzyszących jej emocjach, jak sobie z nimi radzić, gdzie szu- kać wsparcia oraz co konkretnie robić, żeby zmniejszyć nie-

pokój. Dzieci pomagały także przy naszej zbiórce dla dzieci 
z Ukrainy, segregując i pakując przyniesione dary. MamaCa-
fe, już tradycyjnie, włączyło się do pomocy i w odpowiedzi 
na prośbę Gminnego Magazynu Pomocy Humanitarnej zorga-
nizowało wewnętrzną zbiórkę pod hasłem „Kobiety – Kobie-
tom”, której celem było zebranie produktów pielęgnacyjnych 
i higienicznych.

W naszej miejscowości, w prywatnych domach, gościły trzy 
ukraińskie mamy z dziećmi. Aby wesprzeć goszczące je rodzi-
ny i umożliwić mamom codzienne, wspólne spotkania w przy-
jaznej przestrzeni, zaprosiliśmy je do Gniazdka. I tak, go-
ście znaleźli u nas popołudniowy azyl, gdzie mogli pobyć ze 
sobą, porozmawiać w ojczystym języku, dać sobie nawzajem 
wsparcie w tym trudnym czasie. Dzieciaki chętnie korzystały 
z placu zabaw, gdzie miały okazję poznać polskich rówieśni-
ków. Wokół Gniazdka i gości z Ukrainy zebrała się gromadka 
dobrych ludzi, którzy służyli pomocą w zależności od potrze-
by. Dziękujemy!

~ gniazdko

W ramach realizowanego 
w przedszkolu projektu 
ERASMUS+ nauczyciel-

ki z naszego przedszkola wyjechały do 
Portugalii. Poznały pracę i organizację 
tamtejszego przedszkola i szkoły. Za-
poznały się z portugalskim systemem 
oświaty oraz obowiązkami nauczycieli. 

Nauczycielki uczestniczyły w różnych 
zajęciach, które odbywały się  w pla-
cówce.

W czasie wolnym miały okazję zwie-
dzać miasto i okolicę. Poznały portu-
galską charakterystyczną architekturę 
oraz podziwiały krajobrazy. Każda na-
uczycielka po powrocie zrobiła krótką 

fotorelację na swoich grupach, dzie-
ląc się ciekawymi opowieściami 
o przedszkolu oraz poznanych miejscach 
w Portugalii. Dzieci miały okazję spró-
bować smakołyków z Lizbony. Uczest-
niczki wyjazdu podzieliły się zdobytą 
wiedzą z innymi nauczycielkami.

~ Weronika Strugała

Spółdzielnia socjoterapeutyczna Gniazdko

Ważne rozmowy

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Z Erasmusem w Portugalii
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W przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka” nasi mali 
podopieczni uczestniczą w wielu zajęciach prze-
platanych zabawą. Posiłki (śniadanie, obiad, pod-

wieczorek) przygotowywane są na miejscu, według profesjo-
nalnych jadłospisów i tylko ze świeżych składników, a Panie 
Kucharki dokładają wszelkich starań, by dzieciom wszystko 
smakowało i aby poszerzały swoje kulinarne upodobania. Dla 
nas jest bardzo ważne to, żeby dzieci zdrowo i smacznie jadły.

Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, 
opartych na podstawie programowej zatwierdzonej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowo przedszkolacy 
pobierają lekcje języka angielskiego i rytmiki, wprowadzili-
śmy do naszych codziennych zajęć edukacyjnych metodę Do-
brego Startu wg Marty Bogdanowicz, zajęcia matematyczne 
prowadzone metodą Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, wśród 
najmłodszych Odimienną Metodę Nauki Czytania Ireny Maj-
chrzak. Oprócz profesjonalnych zajęć logopedycznych i in-
dywidualnych spotkań z panią logopedą, dzieci uczestniczą 
w zajęciach teatralnych, wzbogaconych elementami logo-
pedii, podczas których wyginają i łamią języki. Wszystkie 
przedszkolaki należą do kółka plastycznego wzbogaconego 
elementami arteterapii, a na koniec tygodnia wszyscy gotują 
w Klubie Małego Kucharza. Intensywnie rozwijamy się też 
ruchowo. Starsze dzieci grają na flażoletach, a wszyscy często 
bawią się z chustą animacyjną, metodami Klanzy. Dla wyci-
szenia prowadzimy bajkoterapię. Codziennie wychodzimy na 
plac zabaw, a czasem na dłuższe spacery, aby poznać najbliż-
szą okolicę. Zapraszamy do nas reprezentantów ciekawych za-
wodów, zespoły koncertowe i objazdowe teatry. Z powodze-
niem prowadzimy Zerówkę.

Karnawał pożegnaliśmy fantastycznym Balikiem prowadzo-
nym przez profesjonalnych muzyków. Były tańce, konkursy 
i wiele radości. Uroczyście obchodziliśmy też dzień Walenty-

Przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka”

Co u nas...

nek. Każde dziecko mogło wykonać walentynkę dla ulubione-
go kolegi, czy przyjaciółki i przekazać poprzez Przedszkolną 
Pocztę Walentynkową. Późniejsze dni sprawiły, że zaangażo-
waliśmy się w pomaganie. Dzięki współpracy w rodzicami 
naszych przedszkolaków zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy 
pierwszej potrzeby dla ukraińskich dzieci przebywających 
w Przemyślu.  Marzec obdarzył nas słońcem i piękną pogo-
dą, dlatego symboliczne pożegnanie Zimy mogliśmy święto-
wać w kolorowym korowodzie. Marzannę przeprowadziliśmy 
przez okolicę, śpiewając i grając na grzechotkach. 

Podczas warsztatów chemicznych, które odbyły się niedaw-
no w naszym przedszkolu poznaliśmy wiele zastosowań sub-
stancji. Świat barw i eksperymentów z nimi związanych jest 
fascynujący. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy, 
poznaliśmy stany skupienia cieczy, efekt mieszania atramentu 
w zimnej i gorącej wodzie – sami spróbujcie… A na poszu-
kiwanie Wielkanocnego Zajączka wyjedziemy z przedszkola 
na wycieczkę do ZOO w Poznaniu. Jesteśmy poekscytowani. 

Jesteśmy aktywni i codziennie bardzo dużo uczymy się 
o otaczającym nas świecie. Przed nami jeszcze wiele atrakcji: 
Dzień Mamy i Taty w plenerze, majówka, Dzień aktywności 
sportowej. Serdecznie zapraszamy dzieci, również z rocznika 
2020 do „Chatki Kubusia Puchatka” w Tarnowie Podgórnym, 
Lusowie i Przeźmierowie. Odwiedzajcie nasze strony na Fa-
cebooku. 

W pierwszy dzień wiosny, nie-
mal 30-osobowa ekipa wo-
lontariuszy z klas ósmych 

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Lusówku włączy-
ła się w 8 edycję Dnia Motyla – Dnia 
Wrażliwości i Pomagania. 

Wyruszyliśmy zatem do Poznania. 
Najpierw na dziedzińcu Urzędu Miasta 
nasi uczniowie zaprojektowali i wyko-
nali kolorowe plakaty promujące poma-
ganie, a następnie uzbrojeni w motyle 
oraz wizytówki z numerem KRS Ho-
spicjum Palium, wraz z innymi szkoła-
mi, przeszli pochodem na Plac Wolno-
ści. Tam czekało już Stowarzyszenie Na 
Tak. 21 marca to także dzień solidarno-
ści z osobami z zespołem Downa. Było 

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Dzień Motyla

rozdawanie motyli, ulotek i cukierków, występy oraz wspólne odtańczenie tak lubia-
nej przez młodzież „belgijki”. Wróciliśmy pełni radości, że znowu udało się zrobić 
coś dobrego!  ~ sp lusówko
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W środę 30 marca uczniowie sześciu klas od 5-8 w ra-
mach lekcji geografii mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach realizowanych w ramach wspólnego 

programu Centrum Nauki Kopernik z Warszawy oraz Ministra 
Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Nauka dla Ciebie”. Tematem 
spotkań w zależności od grupy było ciśnienie oraz bezwład-
ność. Doświadczeni edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik 
przeprowadzili dla naszych uczniów szereg doświadczeń ob-
razujących te zagadnienia, ale też dali możliwości uczniom do 
samodzielnego eksperymentowania – były balony, kule mag-
deburskie, butelki plastikowe i kilka innych przedmiotów, któ-
re przybliżyły uczniom tematy, które początkowo wydawały 
się zawiłe, a pod koniec okazało się, że w życiu codziennym 
spotykamy się z tymi zagadnieniami i nawet nie zdajemy so-
bie z tego sprawy.

Warsztaty okazały się niesłychanie ciekawe i inspirujące do 
nowych poszukiwań, a także do eksperymentowania i szuka-
nia ciekawych rozwiązań.

~ Katarzyna Gorzelana

W dniach 28,29 i 30 marca w szkolnej bibliotece od-
było się Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 
pierwszych. W tych dniach pierwszaki wraz ze 

swoimi wychowawczyniami przybyły do biblioteki na uro-
czystość przygotowaną przez szkolne bibliotekarki i pięcioro 
uczniów klasy VII B.

Dzieci odpowiadały na różne pytania, odgadywały zagad-
ki o baśniowych bohaterach, wysłuchały zwierzeń „Książki” 
i zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej. 
Kiedy wszyscy już wykazali się znajomością literek i umiejęt-
nością czytania, nastąpiło przyjęcie uczniów klas pierwszych 
w szeregi czytelników. Na zakończenie uroczystości dzieci 
otrzymały skromny upominek w postaci zakładki do książki. 

~ Jolanta Siwczak i Renata Knaś 
bibliotekarki SP nr 2 w Tarnowie Podgórnym

W marcu przedszkolaki z „Czarodziejskiego Zamku” 
wybrały się na wycieczkę do Gospodarstwa Edu-
kacyjnego „Kids Farm” w Przecławiu. W progra-

mie wiosennych warsztatów było mnóstwo atrakcji, które bar-
dzo spodobały się dzieciom z naszego przedszkola. Najmłodsi 
odwiedzili stajnie i poznały jej mieszkańców. Zachwytom nie 
było końca. 

Kolejną niespodzianką przygotowaną w „Kids Farm” było 
poszukiwanie ukrytych jajek. Nasze bystre przedszkolaki po-
radziły sobie z tym zadaniem wyśmienicie. Na koniec wszy-
scy mogli przygotować swoją własną ozdobę wielkanocną 
i dowiedzieć się co nieco o tym „co w jajku piszczy?”. Dzieci 

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Na farmie

z „Czarodziejskiego Zamku” już czekają na kolejne przygody, 
które spotykają ich podczas przedszkolnych wycieczek.

~ na

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Nauka dla Ciebie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Pasowanie na czytelnika!
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W związku z sytuacją na Ukra-
inie i pojawiającymi się 
w naszej szkole i naszych 

klasach uczniami z tego kraju, klasy 
siódme w ramach lekcji geografii wzięły 
udział w projekcie ,,Geograficzne spoj-
rzenie na Polskę i Ukrainę”. 

Celem projektu było przybliżenie 
wszystkim uczniom informacji o obu 

państwach. Poznaliśmy postaci prezy-
dentów, wiemy już jaki jest podział ad-
ministracyjny – u nas na województwa, 
a na Ukrainie na obwody. Poznaliśmy 
góry, parki narodowe, największe mia-
sta, zabytki obu krajów oraz państwa są-
siadujące. Projekt uświadomił nam, jak 
piękne są oba kraje i jak wielkie kryją 
w sobie bogactwo.

Cieszymy się, że mogliśmy poznać 
kraj naszych nowych kolegów, ale 
również, że i oni – przyglądając się 
wystawie poprojektowej – będą mogli 
poznać istotne informacje o naszym 
kraju. 

~ Katarzyna Gorzelana

Informacja o wojnie na Ukrainie wszystkimi ogromnie 
wstrząsnęła. Będąc przytłoczeni napływającymi informa-
cjami, automatycznie otwieraliśmy nasze serca na chęć 

pomocy, ale nie tylko my, dorośli, odczuwaliśmy potrzebę 
zaangażowania się. Nasi uczniowie także pragnęli wesprzeć 
potrzebujących – w związku z tym powstała zbiórka dedyko-
wana dzieciom. 

Opuszczając dom, najmłodsi zostawili również swój dzie-
cięcy świat wyobraźni i zabawy, dlatego pragnęliśmy zadbać 
o ich emocjonalne potrzeby. W okamgnieniu korytarz zapeł-
niał się podarunkami – zabawkami, grami, materiałami pla-
stycznymi, przyborami papierniczymi i przytulankami. Było 
widać jak bardzo wszyscy się zaangażowali, a liczba darów 
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 

Szkoła w duchu solidarności zabarwiła się na niebiesko-żół-
to, ale to czyny sprawiają, że możemy faktycznie pomagać, 
czego tak bardzo doświadczyliśmy. Wszystkie dary zostały 
przekazane dla uchodźców na terenie naszej Gminy. Szanow-
ni rodzice i drodzy uczniowie – serdecznie dziękujemy wspar-
cie. Mamy nadzieję, że dzięki tym małym – wielkim gestom 
uda się choć odrobinę przywrócić dziecięcą radość.

~ Magdalena Miłosz

Przyjście nowej pory roku – wiosny – jest doskonałą oka-
zją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bo-
gactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. 

Zaczęła zielenić się trawa, na drzewach pojawiają się pąki, 
a ptaki wracają z ciepłych krajów. 

21 marca obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Dzień ten 
wypełniony był kolorami, ubraliśmy się w barwy wiosenne, 
tworzyliśmy wiosenne kwiaty, kapelusze, rozwiązywaliśmy 
wiosenne quizy, jak również wykonywaliśmy wiosenne prace 
plastyczne. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie są pierwsze symp-
tomy nadejścia wiosny, jakie ptaki przylatują na wiosnę do na-
szego kraju, a także poznaliśmy nazwy wiosennych kwiatów. 
Zorganizowany był konkurs pod hasłem „Kapelusz Pani Wio-
sny”, a to sprawiło, że przepiękne wiosenne kapelusze zago-
ściły w naszej szkole.  Pani Wiosna była dla nas bardzo miła, 
piękną pogodą nas uraczyła, a my wykorzystaliśmy to w pełni, 
zarówno do szukania pierwszych oznak wiosny, jak i do weso-
łych zabaw na świeżym powietrzu.   

Ten dzień dostarczył wszystkim przemiłych wrażeń. Teraz 
już jesteśmy pewni, że wiosna zagościła u nas na dłużej.

~ Lidia Kościelska

Nasi trzecioklasiści wybrali się na wycieczkę do stoli-
cy Dolnego Śląska. Na szlaku swojej wędrówki mieli 
spacer po Zoo i Afrykarium. Kotiki, płaszczki, rekiny 

i wiele innych gatunków zwierząt zrobiło na nich ogromne 
wrażenie. Podczas zwiedzania Starego Miasta, uczniowie do-
wiedzieli się wielu ciekawostek na temat Wrocławia, a także 
poznali przesympatyczne krasnale. Przez cały dzień towarzy-
szyła im piękna pogoda oraz doskonały humor. Z pewnością 
była to niezapomniana wycieczka, która na długo pozostanie 
w ich pamięci. 

~ sp baranowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Geograficzne spojrzenie na Polskę i Ukrainę

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Otwieramy się na pomaganie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Pierwszy dzień wiosny

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Z wizytą u krasnali
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Marcin Kozioł, pisarz dla dzieci i młodzieży, autor 
lektury szkolnej (dla klas 4-6) – „Skrzynia Wład-
cy Piorunów” i jej dwóch kontynuacji: „Tajemni-

ca przeklętej harfy” oraz „Gwiazda Blachonosego” – był go-
ściem naszej szkoły. Poprowadził dwa warsztaty: pierwszy dla 
klas trzecich, drugi dla klas IV-VI. W czasie spotkania ucznio-
wie poznali sympatycznego Wombata oraz odkrywali przygo-
dy Julki i Toma.

~ sp baranowo

W ceradzkiej podstawówce w dniach 14 – 18 marca 
odbył się MATEMATYCZNY TYDZIEŃ. Zaanga-
żowana była cała społeczność szkolna – od pierw-

szej do ósmej klasy. 
Uczniowie mieli wyznaczone klasami zadania tematyczne 

na dany dzień, klasy piekły ciasta na literę „M” lub w kształcie 
cyfr, wykonywali plakaty, przestrzenne modele liczby Pi, ro-
bili piękne prezentacje związane z liczbą Pi. Codziennie była 
możliwość rozwiązywania zadania dla klas IV – VIII. Ucznio-
wie pisali konkursy matematyczne LEON i KANGUR oraz 
tabliczkę0 mnożenia.

Matematyka to fascynująca i rozwijająca umysł dziedzina, 
nie bez powodu nazywana królową nauk. Liczby pozwalają 
opisać otaczającą nas rzeczywistość i prowadzić skompliko-
wane badania.

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Spotkanie z Marcinem Koziołem

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Matematyczny Tydzień

Jednocześnie warto pamiętać, że liczenie w pamięci spowal-
nia starzenie mózgu, poprawia pamięć i koncentrację. Co cie-
kawe – wzbogaca także słownictwo i sprawia, że piękniej się 
wypowiadamy. ~ Beata Skrzypińska

Wybór nowej szkoły, planowanie własnej ścież-
ki edukacyjnej, a także rozwijanie oraz odkrywa-
nie swoich pasji i zainteresowań – to tylko niektó-

re z zadań, przed którymi staje dzisiejsza młodzież. Kończąc 
szkołę podstawową, uczniowie muszą podjąć jedną z ważniej-
szych decyzji w swoim życiu. Zarówno rodzice, nauczyciele, 
jak i sami zainteresowani zastanawiają się, jak rozwiać sze-
reg wątpliwości i odpowiedzieć na wiele pytań. Idealnym roz-
wiązaniem okazały się warsztaty profilaktyczne z programem 
SPINACZ, w których 3 marca w naszej szkole wzięli udział 
wszyscy uczniowie klas siódmych. 

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie dla chęt-
nych rodziców oraz nauczycieli. Wizyta specjalistów okazała 
się naprawdę pomocna, interesująca oraz zachęcająca do dzia-
łania. Program pomógł wszystkim odpowiedzieć  na pytanie, 
z jakimi zagrożeniami przyjdzie się mierzyć zarówno w świe-
cie realnym, jak i wirtualnym. Dwa lata pandemii pokazały, że 
Internet, choć bywa niezwykle pomocny i są sytuacje, kiedy 
nie wyobrażamy sobie bez niego życia, może stać się również 
poważnym zagrożeniem. Naszym obowiązkiem jest chronie-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Warsztaty profilaktyczne

nie dzieci przed ryzykiem, jakie kryje się w sieci. Dlatego pod-
czas warsztatów uczniowie przekonali się o tym, że Internet 
może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki, 
pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jeste-
śmy przekonani, że udział w szkoleniu nie tylko przyczynił się 
do kształtowania postawy konsekwentnego dążenia do osiąga-
nia wymarzonych celów, ale też pokazał młodym ich ogromny  
potencjał oraz możliwości, jakie przynosi codzienna praca nad 
rozwijaniem własnych zainteresowań i pasji.

~ Lucyna Bartkowiak
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Jak co roku 21 marca uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Lusowie 
spotkali się, aby powitać tę najbar-

dziej oczekiwaną porę roku. Dzieci, za-
równo te młodsze jak i te starsze, bardzo 
starannie się do tego wydarzenia przy-
gotowały. Od samego rana szkołę wy-
pełniała radość, a uczniowie pojawili 
się z uśmiechem na ustach, przebrani za 
bajkowe postaci z kreskówek, anime, fil-
mów i książek. Tego dnia premierę miał 
również nasz nowy dzwonek szkolny, 
którego tradycyjny sygnał odszedł do 
lamusa i teraz, o początku i końcu lek-
cji informuje nas muzyka wybrana przez 
dzieci. Uczniowie udowodnili również, 
że książki i drugie śniadanie można za-
pakować nie tylko do plecaka.

Tego dnia dzieci uczestniczyły w nie-
zwykłych lekcjach: science show – czy-
li eksperymenty fizyczno-chemiczne na 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Witaj Wiosno!

wesoło, warsztaty małych ekosystemów 
„Las w słoiku” (ponieważ 21 marca to 
również Międzynarodowy Dzień Lasu), 
wzięły udział w pikniku z matematycz-
nym akcentem, założyły hodowlę roślin. 

Mając na uwadze poprawę jakości 
powietrza w otoczeniu naszej szkoły, 
organizacja Dotlenieni.org przy współ-

udziale uczniów i nauczycieli, posadzi-
ła 60 drzewek. Efekt? 20 przepięknych 
klonów pospolitych, 20 wspaniałych bu-
ków i 20 jarzębów. 

Mamy nadzieję, że kolejne miesią-
ce będą tak wesołe, jak nasz pierwszy 
dzień wiosny. ~ Izabela Gosik

25 marca to święto każdego mi-
łośnika książek Johna Ro-
nalda Reuela Tolkiena. 

Z tej okazji biblioteka w Szkole 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Przeźmierowie zamieniła się w tol-
kienowskie Śródziemie. Można było 
obejrzeć wystawę książek, plakatów, 
a także klocków Lego z motywami za-
czerpniętymi z twórczości Tolkiena. Nie 
zawiedli uczniowie, którzy z tej okazji 
przebrali się za ulubionych bohaterów. 
Biblioteka zapełniła się hobbitami, el-
fami i czarodziejami. Wielbiciele gier 
planszowych mogli, razem z panem 
Bagginsem, wyruszyć w niezwykle ry-
zykowną podróż i odzyskać skarb strze-
żony przez smoka Smauga. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć wspólnego czyta-
nia książek, a dzięki zaangażowaniu na-
uczyciela języka angielskiego, ucznio-
wie poznali również twórczość Tolkiena 
w oryginale. Wspaniałej zabawie towa-
rzyszyły różne konkursy oraz słodkie 
niespodzianki.

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Witamy w Śródziemiu!  
czyli Światowy Dzień Czytania Tolkiena
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W naszej szkole w miesiącu 
marcu zorganizowaliśmy Ty-
dzień Matematyki... A dla-

czego? Ponieważ w marcu obchodzimy 
wiele świąt: Dzień Kobiet (8 marca), 
Dzień Polskiej Statystyki (9 marca), 
Ogólnopolski Dzień Matematyki (12 
marca). Z kolei 14 marca to Między-
narodowy Dzień Matematyki, urodziny 
swoje obchodzi liczba Pi, ale również 
urodził się w tym dniu Albert Einstein. 
Nie można zapomnieć też o genialnym 
matematyku Stefanie Banachu, który 
urodził się 30 marca. 

Okazji jest więc wiele i w naszej szko-
le podjęliśmy szereg działań, aby zainte-
resować uczniów matematyką. Chcieli-
śmy pokazać, że nie są to tylko rachunki 
czy wzory, ale fantastyczna przygoda 
z Królową Nauk. Człowiek rozwija się, 
gdy jest aktywny i gimnastykuje komór-
ki. Poprzez doświadczenia i budowanie 
świadomości uczniów, pokazujemy, że 
od matematyki nie warto uciekać.

Swoje obchody rozpoczęliśmy od 
międzynarodowego konkursu „Matema-
tyka bez granic” i „Kangura”. Ucznio-
wie podjęli wyzwanie rozwiązując Su-
doku i obrazki logiczne. Najciekawsze 
i najbardziej aktywizujące okazało się 
zamienienie sali klasowe w matema-
tyczny Escappe Room, w którym zosta-
ła uwięziona bohaterka naszego świę-
ta Ludolfina. – Agenci, zróbcie coś! 
Bez mojej obecności nie rozpoczniemy 
świętowania! – z takim wyzwaniem 
zmierzyli się uczniowie klas pierwszych 
i drugich naszego liceum. Młodzież 
miała do rozwiązania 10 zadań w celu 
zdobycia dwóch kodów do otwarcia sej-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Marzec i święto królowej nauk czyli,  
o tym jak uwolniliśmy ludolfinę

fu i skrzyni, w której została uwięziona 
Ludolfina. Zadania nie były standardo-
we, wykorzystywały przeróżne kody jak 
Harcerski, Cezara, Morse’a. Ale żeby do 
nich dotrzeć, trzeba było najpierw od-
szukać kopert ukrytych w sali, teflonu, 
bez którego nie rozwiązalibyśmy reszty 
zadań. Ale nagle okazało się ze nie ma 
kodu dostępu i co dalej… 

 I w taki sposób krok po kroku ucznio-
wie odkrywali kolejne zagadki i przecho-
dzili dalej, podczas zabawy korzystali 
z zadań ukrytych w kodach QR, czytali 
depeszę Pitagorasa do swoich uczniów 

zakodowaną na platformie Learning 
Apps, nadawali alfabetem Morse’a. 

Nasz mini pokój zagadek okazał się 
doskonałą grą zespołową, w której waż-
na była współpraca i wzajemna pomoc. 
Przy okazji przećwiczyliśmy takie kom-
petencje jak logiczne myślenie, spostrze-
gawczość, analizowanie i wyciąganie 
wniosków. Ponadto, poprzez tego typu ak-
tywności, pokazaliśmy, że wiedza mate-
matyczna jest ważnym elementem rzeczy-
wistości i przydaje się nie tylko podczas 
zajęć szkolnych.

 ~ Monika Wiśniewska

Mistrzowski tytuł w rozgrywkach superligi mężczyzn 
w sezonie 2021/2022 wywalczyli kręglarze Alfy 
Vector. Jest to szósty z rzędu triumf drużyny z Tar-

nowa Podgórnego. Dekoracja za zwycięstwo w rozgrywkach 
ligowych zbiegła się z nagradzaniem zwycięzców rozgrywa-
nego w terminie 17-20 marca Pucharu Alfy Vector. W roz-
grywkach 27. edycji tych zawodów w kat. kobiet zwycięży-
ła zawodniczka gospodarzy – Aleksandra Bonk, a jej klubowa 
koleżanka Dominika Zygarłowska zajęła czwarte miejsce. 
W kat. mężczyzn na najniższym stopniu podium stanął Le-
szek Torka. Na czterotorowej kręgielni w Tarnowie Podgór-
nym o zwycięstwo walczyło blisko 80 zawodników z 16 krę-
glarskich klubów z całej Polski.
 ~Ania Lis

Mistrzowie po raz szósty

~ edukacja
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Pierwszy dzień wiosny, nazywany 
też niekiedy Dniem Wagarowi-
cza, wzbudza zazwyczaj w doro-

słych dezaprobatę, a w uczniach poku-
sę ucieczki ze szkoły. Jednak uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych stawili się 
tego dnia w szkole prawie w komplecie, 
co więcej przybyli do niej tak chętnie 
jak pewnie nigdy wcześniej. Zmotywo-
wał ich do tego ogłoszony przez Samo-
rząd Uczniowski „Dzień bez Plecaka”. 

Zgodnie z ideą pomysłodawców zada-
niem uczniów było przyniesienie swoich 
zeszytów, podręczników i wszystkich 
potrzebnych w szkole rzeczy w czymś 
innym niż zwyczajny plecak. Okazało 
się, że kreatywność młodzieży przerosła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Uczniów z plecakami można było poli-
czyć na palcach jednej ręki, natomiast 
w roli plecaków doskonale sprawdziły 
się różnych rozmiarów walizki, futerał 
od gitary, zestaw sprzętu wędkarskiego, 
zawieszony na kiju worek wędrowny, 
abażur lampy, śpiwór, wózek dziecię-
cy, wszelkiego typu kosze, opony, odku-
rzacz, a nawet kosiarka. Jak na uczniów 
szkoły o profilu technicznym przystało, 
niektórzy wykorzystali w roli plecaków 
różne skrzynki narzędziowe, obudowę 

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Nietypowe powitanie wiosny

komputera oraz samodzielnie zaprojektowane i wykonane specjalnie na tę okazję 
opakowania. Wiele osób przygotowało też na ten dzień nietypowy strój szkolny, bar-
dzo często dopasowany do przyniesionego do szkoły bagażu. 

Należy przyznać, że uczniowie wykazali się niebywałą pomysłowością. „Dzień 
bez Plecaka” okazał się doskonałym połączeniem przyjemnego z pożytecznym – był 
świetną zabawą, a jednocześnie w żaden sposób nie przeszkodził w realizacji zapla-
nowanych na ten dzień zajęć szkolnych.

~ Bożena Grzeszczyk

Seniorskie drużyny Tarnovii Basket 
Tarnowo Podgórne zakończyły 
rozgrywki w sezonie 2021/2022. 

Drugoligowcy po rundzie zasadniczej 
zajęli szóste miejsce i awansowali do 
plejofów, gdzie zmierzyli się z Note-
cią Inowrocław. W pierwszy meczu na 
własnym boisku przez zaliczenie punk-
tów po czasie podopieczni trenera Rafa-
ła Urbaniaka przegrali różnicą czterech 
punktów 86:90. Kolejnej porażki do-
znali w rewanżowym meczu na wyjeź-
dzie przegrywając 69:92. Tym samym 
zakończyli zmagania w pierwszej fazie 
tych rozgrywek. W zakończonym se-
zonie koszykarze w grupie A rozegrali 
26 meczów, z czego wygrali 14. W mi-
nionym sezonie najwięcej punktów dla 
Tarnovii zdobyli: Seweryn Sroczyński – 
520 w 27 meczach, Lee Danderfer – 366 
w 24 i Damian Antczak – 293 w 27. De-
biutujący w rozgrywkach III ligi zespół 

Po sezonie

trenera Mateusza Kuracha zasadniczą rundę gr. B z bilansem 6:6 zakończył na pią-
tym miejscu, a w drugim etapie, gdzie zmierzyły się ze sobą drużyny z grup A i B, 
siódme.

~ Ania Lis   
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Brawo Aleksandra Sękowska i Barbara Wichniarek! 
Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 

zdobyły BRĄZOWY medal w Finale Wojewódzkim w Bad-
mintonie podczas XXIII Licealiady Młodzieży.

Najpierw, już w końcówce października, dziewczęta poje-
chały do Puszczykowa reprezentować naszą szkołę na Mi-
strzostwa Powiatu Poznańskiego w badmintonie. Tam po-
konały wszystkie swoje rywalki i awansowały do zawodów 
strefowych, które zostały rozegrane w Trzciance pod koniec li-
stopada. W półfinale wojewódzkim również okazały się niepo-
konane. Tym sposobem znalazły się pośród najlepszej ósemki 
w Wielkopolsce. 

Ostatecznie w Finale Województwa Wielkopolskiego 
w Drużynowym Badmintonie dziewczyny przegrały mi-
nimalnie półfinał 2:3 z zawodniczkami z II LO z Gniezna. 
W meczu o trzecie miejsce pewnie pokonały rywalki z LO 
KONIN i zdobyły brązowy krążek. Złoty medal w tym roku 
wywalczyły dziewczęta z ZS 1 z Ostrzeszowa. To był piękny, 
emocjonujący i niezapomniany dla nas dzień. 

Obroniłyśmy swój medal sprzed dwóch lat. W zeszłym roku 
szkolnym, ze względu na pandemię i nauczanie zdalne, zawo-
dy się nie odbyły. W zasadzie cały sport szkolny zapadł w bar-
dzo długi jesienno-zimowo-wiosenny sen. Po powrocie do na-
uki stacjonarnej bardzo cieszyłyśmy się na te zawody i na czas 
przygotowań do nich, bo praca w naszym tygrysim teamie daje 
nam dużo radości i zdrowia. Dzięki wskazówkom treningo-
wym Olki Sękowskiej – naszej rakiety nr 1 i kapitan zespołu, 
która na co dzień trenuje w klubie UKS Baranowo, wszystkie 
kształtujemy swoje umiejętności techniczne i taktyczne, i bli-
żej zapoznajemy się z tą dyscypliną sportu. Ciężka praca na 
korcie przyniosła efekty, satysfakcję i siłę w zespole. Wynik 
wspaniały, ale najważniejszą wartością dla mnie jako nauczy-
ciela jest fakt, że młodzieży SIĘ CHCE. Jest wzajemna moty-

wacja. Jest moc zespołu, który może wszystko. Zespół, który 
nie boi się wyzwań, cieszy się sportem. Team, który ma pasje, 
nie jedną… Taki Tygrysi zespół to SKARB. A jaki taki mam, 
czyli mam szczęście.

Piękne w mojej pracy jest to, że jej fundamentalną częścią 
jest współpraca z młodzieżą, która przynosi obopólne korzy-
ści. Zarówno ja, jak społeczność uczniowska, często stanowi-
my dla siebie wzajemną inspirację. Zarażamy się nawzajem 
sympatią do aktywności ruchowej i pasją do różnych dyscy-
plin sportu. Tak też zaczęła się i trwa nasza przygoda z bad-
mintonem…

~ Beata Durnowska

Sołectwo Tarnowo Podgórne jest liderem na półmetku 
18. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgór-
ne – 90,5 pkt. Wysokim dorobkiem punktowym mogą 

pochwalić się również sołectwa Przeźmierowo i Baranowo, 
które cały czas są w gronie faworytów do zwycięstwa, ma-
jąc kolejno 80 i 73,5. Dalej klasyfikacja przedstawia się nastę-
pująco: Lusowo (67), Wysogotowo (65), Sady (61), Lusówko 
(54), Sierosław (46), Chyby (44), Rumianek (37), Góra (31), 
Ceradz Kościelny (11), Swadzim (10), Jankowice (9) i Ko-
koszczyn (7). 

Szóstą rankingową konkurencją było pływanie. W za-
wodach rozegranych pod koniec marca, w Tarnowskich 
Termach wzięło udział osiem drużyn. W pływaniu sztafet 
i szybkościowym najlepsze czasy miała reprezentacja Tar-
nowa Podgórnego. Drugie miejsce w pływackich zawodach 
zajęła drużyna z sołectwa Chyby, a trzecie – Przeźmierowo. 
Miejsca 4-8 zajęły kolejno: Lusówko, Sady, Wysogotowo, 
Lusowo i Baranowo. 

Dziewczyny na medal

Półmetek osiemnastki

Kolejne zawody wliczane do klasyfikacji generalnej 18. 
Rankingu zostaną rozegrane 24 kwietnia – turniej bilardowy 
w Pałacu Jankowice i 1 maja – Bieg Unijny w Przeźmierowie.

~ Ania Lis
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W rozpoczętej pod koniec marca 12. edycji Grand 
Prix Polskiego Związku Triathlonu w Aquathlonie 
zawodnicy UKS Lusowo pokazali wysoką formę. 

26 w Rumii oraz 27 marca w Poznaniu w zawodach składa-
jących się z kombinacji pływania i biegania nasi triathloniści 
zdobyli dwanaście medali.

W Rumii złoty medal na dystansie 400+2000 m zdobyła Ali-
cja Gurdziołek. Zawodniczka startująca w kat. 13-14 lat uzy-
skała łączny czas 13:30,5 (5:45,8+7:44,7). W tej samej kon-
kurencji, ale kat. 15-17 lat srebro wywalczyła Zofia Rosin, 
a Maria Dudek piąte miejsce. Wśród chłopaków najlepsze wy-
niki na tym samym dystansie uzyskali: w kat. 13-14 lat piąte 
miejsce zajął Franciszek Pisanko oraz w kat. 15-17 dziewiąte 
– Michał Pisanko, piętnaste – Maciej Mazurkiewicz, szesna-
ste – Julian Kuźma i dwudzieste drugie – Adam Szymczak. 
Z dystansem 100+500 kat. 9-10 najlepiej poradził sobie Wik-
tor Smoczyk, który ze stratą niespełna 25,4 sekund do zwy-
cięzcy wywalczył brązowy medal. W kolejnej kategorii, która 
rozgrywana była na dystansach 200+1000 m, szóste miejsce 
zajął Bogumił Dybowski.

Świetnie spisały się również najmłodsze zawodniczki UKS 
Lusowo. W konkurencji 50+200 kat. 7-8 piąte miejsce zajęła 
Liliana Gurdziołek, a na dystansie 100+500 kat. 9-10 czwarte 
Olga Hała i piąte Zofia Orlicka.

W Poznaniu dwa złote medale w konkurencji dzieci 7-8 lat 
na dystansie 50+200 m wywalczyli Liliana Gurdziołek i Sta-

nisław Nowaczyk. W kat. 9-10 lat na dystansie 100+500 m 
złoty medal zdobył również Wojciech Jankowiak, dwa srebr-
ne Zofia Orlicka i Wiktor Smoczyk oraz brązowy Olga Hala. 
Miejsce za podium zajęła Anna Hala i szóste Oskar Pertek. 
Wśród żaków kat. 11-12 lat na dystansie 200+1000 m drugi na 
mecie zameldował się Bogumił Dybowski. Zajęciem trzeciego 
miejsca wśród młodzików (13-14 lat) na dystansie 400+2000 
m może pochwalić Wojciech Jaskólski oraz piątego Alicja 
Gurdziołek. W najstarszej kategorii juniora młodszego (15-
17 lat) na dystansie 400+2000m srebrny medal zdobyła Zofia 
Rosin, a jej klubowi koledzy Jan Łuczka i Wiktor Jankowiak 
uplasowali się kolejno na miejscach 7 i 11.

~ Ania Lis

AQUATHLON 2022

Kolejnymi dobrymi wynikami mogą pochwalić się 
kolarze Klubu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. W pierwszy i drugi weekend marca w Ka-

liszu odbył się kolarski przełaj i zawody MTB. Na podium 
otwartych mistrzostw Kalisza w kolarstwie przełajowym – 
kat. żak II rocznik 2010 stanął Leon Janikowski, który zajął 
trzecie miejsce. Jego klubowy kolega Arkady Pilc w tej sa-
mej kategorii był dziesiąty, a miejsce tuż za podium w kat. 
żak I rocznik 2011 zajął Mikołaj Toboła. Świetną dyspozycję 
w kat. młodziczek potwierdziły Zofia Hibner i Oliwia 
Mikołajczak. Pierwsza zajęła piąte miejsce, a druga szóste. 
W kat. młodzików I rocznik 2009 dziewiąte miejsce zajął 
Wojtek Skupin, a jego brat Maciej piętnaste.

Tydzień po przełaju podopieczni trenera Konrada Olej-
niczaka wystartowali w otwartych mistrzostwach Kalisza 
w MTB. Po raz kolejny wysoką formę potwierdził Leon Jani-
kowski, który zdobył brązowy medal. W tym samym wyści-
gu Arkady Pilc był jedenasty, a Antoni Grad trzynasty. W kat. 
młodzików piąte miejsce zajęła Zosia Hibner, dziewiąte Woj-
tek Skupin, dziesiąte Filip Budny, trzynaste Franciszek Prze-
woźny, siedemnaste Maciej Skupin oraz dwudzieste ósme 
Eryk Kordek. Na zakończenie miesiąca w ostatni weekend 
marca kolarze KK Tarnovia wystartowali w drugiej serii ko-
larskiego Pucharu Polski na pruszkowskim welodromie. Zło-
ty medal w omnium U23 i miejsce tuż za podium w Elicie 

Z przełaju na MTB i tor

wywalczył Julian Kot. Pierwszego dnia zmagań w tej samej 
konkurencji jego klubowy kolega Piotr Maślak zajął dzie-
wiąte miejsce i czwarte w niedzielnym indywidualnym wy-
ścigu na 3 km. Julian na tym dystansie zajął piąte miejsce, 
a w madisonie zajęli czwarte miejsce.

~ Ania Lis
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Po raz kolejny zespół Old Boys z Sadów musiał uznać wyższość lokalnego 
przeciwnika GKS Tarnovia. Gieksa od pierwszego gwizdka w meczu derbo-
wym, który odbył się 3 kwietnia na boisku w Tarnowie na ul. 23 Października 

34 o godz. 11.00, przystąpiła do ataku, nie wypuszczając gości z własnej połowy. 
Wynik spotkania otworzył w 30 minucie Maciej „Koper” Paterek, który pewnym 
uderzeniem w polu karnym pokonał bramkarza gości, nie dając mu żadnych szans 
na obronienie. Pod koniec pierwszej połowy, doskonale grający tego dnia w środ-
ku pola Paweł Rutkowski, dograł górną piłkę prostopadłą idealnie na nogę Barto-
sza Hajzlera w pole karne, który doskonałym przyjęciem wyłożył sobie futbolówkę 
w kierunku bramki i pewnym uderzeniem pokonał bramkarza. Do końca pierwszej 
połowy wynik nie uległ zmianie. Od początku drugiej połowy goście próbowali za-
grozić bramce Gieksy, lecz nieskutecznie. Gra częściej odbywała się w środku pola 
niż pod którąś z bramek. Końcowy gwizdek sędziego przypieczętował wyższość 

IV-ligowy zespół seniorów GKS Tarnovii roze-
grał 12 marca mecz ligowy z liderem tabeli Unią 
Swarzędz, która jeszcze w ubiegłym sezonie gra-

ła w III lidze. Spotkanie zakończyło się zasłużoną wygraną 
Gieksy 1:0 po bramce Pawła Bednarskiego. 

19 marca rozegraliśmy kolejny mecz na wyjeździe tym ra-
zem z Obrą Kościan. Po wyrównanej grze mecz zakończył 
się wynikiem remisowym 1:1, obie bramki zdobyli gospo-
darze. 

Ostatni domowy mecz rozegraliśmy 26 marca z LKS Gołu-
chów. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, mimo zdecydo-
wanej przewagi naszej drużyny. Bramkę dla Gieksy zdobył Pa-
weł Bednarski perfekcyjnym uderzeniem z dystansu 25 metrów. 

Najbliższe mecze:
23.04  godz. 17.00: GKS Tarnovia – Victoria Września
30.04  godz. 17.00: Górnik Konin – GKS Tarnovia

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Siódme miejsce w Pucharze Afryki Nelson Mandela Bay zajął Mateusz Głusz-
kowski, który jest zawodnikiem trenującym triathlon w UKS Cityzen Poznań, 
mieszka w Sierosławiu i jest tegorocznym stypendystą Wójta Gminy Tarnowo 

Podgórne. Zawody, które odbyły się 20 marca w RPA dla młodego triathlonisty, tre-
nującego pod okiem taty Bogumiła, były pierwszymi na dystansie olimpijskim. Po 
etapie pływackim Mateusz zajmował wysokie trzecie miejsce. Równie dobrze po-
radził sobie na rowerze, kończąc etap kolarski z najlepszym czasem 55:38. Jedynie 
na ostatnim biegowym etapie nie poszło mu tak jak planował. Ostatecznie triathlo-
nista dystans 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 km biegu pokonał z czasem 
1:58:58. Poza tym Mateusz był jednym z dwunastu zawodników, którzy zameldowa-
li się na mecie. Z czasem 1:51:33 zwyciężył reprezentant RPA, wyprzedzając roda-
ków: Nicholasa Queneta (1:52:21) oraz Dylana Nortje (1:54:46). 

Szczegółowe wyniki startu Mateusza w RPA: pływanie – 20:24 (T1: 01:42), ro-
wer – 55:38 (T2: 00:46) i bieg – 40:26.

~ Ania Lis

Pierwszy dystans olimpijski

Derby Gminy dla Tarnovii Old Boys

GKS Tarnovii w derbach Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

~ GKS Tarnovia

Wygrana z liderem
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WZP.6721.9.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Poznań-
skiej w Lusowie – część I 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 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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 dla terenów przy ul. 
Poznańskiej w Lusowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość z możliwością zabierania 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 możliwy 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 rozpoczęciem dyskusji. 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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 or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

WZP.6721.21.2018 (WZP.6721.8.2017)
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie 
pomiędzy ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową.

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 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 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 ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy 
ulicami: Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2022 r. do 
19 maja 2022 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 2 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość z możliwością zabierania 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 możliwy 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 rozpoczęciem dyskusji. 

     Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 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 or-
ganizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochro-
na-danych-osobowych.html  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochro-
na-danych-osobowych/
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Nasza zawodniczka Karolina Jurgowiak została powo-
łana na zgrupowanie kadry Wielkopolski U14. Karo-
lina trenuje z nami od dwóch lat, a postęp, jaki zrobiła 

do tej pory, jest zaskakujący. Pod koniec zeszłego roku została 
zaproszona na testy do Warty Poznań, gdzie zachwyciła tre-
nerkę tamtejszego zespołu na tyle, że zaproponowali Karoli-
nie transfer do nich. Karolina jest tak przywiązana do zespołu, 
że odmówiła tego zaszczytu. Trener Błażej Budziński, który 
trenuje Karolinę uważa, że to dopiero początek sukcesów in-
dywidualnych w naszym klubie, a Karo z pewnością zajdzie 
daleko. Życzymy Karolinie powodzenia i czekamy na kolejne 
powołania. Gratulujemy!

Jeżeli Twoje dziecko chciałoby dołączyć do naszego klubu, 
to serdecznie zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 501 637 870 
bądź przez nasz profil na facebooku: @gkstarnovia.oficjalna.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Karolina Jurgowiak z trenerem Błażejem Budzińskim i za-
wodnikami z drużyny

Zawodniczka GKS Tarnovia powołana  
do kadry Wielkopolski U14.

WGN.6840.28.2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz § 16 i § 17 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. 
Dz. U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr II/17/2014 z dnia 16.12.2014r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W RUMIANKU
Obręb Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (wliczona 

stawka 23%VAT)
Wysokość 
wadium

Postąpienie minimalne

Rumianek 111/2 1234m2 PO1P/00224972/4 250.000,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

12.500,00 zł nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego 
i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek, uchwalonego uchwałą nr X/71/2003 Rady Gminy Tarnowo Pod-
górne z dnia 25.03.2003r., działka położona w Rumianku o nr ewid. 111/2 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem IR1M2.

Opis nierucho-
mości:

działka stanowi grunt niezabudowany, częściowo ogrodzony. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gospodarstwa rolne. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolna, dojazd 
drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie terenu -  w ul. Szkolnej w zasięgu znajduje się pełne uzbrojenie.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje do-
datkowe:

Dodatkowe informacje:
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe; cena sprzedaży jest opodatkowana podatkiem 23% VAT na podstawie art. 2 pkt 
33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. z 2021r., poz. 685); zapłata ceny na-
bycia musi zostać uiszczona najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się 26 maja 2022r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargo-
wej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawiera-
jącym zgodę na nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców lub firm (nota-
rialne pełnomocnictwo). Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 20 maja 2022r. (piątek), w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium 
na sprzedaż działki o nr ewid. 111/2 obr. Rumianek” na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań 
Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

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

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021r. poz. 1899) upłynął w dniu 18 grudnia 2021r. 

W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 
są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115, pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl
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Wielkimi krokami zbliża się sezon triathlonowy. Już 
11 czerwca 2022 w Lusowie odbędzie się Triathlon 
Lwa na dystansach 1/8 i 1/4. Dzień później – 12 

czerwca 2022 – będzie okazja do spróbowania sił w drugiej 
edycji Swimrun Lwa. Do środy, 6 kwietnia można skorzystać 
z niższej opłaty startowej. Zapisy trwają na www.triathlonlwa.
pl.

Triathlon Lwa dla każdego
Tegoroczna, ósma już edycja Triathlonu Lwa, to rywali-

zacja na dwóch dystansach. Zawodnicy mają do wyboru : dy-
stans 1/8 (475 m pływania, 22,5  km jazdy na rowerze i 5,2 km 
biegu) lub dystans 1/4 (950 m pływania, 45 km jazdy na rowe-
rze i 10,5 km biegu).

11-12 czerwca spotkajmy się w Lusowie!

– Wracamy na normalne tory. Po zeszłorocznych „pande-
micznych” zawodach do Lusowa wraca Triathlon w pełnej 
krasie. Liczymy, że zawody ponownie przyciągną zawodników 
z całej Polski oraz zachęcą debiutantów do spróbowania sił 
w triathlonie – mówi Piotr Książkiewicz organizator Triath-
lonu Lwa – Triathlon Lwa to zawody dla każdego, w każdym 
wieku i na każdym poziomie.

Swimrun Lwa – blisko natury
Po zeszłorocznym sukcesie, organizatorzy postanowili 

ponownie zorganizować Swimrun Lwa, czyli przełajowe 
bieganie połączone z pływaniem w Jeziorze Lusowskim na 
łącznym dystansie niespełna 10 km.

– Zawodnicy będą przeplatać bieg z pływaniem, wielokrot-
nie zmieniając dyscyplinę podczas trwania zawodów. To cały 
czas nowa formuła w Polsce, która szybko się rozwija. Nasz 
dystans idealny jest dla wytrawnych zawodników, jak i de-
biutantów, którzy chcą świetnie się bawić – podkreśla Piotr 
Myślak, jeden z organizatorów Swimrun Lwa. – Zachęcam 
wszystkich triathlonistów, którzy będą z nami w sobotę do 
spróbowania swoich sił również w niedzielę!

Zapisy trwają
Rejestracja do Triathlonu Lwa oraz Swimrun Lwa trwa. 

Szczegóły są dostępne na www.triathlonlwa.pl. 
~ bieglwa
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Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  
jest kresem mozołu wszelkiego

    Umberto Eco

Z dużym żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Jacka Stypińskiego
Radnego Gminy Tarnowo w latach 1999 – 2010,

Sołtysa Przeźmierowa w latach 1999 – 2015,
Społecznika, niezwykle zaangażowanego w sprawy 

Przeźmierowa i jego mieszkańców.
Cześć Jego Pamięci!

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi

Naszemu Koledze 

Pawłowi Joksowi 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy 

składają Dyrekcja i Pracownicy Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Tarnowie Podgórnym

Wszystkim 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach  

dzielili z nami smutek,
okazali wiele serca i życzliwości  

oraz uczestniczyli we Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej

śp. Teresy Mateja

serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jacka Stypińskiego 
sołtysa Przeżmierowa  1999-2015

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia

składają 
Mieszkańcy Przeżmierowa

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” 

                 ks. Jan Twardowski

Pani

Renacie Kudłaszyk
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA

przekazuje 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie 

oraz pracownicy administracji
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Lusówku

~ i na koniec...

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

 M. Buchberger

Dyrygentowi 

Szczepanowi Tomczakowi 
Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Teściowej

Składają
Członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Pani dr Jadwidze Kwiek

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Matki

składają
Zarząd i Słuchacze UTW
w Tarnowie Podgórnym

Danuta,  
odeszłaś tak nagle,  

pozostawiając nas w smutku.
Będzie nam Ciebie bardzo brakować.

Łączymy się w bólu z Rodziną Raszewskich

Przyjaciółki z Lusowa

Po długiej i ciężkiej chorobie  
zmarła nasza koleżanka

Monika Ryx
lat 85

Synowi Przemysławowi i rodzinie wyrazy szczerego 
współczucia składają 

Koleżanki i Koledzy z Koła Seniora w Baranowie
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REHABILITACJA
NOWO POWSTAJĄCE CENTRUM REHABILITACJI

NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ Z FIZJOTERAPEUTĄ
NA ZASADACH PARTNERSKICH

GÓRA gmina TARNOWO PODGÓRNE
INFORMACJA:  602 760 684

EWA RZETELNA
TWÓJ OSOBISTY

AGENT NIERUCHOMOŚCI

Profesjonalnie 
przeprowadzę przez 

sprzedaż nieruchomości 
nie zapominając 

o Twoim komforcie. 
Zyskasz czas, prywatność 

i pieniądze!

#rzetelnaagentka

rzetelnaewa@gmail.com tel. 509 44 59 34

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 12.04.2022 r.

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

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

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

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. Freepik, J. Pluciński

• DAM PRACĘ
• Przyjmę do opieki przy mamie 
osobę dyspozycyjną, na godziny, 
najchętniej z Przeźmierowa lub 
okolicy. tel. 501 707 795
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, 
tel. 503 008 671
• Pani z doświadczeniem zaopie-
kuje się osobą starszą na terenie 
gminy. 533 696 051

• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświad-
czenie 530 109 670
• Wykonam wszystkie prace ogro-
dowe, przytnę, potnę drzewo. Tel: 
667 069 745
• Podejmę się prac ogrodniczych 
oraz cięcie drzew, rąbanie drewna 
575 518 345

LOKAL  
HANDLOWO-USŁUGOWY
66 m2  NA SKLEP RZEŹNICKI, 

PIZZERIĘ, MAŁĄ  
GASTRONOMIĘ LUB INNE.
ZAKRZEWO, UL.RADOSNA

(PRZY DRODZE  
NA TARNOWO PODGÓRNE)
TEL: 501 469 007

WYNAJMĘ  
MIESZKANIE 60m2  

+ poddasze 20m2, ogródek, 
2 m-ca parkingowe,  

osobna klatka schodowa
RADZYNY

Tel. 501 107 578

tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWE UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

Poszukuję pracy, mieszkam z rodziną w Poznaniu. Po-
chodzę z Ukrainy, gdzie byłem nauczycielem biologii. 
Przez kilka lat pracowałem jako handlowiec i kierowca 
busa. Jestem też operatorem wózka widłowego.

Komunikuję się bardzo dobrze w języku polskim. Ce-
chuje mnie rozmowność, otwartość i opanowanie. 

kontakt: Ruslan Cherniak
+48 577319947, Ruslan.Cherniak@ukr.net

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

Do wynajecia 

300 m pod imprezę 
tel. 608 38 58 39

tel. 797 021 967
ul. Poznańska 66/1
Tarnowo Podgórne

pn.-pt. 9-19, sob. 9-15
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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

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 

✓

✓

✓
✓
✓
✓

Usługi sprzątania.  
Mycie okien. TANIO

Gmina Tarnowo  
Podgórne i okolice. 

Kontakt: 515 260 050

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

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA
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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

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

FIZJOTERAPIA i REHABILITACJA
PSÓW

Rynkowa 56, Przeźmierowo

516 003 274

Bieżnia wodna
Psi fitness
Terapia manualna
Fizykoterapia
Porady behawiorystyczne

Zoofizjoterapeuta i behawiorysta
 Paulina Kaliska-Gąsiorowska

WIZYTY
DOMOWE

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

• 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.

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

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

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

USŁUGI OGRODNICZE

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

US¸UGI POGRZEBOWE

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

kom. 602 659 208

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

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)

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

KORA
SOSNOWA

ZIEMIA
TRAWNIKOWA

tel. 661 977 269
BEZPOŚREDNIO 
KUPIĘ ZIEMIĘ 

POD AKTYWIZACJĘ 
GOSPODARCZĄ

wsx7177@gmail.com

Tel. 788-496-662

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

tel. 508 610 256
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PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

Małgorzata Cichocka, ul. Kwiatowa 5, Sady
tel. 500 001 119

   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!

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

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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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

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.

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
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SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a, KRS (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy): 0000058205, NIP: 777-00-05-362, REGON: 004848247, kapitał zakładowy: 
421.383.100,00 zł (w całości wpłacony), mając na uwadze przepisy art. 701 – 705 kodeksu cywilnego, ogłasza niniejszym przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie Tarnowo Podgórne, w obrębie Sady, zlokalizowanej pomiędzy 
ul. Poznańską (droga krajowa nr 92), a ul. Poprzeczną. Działka gruntu nr ewidencyjny 125/7 o powierzchni 1237 m2, zapisana 
w księdze wieczystej o nr PO1P/00096589/5. 

Opis użytku – grunty orne, obszar objęty studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo 
Podgórne.

Nieruchomość jest w zasięgu do pełnej infrastruktury technicznej 
tj. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, 
kanalizacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się duża 
zabudowa magazynowa, natomiast w nieco dalszej odległości 
również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość 
znajduje się przy drodze krajowej nr 92, łączącej się w bliskiej 
odległości z drogą ekspresową S11.

Cena wywoławcza („w górę”): 700.000,00 złotych netto + VAT.

W niniejszym przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne.

Pisemne oferty, przez które należy rozumieć deklaracje zakupu, nale-
ży w niniejszym przetargu dostarczyć w zamkniętych kopertach opi-
sanych „Oferta Sady” w terminie do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 
12:00,  w siedzibie SGB-Banku S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, po-
kój 028 lub drogą pocztową z dopiskiem Zespół Administracji, przy 
czym o dotrzymaniu ww. terminu złożenia danej oferty - decyduje 
data jej wpływu do ww. siedziby SGB-Banku S.A.  

Oferta w niniejszym przetargu winna być sporządzona w języku pol-
skim i zawierać:

1. datę i miejsce sporządzenia;
2.  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, NIP, numer PESEL ofe-

renta w przypadku osoby fizycznej (ze wskazaniem, czy jest to 
zakup na cele prywatne czy cele związane z działalnością go-
spodarczą), a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę 
(firmę), oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sy-
tuacji gdy jest inny niż adres siedziby) oraz numery KRS, NIP 
i REGON (a także oznaczenie sądu rejestrowego i wskazania 
dot. kapitału zakładowego – w razie takiej konieczności);

3. oferowaną cenę nabycia netto i brutto nieruchomości.

Do ww. oferty należy każdorazowo (dla jej ważności) dołączyć:

1.  w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami – aktualny 
wyciąg z właściwego rejestru/ewidencji (bazy danych) lub inny 
dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnio-
nych do jego reprezentacji, wystawione nie wcześniej, niż na 
trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert wskaza-
nym w niniejszym przetargu; 

2.  dowód wpłaty wadium w postaci odpowiedniego potwierdzenia 
przelewu;

3.  pismo wskazujące nr rachunku, na które należy ewentualnie 
zwrócić wniesione wadium.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 maja 2022 r. (a więc dzień po terminie 
wskazanym w niniejszym przetargu jako ostateczny termin składania 
deklaracji zakupu, o którym mowa powyżej) - wyłącznie w obecności 
wewnętrznej komisji skrutacyjnej SGB-Bank S.A.  

W razie stwierdzenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą 
najwyższą cenę, SGB-Bank S.A. (z zastrzeżeniem wszystkich wa-

runków i możliwości niniejszego przetargu) przeprowadzi dodatkowy 
przetarg ustny/aukcję między tymi oferentami w terminie (i na wa-
runkach) przez siebie wskazanych, udostępnionych wcześniej przez 
SGB-Bank S.A. ww. oferentom.    

Warunkiem uczestnictwa w niniejszym przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokości 5% oferowanej (przez danego oferenta) ceny netto 
nieruchomości, której dotyczy dana oferta, na rachunek bankowy SGB-
-Banku S.A. nr: 02 1610 0006 1610 0006 9000 0090, w terminie do 
dnia 23 maja 2022 r. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Sady”. 
Za termin wniesienia wadium uważa się przy tym dzień uznania ww. 
rachunku bankowego SGB-Banku S.A. kwotą wpłaconego wadium.

Wpłacone wadium:

1.  w przypadku wygrywającego przetarg - podlega zaliczeniu na 
poczet ceny nabycia nieruchomości;

2.  w przypadku wygrywającego przetarg - przepada na rzecz 
SGB-Banku S.A. - jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści 
całej ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości w terminie wskazanym przez SGB-Bank S.A.;

3.  w przypadku pozostałych oferentów (lub w przypadku braku wy-
boru którejkolwiek z ofert, a także w przypadku unieważnienia/
odstąpienia od niniejszego przetargu) - zostanie ono im zwróco-
ne w terminie 14 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzy-
gnięcia niniejszego przetargu. 

O wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu albo o jego zamknię-
ciu bez dokonania wyboru– wszyscy biorący w nim udział oferenci 
zostaną powiadomieni pisemnie, najpóźniej w terminie 7 dni po jego 
zakończeniu.    

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania/wpłacenia za-
deklarowanej kwoty brutto tytułem ceny nabycia nieruchomości (po-
mniejszonej o już wpłacone wadium) - najpóźniej na dwa dni przed 
samym zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu 
notarialnego (na warunkach ustalonych w tym zakresie odrębnie 
z SGB-Bank S.A.).

Wszelkie koszty związane z zawarciem takiej przyszłej ewentualnej 
umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy sprze-
daży (w przypadku jej zawarcia) - ponosi nabywca (wygrywający 
przetarg).

Termin związania złożoną w niniejszym przetargu ofertą obowiązuje 
przez cały czas trwania przetargu oraz dodatkowo  30 dni - od daty 
zawiadomienia oferenta (wygrywającego przetarg) przez SGB-Bank 
S.A. o wyborze jego oferty.

Bardziej szczegółowe informacje udzielane będą w dni robocze (po-
niedziałek – piątek) w godzinach 9:00 – 11:00 pod numerem telefonu: 
604-089-844. W ww. godzinach udostępniane będą także odpowied-
nie dokumenty przetargowe - w siedzibie SGB-Banku S.A. - przy ul. 
Szarych Szeregów 23a w Poznaniu, pokój 028 (po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: 604-089-844).

SGB-Bank S.A. zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od niniej-
szego przetargu lub jego unieważnienia lub zmiany jego warunków 
bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 
i finansowych.    

OGŁOSZENIE
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UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Tysiące najnowszych modeli okularów

1+1, -50% na oprawki, rabat na okulary progresywne i przeciwsłoneczne 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Godziny otwarcia:
PN - PT: 10.00 - 18.00  SB: 10.00-13.00

� 696 696 332

NA OPRAWKI

Umów się na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

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

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

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

punkt sprzedaży roślin ozdobnych

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
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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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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




