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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. Orzechowa 1 
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 61 222 0 300
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!
Ostatni weekend stycznia był przepełniony emocjami i po-
zytywną energią. Na Spotkaniu Noworocznym poznaliśmy 
tegorocznych laureatów tytułu Tarnowskich Lwów, pod-
czas Koncertu Noworocznego – laureatów tytułu „Aktyw-
ni Lokalnie”,  a w niedzielę głośno i radośnie zagraliśmy z 
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Relacje z tych wy-
darzeń znajdą Państwo na łamach gazety.
Zapraszamy do współtworzenia Społecznego Parku Tar-
nowo Podgórne – każdy może zasadzić drzewa i zazna-
czyć swój zielony ślad. Proszę sprawdzić jak można zgło-
sić swój udział w tej akcji.
Polecam Państwa uwadze zaproszenia na wydarzenia kul-
turalne i sportowe (ruszyły zapisy na Bieg Lwa!). Miłej 
lektury!

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Pokaż serce

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa zapraszają do chary-
tatywnej akcji Serce od serca. 4 marca w sali sołeckiej 
w CIO w Przeźmierowie  w godzinach 16.00 -18.00 pod 

okiem pań Karoliny i Ewy Nowak będziemy szyć poduchy dla 
pań po mastektomii. Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy! Zgłoszenia udziału w tej akcji przyjmuje Sołtys Kata-
rzyna Preyer, tel. 508 355 505.

~ Katarzyna Preyer
Sołtys Przeźmierowa

Elektroniczna  
Karta Mieszkańca 
Odpowiadając na sugestie mieszkańców i partnerów 

przygotowujemy elektroniczną Kartę Mieszkańca. 
Nowy system ruszy w marcu i przez kilka miesięcy 

będą ważne karty nowe i dotychczasowe. Docelowo nowa, 
elektroniczna Karta będzie dostępna w aplikacji mObywatel. 

Szczegóły opiszemy w przyszłym numerze gazety.
~ ARz
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Po zebraniach

Zakończyły się zebrania wiejskie. Na każdym z nich 
sołtysi przedstawiali sprawozdania z działalności 
w 2022 r. oraz prezentowały swoje plany na 2023 

rok. Potem Wójt Tadeusz Czajka omawiał sytuacje finanso-

wa Gminy, prezentował ogólnogminne i lokalne wyniki głoso-
wania w Planie Rozwoju Lokalnego i zachęcał do wspólnego 
tworzenia Społecznego Parku. Odpowiadał także na pytania 
mieszkańców. – Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój 
czas i przyszli na zebrania – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – To 
dla mnie jedna z najważniejszych możliwości bezpośredniego 
porozmawiania z mieszkańcami. ~ ARz

Nie otrzymamy dofinansowania budowy ulicy Ba-
torowskiej w Wysogotowie z II edycji Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Nasz wniosek znalazł się 

na liście rezerwowej – dopiero na 23. miejscu.
Chodzi o kilometrowy odcinek od ronda na drodze woje-

wódzkiej nr 307 do granicy z Gminą Dopiewo. To bardzo 
ważne połączenie komunikacyjne. Służy mieszkańcom dwóch 
gmin – Tarnowa Podgórnego i Dopiewa (w szczególności ze 
Skórzewa i Dąbrowy). Łączy drogę wojewódzką nr 307 z dro-
gą powiatową 2401P (biegnącą z Poznania przez Skórzewo, 
Dąbrówkę do Dopiewa). Dziennie przejeżdża tu ok. 4 tysiące 
pojazdów. Statystyki Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego potwierdzają wysokie ryzyko zagrożeń wypadka-
mi drogowymi w tym miejscu.

– Przygotowany przez nas projekt uwzględnia zarówno po-
trzeby ruchu samochodowego, jak i zapewnia bezpieczeństwo 
pozostałym użytkownikom drogi – mówi Wójt Tadeusz Czaj-
ka. – Zaplanowaliśmy budowę jezdni o szerokości 5,60-5,80 
m, skrzyżowań, w tym dwóch wyniesionych, chodników po obu 
stronach, sześciu wyniesionych przejść dla pieszych, a także 
budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę i przebudowę 
oświetlenia z wymianą na ekologiczne ledy. 

Batorowska (znowu)  
 bez rządowego wsparcia

Pamiętajmy, że Wysogotowo charakteryzuje się stale rosną-
cą liczbą mieszkańców. Obecnie (wg rejestru REGON) funk-
cjonuje blisko 580 podmiotów gospodarczych i punktów usłu-
gowych. Mieszczą się tutaj siedziby dużych i małych firm, 
reprezentujących różne branże, m.in. motoryzacyjną, farma-
ceutyczną, budowlaną i meblarską. Ta liczba będzie nadal ro-
snąć, ponieważ w Wysogotowie są jeszcze wolne tereny inwe-
stycyjne. Zatem ruch na ulicy Batorowskiej będzie nadal rósł, 
bo mieszkańcy tą drogą dojeżdżają do szkół, punktów usługo-
wych, ośrodków sportu i kultury. Stąd pilna potrzeba wybudo-
wania jej w dobrym standardzie.

Pozwolenie na budowę Gmina otrzymała w lipcu 2021 r. 
Wówczas złożony został pierwszy wniosek o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg… i znalazł się na liście 
rezerwowej. 

Szacowany koszt przebudowy wynosi 11 mln zł. W sierpniu 
2022 roku, w kolejnym rozdaniu, Gmina ponownie wystąpiła 
o dofinansowanie w kwocie 5 mln zł. I znowu wniosek jest na 
liście rezerwowej – na 23. miejscu. 

– Wniosek, chociaż spełnia wszystkie formalne kryteria, nie 
znajduje poparcia u rządzących – mówi Wójt Tadeusz Czajka. 
– Nie rozumiem tej decyzji, bo uważam, że to bardzo ważna in-
westycja.  ~ ARz
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Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Prace związane z budową ul. Letniskowej wstrzymane 
w związku z trwającymi uzgodnieniami z ZDM Poznań 
oraz UM Poznań w sprawie odstąpienia od budowy od-
cinka chodnika na wniosek mieszkańców

Trwa przebudowa ul. Platynowej oraz skrzyżowania 
Szamotulska / Kasztanowa / Platynowa 

Trwa procedowanie w Starostwie naszego wniosku 
o zezwolenie na przebudowę ul. Wypoczynkowej

Batorowo
Z uwagi na ceny złożonych ofert przewyższające środki 
w budżecie unieważniliśmy przetarg na wybór wyko-
nawcy budowy chodnika w ul. Batorowskiej. Ponow-
ny przetarg ogłosimy w połowie lutego – rozpoczęcie 
robót będzie możliwe po wykonaniu przez TP-KOM ka-
nalizacji sanitarnej oraz przez ENEA Operator przyłącza 
elektroenergetycznego.

Trwa postępowanie przetargowe na remont świetlicy 

Ceradz Kościelny
Trwa rozbudowa szkoły podstawowej.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę oświetlenia ul. Jankowickiej (od istniejącego 
oświetlenia w kierunku Jankowic)

Chyby
Trwa przebudowa ul. Kasztanowej

Trwa przebudowa kolizji energetycznej z projektowa-
nym budynkiem świetlicy

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wy-
konania nawierzchni na ul. Pomarańczowej

Góra
Trwa budowa dróg na osiedlu „Opałki” – etap I 

Jankowice
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę oświetlenia ul. Ogrodowej (w kierunku Ceradza 
Kościelnego)

Trwa uzupełnianie oświetlenia przy ul. Poznańskiej 
(dwie lokalizacje), w tym doświetlenie przejścia dla 
pieszych przez ul. Przemysłową

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ścieżki rowerowej do Rumianka

Lusowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy 
łącznika ul. Jutrzenki z ul. Prostą

Trwa termomodernizacja starego budynku szkoły 
z salą gimnastyczną

Posiadamy zezwolenie na budowę oświetlenia wzdłuż 
ul. Wierzbowej

Trwa procedura przetargowa na budowę pomostu 
łączącego ścieżkę rekreacyjną wzdłuż Jeziora Lusow-
skiego

Dodatek gazowy dla gospodarstw 
domowych w 2023 roku 

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać 
zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. 

Refundacja przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne 
źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe. Źródło ogrzewania musi 
być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB 
do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła 
ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. Przeciętne mie-
sięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie mogą przekra-
czać 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. 
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje do-
chód z 2021 r., dla złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. – dochód z 2022 r. 

Organem uprawnionym do wypłaty refundacji podatku VAT dla indywidualnych 
odbiorców paliw gazowych jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Jak otrzymać dodatek do gazu?
•	 refundację VAT można się ubiegać przez cały 2023 rok, 
•	 	przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – organ właściwy prześle 

informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamiesz-
czony we wniosku,

•	 	do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw ga-
zowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty,

•	 	wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej fak-
tury załączonej do wniosku,

Wniosek należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie  Podgórnym 
(bud. C Urzędu Gminy, ul. Poznańska 94) lub w Filii Urzędu w Przeźmierowie (ul. 
Orzechowa 1). Zwrot VAT rozliczać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarno-
wie Podgórnym. ~ ARz

Terminale do sprzedaży biletów 
za pomocą zbliżeniowych kart 
płatniczych zostały właśnie za-

montowane i uruchomione w autobu-
sach TPBUS na liniach nr: 801, 802, 
803, 804, 811, 812, 813, 821, 882, 886, 
889 i 258. Oznacza to, że podróżując 
po Poznaniu i aglomeracji można kupić 
jednorazowy bilet czasowy lub 24-go-
dzinny przy użyciu zbliżeniowej karty 
płatniczej lub smartfona obsługującego 
technologię HCE lub NFC.

Nowy system znacznie rozszerza sieć 
sprzedaży, ponieważ nie ma potrzeby za-
kupu papierowego biletu przed wejściem 
do pojazdu. Należy pamiętać o tym, że 
bilet nie jest drukowany, a terminal nie 
drukuje potwierdzenia transakcji.

W przypadku kontroli, jeśli transakcja 
będzie wykonana kartą zbliżeniową, to 
właśnie ta karta powinna zostać przy-
łożona do czytnika kontrolera. Jeśli po-

dróżny będzie płacił za bilet smartfonem 
z podpiętą kartą, wówczas do czytnika 
kontrolera będzie trzeba zbliżyć telefon 
pamiętając, żeby mieć włączony NFC. 
Ważność biletu będzie można sprawdzić 
w terminalu zainstalowanym w autobu-
sie lub tramwaju, którym aktualnie po-
dróżujemy.

Więcej informacji na stronie interne-
towej ZTM Poznań. ~ JZ

W autobusach TPBUS 
zapłacisz kartą
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Budżet Inicjatyw Społecznych 2023

Przypominamy, że rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne. Oto harmonogram:

13 – 17 lutego pobieranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka 
do danego przedszkola

27 lutego – 17 marca
(w postępowaniu uzupełniającym: 29 maja – 2 czerwca)

złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

3 kwietnia
(w postępowaniu uzupełniającym: 5 czerwca)

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych

3 – 14 kwietnia 
(w postępowaniu uzupełniającym: 5 – 13 czerwca)

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przed-
szkola w formie oświadczenia

24 kwietnia 
(w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca)

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W przedszkolach oraz na gminnej stronie internetowej dostępny jest informator dla rodziców, zawierający powyższy harmo-
nogram, kryteria naboru oraz opis procedury odwoławczej i postępowania uzupełniającego. 

~ ARz 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Znamy wyniki pierwszej edycji
Wszystkie głosy oddane w I edycji Budżetu Inicjatyw Spo-

łecznych zostały już policzone. Oddano łącznie 1686 głosów, 
z czego 12 nieważnych (nieczytelny podpis, brak podpisu, 
brak danych, brak znaku „x” przy wybranym projekcie). Inter-
netowo oddano 797 głosów ważnych, za pomocą kart papiero-
wych – 877 głosów ważnych.

Najwięcej – 515! – głosów uzyskał projekt organiza-
cji w Wysogotowie w czerwcu wydarzenia pod nazwą „Noc 
Świętojańska” – tę inicjatywę zgłosiła Elżbieta Nowocień 
z Wysogotowa. 

Na drugim miejscu jest propozycja jesiennego rajdu rowero-
wego śladem fotografii Tarnowa Podgórnego, zgłoszona przez 
Łukasza Dudę z Tarnowa Podgórnego – zebrała 508 głosów.

Trzecim projektem, który otrzyma dofinansowane z gmin-
nego budżetu, jest wrześniowa Biesiada u sąsiada w Przeźmie-
rowie, której pomysłodawcą jest Ireneusz Rembalski z Prze-
źmierowa. Ta propozycja zyskała 415 głosów.

Każda z powyższych inicjatyw otrzyma wsparcie w wyso-
kości 8 000 zł z gminnego budżetu.  

Niewystarczające poparcie zyskała Noc Świętojańska nad 
Jeziorem Lusowskim (211 głosów) zgłoszona przez Karolinę 

Nowak z Lusowa oraz warsztaty ceramiczne (25) zapropono-
wane przez Ewę Juskowiak z Tarnowa Podgórnego. Szczegó-
łowe wyniki znajdują się na naszej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Zgłoś projekt do kolejnej edycji BIS
Od 1 marca można składać propozycji inicjatyw do drugiej 

edycji tegorocznego Budżetu Inicjatyw Społecznych w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Formularze można pobrać na naszej 
stronie w zakładce Konsultacje społeczne oraz w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii w Przeźmierowie.

W ramach budżetu każdorazowo mogą być zgłoszone pro-
jekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których 
realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kul-
turalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gmi-
nę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty 
nie mogą dotyczyć inwestycji.

Maksymalne dofinansowanie to 8 tys. zł na jeden projekt, 
a łącznie na II edycję BIS zarezerwowano 24 tys. zł w gmin-
nym budżecie. 

~ ARz

Informujemy, że dyżury w punk-
cie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Tarnowie Podgórnym są pełnione 

w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 
Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym 
w następujących terminach:

• poniedziałek – w godz. 14.00-18.00
•  wtorek, środa, piątek  

– w godz. 8.00-12.00

• czwartek – w godz. 11.00-15.00
Udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej odbywa się po wcześniejszym 
telefonicznym lub mailowym umówie-
niu wizyty pod nr tel. 61 84 10 797, 
kom. 572 157 488,  email: pomocpraw-
na@powiat.poznan.pl lub po samodziel-
nej rejestracji online pod adresem http://
np.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i nieod-
płatne poradnictwo obywatelskie przy-
sługują osobie, która nie jest w sta-
nie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej, w tym osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działalność go-
spodarczą niezatrudniającej innych osób 
w ciągu ostatniego roku.

~ ARz

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
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Lusówko
Trwa procedowanie projektu organizacji ruchu na czas 
budowy kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozaliń-
skiej i Sierosławskiej

Z uwagi na ceny złożonych ofert znacznie przewyż-
szające środki w budżecie unieważniliśmy przetarg na 
wybór wykonawcy budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Gra-
bowej do ul Rejsowej), ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej 
do ul. Tarnowskiej) oraz Bursztynowej (od ul Rejsowej 
do ul. Tarnowskiej)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla I eta-
pu budowy ul. Sierosławskiej (od strony ul. Dopiew-
skiej)

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej do Lusowa wzdłuż ul. Grabowej

Przeźmierowo
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę oświetlenia na ul. Akacjowej

Trwają prace przy przebudowie ul. Sosnowej

W trakcie wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych 
na ul. Rynkowej 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę łącznika ul. Rzemieślniczej z ul. Bukowską

Zawarliśmy z wykonawcą umowę na budowę ul. Zaci-
sze

Rumianek
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Szkolnej (od ul. Nowej do 
PSZOK)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ścieżki rowerowej do Jankowic

Sady
Zakończono prace przy budowie dodatkowego pasa 
ruchu oraz zatoki autobusowej w ul. Za Motelem

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej

Dokonaliśmy wyboru wykonawcy budowy części ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa 
w ramach II etapu 

Sierosław
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Prostej (od 
ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia ul. Diamentowej

Swadzim
Zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej 
dla budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 
Poznańskiej

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Demokracji i Integracji Obywa-
telskiej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy ul. Ks. Bryzy

Trwa opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. 
Romaszewskiego w zakresie uzupełnienia chodnika na 
brakujących odcinkach (od budynków komunalnych 
do ul. Pocztowej)

Trwa planowanie kolejnych nasadzeń w Parku Spo-
łecznym

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia na ul. Żurawinowej, Aroniowej 
i Agrestowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia na odcinku ul. Sowiej (od ul. Szumin 
do końca działki firmy Schattdecor)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę chodnika na ul. Sowiej

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
budowy chodnika w ul. Szumin na odcinku od ul. So-
wiej do zjazdu do firmy Good Food

Posiadamy zezwolenie na budowę oświetlenia wzdłuż 
ul. Wierzbowej

Trwa budowa tężni w Termalnym Parku Zdrowia 

Trwa uzupełnianie oświetlenia przy ul. 27 Grudnia 
(w rejonie skrzyżowania z ul. Cichą i Sadową)

Zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej dla 
budowy oświetlenia ul. Jesiennej

Wysogotowo
Ponownie nie otrzymaliśmy dofinansowania do przebu-
dowy ul. Batorowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg – nasz wniosek znalazł się na liście rezerwowej

Wykonawca prac, których inwe-
storem jest Powiat Poznański, 
rozpoczął 8 lutego rozbudo-

wę ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgór-
nym. W związku z powyższym utrud-
nione będą przejazd i dojścia do posesji. 
I tak: na ulicy Szkolnej na odcinku od ul. 
23 Października do ul. Poznańskiej jest 
wprowadzony ruch jednokierunkowy 
(w kierunku ulicy Poznańskiej). 

W kierunku Kaźmierza wyznaczony 
jest objazd ulicami: Poznańską, Rokiet-
nicką i 23 Października. Zalecamy ko-
rzystanie z obwodnic.

Przez cały okres obowiązywania ru-
chu jednokierunkowego na ul. Szkol-
nej, funkcjonować będzie przystanek na 

ul. Poznańskiej przed skrzyżowaniem 
z ul. Rokietnicką. Na przystanku zatrzy-
mywać się będą autobusy linii nr 802 
(przystanek końcowy) i 813. Z uwagi na 
lokalizację tymczasowego przystanku, 
miejsca postojowe w tym miejscu zosta-
ną zlikwidowane – przy posesji nr 72. 

W pierwszej fazie prace prowadzone 
będą po wschodniej stronie ul. Szkolnej 
tj. od strony Placu Targowego. Ruch po 
tej stronie ulicy będzie ograniczony.

Rozbudowa, która potrwa do koń-
ca kwietnia będzie polegać na budowie 
nowej nawierzchni jezdni, chodników, 
budowie ścieżki rowerowej oraz 
budowie kanalizacji deszczowej.

~ ARz

Rusza rozbudowa ulicy Szkolnej  
w Tarnowie Podgórnym
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Za nami 31. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Po dwóch 

latach przerwy spowodowanej pande-
mią w końcu mogliśmy się spotkać ra-
zem w hali sportowej OSiR przy Zespole 
Szkół Technicznych, aby w samym sercu 
sztabu zagrać najpiękniej jak tylko potra-
fimy. No i zagraliśmy, a do tego na re-
kord, bo dziś wiadomo już, że zebrali-
śmy 450 534,94 złotych.

Finał WOŚP to zawsze zaskakujące 
aukcje, porywające koncerty, niecodzien-
ne happeningi, kwestowanie na ulicach 
wbrew niepogodzie, a przede wszystkim 
niesamowici ludzie, rozsyłający wokół 
siebie dobrą energię. To wszystko spra-
wia, że mimo intensywności każdego fi-
nału, wieść o Orkiestrze dociera daleko 
i głośno. Nie inaczej było w Gminie Tar-
nowo Podgórne!

Zagraliśmy na tropikalnej scenie
Wielkie muzyczne widowisko wystar-

towało w niedzielę o godz. 13.45 w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo 
Podgórne przy ul. Nowej 60. Tam też 
stanęła wyjątkowo kolorowa scena z fi-
nałową scenografią, która przeniosła nas 
w tropikalny świat – w końcu to wielka 
letnia zadyma w środku zimy. Przez cały 
dzień na scenie zaprezentowało się kil-
kunastu wokalistów, iluzjonistka, kilku-
dziesięciu tancerzy, a na zakończenie na 
scenie zagrał zespół Elektryczne Gita-
ry. Tradycyjnie już o program sceny za-
dbał Gminny Ośrodek Kultury SEZAM.

Ile zebraliśmy kasy?
Bez nich Finał WOŚP nie byłby możli-

wy. Mowa oczywiście o wolontariuszach, 
którzy 29 stycznia wyszli na ulice Gminy 
Tarnowo Podgórne. Wyjątkowo kolorowi, 
wyposażeni w finałowe gadżety, identyfi-
kator i puszkę zaprojektowaną przez sa-
mego Jurka Owsiaka zbierali pieniądze na 
walkę z sepsą – zebrali 127 028,28 zł. Od 
kilku lat naszym wolontariuszom i przed-
siębiorcom towarzyszą eSkarbonki, czyli 
elektroniczne wersje tekturowych puszek, 
do których „przelano” 56 331 zł – w tym 
roku swoją cegiełkę w ten sposób dołoży-
ło się 656 osób. 

TOP 10 wolontariuszy:
Nadia Schiller – 4 322,19 zł
Amelia Paluch – 3 732,77 zł
Natalia Piechota – 3 581,74 zł

Daria Łapszewicz – 2 760,48 zł
Lena Knapska – 2 045,51 zł
Hanna Jędrzejewska – 1 949,66 zł
Maciej Wiszumirski – 1 878,05 zł
Patrycja Hudzińska – 1 793,10 zł
Oliwia Nowak – 1 790,64 zł
Karolina Warmuz – 1 780,56 zł
TOP 10 eSkarbonki:
Maksymilian Przybylski-Aleksiuk – 

7 629 zł
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsię-

biorców – 4 050 zł
Antoni Smorawiński – 3 725 zł
Medical Design Studio – 2 734 zł
Novoferm Polska – 2 700 zł
Kimball Electronics Poland Sp. Z o.o. 

– 1 776 zł
Duon Dystrybucja Sp. Z o.o. – 1 760 zł
Curtis Health Caps S.A. – 1 690 zł
Malwina Posadzy – 1 500 zł
Vector Properties Sp. Z o.o. – 1 030 zł
Rekordowo też zbieraliśmy do puszek 

firmowych i stacjonarnych, które od 10 
grudnia pojawiły się w różnych lokali-
zacjach w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Przez ten czas do puszek stacjonarnych 
mieszkańcy wrzucili 144 350,61 zł. 

TOP 10 puszek stacjonarnych:
Sklep Koralik – 73 854,42 zł
Tarnowo Podgórne Biega – 8 117,75 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowo 

Podgórne – 3 306,24 zł
OSiR – hala Przeźmierowo – 3 291,55 zł
OSiR – hala Baranowo – 3 231,40 zł
Kręgielnia Vector – 3 212,91 zł
OSiR – hala Tarnowo Podgórne – 

2 696,27 zł
Tarnowska Gospodarka Komunalna 

TP-KOM – 2 018,86 zł
Tarnowskie Termy – 1 900,44 zł
Koło Seniora w Przeźmierowie – 

1 914,58 zł

Mocną stroną naszego Finału WOŚP 
były licytacje Allegro dla WOŚP – tych 
było ponad 400 – oraz licytacje na scenie 
głównej! Łącznie wszystkie przedmioty 
i vouchery zostały wylicytowane za kwotę 
ponad 120 tysięcy złotych. Podczas tra-
dycyjnej licytacji na scenie za najwyższą 
kwotę wylicytowane zostało ekologiczne 
serce wykonane z materiałów wtórnych 
przez dzieci biorące udział w zajęciach 
w strefie Sireco ZUO Clean City (2 200 
zł), zestaw: smalec, chleb i ogórki od I Za-
stępcy Wójta (1600 zł) oraz zestaw sprzą-
tający od Tarnowskiej Gospodarski Ko-
munalnej TP-KOM (1050 zł).

TOP 10 aukcji Allegro dla WOŚP:
Dożywotni dostęp do abonamentu LE-

GIMI – 7 877 zł
Bezowe szaleństwo, czyli tort od I Za-

stępcy Wójta Ewy Noszczyńskiej – Szku-
rat – 4 402 zł

Statuetka WOŚP od firmy Kazimieruk 
– 4 150 zł

Pobyt w Osadzie na skraju puszczy – 
2 950 zł

Pobyt w Luxury Resort Norweska Do-
lina – 2 700 zł

Fotel Nome od NOTI – 1 725 zł
Piłka z autografami zawodników Le-

cha Poznań – 1 525 zł
Ślub na WOŚP od Wójta Tadeusza 

Czajki – 1 440 zł
Weekend z Audi Q4 E-TRON od Gru-

py Cichy-Zasada – 1 425 zł
Statuetka 31. Finału WOŚP z autogra-

fem Jurka Owsiaka – 1 300 zł
– Dziękuję za współpracę wszystkim 

zaangażowanym osobom, które tworzą 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – w szczególności pracowni-
kom Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, 
Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – podsumo-
wuje Barbara Przyjemska, Szef Sztabu 
WOŚP w Tarnowie Podgórnym.

Tradycyjnie już Szef Sztabu nagrodzi 
dziesięciu wolontariuszy kwestujących 
w terenie, którzy zakończyli zbiórkę z naj-
wyższym wynikiem. 

 ~ sztab WOŚP TP

Zagraliśmy na rekord z WOŚP: 
Mamy ponad 450 tysięcy złotych!
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Nowy rok w naszej Gminie witamy przez cały styczeń. 
Już pierwszego dnia roku przez każdą miejscowość 
przejechała kolorowa i wesoła Eskapada Noworocz-

na. A 28 stycznia w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół 
Technicznych Tarnowo Podgórne odbył się tradycyjny Kon-
cert Noworoczny. Gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli 
delegaci z Kamieńca Podolskiego – naszego ukraińskiego 
miasta partnerskiego: Denys Szewczuk, Doradca Posła Radny 
Najwyższej Ukrainy Mykoli Stefanczuka oraz Anatoli Berna-
szewski, Doradca Starosty Rady Powiatowej w Kamieńcu Po-
dolskim Michaiła Simaszkiewicza. 

W pierwszej części wydarzenia odbyła się Gala „Aktywni 
Lokalnie”. W tym roku za działalność społeczną zostali przez 
Wójta wyróżnieni:

-  Anna Gryska, Przewodnicząca Koła Seniorów w Tarno-
wie Podgórnym w latach 2016-2022,

- Jakub Marchlewski, Prezes Fundacji „Jacek z Szafy”,
-  Ryszard Balcerkiewicz, Prezes Tarnowskiego Stowarzy-

szenia Przedsiębiorców. 

Laureaci wysłuchali laudacji na swój temat, przyjęli nagro-
dy z rąk Wójta i Przewodniczącej Rady Krystyny Semby oraz 
otrzymali dedykację muzyczną od Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej.

W imieniu mieszkańców Kamieńca Podolskiego Denis 
Szewczuk podziękował za wsparcie okazywane przez naszą 
Gminę jego rodakom, walczącym o wolność i tym, którzy zna-
leźli u nas schronienie. 

Tę część wieczoru zakończył toast noworoczny, wzniesiony 
przez Wójta Tadeusza Czajkę. 

Po przerwie w muzyczną podróż zabrała wszystkich Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, której to-
warzyszyły tarnowskie Mażoretki. Niespodzianką wieczoru 
był występ grupy tanecznej Senior Dance Stars z Fundacji Ni-
gdy nie jest za późno i Jakuba Rajmana – do wspólnego tańca 
zaproszona została również publiczność! 

~ ARz

Rok przywitany koncertowo!
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Anna Gryska
Przewodnicząca Koła  

Seniorów w Tarnowie Podgór-
nym w latach 2016 – 2022 

Mieszkanka Tarnowa Podgórne-
go od 30 lat. Aktywnie dzia-
ła w Zarządzie Koła Senio-

ra w Tarnowie Podgórnym – w latach 
2013-2015 była Zastępcą Przewodni-
czącego, następnie w latach 2016-2022 
pełniła funkcję Przewodniczącej Koła, 
a w obecnej kadencji jest Sekretarzem 
tej organizacji.  

Niezwykle pracowita i uczynna. Dzię-
ki jej zaangażowaniu członkowie Koła 
Seniora uczestniczą w gminnych wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych, 
a tarnowskie Koło ściśle współpracuje 
z podobnymi organizacjami na terenie 
Gminy. 

Przez cały czas trwania pandemii 
troszczyła się o bezpieczeństwo, zdro-
wie i kondycję psychiczną seniorów. 
Dbała o to, by członkowie Koła utrzy-
mywali – chociażby zdalnie, telefonicz-
nie i przy zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa sanitarnego – regularne kontakty 
i wspierali się wzajemnie.  

Stale podkreśla, że seniorzy stanowią 
ważną grupę naszej społeczności lokal-
nej – są skarbnicą wiedzy i doświadcze-
nia. Uważa, że najważniejsze są trwa-
łe, pozytywne relacje międzyludzkie, 
zwłaszcza międzypokoleniowe. 

Jakub Marchlewski
Prezes Fundacji  

Jacek z Szafy

Mieszkaniec Przeźmierowa, 
prowadzi działalność charyta-
tywną na terenie Gminy Tar-

nowo Podgórne i poza jej granicami. 
We własnym domu otworzył prywat-

ny dom kultury, na którego scenie pro-
muje artystów z różnych środowisk 
i różnych obszarów kultury, literatury 
i muzyki. 

W latach 2018-2020 był liderem po-
znańskiej grupy wolontariuszy, która 
prowadziła charytatywną akcję „Zupa 
Wolności”, skierowaną do osób w kry-
zysie bezdomności. Po wybuchu pande-
mii zainicjował szereg działań, wspie-
rających osoby samotne i zagrożone 
wykluczeniem. 

Od momentu wybuchu wojny w Ukra-
inie bardzo angażuje się w działania po-
mocowe dla uchodźców. Początkowo 
prowadził punkt pomocy we własnym 
domu, obecnie wolontariusze Funda-
cji prowadzą Gminny Punkt Pomocy 
w Przeźmierowie, który co tydzień słu-
ży pomocą dziesiątkom potrzebujących. 
Jednocześnie, w oparciu o kontakty na-
wiązane przy akcjach pomocy protestu-
jącym na Majdanie, koordynuje wysył-
kę darów rzeczowych do Ukrainy.

W 2022 roku uruchomił wydawnic-
two JDC, by promować autorów, którzy 
mimo niepełnosprawności, chcą dzielą 
się swoimi talentami.

Człowiek wrażliwego serca, wyczu-
lony na krzywdę ludzką i niesprawiedli-
wość społeczną. Uważa, że każdy czło-
wiek ma prawo do godnego życia i do 
szacunku społecznego.

Ryszard Balcerkiewicz
Prezes Tarnowskiego Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców

Członek-założyciel Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców – organizacji integrującej 

i promującej środowisko przedsiębior-
ców Gminy Tarnowo Podgórne. Przez 
dwie pierwsze kadencje był Członkiem 
Zarządu, a od 2020 roku pełni funkcję 
Prezesa.

Uważa, że w świecie biznesu sukces 
finansowy jest równie ważny jak spo-
łeczna odpowiedzialność przedsiębior-
ców. Dlatego szczególną wagę przy-
wiązuje do przestrzegania szacunku dla 
każdego pracownika poprzez tworzenie 
warunków do ich zawodowego i osobi-
stego rozwoju. 

Był orędownikiem utworzenia 
w Gminie Tarnowo Podgórne placów-
ki kształcenia zawodowego. Zaangażo-
wany w organizację i funkcjonowanie 
Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne.

W lutym 2022 roku, po rozpoczęciu 
agresji rosyjskiej na Ukrainę, jako jeden 
z pierwszych przystąpił do organizowa-
nia pomocy rzeczowej. Zaangażował 
członków i sympatyków Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców do 
przeprowadzenia zbiórki finansowej na 
portalu crowdfundingowym. Bez waha-
nia pojechał na granicę polsko-ukraiń-
ską, by przekazać pierwszą karetkę, do 
dziś czuwa nad organizacją kolejnych 
transportów. 

Jest niewyczerpanym źródłem ener-
gii do pozytywnego działania na rzecz 
wolnej Ukrainy i skutecznym orędowni-
kiem idei bezinteresownego pomagania. 
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Plany działań priorytetowych

W pierwszym półroczu 2023 r. funkcjonariusze z Po-
sterunku Policji w Przeźmierowie i Straży Gminnej 
Tarnowo Podgórne, w ślad za informacjami od soł-

tysów oraz mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne zgłoszo-
nymi podczas konsultacji społecznych, dokonywać będą kon-
troli w następujących rejonach służbowych: 

Przeźmierowo, ul. Rynkowa (Park Kanikowskiego): 
dzielnicowy: asp. Daniel Kamiński, tel. 786 936 081
• zgłoszone zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu pu-

blicznym oraz zaśmiecanie
Baranowo, ul. Wiosenna 
dzielnicowy: asp. sztab. Daniel Ryczek, tel. 786 936 076
• zgłoszone zagrożenie: kradzieże elementów metalowych, 

w tym pokryw studzienek kanalizacyjnych
Tarnowo Podgórne, ul. Nowa (Tarnowskie Termy) 
dzielnicowy: sierż. Paweł Krauze, tel. 786 936 075
• zgłoszone zagrożenie: wykroczenia w ruchu drogowym, 

tj. nieprawidłowe parkowanie oraz utrudnianie ruchu pieszego 
i kołowego

Lusowo, ul. Nowa (teren przyległy do szkoły podst.) 
dzielnicowy: asp. Damian Michniewski, tel. 786 936 077
• zgłoszone zagrożenie: wykroczenia w ruchu drogowym, 

tj. nieprawidłowe parkowanie oraz utrudnianie ruchu pieszego 
i kołowego

Lusówko, ul. Dopiewska 
dzielnicowy: asp. Marcin Piasek, tel. 516 903 455
• zgłoszone zagrożenie: wykroczenia w ruchu drogowym tj. 

niestosowanie się kierowców pojazdów ciężarowych  do zna-
ku B-5 (zakaz wjazdu). 

Celem działań jest ograniczenie występowania kradzieży, 
wykroczeń w ruchu drogowym, spożywania alkoholu oraz za-
śmiecania miejsc publicznych, a tym samym poprawa poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Informacje oraz sugestie mieszkańców o innych rejonach 
zagrożonych w Gminie, w których niezbędna jest interwencja 
Policji lub Straży Gminnej, są na bieżąco analizowane i zleca-
ne do realizacji dzielnicowym Posterunku Policji w Przeźmie-
rowie oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
Kierownik Posterunku Policji w Przeźmierowie

Na zagraniczną pięciodniową wycieczkę zainteresowa-
nych mieszkańców zaprasza Sołtys z Radą Sołecką 
Tarnowa Podgórnego. W programie zwiedzanie sto-

licy Austrii, stolicy Słowacji oraz dwóch urokliwych czeskich 
miasteczek. 

Podczas wizyty w Bratysławie zobaczymy m.in. Parlament 
z panoramą miasta, Zamek Królewski, Stare Miasto z Kate-
drą Św. Marcina. Najstarsze ulice miasta, Pałac Palfich, Pałac 
de Pauliho, Pałac Komory Austrowęgierskiej, Bramę Michal-
ską, Kościół Franciszkański, Rynek z Ratuszem, Kościół Je-
zuicki, Pałac Arcybiskupa, Operę, Plac Hviezdoslava, Deptak 
przy Dunaju. W Wiedniu spędzimy dwa dni, przyjrzymy się 
Wzgórzu Kahlenberg, skąd dowodził siłami sprzymierzonymi 
król Jan III Sobieski w czasie odsieczy Wiednia. Zwiedzimy 
kościół św. Józefa i kaplicę Jana III Sobieskiego, Belveder, 
rezydencję księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, kościół św. Ka-
rola Boromeusza, nie zabraknie wpisanej na listę UNESCO, 
letniej rezydencji Habsburgów oraz Pałacu Schönbrunn wraz 
z ogrodami. W tym bogatym wiedeńskim programie znajdzie 
się również kompleks Vienna International Centre – jedno 
z czterech miejsc na świecie, w których mają siedzibę insty-
tucje ONZ, Hundertwasserhaus, słynny kompleks mieszkal-

ny, charakteryzujący się kolorową fasadą, tarasami i balko-
nami porośniętymi bogatą roślinnością. Przejazd Ringiem, 
reprezentacyjną aleją wytyczoną w miejscu dawnych murów 
obronnych, przy której znajdują się ekskluzywne kamienice 
i gmachy użyteczności publicznej, z których najsłynniejsze to 
Opera Miejska, Teatr Zamkowy, Parlament Republiki Austrii, 
Ratusz oraz Kościół Wotywny. Kolejną atrakcją będzie wizyta 
w Wiener Prater, Parku Miejskim z potężnym diabelskim mły-
nem oddanym do użytku pod koniec XIX w. Obowiązkowy 
spacer wiedeńską starówką przez dziedzińce Hofburga, zimo-
wej Rezydencji cesarskiej do Katedry św. Szczepana. 

Czechy to nie tylko Praga, dlatego odwiedzimy Ołomuniec, 
niewątpliwie jeden z ładniejszych miast Moraw zachwycający 
piękną architekturą. Podczas spaceru zobaczymy Rynek Gór-
ny z Kolumną Trójcy Przenajświętszej (wpisany na listę UNE-
SCO) z gotycko renesansowym ratuszem z Orlojem. Spędzi-
my także czas w największym mieście na Morawach, Brnie 
oraz na kolacji w zabytkowej piwnicy Templariuszy z degu-
stacją wina i muzyką. Wyjazd współfinansowany ze środków 
Gminy Tarnowo Podgórne, koszt uczestnictwa w wycieczce to 
1600 zł/osobę (podana cena obejmuje: przejazdy autokarem 
z klimatyzacją, 4 noclegi w hotelu w Hodoninie/Czechy***, 
4 śniadania w hotelu, 3 obiadokolacje w hotelu, 1 biesiadną 
kolację czeską, wymaganych przewodników miejscowych, 
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenia KL 
i NNW, zestawy Tour Guide, opiekę pilota wycieczki). Orga-
nizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w przy-
padku uzasadnionych okoliczności. Szczegółowy program 
oraz zapisy z wpłatą u Sołtysa Piotra Owczarza po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Bratysława • Brno • Ołomuniec • Wiedeń



luty 2023 | sąsiadka~czytaj |    11

~ aktualności

Sołtys wraz z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego zapra-
szają zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w integracyjnej jednodniowej wycieczce z przewod-

nikiem po Bydgoszczy. Wyjazd 15 kwietnia (sobota) o godz. 
7.00 z parkingu zlokalizowanego przy kościele w Tarnowie 
Podgórnym. Miasto Bydgoszcz, choć jest jednym z najwięk-
szych miast w Polsce, nie należy do najpopularniejszych 
kierunków podróżniczych w naszym kraju. Nie oznacza to 
jednak, że nie ma się czym pochwalić, a wręcz przeciwnie 
zasługuje na uwagę głównie ze względu na swoją wyjątko-
wą architekturę, imponujące rzeźby czy bogatą kulturę mu-
zyczną. W programie zwiedzanie Starego Miasta, które z ra-
cji położenia nad rzeką Brdą nazywane jest Wenecją Północy. 
Malownicze kanały, szumiące jazy wodne i Wyspa Młyńska 
tworzą niezwykły klimat porównywalny z włoską Wenecją. 
Podczas spaceru z przewodnikiem będzie można zobaczyć 
także bydgoski Stary Rynek, Ratusz, Katedrę pw. św. Marci-
na i Mikołaja, kamienicę Jana Twardowskiego, spichlerze nad 
Brdą i barkę Lemara. Nie zabraknie przejścia ulicą Gdańską, 
gdzie dostrzeżemy szereg pięknych kamienic eklektycznych 
oraz podziwiania Dzielnicy Muzycznej z Parkiem im. Jana 
Kochanowskiego i symbolem miasta, czyli rzeźbą Łuczniczki. 
Punktem obowiązkowym będzie wejście do Muzeum Mydła 
i Historii Brudu. Tam zapoznamy się z historią higieny czło-
wieka oraz produkcji i używania mydła. Prócz tego weźmie-

Bydgoszcz na jeden dzień

my udział w warsztatach – każdy wykona własne mydełko, 
które będzie mógł zabrać do domu. Po zrealizowaniu tego 
ambitnego programu udamy się w drogę powrotną do Tarno-
wa Podgórnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmia-
ny programu w przypadku uzasadnionych okoliczności. Koszt 
udziału w wycieczce to 110 zł / osobę i obejmuje przejazd 
w dwie strony, opiekę pilota wycieczki, obiad, wstęp do zwie-
dzanych obiektów i usługę przewodnika turystycznego. Zapi-
sy wraz z wpłatą u Sołtysa Piotra Owczarza po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 603 601 933.

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Ekoschematy jako dodatek do płatności bezpośrednich
Komisja Europejska 31 sierpnia 2022 r. zatwierdziła przy-

gotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Poli-
tyki Rolnej na lata 2023-2027. W ramach WPR przewidziano 
szereg interwencji w zakresie między innymi ochrony środo-
wiska, konkurencyjności gospodarstw czy zrównoważonego 
rozwoju.

Celem realizacji przez beneficjentów działań w ramach eko-
schematów jest ochrona różnorodności biologicznej i klimatu. 
Wsparcie dla konkretnego ekoschematu ma formę płatności 
rocznej dla wszystkich kwalifikujących się hektarów objętych 
zobowiązaniami (lub zwierząt w przypadku dobrostanu zwie-
rząt). Płatności te są dla rolnika płatnościami dodatkowymi 
i dobrowolnymi w ramach płatności klimatu oraz dobrostanu 
zwierząt, które wykraczają ponad wymogi określone w wa-
runkowości.

W ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się 
o płatności związane z:

• obszarami z roślinami miododajnymi,
• prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowa-

nej Produkcji Roślin,
• biologiczną ochroną upraw,
• retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
• dobrostanem zwierząt,
• rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami od-

żywczymi.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżyw-
czymi

Celem interwencji jest wsparcie praktyk rolniczych, któ-
re zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 
z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. Cel ten ma 
zostać osiągnięty poprzez następujące praktyki:

• ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
• międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
• opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant 

podstawowy i wariant z wapnowaniem,
• zróżnicowana struktura upraw,
• wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 go-

dzin od aplikacji,
• stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi meto-

dami niż rozbryzgowo
• uproszczone systemy upraw,
• wymieszanie słomy z glebą.
Problem polega na tym, że nie ukazały się jeszcze stosowne 

akty prawne regulujące powyższe zagadnienia. Doświadcze-
nie lat ubiegłych wskazuje, że przepisy zostaną opublikowa-
ne z końcem lutego lub na początku marca bieżącego roku. 
Doradcy rolniczy WODR trzymają rękę na pulsie i w stosow-
nym czasie zorganizują odpowiednie szkolenia. Prośba do rol-
ników o kontakt: Wiesław Biały 501 34 34 33 i Tomasz Biały 
797 501 719.

Opracował: ~ Wiesław Biały

Informacje dla rolników
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 24 stycznia

~ sprawozdanie

Pierwsza sesja Rady Gmi-
ny w 2023 r. odbyła się 
24 stycznia. Wejście Rady 

w nowy rok nosiło znamio-
na znacznej pracowitości, któ-
ra bez wątpienia będzie naszym 
udziałem przez kolejne miesią-
ce. Przyjęty porządek obrad pod 
względem tematyki nie odbie-
gał od innych sesji. Spośród 20 
projektów uchwał 2 dotyczy-
ły bowiem problemów związa-
nych z gospodarką przestrzenną, 
8 – z gospodarowaniem nieru-
chomościami, a 2 – z finansami 
Gminy. Przekrój tematyczny nie-
mal doskonale odpowiadał więc 

zwyczajowej strukturze proble-
matyki prac naszego samorządu. 

Pierwszy projekt dotyczył wy-
boru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla nieruchomości, 
na których zamieszkują miesz-
kańcy oraz ustalenia stawki tej 
opłaty. Po wyjaśnieniach na za-
dane pytania Rada uchwaliła, że 
od 1 lipca 2023 r. będzie obo-
wiązywać stawka 29 zł od jed-
nego mieszkańca miesięcznie 
przy zbiórce selektywnej, a jeże-
li właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych selek-
tywnie, to stawka miesięczna od 
jednego mieszkańca miesięcznie 
wynosić będzie 58 zł.

Ponadto dokonano zmiany 
w budżecie Gminy oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. 
Nowelizacja dotyczyła niewie-
lu pozycji w dochodach i wy-
datkach. Uchwalono plan zago-
spodarowania przestrzennego 
dla terenów pomiędzy ul. Szero-
ką i ul. Krótką w Kokoszczynie 
oraz przystąpiono do opracowa-
nia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenów przy ul. Batorowskiej 
w Wysogotowie. 

Rada wyraziła też zgodę na 
kupno 2 działek w Lusowie, 3 
działek Lusówku – wszystkie 
znajdują się na terenach przezna-
czonych pod drogi wewnętrzne. 
Wyrażono zgodę na odstąpienie 
od trybu przetargowego sprze-
daży nieruchomości położonej 
w Tarnowie Podgórnym (dział-
ki 1585/4 o pow. 92 m2) na po-
prawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej. 
Zezwolono na sprzedaż nieru-
chomości (dwóch działek po 92 
m2) położonych w Lusowie na 
Osiedlu Powstańców Wielkopol-
skich – będą one zbyte w trybie 
przetargu ograniczonego 
skierowanego do właścicieli 
nieruchomości sąsiednich. 

Rada przyjęła od Powiatu Po-
znańskiego do wykonania za-
dania zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi w zakre-
sie dotyczącym montażu tablic 
z pomiarami prędkości w oko-
licy przejścia dla pieszych wraz 
ze źródłem zasilania zlokalizo-
wanych przy: ul. Stefana Bato-
rego – świetlica, ul. Bukowska 
przy OSP Ceradz Kościelny, ul. 
Wiśniowa przy świetlicy Janko-
wice, ul. Szamotulska przy ul 
Bukowa/Jodłowa, ul. Dopiewska 
przy przedszkolu w Lusówku, ul. 
Nowa przy szkole w Lusowie od 
str. Batorowa. Gmina zrealizu-
je to zadanie i przekaże je jako 

pomoc rzeczową Powiatowi Po-
znańskiemu. 

Ustalono kryteria i liczbę 
punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych przed-
szkoli oraz do oddziałów przed-
szkolnych prowadzonych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne. Do-
konano zmian uchwał nr VII/104 
i 105/2019 w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w za-
kresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rze-
czowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób ob-
jętych wieloletnim programem 
rządowym „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 
i w tym samym temacie w spra-
wie podwyższenia kryterium do-
chodowego, uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywania. 

Rada zatwierdziła plan pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2023 r. 
i zapoznała się z planami pracy 
na 2023 Komisji stałych Rady 
Gminy. 

Wolne głosy i wnioski zakoń-
czyły LXIV sesję Rady Gminy. 
Następna odbędzie się 21 lutego. 

~ Krystyna Semba,  
Przewodnicząca Rady Gminy

Rada Gminy  
uchwaliła  

nowe stawki za 
gospodarowanie 

odpadami
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Galeria V.A. Gallery z Wysogotowa jest organizato-
rem wystawy w Paryżu „ALLUSION – ILLUSION” 
– wiosenny powiew sztuki polskiej na paryskich sa-

lonach. 
W ramach wystawy pokazane zostaną prace tercetu twór-

ców – Zofii Błażko, utytułowanej malarki konwencji Art déco; 
uznanego w świecie, nagrodzonego rekordową liczbą nagród 
w konkursach międzynarodowych grafika Pawła Kuczyńskie-
go i nie mniej znanego i uznanego rzeźbiarza Norberta Sarnec-
kiego. Jak czytamy w materiałach promujących wydarzenie: – 
Esencja wystawy „Allusion – Illusion” to gra niedopowiedzeń, 
subtelnych niuansów, symboli i ukrytych znaczeń, nawiązują-
cych do wrażliwości artystycznej tercetu twórców. Iluzoryczny 
charakter wystawy, nastraja do refleksji dzięki wizji realiów 
i ułudy uwiecznionych na płótnie przez Zofię Błażko, na papie-
rze przez Pawła Kuczyńskiego i wykutych w brązie przez Nor-
berta Sarneckiego. Wernisaż zaplanowano na 9 marca.

~ V.A. Gallery

Rodziców i uczniów, przygotowujących się do egza-
minu maturalnego lub ósmoklasisty, informujemy 
o możliwości skorzystania z oferty specjalnych kur-

sów z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego, prowadzo-
nych w formule online (1x w tygodniu) przez Fundację Miasto 
i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.   

Co zyskają uczniowie?
•  dowiedzą się, jakie są strategie rozwiązywana zadań egza-

minacyjnych,
•  omówią z nauczycielem kluczowe zagadnienia egzamina-

cyjne,
•  zrozumieją, z czym mają problem na lekcjach w szkole,
• nadrobią zaległości.
Koszt kursu z jednego przedmiotu to 262,50 zł przy cenie 

podstawowej za kurs 875 zł (opust dla maturzystów wynego-

cjował Powiat Poznański, a dla ósmoklasistów – nasza Gmi-
na).

Kurs dla maturzystów składa się z 25 godzin lekcyjnych (je-
den przedmiot) prowadzonych w formule online (1x w ty-
godniu). Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej 
Lecturus Junior w formie wykładów i ćwiczeń przy wspar-
ciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplika-
cji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym 
przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Zajęcia 
są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, na-
uczycieli z całego kraju, 

Szczegóły na temat tej oferty znajdują się na  https://sklep.
lecturus.pl 

~ ARz

Polska sztuka  
w Paryżu

Łatwiej do matury i egzaminu ósmoklasisty



14    | sąsiadka~czytaj |  luty 2023

w saunach będzie trochę niższa temperatura
aromaty i seanse dostosowane będą do wieku najmłodszych
saunamistrzowie będą edukować dzieci i dorosłych

strefa saun dostępna TYLKOdla rodziców / opiekunów z dziećmi

1188 lluutteeggoo 22002233

RRooddzziinnnnee SSaauunnoowwaanniiee

trzy seanse saunowe:
9:10 - klasyczny
9:50 - klasyczny
10:35 - peelingowy

99::0000 -- 1111::0000
2255 lluutteeggoo 22002233

99::0000-- 1111::0000

KKoobbiieeccee SSaauunnoowwaanniiee
strefa saunw tym czasie dostępna będzie TYLKO dla pań
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Parkujmy Razem!
Zapraszam Państwa do wspólnego tworzenia Społeczne-

go Parku Tarnowo Podgórne. To teren o powierzchni 
12 hektarów, położony na granicy trzech miejscowości: 

Tarnowa Podgórnego, Lusówka i Jankowic. Chcemy, by po-
wstał tam park oraz urządzenia sprzyjające rekreacji i wypo-
czynkowi na świeżym powietrzu.

Całość terenu przeznaczonego pod zalesienie została po-
dzielona na 100 działek – każda o powierzchni ok. 500 m2. 
Poprzez stronę internetową park.tarnowo-podgorne.pl moż-
na wybrać i zarezerwować działkę. Takiej rezerwacji może 
dokonać dowolna społeczność naszej Gminy: sołectwa, gru-
py mieszkańców, pracownicy firm, organizacje pozarządowe, 
kluby sportowe. W kolejnym kroku wystarczy wskazać termin 
sadzenia (marzec i kwiecień), a potem… w umówionym dniu 
spotkać się w terenie.  

W naszym Społecznym Parku zasadzimy sosnę pospolitą, 
modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, brzozę brodawko-

watą oraz lipę srebrzystą. Sadzonki – w zależności od gatunku 
– mają wysokość od 10 do 50 cm.

Gmina Tarnowo Podgórne pokrywa koszt zakupu sadzo-
nek i zapewnia sprzęt, ale oczywiście można przynieść własne 
szpadle, by więcej osób mogło jednocześnie pracować. Zale-
camy przyjście w stroju roboczym i obuwiu „ogrodowym”. 

Nasza akcję promujemy hasłem „Parkujmy razem” – teraz 
ma ono zachęcać do wspólnego tworzenia parku, ale także ma 
pokazywać, że w niedalekiej przyszłości to miejsce ma zachę-
cać do wypoczynku, relaksu i do wspólnego spędzania czasu 
razem. Do zwolnienia tempa życia, do zatrzymania się, jed-
nym słowem do „zaparkowania” wśród zieleni. 

Więcej informacji oraz możliwość rezerwacji działki znaj-
dują się na stronie internetowej park.tarnwo-podgorne.pl. 
Mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa pozy-
tywnym odzewem. Do zobaczenia w Społecznym Parku Tar-
nowo Podgórne! 
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~ tcwp

RUBRYKA KSIĘGOWA TCWP

Sprzedaż środka trwałego  
w 2022 roku a składka zdrowotna

W ramach Polskiego Ładu znowelizowano przepisy 
dotyczące określania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie zdrowotne. Metoda naliczenia 

składki zdrowotnej uzależniona jest od wybranej formy opo-
datkowania. 

KPIR (podatek liniowy lub progresywny) - sprzedaż 
środka trwałego a składka zdrowotna

Co do zasady podstawa wymiaru podatku dochodowego jest 
tożsama z podstawą wymiaru ZUS. Jednak od tej reguły jest 
odstępstwo. Na potrzeby podstawy wymiaru składki zdrowot-
nej stosuje się art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie usta-
wy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 
poz. 807 ze zm.). We wskazanej podstawie prawnej znajdzie-
my wytyczne, iż dochód do obliczenia składki nie będzie po-
większany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. W prze-
pisach brak jest jakiegokolwiek odniesienia do sposobu roz-
liczenia straty poniesionej na sprzedaży środka trwałego, co 
prowadzi do wniosków, iż strata ta powinna być rozliczona 
zgodnie z przepisami ustawy podatkowej tj. powinna obniżać 
podstawę wymiaru zarówno PIT, jak i ZUS. 

Przykład 1 
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą 

opodatkowaną podatkiem liniowym w 2015 r. nabył on środek 
trwały (naczepę). Środek trwały był amortyzowany. W 2022 r. 
nastąpiła jego sprzedaż. Na dzień sprzedaży pozostała jeszcze 
niezamortyzowana kwota do ujęcia w kosztach podatkowych. 
Na transakcji została poniesiona strata tj. cena sprzedaży była 
niższa niż cena zakupu.

Przedsiębiorca miał wątpliwości czy może stratę odliczyć 
z dochodu w działalności, więc wystąpił z wnioskiem o in-
terpretację do ZUS. ZUS w interpretacji indywidualnej 
z 3 sierpnia 2022 r. nr DI/200000/882/2022 wskazał, że 
w przypadku poniesienia straty na sprzedaży środka trwałe-
go podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
będzie dochód z podstawowej działalności gospodarczej bez 
uwzględnienia poniesionej straty. Odmienne stanowisko ZUS 
w tej samej sprawie zaprezentował podczas konsultacji telefo-
nicznej na infolinii COT.

W związku z przedstawionymi rozbieżnościami pomiędzy 
przepisami prawa a stanowiskiem ZUS, zalecane jest w takiej 
sytuacji każdorazowo wystąpić o interpretację, aby świadomie 
podejmować decyzję – o sposobie zaksięgowania transakcji na 
potrzeby przepisów ZUS.

Ryczałt – sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna
Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysoko-

ści uzyskanego przychodu. 
Wysokość stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynosi 

odpowiednio: 
roczny przychód do 60 000,00 
zł

 składka miesięczna 335,94 zł

roczny przychód powy-
żej 60 000,00 zł a mniej niż 
300 000,00 zł

 składka miesięczna 559,89 zł

roczny przychód powyżej 300 
000,00 zł

składka miesięczna 1 007,81 zł

W związku z powyższym każdorazowa sprzedaż, np. czy 
sprzedaż środka trwałego czy w ramach wykonywanych 
usług/dostaw, będzie wpływać na przychód narastająco i tym 
samym na wymiar podstawy wyliczenia składki zdrowotnej. 
Wartość sprzedaży środka trwałego zwiększa przychód z tytu-
łu sprzedaży towarów i usług podstawowej działalności, skut-
kiem czego podatnik może szybciej przekroczyć limit składki 
zdrowotnej.

Przykład 2
Pani Julita prowadziła działalność gospodarczą i wybrała 

formę opodatkowania na zasadach ryczałtu. Uzyskuje przy-
chód z działalności średnio w miesiącu w kwocie 4000 zł. 
Wartość łącznego przychodu z regularnej sprzedaży do grud-
nia 2022 r. wynosiła 44 000 zł (4000 x 11 miesięcy). Oznacza 
to, że comiesięczna składka zdrowotna w okresie, gdzie pod-
stawą był przychód od stycznia do listopada, była wyliczana 
w wysokości 335,94 zł, ponieważ przychód ze sprzedaży nie 
przekroczył 60 000 zł. W grudniu 2022 dodatkowo sprzedała 
samochód za kwotę 120 000 zł, samochód ten został wykupio-
ny z leasingu w styczniu 2022 r. Pani Julita zastanawia się czy 
sprzedaż samochodu w grudniu wpłynie na wysokość składki 
zdrowotnej?

Uzyskanie przychodu ze sprzedaży samochodu w kwocie 
120 000 zł spowoduje, że składki zdrowotne za 2022 r. będą 
opłacane w dwóch kwotach:

• od stycznia do listopada – w wysokości 335,94 zł;
• za grudzień – w wysokości 559,89 zł

Dodatkowo, z racji tego, że cały przychód uzyskany w 2022 
roku przekroczył kwotę 60 000 zł, i wynosi 168 000 zł po za-
kończonym roku pani Julita będzie zobowiązana do dopłaty 
różnicy w wysokości składki zdrowotnej za 11 miesięcy (od 
stycznia do listopada) w kwocie 2 463,45 zł [11 x (559,89 zł 
– 335,94 zł)].

~ TCWP
przy współpracy z AS Finanse Alicja Stawowa
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~ tcwp ~ aktualności

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza do wzięcia udziału w praktycznych, stacjonarnych warsztatach pn.:

Business Model Canvas w firmie – model biznesowy w Twojej firmie
2 marca 2023 r., sala konferencyjna, bud. C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94.

Czas szkolenia: 9.00 – 15.00 (networking: 9.00 – 11.00, zajęcia: 11.00 – 15.00, w tym praca w grupach/ indywidualna) 

Prowadzący: Magdalena Robaszkiewicz, Consulting Coaching Business  

Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest rozwój, który wymaga zazwyczaj decydowania się na zmiany podjętych 
wcześniej działań. Sposób w jaki firma dostosowuje się do zmieniających się warunków na rynku definiuje strategia. Celem 
szkolenia jest zdobycie przez przedsiębiorców praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania modelu biznesowego Canvas do 
modelowania firmy i realizacji założonych celów biznesowych. Business Model Canvas opisuje sposób w jaki firma powin-
na wykorzystać swoje zasoby organizacyjne, aby zaproponować propozycję wartości względem swoich klientów. Propozycją 
wartości będą produkty lub usługi, które firma dostarcza określonej grupie klientów. Komunikowana propozycja wartości  
musi być znacząca dla klientów - stanowić dla nich poszukiwany przez nich zbiór korzyści, powodować, że wybiorą ofertę 
konkretnego przedsiębiorstwa, a nie jego rynkowych konkurentów. 

Program szkolenia dostępny jest na www.tcwp.pl (w zakładce SZKOLENIA).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@tarnowo-podgorne.pl oraz telefonicznie: 61 8959 242. Rejestra-
cja trwa do 28 lutego. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. ~ TCWP

Już po raz dziewiąty Starosta Po-
znański Jan Grabkowski przyznał 
nagrody, wyróżniając  Uroczystość 

odbyła się 13 stycznia w poznańskiej 
Sali Ziemi. Na trzy wyróżnienia dwa 
trafiły do naszej Gminy. 

W kategorii organizacje pozarządowe 
nagrodę przyznano Fundacji Mój Mo-
unt Everest, która realizuje projekty ma-
jące na celu pomoc rodzinom, dzieciom, 
młodzieży i kobietom w rozwiązywaniu 
problemów związanych z wyklucze-
niem społecznym, udzielając wsparcia 
psychologicznego i upowszechniając 
ideę współpracy. Nagrodę odebrała 
Marta Żak-Jędrzejewska, prezes Funda-
cji: – To wyróżnienie traktuję jako duże 
poparcie dla naszych dotychczasowych 
działań. Dziękuję wszystkim tym, dla 
których nasze projekty są ważne.

Z kolei nagrodę w kategorii inicjaty-
wy obywatelskie otrzymała Krystyna 
Semba, która jest założycielką Zespo-
łu Pieśni i Tańca Lusowiacy. To dzięki 
laureatce formacja z amatorskiego gro-
na zapaleńców wyrosła na profesjonal-
ną grupę artystyczną, promującą polską 
kulturę ludową. – Żeby można było re-
alizować swoje pomysły trzeba trafić na 

odpowiednie środowisko. I ja na takie 
środowisko w Gminie Tarnowo Podgór-
ne i w Powiecie Poznańskim trafiłam. 
Miałam szczęście poznać ludzi, którzy 
– podobnie jak ja – mają wielki apetyt 
na życie i wzajemnie potrafią się inspi-
rować – podkreśliła laureatka.

Laureatem w kategorii przedsiębior-
czość laureatem została spółka Apart 
z Suchego Lasu, która od lat mocno an-
gażuje się w działalność charytatywną.

~ ARz  
(na podstawie materiałów Powiatu)

Przyznano Nagrody Starosty Poznańskiego

Od lewej: Jan Grabkowski, Krystyna Semba, Sebastian Bellitzay (Apart),  
Marta Żak-Jędrzejewska
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27 stycznia w hali sportowej OSiR przy Zespole 
Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym od-
było się Spotkania Noworoczne. Na zaproszenie 

Wójta Tadeusza Czajki i Przewodniczącej Rady Gminy Kry-
styny Semby odpowiedzieli samorządowcy, przedsiębiorcy, 
społecznicy. Swoją obecnością Spotkanie zaszczycił Poseł 
Waldy Dzikowski, Starosta Poznański Jan Grabkowski i Wi-
ceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Agnieszka Grzechowiak. Przyjechała także ukraińska dele-
gacja z Kamieńca Podolskiego, rejonu partnerskiego Tarnowa 
Podgórnego. 

Miniony rok podsumował Wójt Tarnowa Podgórnego Tade-
usz Czajka. Podziękował za ogrom społecznego wsparcia na 
rzecz Ukrainy – w szczególności za środki finansowe na zakup 
pojazdów dla Kamieńca Podolskiego oraz za pomoc rzeczową 
przekazywaną do gminnych magazynów humanitarnych. Pod-
sumował też konsultacje społeczne, jakie były prowadzone 
w ramach przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego (przy-
pomnijmy – mieszkańcy zgłosili ponad 190 propozycji zadań 
inwestycyjnych za łączną kwotę blisko ćwierć mld zł, a hierar-
chia ich realizacji została ustalona w powszechnym głosowa-
niu elektronicznym i tradycyjnym).

Następnie Wójt wspólnie z Przewodniczącą Krystyną Sem-
bą wręczył tytuły Tarnowskim Lwom: w kategorii Kobieta 
przedsiębiorcza wyróżnienie otrzymała Prezes MED-LUX 
Krystyna Turska, a w kategorii Polski menadżer zagranicznej 
marki – Prezes JOWAT Zdzisław Bernaczyk.

Krystyna Turska w 1999 r. odważnie podjęła wyzwanie 
uruchomienia wielospecjalistycznej przychodni MED-LUX 
w Przeźmierowie, która dziś jest ważnym punktem na zdro-
wotnej mapie Gminy Tarnowo Podgórne. W 2006 r. otworzy-
ła drugą przychodnię w Luboniu, a następnie w 2010 roku 
w Przeźmierowie, w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, wy-
budowała kolejny obiekt z dwiema w pełni wyposażonymi sa-
lami operacyjnymi. Dziś w kierowanych przez nią placówkach 
zatrudnionych jest blisko 120 osób, a trzonem są wysoko wy-
kwalifikowani lekarze, przyjmujący w ramach umów z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia oraz na zasadach komercyjnych. 
Kierowaną przez nią placówkę wyróżniają przyznane akredy-
tacje na szkolenia lekarzy rodzinnych i medycyny pracy oraz 
możliwość organizowania staży specjalizacyjnych. W czasie 
pandemii zdecydowała, że jej Przychodnia będzie pracować 
nieprzerwanie, zapewniając tym samym stałą opiekę zdrowot-
ną na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Dodatkowo pracow-
nicy MED-LUX prowadzili akcje szczepień dla mieszkańców 
Gminy i w przedsiębiorstwach, które objęły łącznie 37 000 

osób. Podkreśla, że lekarze, zwłaszcza leka-
rze rodzinni, są powiernikami i przewodnika-
mi pacjenta. 

Natomiast Zdzisław Bernaczyk w pracy 
zawodowej łączy swoje zainteresowania che-
mią i ekonomią. Po uzyskaniu stopnia dok-
tora na Uniwersytecie w Dreźnie rozpoczął 
pracę w Niemczech w dziale badań i rozwoju 
firmy Jowat – światowego producenta klejów 
przemysłowych. 

Jako menadżer ds. rozwoju na Europę 
Wschodnią był odpowiedzialny za urucho-

mienie oddziału w Polsce. W 1996 r. otworzył zakład w Sa-
dach, którego prezesem jest do dzisiaj. 

Firma w Sadach jest dystrybutorem i producentem klejów 
przemysłowych, stosowanych w branży drzewnej, meblar-
skiej, samochodowej, elektronicznej,  włókienniczej i opako-
waniowej. Zarudnia obecnie 40 osób, zaangażowanych w pro-
wadzenie działalności w Polsce, Słowacji, Czechach, Rumunii 
i Ukrainie. Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji wojennej zaanga-
żował się w pomoc humanitarną, organizowaną przez Gminę 
Tarnowo Podgórne dla Ukrainy. 

Osobiście koordynował finansowe i rzeczowe wsparcie, 
przekazywane przez całą grupę Jowat. Jest przekonany, że nie-
sienie pomocy w trudnych sytuacjach jest wpisane w rodzinny 
charakter firmy Jowat. 

Po Gali Tarnowskich Lwów goście ze wzruszeniem wysłu-
chali słów, jakie skierował do wszystkich Denys Szewczuk, 
Doradca Posła Radny Najwyższej Ukrainy Mykoli Stefanczu-
ka i Anatoli Bernaszewski, Doradca Starosty Rady Powiatowej 
w Kamieńcu Podolskim Michaiła Simaszkiewicza. Przyjacie-
le z Ukrainy podziękowali za karetki, pojazdy specjalistyczne 
i pomoc rzeczową, przekazywane przez Gminę Tarnowo Pod-
górne na rzecz Kamieńca Podolskiego oraz za wsparcie oka-
zywane uchodźcom wojennym przez Polaków.

Wieczór zakończył toast Przewodniczącej Rady Krystyny 
Semby wzniesiony za pokój i pomyślność. ~ ARz

~ tarnowskie lwy

Znamy Tarnowskie Lwy
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~ stowarzyszenia

17 stycznia podopieczni fundacji spotkali się w świe-
tlicy wiejskiej w Swadzimiu, by przy kawie i do-
mowych wypiekach podsumować rok 2022 oraz 

porozmawiać o propozycjach na 2023 rok. Seniorki wyrazi-
ły chęć kontynuacji ćwiczeń gimnastycznych oraz wykony-
wanie zadań, mających na celu poprawę kondycji umysłowej. 
Rozmawiałyśmy o wydarzeniach kulturalnych, na których by-
liśmy obecni w zeszłym roku. Ku naszemu zdziwieniu oka-
zało się, że nowe formy przedstawień (opera Don Giovanni) 
czy głośne koncerty (koncert Ani Rusowicz) są akceptowane 
przez uczestniczki naszych projektów. Przebojem okazały się 
wycieczki, które dla wielu seniorek są jedyną możliwością 
wyjazdu poza miejsce zamieszkania i zobaczenia ciekawych 
miejsc. W programie spotkania znalazło się również wspólne 

kolędowanie, które sprawiło nam wiele radości. Na zakończe-
nie rozwiązywaliśmy zadania mające na celu poprawę jakości 
funkcji poznawczych takich jak pamięć, koncentracja i uwa-
ga. Nie zabrakło w styczniu wydarzeń kulturalnych, w któ-
rych wzięły udział nasze seniorki: 14 stycznia bawiliśmy się 
w folkowych klimatach z Orkiestra Świętego Mikołaja w CK 
Przeźmierowo, a 27 stycznia wysłuchaliśmy  Koncertu Nowo-
rocznego w Tarnowie Podgórnym.

W 2023 r. Fundacja kontynuuje 2 projekty:
Projekt „CUD: ciało, umysł, dusza” – cykl spotkań ma-

jących na celu rozwój osobisty (III edycja). W ramach spo-
tkań stawiamy na rozwój indywidualny. Stwarzamy warunki 
dla wzmocnienia poczucia własnej wartości seniorek poprzez 
zwracanie uwagi na indywidualne predyspozycje, wyznawane 
wartości oraz poprawę kondycji fizycznej i wyglądu.

Projekt  „Cykliczne spotkania z osobami starszymi – sa-
motnymi potrzebującymi wsparcia” (V edycja). W ramach 
projektów odbywają się spotkania i warsztaty, wycieczki oraz 
wyjścia grupowe na wydarzenia kulturalne, które maja na celu 
wzmocnienie więzi społecznych, kontakt z rówieśnikami oraz 
zwiększenie aktywności  fizycznej i umysłowej.

Zapraszamy seniorów 65+ chętnych do uczestnictwa oraz 
wolontariuszy do współpracy. Prosimy o kontakt pod nr tel. 
502 523 736.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekty wspófinansowane ze środków Gminy Tarnowo 

Podgórne.

Dobry początek 2023 roku

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Fun-
dację Olandia zapraszają na XI edycję Balu Charyta-
tywnego Fundacji Olandia, który od będzie się 18 lute-

go o godzinie 18.00 w Olandii w Prusimiu.
W tym roku celem Balu jest wsparcie IV edycji programu 

społecznego „Wszyscy Mamy Marzenia”, pomagającego speł-
niać marzenia osób chorych i niepełnosprawnych do 30. roku 
życia.

Przewidziano mnóstwo atrakcji, m.in. spotkania z naszymi 
Ambasadorami, muzykę do białego rana oraz liczne niespo-
dzianki. Jedną z największych atrakcji będzie z pewnością 
Podróż kulinarna przez Krainę 100 Jezior, czyli uczta przy-
gotowana przez szefów kuchni: Martę Suszkę, Pawła Ludka 
i Macieja Żukowskiego. Uczestnicy Balu będą mogli spotkać 
się z Mieczysławem Hryniewiczem, Mikołajem Reyem, Lor-
kiem Zediu i Michałem Sobotą Sobolewskim. 

Zapisy na bal charytatywny odbywają się pod nr 608 467 367 
lub mailowo na olandia@olandia.pl

~ TSP

TSP i Olandia 
charytatywnie
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Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Na zaproszenie Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu 
Poznańskiego liczna delegacja Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego uczestniczy-

ła w uroczystościach 104. rocznicy zdobycia przez powstań-
ców wielkopolskich lotniska Ławica. Fakt zdobycia w dniu 6 
stycznia 1919 r. lotniska wraz z ogromną ilością sprzętu woj-
skowego, a zwłaszcza samolotów i części do ich montażu, 
jest przez wielu historyków wojskowości uważany za jedną 
z największych wojennych zdobyczy materialnych. Uroczy-
stość prowadziła jak zwykle Barbara Grześkowiak-Bocian. Na 
jej specjalną prośbę członek naszego Towarzystwa Sławomir 
Grajek przedstawił życiorys pułkownika Andrzeja Kopy – po-
staci wielce zasłużonej dla Powstania Wielkopolskiego, a póź-
niej w walkach na wschodnich granicach Polski. Andrzej Kopa 
był dowódcą oddziału powstańczego, który przy minimalnych 
stratach zdobył lotnisko. Powstańczy oddział był sformowa-
ny w ówczesnym powiecie Poznań – Zachód, a znaczną jego 
część stanowili mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne. Nasza 
liczna delegacja wraz z harcerzami oddała hołd powstańcom. 
Ponadto postawiliśmy okolicznościowe znicze przy dębie po-
święconym Janinie Lewandowskiej – córce naszego generała, 
zamordowanej przez bolszewików w Katyniu. Po uroczystości 

grupy rekonstrukcyjne wraz z charyzmatycznym narratorem 
odtworzyły przebieg bitwy o Ławicę. Szczegółowa fotorelacja 
na FB na stronie naszego Towarzystwa.

Wieczna cześć i chwała naszym bohaterskim przodkom.
~ Zofia Smolarz - Prezes Towarzystwa

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo 
Podgórne

Tarnowscy Powstańcy pomagali zdobyć Ławicę

Koło Seniora w Baranowie powi-
tało nowy rok wspaniałą zaba-
wą sylwestrową. Zarząd Koła 

Seniorów w Baranowie z satysfakcją 
odnotował w 2022 r. znaczny, 20-pro-
centowy przyrost członków Koła: z 68 
do 83!. Tak dobry wskaźnik jest wy-
nikiem aktywnej i prężnej pracy Koła, 
które od kilku lat z powodzeniem inte-
gruje się z seniorami z sąsiednich Chyb, 
tworząc jedną wspólną organizację. 

Pod kierownictwem Przewodniczącej 
Bożeny Strojnej miniony rok był bardzo 
udany i bogaty w liczne i ciekawe wy-
cieczki, tradycyjne i okolicznościowe 
imprezy, organizowane lokalnie przez 
Koło Seniorów w Baranowie oraz im-
prezy organizowane „centralnie” w na-
szej Gminie. 

Przewodnicząca Koła Bożena Strojna 
tłumaczy, że w Kole Seniorów w Bara-
nowie znajduje się miejsce dla wszyst-
kich chętnych seniorów nie tylko z Ba-
ranowa i Chyb. Inspiruje nas wszystkich 
do działań na rzecz społeczności senio-
ralnej w taki sposób, aby wycieczki, 
spotkania i potańcówki były organizo-
wane głównie własnymi siłami, a więc 
niedrogo, a jednocześnie atrakcyjnie – 

bo przecież Koło Seniorów w Barano-
wie „na wiele jeszcze stać”.

Taki był też Bal Sylwestrowy 
2022/2023, przygotowany w całości 
przez członków naszego Koła. Wspa-
niałe tradycyjne menu sylwestrowe zo-
stało przygotowane przez nasze panie, 
a  „muzyczne menu” poprowadził rów-
nież członek naszego Koła Seniorów – 
nie szczędząc starań, aby w tę noc syl-
westrową brzmiały muzyczne przeboje, 
zachęcające do tańca i miłej zabawy. 

Wszystko to stworzyło niezapomnia-
ną wspaniałą atmosferę sylwestrowego 
balu. Tuż przed przyjściem nowego roku 
życzenia noworoczne dla wszystkich 
członków Koła Seniorów w Baranowie 
oraz ich rodzin złożyła Przewodniczą-
ca Bożena Strojna oraz Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Wojciech Janczew-
ski. Bardzo dziękujemy!

~ Ryszard Janowicz
Wiceprzewodniczący Koła Seniorów  

w Baranowie

Dobre wejście w nowy rok!
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Święty Sebastian patron strzelców był przywódcą gwardii 
cesarza Marka Aurelego Probusa, panującego w latach 
276-282. Jak podaje św. Ambroży, Sebastian był dowód-

cą przybocznej straży samego Dioklecjana, któremu wypo-
mniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan i w wyni-
ku tego został przeszyty strzałami. Święty stał się symbolem 
nieugiętej wiary i męczeństwa w imię Chrystusa.

Czy stać nas na taką postawę?
22 stycznia w siedzibie bractwa ksiądz proboszcz Marek 

Tarło-Jawtok odprawił mszę z okazji święta naszego patrona 
św. Sebastiana. Siostry i bracia wraz z przyjaciółmi i sympaty-
kami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego tą najświętszą ofiarą 
podziękowali za udany rok 2022 r. i prosili o opiekę w 2023 r. 
Po mszy złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, po 
czym zasiedliśmy do świątecznego obiadu. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością Wójt Tadeusz Czajka i II Zastęp-
ca Wójta Piotr Kaczmarek. Strzałem do tarczy św. Sebastia-
na rozpoczęliśmy oficjalnie zawody strzeleckie sezonu 2023 r. 
Główne trofeum Tarczę Św. Sebastiana zdobył brat Krzysztof 
Tyda KBS Starogard Gdański, II miejsce – brat Stanisław Bą-
czyk KBS Tarnowo Podg., a III miejsce – brat Sławomir Woż-
ny KBS Sieraków. Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 
wystrzelał brat Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, II miejsce – 
brat Krzysztof Tyda, III miejsce – brat Piotr Owczarz KBS 
Tarnowo Podg. Tarczą pistoletową zdobył brat Andrzej Paw-
licki KBS Tarnowo Podg,, II miejsce – Grzegorz Jaskuła, III 
miejsce – brat Krzysztof Cieślik KBS Tarnowo Podg. Tarczę 
Urodzinową, którą ufundował brat Krzysztof Cieślik, wystrze-
lał brat Zbigniew Karłyk KBS Tarnowo Podgórne, II miejsce – 
Sławomir Woźny, III miejsce – brat Grzegorz Jaskuła.

Tarczę Chybił Trafił wystrzelał brat Sławomir Woźny, II 
miejsce – brat Adam Kubiak, III miejsce – brat Waldemar Ku-
biak KBS Tarnowo Podg. Kura zestrzelił Grzegorz Jaskuła, II 
miejsce – Marian Gryczka KBS Tarnowo Podg., III miejsce – 
siostra Dorota Kubiak KBS Tarnowo Podgórne. W karabinku 

Wiadomości Brackie

pneumatycznym I miejsce zajęła Maja Szczepaniak, II miejsce 
– Mateusz Szczepaniak, III miejsce – Julka Francuszkiewicz. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

29 stycznia corocznym zwyczajem nasze bractwo włączy-
ło się w organizację Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez 
strzelanie, zbiórkę, licytacje i wystrzał armatni, inaugurujący 
światełko do nieba. Zebrane pieniądze w kwocie 1843,06 zł 
przekazaliśmy na konto Orkiestry. 

25 stycznia odprowadziliśmy na wieczną wartę naszego 
brata Janusza Olszyka, członka założyciela Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. Janusz ćwiczył 
„oko i dłonie” w pełni słowa znaczeniu – należał do wybit-
nych strzelców. Jego największym osiągnięciem było zdoby-
cie tytułu Mistrza Europy Strzelców Wyborowych w 2019 r. 
W bractwie 3-krotnie wystrzelał tytuł Króla Zielonoświątko-
wego, raz tytuł Króla Żniwnego i tytuły rycerza. Członek za-
rządu przez dwie kadencje, członek Sądu Koleżeńskiego. Od-
dany ideom brackim, odpowiedzialny, sumienny, przy tym 
dobry kolega. Budzący duży szacunek i autorytet dla wielu. 
Dziękujemy bratu Januszowi za 26 lat, które był z nami „Ku 
Chwale Bractwa”. Cześć Jego pamięci! 

Zapraszamy młodzież zainteresowaną sportem strzeleckim 
do naszej sekcji strzeleckiej w każdą środę o godz. 17 – zajęcia 
prowadzi instruktor strzelectwa sportowego Piotr Stasiak. In-
formujemy że strzelnica jest otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek w godz.16-20.

Z brackim pozdrowieniem 
~ Prezes Stanisław Bączyk

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Karnawał 2023
Karnawał – cóż to takiego? Wikipedia podaje, że kar-

nawał, zapusty, to okres zimowych balów, maska-
rad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej 

w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popiel-
cową, która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania 
na Wielkanoc. Nazwa „karnawał” wywodzi się od włoskiego 
„carnevale” („mięso usuwać”). W Polsce ten czas nazywany 
był dawniej „zapustami” lub „mięsopustami”. Pożegnanie się 
z jedzeniem mięsa przed Wielkim Postem wymagało odpo-
wiedniej oprawy w postaci muzyki i zabawy.

Hucznie obchodzony jest karnawał w Rio de Janeiro. Przy-
gotowania trwają cały rok, a szkoły samby rywalizują ze sobą 
przygotowując piękne parady. W 2014 r. na ulicach tego mia-
sta bawiło się 5 milionów osób i karnawał ten wpisano do 
Księgi Rekordów Guinnessa. Popularny jest również, słynny 
z masek karnawał w Wenecji, znane też w Meksyku, Sydney, 
Nowym Orleanie i inne.

Karnawał w Polsce ma również swoje tradycje. Do naszych 
zwyczajów możemy zaliczyć przebieranie się chłopców za 
zwierzęta, za kozaka, dziada i babę itp. W przebraniach cho-
dzono po domach i zbierano „wykup”. Pod koniec karnawa-
łu odwiedzano się w domach, gdzie biesiadowano, tańczono 
i śpiewano. Karnawał to czas radości, zabawy, tańca, pącz-
ków, faworków i większej ilości wypitego alkoholu. O naszej 
zabawie karnawałowej napiszę w dalszej części. 

Wcześniej, chronologicznie przedstawię inne istotne, rado-
sne wydarzenia.

17 stycznia liczna grupa naszych słuchaczy odbyła multime-
dialny spacer wśród drzew Ogrodu Dendrologicznego w Po-
znaniu podziwiając „Filmowy Las” w Lumina Parku. Bajko-
wo, romantycznie, pomysłowo, uroczo.

25 stycznia, w sali koncertowej Pałacu Jankowice odbył się, 
z racji tematyki, właśnie tutaj, piękny wykład. Prof. dr hab. 
Wojciech Skrzydlewski przedstawił zagadnienie kulturalnej 
roli muzyki popularnej w wykładzie „Świat muzyki – odpo-
wiedź zna wiatr”. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
i obejrzeliśmy przedstawioną prezentację. Warto było poświę-
cić swój czas.

Kolejne, ważne, a właściwie najważniejsze w styczniu wy-
darzenie, to 31 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Grali-
śmy na kilka sposobów: zbieraliśmy do puszek przy różnych 
okazjach, a w muzyczną niedzielę grupa nordic walking kwe-
stowała na ulicach Tarnowa. Wzięliśmy również udział w Bi-
ciu Rekordu Polski w Grupowym Tańcu Makareny z Anią 

Głogowską. Rekord pobiło 311 tancerzy. Tradycyjnie, jak co 
roku, urządziliśmy Kącik Wędrującej Książki, który wzbudzał 
bardzo duże zainteresowanie. Ostatecznie wzbogaciliśmy fun-
dusz WOŚP o kwotę 3 306,24 zł i 0,14 euro. Z przyjemnością 
obserwowaliśmy uśmiechnięte wokół twarze. Jednoczyliśmy 
się niesieni chęcią pomocy, zapobiegania i walki z sepsą. Nie 
było podziałów i animozji. Była praca, zaangażowanie, współ-
działanie, radość i uśmiech, jak co roku przy tej okazji.

W drugi czwartek lutego, spotkanie grupy turystycznej – 
z niespodzianką. Poza sprawami organizacyjnymi i bieżącymi 
informacjami, kawa i ciasteczka. Wisienką na torcie był wy-
stęp pani Ewy, wielkiej pasjonatki muzyki operowej i operet-
kowej (kiedyś śpiewała zawodowo). Oprócz wybranych przez 
siebie arii zaprezentowała kilka utworów muzyki popularnej. 
Rozbawionej i rozśpiewanej grupie trudno było się rozstać.

Zgodnie z tradycją, co drugi rok w karnawale mamy „Bal 
przebierańców”. Niektórzy nasi słuchacze dość sceptycznie 
podchodzą do tego tematu, natomiast entuzjaści dobrej zaba-
wy za każdym razem zaskakują pomysłowością. Trudno było 
wybrać najciekawszy strój, wobec czego, w ramach nagrody, 
po łyku szampana wypili wszyscy. Zabawa trwała od godziny 
19. O dwudziestej czwartej śpiewano „już północ, a nam się 
wcale nie chce spać”. Bawiliśmy się do drugiej w nocy, przy 
komplecie uczestników. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Wadi, 
a gastronomiczną, jak zwykle pan Rafał. Obejrzeliśmy również 
przygotowaną przez uczestników scenkę rodzajową „Poranna 
higiena w domu spokojnej starości”. Reasumując: udana zaba-
wa i świetne humory mimo bolących nóg. Nie byliście – żałuj-
cie. Do zobaczenia za rok na zabawie karnawałowej. Po feriach 
zimowych pracujemy normalnie. Prosimy o dokonywanie wpłat 
za udział w zajęciach, zgodnie z deklaracjami. 

Najbliższy wykład:
22 lutego (środa), godz. 17.00: dr hab. prof. Tomasz Mi-

siak „Ekologia akustyczna” Szkoła Podstawowa w Tarno-
wie Podgórnym. Zapraszamy.

~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Łącznie przeprowadziliśmy 382 
godziny zajęć i warsztatów. Nie 
licząc spotkań roboczych i przy-

gotowań do imprez integracyjnych. 
Wzięło w nich udział ponad 400 osób! 
Oto konkretne liczby:

 - 88 godzin w projekcie Piękni i za-
dbani w każdym wieku, w tym m.in. 
spotkania z wieloma specjalistami, udo-
kumentowane metamorfozy, profesjo-
nalna sesja zdjęciowa oraz film instruk-
tażowy „Jak wykonać makijaż kobiety 
dojrzałej”,

 - 114 godzin w projekcie Senior 
Active Dance, w tym m.in. pierwszy 
w Polsce teledysk z udziałem seniorów 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy 
współudziale wokalisty Jakuba Rajma-
na oraz występy publiczne formacji Se-
nior Dance Stars podczas uroczystych 
obchodów Dni Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz na Dniach Przeźmierowa, 

- 60 godzin w projekcie Akademia 
Starszych Orłów, w tym m.in. film 
z życzeniami świątecznymi nagranymi 
przez seniorów,

 - 40 godzin w projekcie Akademia 
Młodych Orłów, w tym m.in. wykona-
nie badania Gallupa oraz indywidualne 
sesje coachingowe dla młodzieży,

- 64 godziny wsparcia psychologicz-
nego dla osób w różnym wieku w pro-
jekcie Nie jesteś sam!, 

- 4 godziny artystycznych warsztatów 
bożonarodzeniowych.

- 12 godzin w Domu Seniora, w tym 
minikoncerty okolicznościowe oraz 
przygotowanie ciasta, pierników, kartek 
oraz ozdób świątecznych dla samotnych 
seniorów,

- 2 obrazy przekazane na aukcje Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- wywiad z naszą prezeską Mają Stę-
pień w audycji „Kawa Dobra” w Radio 
Emaus nt. działalności na rzecz senio-
rów i sposobów na dobre życie , 

- 2 duże imprezy integracyjne: bal 
„Tańce z Gwiazdami” w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo oraz międzypoko-
leniowe spotkanie świąteczne w Szkole 
Podstawowej w Przeźmierowie.

Tak w największym skrócie wyglą-
dały nasze aktywności w 2022 roku. 
W każdy projekt włożyliśmy kawał 
swojego serca i ogrom pracy wolonta-
riackiej. 

To był bardzo pracowity rok, w któ-
rym uczyliśmy się nowych rzeczy, prak-
tykowaliśmy wdzięczność, pokazywa-
liśmy jak pokochać i zadbać o siebie, 
o swoje potrzeby, swoją godność i pra-
wo do miłości. Obdarowywaliśmy się 
dobrymi słowami, przyjacielskimi przy-
tulaskami i dobrą energią. Pokazywali-
śmy jak dostrzegać światło w przeciw-
nościach losu i radzić sobie z trudnymi 
emocjami. Dawaliśmy wsparcie i na-
dzieję wierząc, że wszystko co najlepsze 
jest wciąż przed nami!

Kochani Darczyńcy, Partnerzy, Senio-
rzy, Młodzieży, cieszymy się, że byliście 
i jesteście z nami oraz dziękujemy za za-
ufanie, jakim nas obdarowaliście w ca-
łym 2022 roku.

Z wdzięcznością 

~ Maja Stępień wraz z Zespołem
Fundacji ,,Nigdy nie jest za późno’’ 

Projekty Piękni i zadbani w każdym 
wieku, Senior Active Dance, Akade-
mia Młodych i Starszych Orłów były 
współfinansowane ze środków Gminy 
Tarnowo Podgórne. Projekt Nie jesteś 
sam, warsztaty plastyczne oraz wizy-
ty w Domu Seniora zrealizowaliśmy ze 
środków własnych.

Czas na podsumowanie  
naszych działań w 2022
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Brodawki wirusowe, potocznie 
zwane kurzajkami, to zmiany 
skórne wywoływane przez wiru-

sa brodawczaka ludzkiego (Human pa-
pillomavirus – HPV). Najczęściej są to 
niewielkie zmiany, o rogowaciejącej po-
wierzchni, często zlokalizowane na dło-
niach lub stopach. Bywają mylone z od-
ciskami. Charakterystyczne różniące je 
cechy to czarne punkciki (kapilary) na 
powierzchni brodawki wirusowej oraz 
lokalizacja – odciski powstają w miej-
scu nadmiernego obciążenia, często pod 
głowami kości śródstopia oraz na pal-
cach. Zmiana w centralnej części sto-
py, o niespoistej strukturze i czarnymi 
punktami zdecydowanie powinna skło-
nić nas do wizyty w gabinecie podolo-
gicznym.

Najliczniejsza grupa pacjentów zma-
gająca się z brodawkami wirusowymi 
to dzieci. Z wiekiem organizm nabywa 
odporność na wirusa HPV, dlatego bar-
dzo rzadko infekuje on osoby starsze. 
Brodawka wirusowa zawsze powsta-

je w miejscu bezpośredniego wniknię-
cia wirusa brodawczaka do naszej skó-
ry. Może on trwać w stanie utajonym 
nawet przez 8 miesięcy, by aktywować 
się w momencie osłabienia organizmu – 
choroby, stresu, przemęczenia.

Jeśli zauważymy u siebie zmianę tego 
typu nie warto zwlekać z rozpoczęciem 
kuracji w gabinecie podologicznym 
– szybka reakcja skraca czas trwania 
leczenia. Samodzielne próby usuwa-
nia brodawek bardzo często kończą się 
ostrym stanem zapalnym, powstaniem 
rany, a w późniejszym etapie blizny, za-
zwyczaj są one również nieskuteczne.

Terapia brodawek wirusowych wy-
maga holistycznego spojrzenia na or-
ganizm, należy skupić się na wsparciu 
układu odpornościowego, aby przyspie-
szyć terapię i zapobiec rozprzestrzenia-
niu się wirusa. Obecnie istnieje szereg 
metod terapeutycznych: elektrokoagul-
cja (koagulacja impulsem elektrycz-
nym), terapie preparatami: kwasami, 
azotanem srebra oraz środkami natural-

Brodawki wirusowe HPV – niejednokrotnie 
wstydliwy kłopot małych i dużych

nymi, np. propolisem. Do bardziej inwa-
zyjnych, rzadziej stosowanych obecnie 
metod zaliczamy chirurgiczne usuwanie 
zmiany oraz krioterapię.

Co możemy zrobić, aby uchronić się 
przed zarażeniem się brodawką wiruso-
wą?

• należy pamiętać o noszeniu klapek 
wszędzie tam, gdzie ktoś inny mógł 

przebywać w bosych stopach – na base-
nie czy pod hotelowym prysznicem,

• wybierając obuwie w sklepie zawsze 
powinniśmy przymierzać je w skarpet-
kach,

• nigdy nie powinno się stosować na-
rzędzi kosmetycznych (pilniki, cążki) 
używanych również przez inne osoby,

• jeśli ktoś z domowników zmaga się 
z brodawkami wirusowymi konieczny 
jest osobisty ręcznik, na którym staje 
wychodząc z wanny lub prysznica, nie 
należy również chodzić bez obuwia,

• korzystaj ze specjalistycznego pro-
duktu do dezynfekcji stóp przed i po wi-
zycie na basenie,

• nadpotliwość stóp zwiększa ryzyko 
wniknięcia wirusa HPV, jeśli zmagasz 
się z tym problemem zgłoś się po pora-
dę do gabinetu podologicznego.

 
Najistotniejszym elementem profi-

laktyki infekcji wirusowych jest pro-
wadzenie zdrowego trybu życia – zdro-
we odżywianie, ograniczenie stresu 

oraz dbanie o higienę snu. Te elementy 
wpływają na to czy układ odpornościo-
wy funkcjonuje w pełni sprawnie i jest 
w stanie chronić nas przed infekcjami 
wywoływanymi przez wirusy, bakterie 
czy grzyby, z którymi spotykamy się 
każdego dnia.
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Uderza jak grom z jasnego nieba. 
Rzadko wcześniej cokolwiek 
zapowiada jego nadejście. Udar 

mózgu jest ogromnym problemem me-
dycznym dla tego, kogo spotyka, ale jest 
także wielkim problemem społecznym. 
Zmusza bliskich do całkowitego przeor-
ganizowania życia tak, żeby zapewnić 
choremu opiekę i powrót do sprawności.

Żeby wygrać z udarem najważniejsze 
są dwa czynniki: pierwszy to szybka i fa-
chowa pomoc na właściwym oddziale 
szpitalnym, drugi czynnik to bezzwłocz-
nie wdrożona i właściwie prowadzoana 
rehabilitacja. O skali problemu niech 
świadczy fakt, że rocznie udar mózgu 
dotyka ponad 60 tysięcy osób, w więk-
szości w wieku senioralnym. Udar jest 
trzecią, po chorobach serca i nowotwo-
rach, przyczyną zgonów w Polsce. Wraz 
z postępującym starzeniem się społe-
czeństwa problem ten będzie tylko nara-
stał. Aż 75 procent osób po udarze mó-
zgu, opuszczając szpitalny oddział, jest 
uzależnionych od opieki osób trzecich. 
Kluczową rolę odgrywa więc komplek-
sowa rehabilitacja, która jest jedynym 
sposobem odzyskania maksymalnej 
sprawności chorego, w szczególności 
rehabilitacja neurologiczna prowadzona 

przez zespół specjalistów, wspomaga-
nych najnowocześniejszymi zdobycza-
mi techniki w postaci robotów.

Oprócz innych niekorzystnych na-
stępstw udaru mózgu, bardzo często wy-
stępują u chorego różnego rodzaju zabu-
rzenia mowy, o różnym nasileniu, bądź 
jej całkowita utrata. Skutkuje to bra-
kiem komunikacji z otoczeniem, co dla 
samego chorego, a w szczególności dla 
osób sprawujących nad nim opiekę, jest 
ogromnym problemem, źródłem frustra-
cji dla wszystkich uczestników dramatu. 

Żeby przywrócić możliwość komuni-
kacji z otoczeniem musi wkroczyć neu-
rologopeda, który na podstawie historii 
choroby oraz po dokładnym zapoznaniu 
się ze stanem chorego opracowuje plan 
ćwiczeń i zabiegów, których zadaniem 
jest poprawienie możliwości komunika-
cyjnych pacjenta. 

W dochodzeniu do zdrowia po uda-
rze mózgu ogromną rolę do odegrania 
ma rodzina chorego, oraz inne osoby, 
które się nim opiekują. Dla nich nie-
zbędna jest edukacja i pomoc w naby-
ciu umiejętności właściwej opieki nad 
chorym po udarze mózgu. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom specjaliści 
z Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej 

Wygrać z udarem mózgu

i Senioralnej NEUROPORT w Pozna-
niu – Kiekrzu zorganizowali cykl bez-
płatnych warsztatów, podczas których 
uczyli opiekunów i rodziny prawidłowej 
opieki i postępowania z chorymi po uda-
rach. Bezpłatne warsztaty, dostępne dla 
wszystkich chętnych, pod nazwą Akade-
mia Neuroportu będą w tym roku konty-
nuowane. 

 ~ Helena Czechowska
www.neuroport.pl

Czy istnieją testy, które je zasugerują? Jak rozpoznać, że 
nasza relacja z jedzeniem przestaje być zdrowa i za-
czyna stanowić dla nas zagrożenie? Niestety nie ist-

nieją testy diagnostyczne, które jasno wskazywałyby na za-
burzenia odżywiania. Musimy zatem obserwować zachowanie 
i emocje, które im towarzyszą. Co może wskazywać na niepo-
kojące relacje z jedzeniem?

1. Zmiana zachowań. Może przejawiać się nawet unika-
niem wspólnych posiłków z rodziną! Dość częste jest również 
odmawianie spotkań towarzyskich. Wszystko po to, by unikać 
wystawiania się na próbę zjedzenia czegoś „niedozwolonego”, 
wykraczającego poza dietę.

2. Obsesyjne liczenie kalorii. A wraz z nim obsesyjne licze-
nie makroskładników. Zdrowa i zbilansowana dieta nie opiera 
się na restrykcyjnym podejściu do kalorii. Samo liczenie ka-
lorii nie jest złe, ale kiedy podporządkowujemy mu wszystko 
– pojawia się problem.

3. Rekompensowanie jedzenia aktywnością fizyczną. Ka-
ranie się za jedzenie? Ćwiczenie po to, by zasłużyć na jedze-
nie? Ćwiczysz po to, by spalić posiłek? Jeśli odpowiedź na 
któreś pytanie brzmi TAK, lepiej porozmawiaj ze specjalistą! 
Ruch jest ważny – dla zdrowia, a nie by wyniszczyć organizm.

4. Dzielenie jedzenie na dobre i złe. To zdrowe, to niezdro-
we, a to śmieciowe... – oczywiście warto być świadomym, jak 
poszczególne produkty wpływają na nasze zdrowie, ale pa-
miętaj, że jeden produkt Ci nie zaszkodzi, ani nie sprawi, że 
przytyjesz! Kategoryzowanie jedzenia jest szkodliwe.

5. Jedzenie = poczucie winy. Żaden posiłek nie powinien 
wywoływać w Tobie skrajnych emocji, jak smutek lub poczucie 
winy. Nawet zjedzenie czegoś, co z dietą się nie kojarzy! Jeśli 
czujesz się winna/y, rozważ sięgnięcie po pomoc!

To nie jedyne oznaki, które mogą świadczyć o zaburze-
niach... Jeśli temat jedzenia, utraty wagi lub obsesyjnie zdro-
wej diety przewija się w Twoich myślach nieustannie, po-
rozmawiaj z psychodietetykiem. Zrzucenie kilogramów nie 
rozwiąże Twoich problemów, profesjonalna pomoc – tak!

Wiedziałaś/eś, na jakiej podstawie można rozpoznawać za-
burzenia?

Czujesz, że potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj o tym ze 
specjalistą, co niepokoi Cię w relacjach z jedzeniem! Poczu-
jesz ulgę i zrzucisz z siebie niepotrzebny ciężar! 

~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak
dietetyk kliniczny i psychodietetyk 

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

5 Oznak zaburzonych relacji z jedzeniem
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Psychologia na co dzień 

REZYLIENCJA,  
 wychodzenie na prostą

Żyjemy w rzeczywistości VUCA, którą cechują: vo-
latility (zmienność), uncertainty (niepewność), com-
plexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność). 

Stanowi to nieustanne wyzwanie dla naszej psychiki. O powo-
dzeniu decyduje poziom rezyliencji, zespół cech ułatwiających 
radzenie sobie w trudnych życiowych sytuacjach. Należą do 
nich: odporność na stres, elastyczność w przyjmowaniu kolej-
nych zmian, nastawienie do nowych, zaskakujących sytuacji, 
umiejętność radzenia sobie z nieprzewidywalnością i brakiem 
stabilności. 

Mówiąc najogólniej chodzi o plastyczność umysłu, zdol-
ność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i od-
porność na działanie szkodliwych czynników. Zdolność do 
regeneracji po urazach psychicznych, traumach. Cechy 
te pozwalają nam wychodzić na przysłowiową prostą nawet 
w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Pojęcie rezyliencji wprowadzili do psychologii E. Werner 
badająca sposób w jaki radziły sobie w życiu dzieci z najbied-
niejszych środowisk na Hawajach. I neuropsycholog R. Han-
son autor książki „Szczęśliwy mózg”, z którego nazwiskiem 
ściśle łączy się pojęcie rezyliencji. Z postawionym przez niego 
pytaniem: Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spokoju, 
siły i szczęścia.

Rezyliencja jest w pierwszym rzędzie pochodną predyspo-
zycji genetycznych i doświadczeń, szczególnie doświadczeń 
najwcześniejszych. Ale też może być rozwijana. Czyli może-
my się jej nauczyć. Uczeniu się rezyliencji sprzyja optymizm 
i wsparcie społeczne.

E. Wędrychowska porównuje rozwijanie rezyliencji do bu-
dowania wokół siebie „warstwy ochronnej”, im będzie moc-
niejsza i twardsza, tym lepiej nas osłoni przed wstrząsem, 
upadkiem czy innymi przeszkodami, które możemy napotkać 
na naszej drodze. 

R. Hanson zwraca uwagę na aktywność różnych obszarów 
naszego mózgu, które powiązane są ze stopniem zaspakaja-
nia naszych potrzeb. Zielony – mózg responsywny, zaspoko-
jone potrzeby. Czerwony – mózg reaktywny, niezaspokojone 
potrzeby. Różowy – mózg uśpiony, pozorne zaspokojenie po-
trzeb. Zaspakajając, w sposób optymalny, najistotniejsze na-
sze potrzeby czynimy „mózg szczęśliwym” ucząc się tym sa-
mym rezyliencji.

Cytowana E. Wędrychowska proponuje następujące kroki 
w samodzielnej nauce rezyliencji.

Krok 1 Budowanie poczucia własnej wartości – wiedza 
o tym co dla nas ważne i czym się w życiu kierujemy, uświa-
domienie sobie tego, jakie są nasze doświadczenia, umiejęt-
ności, talenty i wartości sprawia, że zaczynamy bardziej do-
ceniać i rozumieć siebie samych. Stajemy się bardziej pewni 
siebie a co za tym idzie silniejsi i odporniejsi.

Krok 2 Zmiana sposobu myślenia – jeżeli myśli nie są one 
oparte na faktach a jedynie biorą się z przekonań należy prze-
formułować myśl w taki sposób, żeby była racjonalna. W ślad 
za taką myślą pojawi się neutralna emocja a potem już racjo-
nalne zachowanie. Należy zapanować nad męczącą gonitwą 
myśli. W tym celu ćwiczymy uważność, czyli kierujemy uwa-
gę tam, gdzie chcemy i tylko na jedną rzeczy naraz. Zaczyna-
my od koncentrowania się na swoim oddechu. Mózg skupia 
się na oddechu, przestaje myśleć o wszystkim innym i wyłą-
cza reakcję stresową. 

Krok 3 Postaw sobie cel, myśl o nim często i staraj się go 
sobie wyobrażać – pojawienie się celu zwykle diametralnie 
zmienia nasze samopoczucie, motywację i sposób działania. 
Nasz umysł natychmiast się ożywia, przestajemy koncentro-
wać się na przeszkodach a zaczynamy myśleć o rozwiąza-
niach. Szybciej i pewniej podejmujemy decyzje i zyskujemy 
poczucie kontroli nad własnym życiem. Cel nie zawsze musi 
być ambitny i znaczący, czasami nawet małe, krótkotermino-
we cele wystarczą, żeby odciągnąć nasz umysł od bieżących 
problemów. 

Krok 4 Pomagajmy innym i prośmy o pomoc – według 
ostatnich badań, to właśnie pomaganie innym i troska o nich 
a także proszenie innych o pomoc, powodują obniżenie stresu 
i zwiększają naszą własną odporność. Zaangażujmy się w ja-
kiś wolontariat, dzielmy się swoja wiedzą czy umiejętnościa-
mi z innymi. Pamiętajmy, że my też możemy prosić o pomoc. 
To działa w obie strony. Kto nie umie przyjmować od innych, 
nie potrafi też naprawdę dawać. 

Krok 5 Dbajmy o swoje zdrowie – o dobry sen, właściwe 
odżywianie, wysiłek fizyczny. Znajdźmy czas na sport, który 
sprawia nam przyjemność. Sport nie tylko wpływa korzystnie 
na nasz stan zdrowia, daje także możliwość rozładowania na-
pięcia i gniewu w sposób ukierunkowany, a co za tym idzie 
obniża poziom stresu.

Nie zapominajmy o naszych dzieciach. Wiemy jak dra-
matyczny jest poziom ich zdrowia psychicznego. Żeby mo-
gły wyjść na prostą, potrzebne jest im życzliwe wsparcie. Jak 
mówi przysłowie, „do wychowania dziecka potrzebna jest 
cała wioska”. W świecie VUCA niedojrzałe psychiki dziecię-
ce potrzebują szczególnego wsparcia i opieki. Wszystkich do-
rosłych.

~ 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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9 stycznia swoje urodziny obcho-
dziła Małgorzata Musierowicz, 
autorka kultowej już „Jeżycjady”. 

Poznańska pisarka stworzyła cykl po-
wieści dla młodzieży, na którym wycho-
wały się co najmniej dwa pokolenia czy-
telników i który na długie lata zapisał się 
w ich pamięci. Małgorzata Musierowicz 
jest także autorką wielu innych książek 
i opowiadań dla dzieci, felietonów, ilu-
stratorką i tłumaczką Beatrix Potter. Na 
wniosek dzieci w 1994 r. została Kawa-
lerem Orderu Uśmiechu. Autorka „Jeży-
cjady” urodziła się i mieszkała w Pozna-
niu na Jeżycach (stąd cykl jej powieści), 
ukończyła VII LO oraz Wydział Ma-
larstwa i Grafiki Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Prywatnie jest siostrą nieżyjącego już 
niestety znakomitego poety Stanisława 
Barańczaka. 

Małgorzata Musierowicz przed na-
pisaniem popularnego cyklu stworzyła 
powieść przygodową dla dzieci pt. „Ma-
łomówny i rodzina”, którą dołączono 
do serii jedynie na prośbę czytelników. 
„Jeżycjada” liczy łącznie 22 tomy (plus 
„Małomówny i rodzina” jako tzw. tom 
zerowy), które wydawane są od lat 70 
ubiegłego wieku. Można je czytać we 
wskazanej kolejności, zgodnie z datą 
wydania lub dowolnie – niezależnie od 
układu całej serii. Każda część „Jeżycja-
dy” poświęcona jest jednemu z człon-
ków powiększającej się na przestrzeni 
lat rodziny. Cały cykl to powieści nie-
rozerwalnie związane z Poznaniem, opi-
sujące losy poznańskiej rodziny – Borej-
ków, mieszkającej w sławnej kamienicy 
przy ulicy Roosvelta 5. Mila i Ignacy, 
ich cztery córki, zięciowie i wnuki to 
klasyczna, inteligencka i wielopokole-

niowa rodzina, którą wierni czytelni-
cy traktują jak przyjaciół i przeżywają 
razem z nimi różne perypetie, a także 
towarzyszą im zarówno w tych szczę-
śliwych, jak i trudnych momentach.  
„Jeżycjada” jest inspiracją dla wielu 
wycieczek turystycznych śladami posta-
ci z książek. Jej fani od lat odwiedzają 
Poznań, aby na własne oczy zobaczyć 
miejsca w których mieszkali ich ulubie-
ni bohaterowie.

Jeśli ktoś ma ochotę na spacer po „bo-
rejkowskim” Poznaniu, żeby zobaczyć 
choćby słynny dom z charakterystyczną 
wieżyczką na Roosvelta 5, zachęcamy do 
lektury pt. „Poznań Borejków” – spacer 
z bohaterami powieści Małgorzaty Mu-
sierowicz, autorstwa Kingi Czachow-
skiej oraz Doroty Szczerby. Z takim prze-
wodnikiem można śmiało wybrać się na 
zwiedzanie miasta, aby choć przez chwi-
lę zerknąć w okno Borejków. Oprócz 

pięknych fotografii Bogusława Biegow-
skiego, które pozwalają na żywą pracę 
wyobraźni oraz na konfrontację z dzisiej-
szą rzeczywistością, znajdziemy w niej 
mnóstwo opisów miejsc, budynków, par-
ków oraz ulic. Dodatkowo każdy roz-
dział okraszony jest cytatami z poszcze-
gólnych części cyklu. 

Natomiast tych, którzy nie znają jesz-
cze „Jeżycjady”, zachęcamy do zapo-
znania się z rodziną Borejków. Cały 
cykl przepełniony jest mnóstwem emo-
cji oraz zawiera wartościowe przesłania 
zarówno historyczne jak i społeczne. 
Urzekającą atmosferę, rodzinne ciepło, 
szacunek, mądrość oraz ogrom miłości 
– to wszystko znajdziecie w tej wzru-
szającej a jednocześnie humorystycznej 
serii.

Zapraszamy do Biblioteki, by spotkać 
się z rodziną Borejków.

~ A.N.

Śladami Borejków

Podziękowanie

28 stycznia zostałam zaproszona na Galę „Aktywni Lokalnie”, na której uhonorowano 
mnie – Annę Gryskę. To dla mnie cudowne przeżycie – niespotykane i motywujące. Ja, 
zwykła osoba, dostąpiłam takiego wyróżnienia, Radość, która mnie przepełnia w tej 

cudownie niewyobrażalnej chwili życia uświadamia mi, że „cuda na ziemi też się zdarzają”! 
Głęboko wierzę, że Kluby Seniora są potrzebne. Tworzą je ludzie, którzy postanowili się 

spotykać i wspólnie odpoczywać od codzienności życia. Rozmawiać, uśmiechać się, cieszyć 
się z tego, co osiągnęliśmy i że jesteśmy sprawni i samowystarczalni. Mamy swoje miejsce na 
ziemi, tu, u nas, w Tarnowie Podgórnym. I mamy ludzi, na których możemy liczyć w trudnych 
sytuacjach. Pomagałam, pracowałam i dzieliłam się życiem z ludźmi mnie otaczającymi – ro-
biliśmy wiele rzeczy dla siebie i innych, aby lepiej się żyło!!! Bo w grupie łatwiej pokonuje się 
niemoc nas otaczającą. 

Za zaufanie i wyróżnienie dziękuję całym sercem wszystkim, którzy razem z Panem Wójtem 
tak pozytywnie ocenili moją osobę.  ~ Anna Gryska
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CO W PAŁACU?

PAŁAC JANKOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W HARMONOGRAMIE WYDARZEŃ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO. 61 10 10 400

20
23 MARZEC

Atmosfera poezji z Jerzym Bończakiem | 
Interpretacja poezji Ernesta Brylla | Julia Michalik - skrzypce | *zapisy tel. od 27 II

19.02. / ndz 17:00
”Padam Padam” - Przeboje Edith Piaf | 
Lucyna Winkiel-Sobczak - aktorka Teatru Muzycznego
w Poznaniu Sławomir Sikora - fortepian, | *zapisy tel. od 13 II

WWW.PALACJANKOWICE.PL

III

ndz

13:00

05

17:00
Żegnaj Amadeuszu | Spektakl z muzyką Mozarta | 
uczniowie i absolwenci ZSM w Poznaniu | *zapisy tel. od 13 III

16:00 Otwarcie wystawy „Naukowczynie” | O wystawie opowiedzą
autorki wystawy Anna Pikuła i Olga Tarczyńska - Polus z Galerii Śluza  |

13:00

20
23 LUTY

05.03. / ndz

11.03. / sob

AtmoSFERA 
POEZJI
z Jerzym Bończakiem
Interpretacja poezji Ernesta Brylla

Julia Michalik - skrzypce

                                                                                              

18.03. / sob

Czas kobiet
Kobieta wiecznie młoda 
Irena Wielocha

III

ndz

12

WWW.PALACJANKOWICE.PL

12.03. / ndz 13:00
Czas kobiet 
- „Jasna strona mocy” - Dorota Grawenda Banaszak - pedagożka, edukatorka kobiet
- „Zmiany w życiu zacznij od siebie” - Panel dyskusyjny
- „Kobieta wiecznie młoda” - Spotkanie autorskie z Ireną Wielochą  | *zapisy tel. od 6 III

13.03. / pon 18:00 Recital trąbkowy | K. Łopiński | *zapisy tel. od 6 III

19.03. / ndz 13:00
Posprzątaj w swojej głowie - jak zadbać o zdrowie psychiczne? | 
Otwarty wykład dr. Justyna Deręgowska - psychoterapeuta | *zapisy tel. od 13 III

POBILIŚMY REKORD POLSKI W GRUPOWYM TAŃCU MAKARENY!
ZATAŃCZYŁO 311 MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE I NIE TYLKO!
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CO W PAŁACU?

PAŁAC JANKOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W HARMONOGRAMIE WYDARZEŃ. 
WSZYSTKIE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO. 61 10 10 400

20
23 MARZEC

Atmosfera poezji z Jerzym Bończakiem | 
Interpretacja poezji Ernesta Brylla | Julia Michalik - skrzypce | *zapisy tel. od 27 II

19.02. / ndz 17:00
”Padam Padam” - Przeboje Edith Piaf | 
Lucyna Winkiel-Sobczak - aktorka Teatru Muzycznego
w Poznaniu Sławomir Sikora - fortepian, | *zapisy tel. od 13 II
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Spektakl „Żona do adopcji” to humorystyczna opowieść, 
którą trzeba zobaczyć. W życiu Adama wszystko miało 
swoje miejsce – dom praca, dom praca. Od czasu do czasu 

jakaś kontrolowana rozrywka. Ale w życiu każdego człowieka 
przychodzi taka chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna 
przestaje funkcjonować i niebo zaczyna walić się na głowę. 

Żona Adama wyjeżdża. Mieszkanie nawiedza natrętny do-
mokrążca i wróżbita. Niespodziewanie pojawia się również 
Filip, kolega z podstawówki. Do drzwi puka przedstawicielka 
Ośrodka Adopcyjnego, o której wizycie Adam zupełnie zapo-
mniał. Spokojne dotychczas życie bohatera wypełnia się mnó-
stwem niedomówień, pomówień i abstrakcyjnych insynuacji. 
A wszystko przykryte płaszczem „normalności”. Jak rozwiąże 
się splot dziwnych wydarzeń? O tym będzie można przekonać 
się już w marcu. Planowana obsada: Alżbeta Lenska, Marek 
Pituch, Jakub Wons.

~ Magdalena Woźniak
„Żona do adopcji”- spektakl. 16 marca (czwartek) godz. 

18, Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Bilety w cenie 69 zł do kupienia na www.biletyna.pl oraz 

w kasach GOK SEZAM.

Czy to jeszcze „normalność”?

Mówi się z przekąsem, że teraz każdy ma już swojego 
fizjoterapeutę. Ten dział usług medycznych rozwija 
się w zawrotnym tempie. Każdy potrzebujący wspar-

cia ma w tej chwili ogromny wybór profesjonalnych, utalento-
wanych fizjoterapeutów. I całe szczęście, ponieważ czasy tego 
wymagają. Jeśli miałeś kiedyś możliwość skorzystania z takiej 
wizyty, mogłeś dostać wskazania do ćwiczeń domowych. 

Sposób zalecania zadań domowych różni się w zależności 
od metody, którą posługuje się dany terapeuta. Dziś kilka słów 
o autoterapii w terapii manualnej metodą Rakowskiego (TMR). 
Rutyna łączenia terapii z zadaniami domowymi ma już niemal 
historyczną tradycję i bardzo ważne, pielęgnowane od 40 lat 
znaczenie dla każdego pacjenta.

Taki sposób pracy, gdzie angażujesz się w swoje zdrowienie 
w domu, nieprawdopodobnie podnosi skuteczność i trwałość te-
rapii. Terapeuci TMR podchodzą więc do tego tematu z dużą 
uważnością i starają się zarazić tym entuzjazmem każdego swo-
jego pacjenta. Podczas wizyty inwestuje się dużo czasu aby do-
kładnie wytłumaczyć co i jak należy wykonywać w domu. 

„Jak ja to zapamiętam? Nie mam na to czasu…”
Każda osoba ma indywidualnie dobierane rozwiązania. Spor-

towiec otrzyma specyficzne dla siebie techniki, prawdopodob-
nie w większej ich ilości. Osoba w podeszłym wieku zwykle 
jedno – dwa, łatwe do zapamiętania ćwiczenia. Osoba pracu-
jąca w biurze dowie się jak zadbać o stawy i mięśnie podczas 

pracy. Młoda mama, która ma dla siebie prawdopodobnie tylko 
10 minut dziennie, dostanie ćwiczenie, które spokojnie zdąży 
wykonać przez te 10 minut. Terapeuta zawsze zaleci ci tyle, ile 
racjonalnie możesz zrobić i takie techniki, na które pozwalają 
Twoje warunki domowe. Tu pojawia się słowo „techniki” po-
nieważ autoterapia to nie tylko tak zwane ćwiczenia, ale rów-
nież proste i bezpieczne techniki manualne, które wykonuje się 
na swoim ciele.

Po co stosuje się  autoterapię?
W przypadku bardzo silnego bólu, odpowiednie techniki 

działają uśmierzająco na dolegliwości. Daje to poczucie bez-
pieczeństwa, gdy wiesz jak poradzić sobie z dolegliwościa-
mi samodzielnie. Autoterapia ma też przyspieszyć, przedłużyć 
i utrwalić efekty terapii, aby uwolnić cię od wizyt w gabine-
cie, a więc daje – trzeba to powiedzieć – oszczędność finanso-
wą. U osób aktywnych może wzbogacić trening i chronić przed 
kontuzjami. 

Przeszkolony fizjoterapeuta zaleci bezpieczne dla ciebie 
techniki, w takiej ilości jak potrzebujesz, ni mniej, ni więcej. 
Umiejętność bycia terapeutą dla siebie samego daje ogromną 
satysfakcję. Wiele osób, które tego spróbowały i poczuły ulgę 
po wykonaniu prostego ćwiczenia – złapało bakcyla i uczyniło 
z autoterapii stały, przyjemny element swojego dnia.
~ mgr Danuta Sokołowska-fizjoterapeuta, terapeuta manualny

biuro@ctmrakowski.pl, www.ctmrakowski.pl

Zadania domowe  
od fizjoterapeuty? 

Kasy GOK SEZAM są czynne: Biuro 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; CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.
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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

bilety wyprzedane

26/02
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

nIEdZIELA
GOdZ. 12:30

Mała Scena Sezamu: „księga muzyki 
i opowieści. wędrówki po Bliskim 
wschodzie”. kompania artystyczna 
Mozaika
Bilety: 14 zł

24/02

17/02

3/03

10/03

16/03

5/03

18/02

15/02

7-27/02

7-28/02

7-27/02
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

SALA wIdOwISkOwA 
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

GALrIA w rOTUndZIE
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM. 

pIąTEk
GOdZ. 19:00

pIąTEk
GOdZ. 19:00

pIąTEk
GOdZ. 19:00

pIąTEk
GOdZ. 19:00

cZwArTEk
GOdZ. 18:00

nIEdZIELA
GOdZ. 11:00

SOBOTA
GOdZ. 18:00

śrOdA
GOdZ. 17:30 OrAZ 20:30

kInO SEZAMU:
„Till”
Bilety: 18 zł

kInO SEZAMU:
„niebezpieczni dżentelmeni”
Bilety: 18 zł

kInO SEZAMU
repertuar wkrótce na www.goksezam.pl

kInO SEZAMU
repertuar wkrótce na www.goksezam.pl

„Żona do adopcji” - spektakl teatralny
Bilety: 69 zł

„Bajki pokoleń” - koncert dla dzieci 
Młodzieżowej Orkiestry dętej Gminy 
Tarnowo podgórne
Bilety: 10 zł

jAZZOwA ScEnA SEZAMU:
„Tribute to pat Metheny”
Bilety: 25 zł

kabaret Hrabi
Bilety: 99 zł

„Szept istnienia” - wystawa prac 
katarzyny kudełki
wstęp wolny, zwiedzanie: wtorek i 
czwartek g. 16-20, piątek godz. 16-18, 
(z wyłączeniem imprez)

wystawa haftu pracowni tkaniny 
artystycznej
wstęp wolny,
wystawa czynna w godzinach otwarcia, 
tj, 16-20 pon.pt.

„Mucha w SEZAMIE” - wystawa koła 
plastycznego ck przeźmierowo
wstęp wolny, zwiedzanie w godzinach 
otwarcia domu kultury w Tp od pon. do 
pt. 16-20

19/02

22/02

14/03
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYMnIEdZIELA
GOdZ. 15:00

śrOdA
GOdZ. 17:00

wTOrEk
GOdZ. 17:00

kInO SEZAMU dLA dZIEcI:
„Zadziwiający kot Maurycy”
Bilety: 14 zł

koncert dla najmłodszych:
„nie wolno, czy nie szybko?” - kolektyw 
kulturka poznań
Bilety: 10 zł

koncert dla najmłodszych: 
„AnderSEn” - kolektyw kulturka poznań
Bilety: 10 zł

af
isz
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W moich pracach chcę zwrócić uwagę, iż nasze ist-
nienie składa się z krótkich chwil – szeptów i bez 
względu na to jak oraz z jakiej przyczyny zmienia 

się świat wokół nas, jesteśmy w stanie przywyknąć do nie-
malże każdych realiów, po to, aby istnieć, odczuwać, myśleć, 
czy kochać – mówi Katarzyna Kudełka, która kolejny raz za-
prezentuje swoje prace. Tym razem z Centrum Kultury Prze-
źmierowo.

Katarzyna Kudełka jest absolwentką Malarstwa na Uni-
wersytecie Zielonogórskim oraz Wydziału Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM w Poznaniu. W 2020 roku nagrodzona 
Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, przyznanym przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Prezen-
towała swoje prace na wielu wystawach zbiorowych oraz kil-
kunastu indywidualnych.

Wystawa, którą zaprezentuje w „SEZAMIE” zatytułowana 
„Szept istnienia” obejmuje obrazy, spójne stylistycznie, nasy-
cone kolorami i figurami geometrycznymi, na których tle wy-
różniają się sylwetki ludzi. Postacie te, „przyłapane” na zwy-
kłych czynnościach, takich jak spacerowanie, czytanie, jazda 
na hulajnodze, rozmyślanie, łączy niepokojący element wspól-

ny. Jest nim dystans społeczny. Jakie budzi emocje? Z pew-
nością każdy zwiedzający odkryje coś innego, swojego, nie-
powtarzalnego. Zapraszamy do tej duchowej i artystycznej 
wędrówki!

Szept istnienia – wystawa prac Katarzyny Kudełki. 7-27 
lutego, sala widowiskowa CK Przeźmierowo. Wstęp wolny, 
zwiedzanie: wtorek i czwartek g. 16-20, piątek godz. 16-18, 
(z wyłączeniem imprez)

Wystawa prezentuje prace 
uczestniczek Pracowni Tka-
niny Artystycznej wykonane 

różnym technikami haftu, który zawi-
tał do pracowni zupełnie spontanicznie. 
Sprawił, że część naszej grupy odnala-
zła w technice swój nowy sposób wyra-
zu artystycznego. 

Prezentowane prace w przeważającej 
części są wykonane w dowolnej techni-
ce haftu, z przewagą haftu krzyżykowe-

go. Wyróżnia je różnorodność stylu – od 
realizmu po abstrakcję – oraz niezwykła 
kreatywność. Są też prace inspirowane 
naturą (głównie przedstawiają zwierzęta 
i kwiaty) zawierające motywy krajobra-
zu. Nie brakuje również nawiązania do 
znanych dzieł malarskich czy motywów 
z filmów. 

Zapraszamy! 

~ Martyna Wałecka

Na co dzień mamy okazję poznawać zarówno słowiań-
ską, jak i europejską kulturę. A jak wygląda świat od-
legły od naszego o kolejne kilometry? W ramach kolej-

nego spektaklu z cyklu Małej Sceny Sezamu zabierzemy dzieci 
(3+) w świat bajek i baśni pochodzących z krajów Bliskiego 
Wschodu oraz poznamy sztukę opowiadania i tradycyjne opo-
wieści z dalekich stron. Poznamy ciekawych bohaterów, którzy 
poprowadzą nas przez kulturę tych odległych zakątków. Uwraż-
liwimy dzieci na wartość podróżowania, odkrywania nowych 
miejsc w szacunku do różnych kultur i zwyczajów. 

Opowieściom towarzyszyć będą muzycy, dzięki którym 
dzieci poznają tak mało znane w Polsce instrumenty jak mię-
dzy innymi santur, saz czy af. Przed nami uczta dalekich 
brzmień i wędrówek wyobraźni. Gotowi? Ruszamy 26 lutego 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym!

~ MW

Mała Scena Sezamu: „Księga muzyki i opowieści. Wę-
drówki po Bliskim Wschodzie” – Kompania artystyczna 
MOZAIKA. 26 lutego (niedziela) godz. 12.30, Dom Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 14 zł do kupienia 
na www.biletyna.pl, oraz w kasach GOK SEZAM.

Odkrywamy odległe kultury

Od realizmu po abstrakcję

Wystawa haftu Pracowni tkani-
ny artystycznej. 2-28 lutegoCentrum 
Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny, 
wystawa czynna w godzinach otwarcia, 
tj., 16-20 pon.pt.

Odczuwać, myśleć, kochać
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Któż nie zna przebojów z takich 
filmów animowanych jak „Kra-
ina Lodu” czy „Król Lew”? Te-

raz te i wiele innych piosenek będzie 

można usłyszeć w niezwykłej aranżacji 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Na scenie w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo będzie 

można również przenieść się w czasie, 
bowiem jak zdradza Paweł Joks, kapel-
mistrz orkiestry, w repertuarze znajdą 
się także melodie z bajek znanych bar-
dziej rodzicom i dziadkom aniżeli naj-
młodszym. Chyba, że ktoś powracając 
do swojego dzieciństwa, również swo-
im dzieciom włącza takie klasyki, jak 
np. „Żwirek i Muchomorek”. Więcej nie 
zdradzimy, bowiem jak wszyscy wiemy, 
MOD bardzo lubi trzymać publiczność 
w napięciu. Zapewniamy jednak, że 
prócz fantastycznej muzyki, znajdzie się 
również chwila na poznanie instrumen-
tów muzycznych wykorzystywanych 
w Orkiestrze. 

~ MW
 „Bajki pokoleń” – koncert dla 

dzieci Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne. 5 marca 
(niedziela) godz. 11,Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Bilety w cenie 10 zł do 
kupienia na www.biletyna.pl oraz w ka-
sach GOK SEZAM.

Muzyka (jak) z bajki!Muzyka (jak) z bajki!

Podczas najbliższego spotkania z Kolektywem Kultur-
ka opowiemy Wam jak ważne w muzyce jest tempo. 
Przecież każdy z nas jest inny i w swój niepowtarzalny 

sposób wyjątkowy. Chcemy zwrócić na to uwagę i wspólnie 
z Wami pobawić się tempem w muzyce. Jesteśmy pewni, że 
stworzymy wiele niepowtarzalnych momentów, których bazą 
będzie nasza wyobraźnia i kreatywność. Każdy utwór ma swo-
ją konstrukcję (metrum), ale to od wykonawcy zależy jak go 
zagra (tempo). Czyż nie podobnie jest z tempem naszego ży-
cia? Kiedy kogoś popędzamy lub spowalniamy? Dlaczego to 
robimy? I co z tego wyniknie? Będzie to interaktywne spotka-
nie, w którym dzieci i dorośli dzięki muzyce przekonają się, 
jak ważne jest nasze naturalne tempo.

„Nie wolno, czy nie szybko?” – Kolektyw Kulturka. Koncert 
dla najmłodszych. 22 lutego godz. 17, Dom Kultury w Tarno-
wie Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł do kupienia na www.bi-
letyna.pl oraz w kasach GOK SEZAM.

Kulturka dla dzieci na marzec
Koncert „AnderSEN” to nie tylko gadane baśnie, przy któ-

rych niejeden zaśnie, lecz dziarsko humorem podszyte, histo-
rie w pudełku ukryte. Będą to opowieści nie tylko wymyślonej 
treści, dlatego chodźcie, wślizgniemy się w misternie utkaną 
przestrzeń z pogranicza baśni i jawy. Niech to nie wzbudza 
waszej obawy, bo każda historia to zaproszenie do zabawy. 
Tutaj jedną historię druga skrywa, jak to w opowieści szkatuł-
kowej bywa. Razem zobaczymy baśnie od kulis, w niezwy-
kłej przygodzie jakim było życie Hansa Christiana Andersena. 
Podczas koncertu będzie okazja usłyszeć kalimbę fortepiano-
wą oraz flety folkowe.

„AnderSEN” – Kolektyw Kulturka. Koncert dla naj-
młodszych. 14 marca godz. 17, Dom kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł do kupienia na www.bilety-
na.pl, oraz w kasach  GOK SEZAM. 

Muzyczne spotkania z Kolektywem Kulturka

Dzieci odkrywają metrum

Pat Metheny, amerykański gitarzysta jazzowy i kompo-
zytor, swoją muzyką zachwyca od lat. Na koncie ma 20 
nagród Grammy, jest również laureatem NEA Jazz Ma-

sters Award 2018. Nic więc dziwnego, że Metheny stał się in-
spiracją młodych muzyków, którzy wystąpią podczas 
pierwszego w nowym roku koncertu z cyklu Jazzo-
wej Sceny Sezamu. Zespół tworzy grupa przyjaciół 
zarażonych pasją do muzyki. Jak zdradzają członko-
wie zespołu: – Projekt Tribute to Pat Methney jest 
dla nas szczególnie ważny, ponieważ to właśnie od 
wyżej wypisanego czerpiemy wiedzę i wzorujemy 

się na jego twórczości. Koncert zawierać będzie jedne z najpo-
pularniejszych kompozycji Pata Methenego, m.in: „Have You 
Heard” czy „Song For Bilbao”. Grupę tworzą: Szymon Wie-
czorkiewicz – kontrabas / słowo o muzyce, Filip Chojnacki – 
fortepian, Mikołaj Kurtas – gitara basowa, Wojciech Oliński – 
gitara elektryczna, Hubert Kulig – perkusja. Warto wspomnieć, 
że ostatni ze wspomnianych muzyków znany jest mieszkańcom 

jako instruktor sekcji perkusji Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 

~ Magdalena Woźniak
Tribute to Pat Metheny, 18 lutego (sobota) godz. 

18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 
w cenie 25 zł do kupienia na www.biletyna.pl oraz 
w kasach GOK SEZAM.

W hołdzie mistrzowi
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202
3 MARZEC

Atmosfera poezji z Jerzym Bończakiem | 
Interpretacja poezji Ernesta Brylla | Julia Michalik - skrzypce | *zapisy tel. od 27 II

19.02. / ndz 17:00
”Padam Padam” - Przeboje Edith Piaf | 
Lucyna Winkiel-Sobczak - aktorka Teatru Muzycznego
w Poznaniu Sławomir Sikora - fortepian, | *zapisy tel. od 13 II

WWW.PALACJANKOWICE.PL

III

ndz

13:00

05

17:00
Żegnaj Amadeuszu | Spektakl z muzyką Mozarta | 
uczniowie i absolwenci ZSM w Poznaniu | *zapisy tel. od 13 III

16:00 Otwarcie wystawy „Naukowczynie” | O wystawie opowiedzą
autorki wystawy Anna Pikuła i Olga Tarczyńska - Polus z Galerii Śluza  |

13:00

202
3 LUTY

05.03. / ndz

11.03. / sob

AtmoSFERA 
POEZJI
z Jerzym Bończakiem
Interpretacja poezji Ernesta Brylla

Julia Michalik - skrzypce

                                                                                              

18.03. / sob

Czas kobiet
Kobieta wiecznie młoda 
Irena Wielocha

III

ndz

12

WWW.PALACJANKOWICE.PL

12.03. / ndz 13:00
Czas kobiet 
- „Jasna strona mocy” - Dorota Grawenda Banaszak - pedagożka, edukatorka kobiet
- „Zmiany w życiu zacznij od siebie” - Panel dyskusyjny
- „Kobieta wiecznie młoda” - Spotkanie autorskie z Ireną Wielochą  | *zapisy tel. od 6 III

13.03. / pon 18:00 Recital trąbkowy | K. Łopiński | *zapisy tel. od 6 III

19.03. / ndz 13:00
Posprzątaj w swojej głowie - jak zadbać o zdrowie psychiczne? | 
Otwarty wykład dr. Justyna Deręgowska - psychoterapeuta | *zapisy tel. od 13 III

POBILIŚMY REKORD POLSKI W GRUPOWYM TAŃCU MAKARENY!
ZATAŃCZYŁO 311 MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE I NIE TYLKO!

~ pałac jankowice

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek 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 informacje dostępne na stronie www.palacjankowice.pl

Już w marcu w Pałacu Jankowice będzie można spotkać 
jedenaście niezwykłych kobiet. Ambitnych, odważnych 
i pracowitych, niebojących się wychodzić poza 

utarte schematy. Jako jedne z pierwszych robiły kariery 
uniwersyteckie, przecierając jednocześnie szlaki na uczelniach 
wyższych dla kolejnych pokoleń kobiet. Poświęcały się 
różnym dziedzinom naukowym, odnosząc w nich znaczące 
sukcesy. Na różnych etapach swojej kariery związane były 
z Uniwersytetem Poznańskim, pierwszą poznańską uczelnią 
wyższą.

Michalina Stefanowska, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, 
Anna Gruszecka, Helena Gajewska, Eugenia Piasecka-Zey-
landowa, Mieczysława Ruxerówna, Bożena Stelmachowska, 
Lidia Seipelt-Lawęcka, Zofia Małaczyńska-Sulchcitzowa, Wi-
sława Knapowska i Helena Szafranówna – to nazwiska, które 
warto poznać i zapamiętać.

Wystawa poprzez biografie bohaterek przybliży realia, z ja-
kimi musiały się mierzyć kobiety, marzące o karierze na-
ukowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w 20-leciu mię-
dzywojennym. Opowie o stopniowym otwieraniu kolejnych 
europejskich i polskich uczelni dla studentek, nastawieniu 
społecznym wobec naukowczyń, szansach i przeszkodach, ja-
kie musiały przezwyciężać. Pokaże też jak rozwijały się ich 
kariery na poznańskim uniwersytecie w początkach jego dzia-
łalności. 

Historie i dorobek badaczek sprzed stu lat stać się mogą in-
spiracją dla współczesnych oraz potwierdzeniem, że uniwer-
sytet jest przestrzenią, którą kobiety mogły i mogą współ-
tworzyć na równych prawach i we wszystkich dziedzinach 
naukowych. Ufamy, że biografie bohaterek staną się źródłem 
wielu inspiracji.

Na wernisaż wystawy zapraszamy 11 marca o godz. 16.00, 
podczas którego twórczynie wystawy Anna Pikuła i Olga 
Tarczyńska-Polus z Galerii Śluza w Poznaniu opowiedzą 
o inspiracjach i kulisach jej powstania, ukazując też kontekst 
historyczny i społeczno-kulturowy związany z obecnością ko-
biet w świecie nauki. Prelegentki opowiedzą o tym, jak w ra-
mach wydarzeń kulturalnych można popularyzować historie 
oraz jak ważne jest poszukiwanie w nich także takich aspek-
tów, które są wciąż aktualne i mogą widzom pomóc w rozu-
mieniu współczesnego świata. 

Wystawa powstała i pierwotnie była prezentowana w Gale-
rii Śluza w Poznaniu, a w Pałacu Jankowice zagości do 10 
kwietnia dzięki uprzejmości Poznańskiego Centrum Dziedzic-
twa w Poznaniu. Zapraszamy!

~PJ
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 6 mar-

ca 2023 

18 marca o godz. 17.00 uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Poznaniu zapraszają na spotkanie z muzyką Mozarta. 
Nie będzie to kolorowe i roztańczone „Wesele Figara” ani awan-

turniczy i nieco groteskowy „Don Giovanni”. Tym razem wejdą w atmosfe-
rę teatralnej próby – próby pełnej zagadek, nostalgii, przeczuć i rozmyślań, 
a wszystko w reżyserii Eugeniusza Zdańskiego. Być może tak właśnie prze-
biegała ostatnia próba prowadzona przez młodego geniusza, który w niedługi 
czas po niej zszedł z tego świata pozostawiając dla potomnych nierozwikłaną 
zagadkę swojej śmierci…. 

Na sali koncertowej Pałacu Jankowice będziemy mogli podziwiać 
fragmenty ostatniego operowego dzieła Mozarta – „Czarodziejskiego fletu”. 
Zabrzmią także przeboje z innych jego przedstawień. Zobaczymy ostatnie 
godziny pracy Mozarta w teatrze i poznamy kompozytora, którego nazwisko 
znane jest współczesnym melomanom tylko dzięki temu, że podejrzewany był 
o popełnienie potwornej zbrodni! Lecz, nie uprzedzajmy wydarzeń …

Zapraszamy na spektakl życząc wspaniałych przeżyć artystycznych!
~PJ

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 13 marca

Wystawa – Naukowczynie. 
Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu

Żegnaj Amadeuszu
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~ pałac jankowice

Gościem marcowej odsłony AtmoSFERY Poezji w Pałacu Jankowice, bę-
dzie aktor teatralny, filmowy i serialowy, oraz reżyser teatralny, Jerzy Boń-
czak, który 5 marca o godzinie 13.00 w Pałacu Jankowice, dokona interpre-

tacji poezji Ernesta Brylla. Program muzyczny przygotuje natomiast skrzypaczka 
Julia Michalik.

Jerzy Bończak jest absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. Wy-
stępował na deskach Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie oraz w warszawskich: Te-
atrze Rozmaitości, Nowym i Kwadrat. Zadebiutował w 1971 roku w Łaźni w reży-
serii Matyldy Krygier w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Później wystąpił 
w takich spektaklach jak: Bal manekinów (reż. J. Warmiński), Wielki Fryderyk (reż. 
J. Gruda), Tango (reż. B. Cybulski), Mayday (reż. M. Sławiński) czy Dajcie mi teno-
ra! (reż. W. Pokora). Na dużym ekranie zadebiutował w 1974 roku w Zapisie zbrod-
ni w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Następnie można go było oglądać 
w takich tytułach jak m.in.: Wśród nocnej ciszy (reż. T. Chmielewski), Miś (reż. S. 
Bareja), Wielki Szu (reż. S. Chęciński), Podróże Pana Kleksa (reż. K. Gradowski), Nie-
zwykła podróż Baltazara (reż. W. Has), Sztuka kochania (reż. J. Bromski), Rozmo-
wy kontrolowane (reż. S. Chęciński), Psy (reż. W. Pasikowski), Polska śmierć (reż. 
W. Krzystek), Pan T. (reż. M. Krzyształowicz). Z kolei na małym ekranie wystąpił 
w serialach takich jak: Kariera Nikodema Dyzmy, Alternatywy 4, Bank nie z tej 
ziemi, Klan czy Dom. W 2004 roku otrzymał wyróżnienie za rolę w przedstawie-
niu Łóżko pełne cudzoziemców na VIII Międzynarodowym Festiwalu Komedii „Ta-
lia” w Tarnowie.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wydarzenie od 27 lutego.
~ Pałac Jankowice 

Atmosfera Poezji z Jerzym Bończakiem

„Padam” to spektakl muzycz-
no-teatralny oparty na szla-
gierach oraz wątkach biogra-

fii paryskiej pieśniarki Edith Piaf, która 
oczarowała swoim śpiewem niemal cały 
świat. Piosenki Edith Piaf w wersji pol-
skiej usłyszymy w Pałacu Jankowi-
ce 19 lutego o godz. 17.00. Zaśpiewa 
wówczas dla Państwa Lucyna Winkel-
-Sobczak. Aktorka Teatru Muzycznego 
w Poznaniu, a zarazem autorka scena-
riusza tego wyjątkowego  spektaklu. Ar-
tystce towarzyszyć będzie wirtuoz forte-
pianu, dobrze już znany gościom pałacu, 
Sławomir Sikora, pianista estradowy 
na co dzień współpracujący z Piano Bar 
w Poznaniu. 

W prezentowanym programie arty-
stycznym usłyszymy 13 piosenek z re-
pertuaru Edith Piaf po polsku. Nie za-
braknie takich utworów jak  „La Vie en 
Rose”, „Padam... Padam...”, „Non, Je 
Ne Regrette Rien” i „Milord”. W spek-
taklu wykorzystano także fragmenty au-
tentycznych wypowiedzi Piaf oraz ko-
mentarze na jej temat. 

Lucyna Winkel-Sobczak to aktorka 
i solistka Teatru Muzycznego w Pozna-
niu. Absolwentka Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskie-
go w Krakowie oraz Studium Kultural-
no-Oświatowego w Poznaniu. Po otrzy-
maniu tytułu magistra sztuki aktorskiej 
rozpoczęła pracę w Teatrze Polskim 
w Poznaniu. Jej zainteresowania mu-
zyczne sprawiły, że od 2003 r. związała 
się z poznańskim Teatrem Muzycznym.  
Występowała także z kabaretem Afera 
w latach 2000-2004, a w 2003 r. zało-
żyła Społeczne Stowarzyszenie Eduka-
cyjno-Artystyczne Via Activa oraz te-
atr dla dzieci – Studio Teatralne Blum. 
Zamiłowanie do śpiewu zaowocowa-
ło powstaniem jej autorskich recitali: 
„Padam”, „Kobieta Anioł” oraz „Brel”. 
W swoim dorobku posiada liczne partie 
pierwszoplanowe w spektaklach takich 
jak Skrzypek na dachu, Pinokio, Kto się 
boi Virginii Woolf, Edith i Marlene, We-
sele Figlary, Cabaret. Obecnie można 
oglądać ją w spektaklach: Irena, Piękna 
i Bestia, Rodzina Adamsów, Virtuoso, 
Pippin, Zakonnica w przebraniu, Kom-
binat, Madagaskar-musicalowa przy-
goda. Otrzymała liczne wyróżnienia 
i nagrody, m.in. Nagrodę Artystyczną 
Miasta Poznania (1994), I Nagrodę na 
Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Estra-

dowej (2002), czy Specjalną Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa da Stu-
dia Teatralnego Blum (2014).

Na muzyczny spacer po Paryżu zapra-
szamy serdecznie do Pałacu Jankowice 
19 lutego o godz. 17.00. Rezerwacja te-
lefoniczna bezpłatnych wejściówek od 
13 lutego.  ~ Pałac Jankowice

Padam, Padam
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~ pałac jankowice

Już pora, żeby kobiety pożegna-
ły „poczucie odpowiedzialności” 
za wszystko, zarówno w pracy 

jak i w domu. Czas pożegnać fałszywe 
przekonania o przypisanych nam kobie-
tom rolach, o poświęcaniu się, dbaniu 
o wszystkich wokół, a najmniej o sie-
bie. Czas zrezygnować z bycia taką, jak 
inni oczekują, szukać akceptacji na ze-
wnątrz. Czas, żeby zacząć się doceniać, 
celebrować życie, stawiać granice – stać 
się sobą i żyć po swojemu.

12 marca w Pałacu Jankowice po-
rozmawiamy z kobietami o kobietach, 
m.in. z Dorotą Grawendą-Banaszak 
(edukatorką kobiet, pedagożką, człon-
kinią Komitetu Ochrony Praw Dziecka 
w Poznaniu) o sztuce stawiania granic, 
budowaniu asertywnych komunikatów 
w codziennym życiu i dbaniu o siebie. 
W przestrzeniach pałacu zagoszczą ko-
biety – mieszkanki naszej gminy, które 
opowiedzą o wyzwaniach związanych 
z budowaniem własnego biznesu jedno-

cześnie będąc często żoną i matką. Jak 
nad tym zapanować i nie zwariować!

O tym jak nie bać się zmian i jak prze-
wrócić życie swoje życie do góry noga-
mi opowie nam gość specjalny – Irena 
Wielocha, która influencerką została po 
65. urodzinach, a trzy lata później zade-
biutowała jako modelka. Pokazuje, że 
młodość to stan umysłu, a aktywność 
sportową można rozpocząć w każdym 
wieku. Niezwykłe doświadczenia spra-
wiły, że Irena Wielocha postanowiła 
opisać swoją drogę do zdrowia i szczę-
ścia w książce „Kobieta wiecznie mło-
da”. Kobieta wiecznie młoda jest en-
tuzjastka zdrowego stylu życia, której 
historia i dokonania zainspirowały ty-
siące ludzi! Jej działania zostały zauwa-
żone i docenione przez media: w 2020 
roku Irena Wielocha została nominowa-
na do nagrody miesięcznika „Twój Styl” 
Doskonałość Sieci, a w 2022 r. znalazła 
się na Liście „50 po 50” magazynu „For-
bes Polska”, przedstawiającej osoby, 

które po przekroczeniu 50. roku życia 
zaskoczyły rynek nową udaną inwesty-
cją, z sukcesem się przebranżowiły lub 
nadały nowy ton swojej dotychczasowej 
działalności.

Podczas wydarzenia dyżury eksperc-
kie pełnić będą Małgorzata Berwid – 
terapeuta ds. uzależnień oraz Joanna 
Szczyglewska – starszy specjalista pra-
cy z rodziną. Nie zabraknie oczywiście 
popołudniowych rozmów przy kawie 
oraz możliwości nabycia książki „Ko-
bieta wiecznie młoda” w pałacowej ka-
wiarni. 

Daj się zainspirować, zarazić dobrą 
energią i kobiecą siłą – bądź z nami 12 
marca w Pałacu Jankowice! Zaczynamy 
o 13.00!

Szczegółowy program wydarzenia 
znajdziesz na www.palacjankowice.pl 

~MR
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 

wejściówek od 6 marca 

Czas Kobiet

16 stycznia uczniowie klasy 2c odwiedzili schroni-
sko dla zwierząt w Poznaniu. Dzieci przywiozły 
ze sobą ogromne ilości karmy, koce, legowiska, 

zabawki i inne produkty, mogące poprawić los bezdomnych 
czworonogów. 

Wszystkie dary zostały zebrane podczas bożonarodzenio-
wej  akcji klasowej pod hasłem: „2c DZIELI SIĘ!”, w której 
dzieci zrezygnowały z własnych prezentów gwiazdkowych na 
rzecz zwierzaków ze schroniska! 

~ A. Stypińska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wizyta w schronisku
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~ edukacja

Początek roku w Gniazdku odbył się z prawdziwym przy-
tupem. Pierwsze zajęcia w 2023 odbyły się w noworocz-
nym nastroju – spojrzeliśmy na świeżo rozpoczęty rok 

jak na czas nowego otwarcia. Czystej księgi, którą każdy z nas 
z osobna, ale również jako grupa mamy zamiar po swojemu za-
pisać. Nie rozmawialiśmy o „liście zadań” do wykonania, bo 
nie lubimy presji. Skoncentrowaliśmy się na marzeniach, które 
– zapisane w osobistej notatce, w pięknie ozdobionej kopercie 
– czekać będą na ponowne otwarcie do końca tego roku. Spraw-
dzimy, po które marzenia udało nam się sięgnąć.

Druga część stycznia mocno skoncentrowana była wokół te-
matu Babci i Dziadka. Dzieci z większości grup przygotowały 
specjalne niespodzianki z tej okazji: zawieszki na ścianę, „sło-
iczki mocy”, laurki malowane palcami, kolorowe kwiaty z pa-
pieru (takie, które nigdy nie przekwitną) i jeszcze kilka innych 
pomysłów. Dużo też o Babciach i Dziadkach rozmawialiśmy 
– o tym, co dają lub dały nam te ważne relacje. 

Dla starszych grup był to również czas podsumowań pracy 
półrocznej, czas wspólnych wyjazdów, które były okazją do 
pobycia ze sobą w innej niż zwykle przestrzeni. Jak zwykle 
– jako miejsce wspólnego spotkania i zabawy – nie zawiódł 
nas Zaczarowany Las, ale wiele poruszenia w naszych ser-

cach i głowach wywołało miejsce nowe i zupełnie wyjątkowe: 
„Niewidzialna ulica”.

Z wydarzeń szczególnych, które miały miejsce w stycz-
niu, koniecznie wspomnieć trzeba o gościnnym spektaklu te-
atru amatorskiego z Lwówka, gdzie rodzice i dziadkowie na-
szych wychowanków mieli okazję zobaczyć wychowawców 
Gniazdka w zupełnie innej roli niż zwykle. Pani Marta i Pani 
Klaudia grają w teatrze amatorskim od lat i jednego ze stycz-
niowych wieczorów czarowały swoją grą aktorską mieszkań-
ców Ceradza.

Serdecznie zapraszamy dzieci na jogę – nowa grupa, prowa-
dzona przez dobrze już znaną gniazdkowiczom Panią Justynę, 
rusza po feriach. ~ gniazdko

Świetlica Gniazdko

Nowy rok z przytupem

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka w “Leśnych Skrzatach” jest już 

na stałe wpisany w kalendarz uroczystości przed-
szkolnych. Dni poprzedzające to ważne święto obfito-

wały w liczne próby oraz pracę nad prezentami dla dziadków. 
W tym roku uroczystość Dnia Babci i Dziadka odbywała się 
od 23 do 26 stycznia. Na zaproszenie dzieci do każdej grupy 
przybyli licznie babcie i dziadkowie, aby obejrzeć swoje wnu-
częta podczas występów. Przedszkolaki przygotowały pięk-
ne wiersze, piosenki i tańce. Po części artystycznej ukochane 
wnuczęta w dowód pamięci i miłości, wręczyły swoim bab-
ciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty. Na za-
kończenie przyszedł czas na poczęstunek, o który zatroszczyli 
się rodzice naszych przedszkolaków, za co serdecznie dzięku-
jemy! To były naprawdę wyjątkowe dni. Babcie i dziadkowie 
z dumą i uśmiechem opuszczali nasze przedszkolne mury! 

~ Natalia Kowalewska

Możesz pomóc w leczeniu i rehabilitacji 
Kasi przekazując 1,5% podatku 
w rozliczeniu rocznym na konto 

Stowaryszenia „Roktar”.
Z dopiskiem „Cel szczegółowy”

KASIA MUCHA
KRS: 0000316203

Dodatkowe inf. tel. 507 525 470
Dziękujemy za wsparcie!

Kasia z mamą

Kasia od urodzenia choruje na 
mózgowe porażenie dziecęce 

i padaczkę.
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Walijskie przysłowie mówi, że „doskonała miłość 
czasem nie przychodzi aż do pojawienia się pierw-
szego wnuka czy wnuczki”. Nasi kochani Dziad-

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.

W „Chatce Kubusia Puchatka” dzieci codziennie uczestni-
czą w zajęciach dydaktycznych, opartych na podstawie pro-
gramowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Dodatkowo przedszkolacy pobierają lekcje języka 
angielskiego i rytmiki. Wprowadziliśmy też do naszych co-
dziennych zajęć edukacyjnych metodę Dobrego Startu wg 
Marty Bogdanowicz, zajęcia matematyczne prowadzone me-
todą Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, a wśród najmłodszych 
Odimienną Metodę Nauki Czytania Ireny Majchrzak. Oprócz 
profesjonalnych zajęć logopedycznych i indywidualnych spo-
tkań z logopedą, dzieci uczestniczą w zajęciach teatralnych, 
wzbogaconych elementami logopedii, podczas których wygi-
nają i łamią języki. Wszystkie przedszkolaki należą do kółka 
plastycznego wzbogaconego elementami arteterapii, a na ko-
niec tygodnia wszyscy gotują w Klubie Małego Kucharza. In-
tensywnie rozwijamy się też ruchowo. Starsze dzieci grają na 
flażoletach, a wszyscy często bawią się z chustą animacyjną, 
metodami Klanzy. Dla wyciszenia prowadzimy bajkoterapię. 
Codziennie wychodzimy na plac zabaw, a czasem na dłuższe 
spacery, aby poznać najbliższą okolicę. Zapraszamy do nas re-
prezentantów ciekawych zawodów, zespoły koncertowe i ob-
jazdowe teatry. Z powodzeniem prowadzimy Zerówkę.

21 stycznia uroczyście świętowaliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka. Specjalnie na tą okazję wynajęliśmy halę sportową, dzięki 

temu dzieci mogły swobodnie wystąpić, a zaproszeni goście 
komfortowo zasiedli na widowni. Przedszkolaki i Ciocie przy-
gotowały fantastyczne, wzruszające i ciekawe występy. Każ-
da Babcia i Dziadzio otrzymali prezenty, przygotowane przez 
dzieci. Wspólnie spędziliśmy piękny sobotni dzień, a kiedy 
spadł śnieg zrobiło się wprost magicznie. Późniejsze dni spra-
wiły, że zaangażowaliśmy się w pomaganie. Wystawiliśmy 
w przedszkolach skarbonki WOŚP i prowadziliśmy zbiórkę. 

Jesteśmy aktywni i codziennie bardzo dużo się uczymy 
o otaczającym nas świecie. Przed nami wiosna, wraz z nią cie-
plejsze dni i wiele organizowanych wycieczek oraz zabaw na 
świeżym powietrzu, takich jak: spacer w kolorowym korowo-
dzie z Marzanną, szukanie Wielkanocnego Zajączka, Dzień 
Mamy i Taty w plenerze, majówka, Dzień aktywności spor-
towej. 

Serdecznie zapraszamy dzieci do „Chatki Kubusia Puchat-
ka” w Tarnowie Podgórnym, Lusowie i Przeźmierowie.  Od-
wiedzajcie nasze strony na Facebooku. 

 ~ Ewelina Sobańska 

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka”

Aktywny czas

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Święto Babci i Dziadka
kowie są fundamentami rodziny. Darzymy ich wyjątkowym 
uczuciem w dzieciństwie i nie tylko. To oni zazwyczaj są bar-
dziej pobłażliwi niż rodzice, oni najbardziej rozpieszczają 
swoje wnuki. To u nich często szukamy wsparcia i dobrej rady. 
Ich zdanie jest dla nas wyrazem życiowej mądrości. 

W styczniu, w naszej szkole, uczciliśmy w wyjątkowy spo-
sób Dzień Babci i Dziadka. Dzieci z klasy 1a przygotowały 
wspaniałą niespodziankę dla  Seniorów. Wierszami, piosen-
kami, tańcem wyraziły swoje uczucia oraz szacunek. Był to 
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez radości i dumy. 

Do życzeń dołączyli się także uczniowie kl. 2c, którzy wy-
stawili przygotowane przez siebie jasełka. Dzieci wręczyły 
również Gościom przygotowane wcześniej upominki. Po wy-
stępie brawom i uściskom nie było końca! Szczęśliwe, roz-
promienione twarze Babć i Dziadków były wyrazem tego, jak 
ważne są takie spotkania i chwile spędzone z wnukami.

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia, a także 
miłości, która pokonuje wszystkie bariery czasu i odległości! 

~ G. Nowak, E. Pietrzak, A. Stypińska
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Bal karnawałowy to jedno z wydarzeń w przedszkolu, 
które pozwala dzieciom na rozwijanie ich kreatyw-
ności i zabawy w towarzystwie rówieśników. W na-

szym przedszkolu odbył się wyjątkowy bal przebierańców, 
którego tematem przewodnim była ekologia. Dzieci przyszły 
przebrane za swoich ulubionych bohaterów z bajek. Podczas 
baliku odbyły się również różnego rodzaju konkursy i zaba-
wy związane z ekologią, w których dzieci mogły wykazać się 
swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzieci miały możliwość 
m.in. utrwalić sobie, w jaki sposób należy segregować śmie-
ci. W przedszkolu panowała radosna i pełna energii atmosfe-
ra. Przedszkolaki chętnie tańczyły i bawiły się przy muzyce. 
Na koniec każde dziecko otrzymało medal za udział w balu. 

10 stycznia w Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w Lu-
sówku pod okiem Sylwii Lewandowskiej odbyły się warszta-
ty wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, na 
które zaproszono dzieci wraz z rodzicami. Metoda W. Sher-
borne wykorzystuje ekspresję ruchową, komunikację poza-
werbalną i elementy zabawy. Dzięki temu zarówno dzieciom 
jak i rodzicom sprawia dużo radości, dostarcza wiedzy o funk-
cjonowaniu i rozwoju dziecka. Autorka w/w metody wyróżni-
ła kilka kategorii ruchu, które zaprezentowano podczas zajęć, 
między innymi ruch pozwalający poznać własne ciało, ruch 
kształtujący relacje dziecka z otoczeniem, ruch prowadzący 
do współdziałania w grupie, a także ruch kreatywny. Dzięki 
ćwiczeniom z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego małe 
dziecko uczy się jak być w pozytywnych relacjach z drugim 
człowiekiem, wyzwala swobodne zachowania, zaangażowa-

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Wyjątkowy bal

Wszyscy byli zmęczeni, ale szczęśliwi, że wzięli udział  
w tym ważnym dla nich wydarzeniu.

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Metoda Ruchu Rozwijającego - Metoda Sherborne

nie, daje okazję do rozładowania energii oraz poczucie zgody 
z innymi. Dziękujemy rodzicom za udział w warsztatach i za-
praszamy na kolejne zajęcia! ~ Monika Pitak

Dzień Babci i Dziadka to wspa-
niałe wydarzenie, które od-
było się w styczniu w Przed-

szkolu Na Zielonym Wzgórzu 
w Lusówku. W przedsięwzięciu wzięły 
udział wszystkie dzieci z grup przed-
szkolnych. Przedszkolaki z dużym zaan-
gażowaniem zaprezentowały wspania-
ły program artystyczny. Były wiersze, 
piosenki oraz tańce także z dziadkami. 
Dzięki temu najmłodsze wnuczki i wnu-
kowie mogli okazać szacunek, podzię-
kować za miłość, ciepło, cierpliwość 
a także zrozumienie. Goście ze wzru-
szeniem podziwiali swoje pociechy, 
które na zakończenie wręczyły własno-
ręcznie wykonane laurki oraz upomin-

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Kto historię świata zna? – Babcia i Dziadek
ki. Dziękujemy za ten wyjątkowy czas! 
Wszystkim Babciom i Dziadkom ży-
czymy zdrowia, pomyślności, pięknych 

chwil, aby zawsze byli dumni ze swych 
wnuków!

~ Monika Pitak
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Lubimy baśnie smutne i wesołe, te pierwsze niezłą dają 
życia szkołę, te drugie dają nam nadzieję… Przepięk-
ną i poruszającą baśń Hansa Christiana Andersena 

pierwszoklasiści przygotowali w prezencie dla swoich Babć 
i Dziadków. Niejeden widz ukradkiem ocierał łzę wzruszenia 
podczas jej oglądania. 

Energetyczne tańce z wplecionym pokazem artystycznym 
w wykonaniu uczennicy z klasy 4 zakończyły występy, któ-
re podsumowano ogromnymi oklaskami. Następnie wnukowie 
rozdali medale dla Super-Babć i Super-Dziadków i oprowa-

Znamy już laureatów Ogólnopol-
skiego Konkursu dla Szkół Pod-
stawowych Leon z Matematy-

ki. Wśród uczniów klas drugich to Iwo 
Czajczyński, Mateusz Hajt, Kasjana 
Kosicka i Marcin Skrzypczak. Z czwar-
toklasistów najlepszy okazał się Jędrzej 
Groński, a wśród ósmoklasistów – Eula-

lia Kosicka, Julianna Leśniak i Mikołaj 
Matuszak. 

Celem konkursu jest zachęcanie dzie-
ci do poszerzania wiedzy oraz spraw-
dzanie ich umiejętności z danego ob-
szaru. Naszym laureatom serdecznie 
gratulujemy!

~ Beata Skrzypińska 

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Sto lat dla babci i dziadka

dzili po swoich klasach, pokazując w jakich salach obecnie 
uczą się dzieci z klas 1-3.

Wspomnienia niezwykłego spotkania z pewnością na długo 
zostaną w pamięci. ~ sp baranowo

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu

Czytanie jest ważną wartością w życiu każdego człowie-
ka. Naukowo stwierdzono, że czytanie książek zwięk-
sza inteligencję, wydolność naszego mózgu, uczy my-

ślenia, pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętność wysławiania 
się, uczy cierpliwości i pomaga się zrelaksować, dlatego w Ze-
spole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym powstał 
program edukacyjny „Czytamy książki”, którego pomysło-
dawczynią była pani Małgorzata Tomelka. 

Program miał na celu rozwój czytelnictwa, zainteresowanie 
książką i promowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym. 
W ramach tego programu 25.09.2022r. na ternie parku Pałac 
Jankowice odbył się happening, w czasie którego dzieci mo-
gły porozmawiać na temat znanych i ulubionych bajek. Mogły 
wziąć udział w zajęciach plastycznych, obejrzeć i przeczytać 
wyeksponowane książki. Na maluchy czekały kolorowan-
ki z postaciami z bajek. W projekcie znalazło się też coś dla 
starszych czytelników. Całe rodziny dyskutowały o przeczyta-
nych książkach, a młodzież pasjonowała się głównie literaturą 
fantasy. Ulubionym pisarzem okazał się John Ronald Reuel 
Tolkien i jego seria  opowieści o Hobbicie. Dużą popularno-
ścią cieszyła się również galeria „Polecane książki”.

Kolejnym etapem projektu było rozbudzenie w uczniach 
umiejętności tworzenia tekstu literackiego, rozwijanie wy-
obraźni oraz wypowiadanie się na bliskie sercu tematy i tak 
właśnie powstał pomysł napisania e-książki pod tytułem: „Ży-
cie jest ekscytujące”. Uczniowie technikum podjęli trud pisar-
ski, swoje myśli,  rozważania, fantazje przelali na karty pierw-

szej w historii szkoły e-książki. Młodzi pisarze rozwijając 
niedopowiedziane zdania, dali wyraz swojej dużej wrażliwo-
ści artystycznej oraz pokazali wszechstronne zainteresowania. 
Najlepsze prace zostały opublikowane w e- książce na stronie 
szkoły. Ogłoszony przez polonistkę konkurs na Młodego Pi-
sarza 2022 ZSTTP wyłonił laureata, został nim uczeń klasy 
3TA Jakub Łuszczyński, nagrodzony książką z autografem no-
blistki Olgi Tokarczuk. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów pisarskich.

~ Iwona Firlej

ZST w Tarnowie Podgórnym

Uczniowska e-książka „życie jest ekscytujące” 
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Na zewnątrz wciąż zimno, przenikliwy wiatr wdzie-
ra się pod ubranie, a chłodniejsze niż zwykle poran-
ki raczej nie nastrajają pozytywnie. Jednak jest grupa 

osób, którym z pewnością robi się gorąco, gdy pojawia się je-
den temat. To rodzice tegorocznych ósmoklasistów, których 
pot oblewa, gdy pomyślą co czeka ich dzieci za kilka miesięcy 
– egzaminy i rekrutacja do szkół średnich. Wybór szkoły śred-
niej to niezwykle ważna decyzja nie tylko dlatego, że szkoła 
ma spory wpływ na wyniki maturalne stanowiące przepustkę 
na studia, ale także dlatego, że będzie decydować o jakości 
życia nastolatka przez kolejne cztery lata. Oczywiście główną 
osobą podejmującą taką decyzję jest dziecko – w końcu to ono 
będzie chodzić do wybranej szkoły – jednak rozsądny głos do-
świadczonego rodzica może pomóc mu wybrać mądrze.

Czego może chcieć nastolatek? Oczywiście w perspektywie 
długoterminowej – dostać się na studia, dlatego warto poszu-
kać szkoły, która ma dobre wyniki maturalne. W roku szkol-
nym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie 
Podgórnym maturę zdali wszyscy – z czego w sesji majowej 
aż 98%! To doskonały wynik, zważywszy że ostateczna śred-
nia dla kraju wyniosła 78,2%, a w poznańskich liceach 84%. 
O wynikach z poszczególnych przedmiotów informowaliśmy 
w Sąsiadce z sierpnia 2022 r.

O czym jeszcze marzy młody człowiek? Wyspać się… 
– oczywiście, że tak. Nikt z nas nie lubi wstawać o 5 rano, 
zwłaszcza zimą. Konieczność dojeżdżania do szkoły do Po-

znania to niestety mnóstwo czasu spędzonego w środkach ko-
munikacji – a nasze Liceum jest blisko – po co męczyć się 
rano, jeśli można wybrać szkołę oferującą równie wysoki po-
ziom jak szkoły poznańskie, ale która dodatkowo jest tuż za 
rogiem. Liceum w Tarnowie Podgórnym jest doskonale sko-
munikowane z większością miejscowości w naszej Gminie, 
a większość autobusów zatrzymuje się w pobliżu szkoły, jeśli 
nie pod nią samą.

Co poza tym bywa priorytetem nastolatków? Czas wolny… 
– skąd go wziąć przy takim nawale nauki i przepełnionym pro-
gramie nauczania? Trzeba wybrać szkołę, która nie znajduje 
się na przysłowiowym „drugim końcu świata”. Uwzględniw-
szy krótki czas dojazdu, nasze LO wciąż wygrywa w porów-
naniu ze szkołami wymagającymi 90-minutowej podróży do 
domu.

I wreszcie przeciętny nastolatek zwykle bywa żądny wra-
żeń – jeśli już nie wielkich – w końcu mówimy o szkole … 
– chociaż takich mniejszych, czyli po prostu chciałby uczyć 
się tego, co go interesuje. Oferta naszej szkoły nie jest wiel-
ka – w końcu jesteśmy kameralną szkołą, co stanowi nasz 
wielki atut – ale z pewnością interesująca. W roku szkolnym 
2023/2024 planujemy otworzyć trzy klasy:

1A – klasa językowo-prawnicza (przedmioty rozszerzone: 
język polski, język angielski, historia) 

1B – klasa politechniczna (przedmioty rozszerzone: mate-
matyka, informatyka, język angielski)

1C – klasa medyczno-przyrodnicza (przedmioty rozszerzo-
ne: biologia, chemia, język angielski)

Każda z nich oferuje inne atrakcje – szczegółowe informa-
cje znajdują się na naszej stronie internetowej  oraz szkolnym 
Facebooku. 

Jednak nic nie zastąpi wizyty w szkole i możliwości oso-
bistego porozmawiania z uczniami, gronem pedagogicznym 
oraz dyrekcją szkoły, dlatego serdecznie zapraszamy na 

Drzwi Otwarte do naszego Liceum, które odbędą się 
16 marca (czwartek) w godz. 17.00–19.00.

Do zobaczenia! 
~ Hanka Piotrowska, Zespół ds. promocji, LO TP

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Wybór szkoły średniej – decyzja wielkiej wagi
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Wspólnymi siłami zebraliśmy ponad 12 tysięcy na 
cel 31. finału WOŚP w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Ze sportowego grania zebraliśmy do puszek i z li-

cytacji blisko 16 tys. zł. Podczas tegorocznego finału Ośro-
dek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne zorganizował przy 
współpracy z klubami Tarnovia Basket, Tarnovia Volleyball 
i GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne turnieje koszykówki 3x3, 
siatkarskich trójek i szóstek oraz halowej piłki nożnej. Poza 
tym odbyły się zajęcia z nauki jazdy na deskorolce, praktyka 
jogi i wystawa żaglówek.

OSiR Tarnowo Podgórne dziękuję za 
współpracę w/w klubom oraz Żeglar-
skiemu Ludowemu Klubowi Sporto-
wemu Poznań - Kiekrz, Emilowi Malanow-
skiemu, pani Izie z Sauny na Kołach Poznań – Wielkopolska, 
gabinetowi rehabilitacji Rehapunkt w Tarnowie Podgórnym, 
Fundacji Sportowe Lusówko i Przystani Lusówko oraz Cen-
trum Medycyny Pracy i Sportu Albatrosmed  w Wysogotowie.    

~ Ania Lis 

Męska reprezentacja Alfy Vector Tarnowo Podgórne 
po raz 13. w historii i 7. z rzędu zdobyła tytuł Dru-
żynowych Mistrzów Polski w kręglarstwie klasycz-

nym.
Podczas ligowego meczu, rozegranego 5 lutego w Kręgielni 

Vector z BOSiR Brzesko, drużyna gospodarzy w składzie: To-
mek Masłowski, Michał Grędziak, Leszek Torka, Kuba Cwoj-
dziński, Jarek Bonk, Dawid Strzelczak, Jarek Michalak i To-
mek Byliński ustanowiła nowy rekord w ligowym spotkaniu, 
który obecnie wynosi 3717 punktów. Drużyna gości zakoń-
czyła rozgrywki z wynikiem 3396 pkt.

~ Ania Lis

W skoku wzwyż Zosia Krzy-
żańska pokonała poprzecz-
kę zawieszoną na wysokości 

143 cm i triumfowała w 5. Ogólnopol-
skim Mityngu Lekkoatletycznym U-
-14/U-16 pamięci Ireny Szewińskiej. 
Zawodniczka UKS „SPRINT” Prze-

Tarnowo Podgórne, Góra i Rumianek na podium turnie-
ju sołectw w kręglach klasycznych. 

Te trzy sołectwa zajęły kolejno miejsca 1-3 w rankin-
gowym turnieju, który odbył 22 stycznia w kręgielni Vector 
w Tarnowie Podgórnym. Poza podium uplasowały się sołec-
twa: Sady, Przeźmierowo, Chyby, Wysogotowo, Baranowo, 
Lusowo, Lusówko, Sierosław i Jankowice. Po czterech konku-
rencjach kolejnej, 19. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne w klasyfikacji generalnej z 60 punktami prowa-
dzi Tarnowo Podgórne. Na drugim miejscu ex aequo plasują 
się Przeźmierowo i Sierosław – po 49 pkt., a miejsca 4-16 
zajmują: Rumianek – 48, Góra – 47, Baranowo – 45, Lusów-
ko – 42, Lusowo – 40, Wysogotowo – 28, Sady – 22, Ceradz 
Kościelny – 17, Jankowice – 12 oraz Chyby – 11. Batorowo, 

Na sportowo z WOŚP

Po raz trzynasty

Złoty skok źmierowo była jedyną z dziewięciu star-
tujących, która pokonała wysokość 1,40 
m i następnie 1,43 m, co zapewniło jej 
złoto. Dla podopiecznych Michała Be-
bejewskiego start w zawodach, rozegra-
nych 28 stycznia w Toruniu, był ostat-
nim w sezonie halowym 2022/23.

~ Ania Lis

Ranking Sołectw
Kokoszczyn i Swadzim  nie zdobyły jeszcze punktów w tej 
edycji. 

Kolejny sołecki turniej – w tenisie stołowym – odbędzie się 
19 lutego w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie. Regula-
min zawodów dostępny jest na stronie www.osir.pl

~ Ania Lis
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Pierwsze punkty na drodze do kwalifikacji olimpijskiej 
zdobyli Piotr Maślak i Radek Frątczak. Zawodnicy Klu-
bu Kolarskiego Tarnovia Tarnowo Podgórne wywal-

UKS Lusowo w TOP5 triathlo-
nowego Pucharu Polski 2022. 
Radości z zajęcia 5. miejsca 

w klasyfikacji klubowej nie ukrywał tre-
ner Borys Monastyrskyy, który sukces 
swojego klubu skomentował tak: – Mi-
niony sezon startowy zawodników UKS 
Lusowo uważam za bardzo udany. Był 
wypełniony mnóstwem pozytywnych 
emocji. Pierwszy nasz start w sezonie 
na Mistrzostwach Polski w Duathlonie 

od razu pokazał wysoką formę młodych 
triathlonistów -  zajęli wysokie lokaty 
i zdobyli 2 medale. Było to bardzo przy-
jemne i prognozowało kolejne sukcesy 
w Pucharze Polski i mistrzostw Polski. 
Zajęcie 5. miejsca w Polsce wśród mło-
dzieżowych klubów w Polsce było owo-
cem systematycznej pracy i – śmiało 
mogę powiedzieć – też i jej jakości.

~ Ania Lis

Wychowanek Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo 
Podgórne – Paweł Cieślik po17 latach ścigania 
na krajowych i zagranicznych szosach kończy 

przygodę z zawodowym peletonem. 
– Ostatnie 17 lat było wspaniałą podróżą, ale wszystko kie-

dyś musi się skończyć. Wraz z końcem 2022 roku kończy się 
moja przygoda w roli zawodowego kolarza. Opuszczam za-
wodowy peleton z uśmiechem na twarzy. Jestem wdzięczny 
wszystkim drużynom, których barwy reprezentowałem. To był 
ogromny przywilej, mnóstwo wspólnej pracy, ale i satysfakcji 
oraz wiele powodów do świętowania. Dziękuję sponsorom, ko-
legom, obsłudze, kibicom i wszystkim świetnym ludziom, któ-
rych spotkałem na swojej drodze. Jestem wdzięczny osobom, 
które doceniły mój potencjał i dały mi szansę na rozwój. Bez 
was to wszystko nie byłoby możliwe. Jak wiecie, zawodowe ko-
larstwo wymaga wielu wyrzeczeń, ale daje ogromną satysfak-
cję, przez co czuję się wyróżniony, szczególnie mając okazuję 
ścigać się w barwach narodowych. Teraz czas dla mnie i mojej 
nowej pasji, choć na pewno rower będzie dalej częścią mojego 

Punkty i medale czyli dwa medale podczas torowego Grand Prix Polski, który 
odbył się w ostatni weekend stycznia na welodromie w Prusz-
kowie. Obaj podopieczni Piotra Brońskiego zdobyli srebrny 
medal w madisonie. Poza tym brąz w scratchu wywalczył Ra-
dek, który tak skomentował swój występ:

– Start w Pruszkowie był dla mnie pierwszym w sezonie 
2023. Oceniam go bardzo dobrze. Nogi się kręciły, z popeł-
nionych błędów wyciągnąłem wnioski i trenuje dalej. Była to 
też dla mnie forma sprawdzenia poziomu treningowego. Cie-
szę się, że bez kraks wystartowałem w większości konkurencji. 
Najlepiej czułem się startując w scratchu i madison, w których 
zdobyłem medale oraz w omnium, gdzie zająłem szóste miej-
sce. Pierwsze koty za płoty, teraz chwila oddechu przed zgru-
powaniem w Przesiece. 

Poza tym 4. miejsce w wyścigu eliminacyjnym zajął Piotr. 
W zawodach pod egidą Międzynarodowej Unii Kolarskiej 
(UCI), które odbyły się na Arenie Pruszków Tor Kolarski wy-
startowało ponad 100 zawodniczek i zawodników m.in. z Pol-
ski, Francji, Norwegii, Węgier, Ukrainy, Litwy i Laosu.

~ Ania Lis

Zakończył kolarską karierę

życia. To była długa i piękna podróż. Dzięki za wszystko – czy-
tamy na jego fanpage’u. ~ Ania Lis

W najlepszej piątce
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20 stycznia w Szkole Podstawowej w Baranowie od-
był się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej dla klas 
4-8. Do udziału we wspólnej zabawie zgłosiło się 

9 drużyn, w tym reprezentacja gospodarzy złożona z uczniów 
klas trzecich. Turniej obfitował w wiele pięknych akcji i strze-
lonych bramek. Najważniejsza dla uczestników była zdro-
wa rywalizacja w duchu fair play. Na zakończenie  zawodów 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wręczył upomin-
ki ufundowane przez Radę Rodziców baranowskiej podsta-
wówki w postaci statuetek i dyplomów.

~ Jacek Szewczyński

Zawodnicy z rocznika 2010 (w zespole gra również Mi-
kołaj Księżopolski z rocznika 2012!) od początku grud-
nia 2022 r. brali udział w zmaganiach w Halowym Pu-

charze Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po 

W piątek 27 stycznia nasi zawodnicy wzięli udział 
w Zimowych Wielkopolskich Rozgrywkach Pły-
wackich w kategorii 11-, 12- i 13-latków. W zawo-

dach wystartowało ponad 400 zawodników, a nasz klub repre-
zentowało 31. Wystartowaliśmy również w rywalizacji sztafet 
4x50 m stylem zmiennym mix. 

Stres związany z zawodami był duży, ale nasi zawodnicy 
poradzili sobie z nim świetnie. Wielu z nich ustanowiło nowe 
rekordy życiowe. Niestety przytrafiło się nam kilka dyskwa-
lifikacji, ale… nie ma powodu do zmartwień. Takie doświad-
czenie też jest ważne, wyciągniemy wnioski i w przyszłości na 
pewno coś takiego się nie wydarzy. 

Za nami również Zimowe Wielkopolskie Rozgrywki Pły-
wackie w kategorii 8-, 9-, i 10 -latków. To pierwsze zawody 
dla naszych najmłodszych zawodników, którzy świetnie po-
radzili sobie ze stresem. W zawodach udział wzięło 387 za-
wodników z 22 klubów. Dodatkowo zawodniczka Trenerki 
Dagmary Tworkowskiej, Oliwia Zabłocka została najlepszą 
zawodniczką zawodów według punktów. Jesteśmy bardzo 

Piłkarski piątek

GKS Tarnovia na halowym turnieju o Puchar Prezesa WZPN
pierwszych dwóch turniejach zabrakło tylko dwóch punktów, 
by dostać się do grupy mistrzowskiej. W początkowym rozsta-
wieniu mierzyli się m. in. z takimi zespołami jak Warta Poznań 
czy Poznańska 13. 

W drugiej turze nasi zawodnicy trafili do grupy razem z ta-
kimi klubami jak Błękitni Owińska, Koziołek Poznań, Po-
znańska 13, GKS Dopiewo i Fara Pelikan Żydowo. Pierw-
szy turniej w drugiej grupie rozgrywany był w hali OSiR przy 
Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. W roli 
gospodarza nie przegrali żadnego meczu, jeden remisując – 
z Błękitnymi Owińska. Wszyscy zawodnicy Gieksy wykazali 
się dobrym wyszkoleniem technicznym, dyscypliną i zaanga-
żowaniem. Ostatnie w tej edycji zawody rozegrali w Dopiewie 
i tam nie przegrali żadnego ze spotkań, zdobywając komplet 
punktów. Do kolejnej edycji zawodnicy przystąpią z większą 
pewnością siebie, która umożliwi uzyskanie jeszcze lepszego 
wyniku. Zapraszamy do śledzenia klubowego Facebooka.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

GKS Tarnovia – sekcja pływacka
dumni z wszystkich zawodników, wszystkim gratulujemy 
i życzymy sukcesów.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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W niedzielę, 5 lutego, w hali 
OSiR w Tarnowie Podgór-
nym uczestnicy turnieju cha-

rytatywnego dla dzieci z rocznika 2012 
i młodszych zebrali się, aby wesprzeć 
szczytny cel. Zmagania organizowane 
przez Fundację Sercem dla dzieci miały 
na celu pomoc w zbiórce pieniędzy dla 
2-letniego Olka. Chłopiec pilnie potrze-
buje przeszczepu wątroby, a różne do-
datkowe powikłania sprawiają, że każda 
cegiełka pomaga w walce z czasem, by 
uratować to młode życie. 

W zawodach udział wzięło 10 dru-
żyn podzielonych na 2 grupy.  Na starcie 
zobaczyliśmy takie drużyny jak Warta 
Śrem I oraz II, Orlik Kaźmierz, Lotnik 
Poznań, Lwy TP, AMO Łowyń, Wielko-
polska Komorniki, Akademia Talentów 
Sporteko, Helios Bucz i GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. To właśnie GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne triumfowa-
ła w całych rozgrywkach, pewnie wy-
grywając swoją grupę bez straty bram-
ki, notując 3 zwycięstwa i remis. Sztuka 
pokonania naszych bramkarzy - Alek-

sandra Sławińskiego i Bartosza Wtor-
kowskiego nie udała się także w finale, 
gdzie po bezbramkowym remisie z He-
liosem Bucz drużyna zwyciężyła w rzu-
tach karnych, podczas których również 
Bartek nie dał się pokonać strzelcom 
drużyny przeciwnej. W nagrodę otrzy-
mał statuetkę najlepszego bramkarza 
turnieju. Zespół wystąpił w składzie: 
Jan Żabski, Artur Dereziński, Maksy-

milian Gastka, Franciszek Kaczmarek, 
Kacper Fechner, Filip Jemioło, Alek-
sander Banach, Aleksander Sławiński, 
Bartosz Wtorkowski, Piotr Dereziński 
i najmłodszy uczestnik turnieju – Tymek 
Sławiński. Trener jest Paweł Rutkowski. 

~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Gminy Tarnowo Podgórne

GKS Tarnovia zwycięża w turnieju charytatywnym

Już 20 maja spotkamy się na stadionie oraz na ulicach Tar-
nowa Podgórnego. Organizatorzy przygotowują mnóstwo 
ciekawych niespodzianek dla sportowców oraz mieszkań-

ców. Od samego rana do późnych godzin wieczornych będzie 
można wziąć udział w kilkudziesięciu atrakcjach sportowych, 
sprawnościowych, kulturalnych, po prostu popatrzeć, pokibi-
cować lub zwyczajnie odpocząć. Tego dnia zaprosimy dzieci 
na Bieg Lwiątek, rodziny na Sztafetę Pokoleń, uczniów szkół 
oraz amatorów i niepełnosprawnych na mityng lekkoatletycz-
ny. Wieczorem odbędą się półmaraton oraz Pogoń za Lwem na 
dystansie 10 kilometrów. 

Wszystkiemu będą towarzyszyć liczne atrakcje stref EXPO 
Lwa, strefy sportu, zlot food trucków, koncert i wiele innych. 
To będzie dzień, który wstrząśnie Tarnowem, więc już dziś za-
rezerwujmy sobie termin, zaprośmy rodziny i znajomych z in-
nych lokalizacji. Drugiego takiego wydarzenia nie ma nigdzie 
indziej, bo to nasz autorski projekt. Nasz, tarnowski, miesz-
kańców Gminy Tarnowo Podgórne.

Będziemy świętować wspólny jubileusz
Wielkie sportowe święto – Bieg Lwa – odbędzie się po raz 

dziesiąty w Tarnowie Podgórnym. Z tej okazji mamy dla Was 
niespodziankę – na stadionie wystąpi zespół Strachy na La-
chy! W widowisku udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy, 
którzy muzyczne doznania będą mogli połączyć z kibicowa-
niem, bo przecież w tym samym momencie na metę wbiegać 
będą zawodnicy. 

Pobiegnij z Lwem
Podstawowe zasady, jakie nam przyświecają: robimy to 

z pasji, dopracowujemy każdy szczegół, nieustannie szukamy 
nowych rozwiązań, staramy się tworzyć pozytywną atmosfe-
rę wśród biegaczy i społeczeństwa, angażujemy MIESZKAŃ-
CÓW: – Chcemy dawać im poczucie dumy z faktu, że impre-
za odbywa się w ich małej społeczności, angażujemy lokalne 
przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, Bieg Lwa jest świętem całych rodzin, chcemy robić wy-
darzenie inne niż wszystkie - nie inaczej będzie w tym roku – 
komentuje Piotr Modzelewski, Dyrektor Biegu Lwa

Zapisy na tegoroczną imprezę biegową już wystartowały. 
Szczegółów szukaj na stronie www.bieglwa.pl oraz www.tar-
nowo-podgorne.pl. 

Przed nami największe sportowe wydarzenie 
w Gminie Tarnowo Podgórne!
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WZP.6721.10.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
obszary w Lusówku w rejonie ulic: Cienistej, Sierosławskiej, Ro-
zalińskiej, Wodnej i Przy Jeziorze.

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 2022 r. poz. 1029) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
obszary w Lusówku w rejonie ulic: Cienistej, Sierosławskiej, Roza-
lińskiej, Wodnej i Przy Jeziorze, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 27 lutego 2023 r. do 28 marca 2023 r. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą telefoniczną (tel. 
61-89-59-269) lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: 
wzp@tarnowo-podgorne.pl. Informacje o przebiegu postępowania 
można również śledzić 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 20 marca 2023 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość 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 dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
kwietnia 2023 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/ochrona-danych-osobowych.html  oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

Klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne wraz z Gminą 
Tarnowo Podgórne i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po 
raz kolejny wsparł słuszny cel, jakim jest Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy. Turniej halowy, organizowany w sali 
gimnastycznej OSiR w Przeźmierowie, odbywał się w doskona-
łej atmosferze, przy dużej liczbie zawodników i kibiców. Klub 
w tym turnieju zebrał dla WOŚP kwotę 3291,55 zł. 

Wszystkim, którzy wzięli udział nie tylko w naszym tur-
nieju, ale w całej akcji organizowanej po raz 31 przez Jurka 
Owsiaka DZIĘKUJEMY!

~ GKS Tarnovia

GKS Tarnovia wsparł WOŚP

W świecie biegowo-triathlonowym ostatnio wiele 
kiepskich wieści. Od nas również płyną te nie naj-
lepsze. Edycja 2023 nie odbędzie się.

Przez osiem lat spotykaliśmy się w Lusowie, żebyście mo-
gli zrealizować swoje sportowe marzenie, sprawdzić swoje 
możliwości i/lub spotkać się z osobami o podobnych zainte-
resowaniach – słowem: kochających aktywność fizyczną. I to 
właśnie zabranie Wam tej możliwości w 2023 r. boli nas naj-
bardziej. Powody naszej decyzji są wielopłaszczyznowe i nie 
planujemy o wszystkich opowiadać. Chcemy jednak, żebyście 
wiedzieli, że nasza ekipa będzie obecna przede wszystkim 
na majowym Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym, ale także 
sierpniowym ultramaratonie w Beskidzie Żywieckim – Chu-
dy Wawrzyniec, a także podczas przełajowych „piątek” CITY 

Edycja 2023 NIE odbędzie się

TRAIL. Jest zatem spora szansa, że gdzieś nasze drogi się po-
łączą.

A tymczasem życzymy Wam wspaniałego sezonu 2023! 
Bądźcie zdrowi, realizujecie swoje cele, bądźcie w dążeniu do 
nich odważni! Do zobaczenia! ~ Piotr Modzelewski
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~ ogłoszenia

WZP.6721.3.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla działki 151/4 
oraz układu drogowego w rejonie ul. Poznańskiej w Górze

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 
z póżn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki 151/4 oraz układu drogowego w rejonie ul. Poznańskiej 
w Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
20 lutego 2023r. do 17 marca 2023r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu lub drogą elektroniczną, po uprzednim 
wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 6 marca 2023r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość 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 dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji.

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1005) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem za-
ufanym albo podpisem osobistym.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 
kwietnia 2023r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.2.2023
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Batorow-
skiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 
r. poz. 40) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr LXIV/1080/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ulicy Batorow-
skiej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą te-
lefoniczną (tel. 61-8959-305) lub drogą elektroniczną, po uprzednim 
wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarno-
wo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie 
do dnia 16 marca 2023 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.9.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary 
w Lusowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 1029) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Lusowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 lutego 
2023 r. do 21 marca 2023 r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego, odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r. o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość 
z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez 
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składa-

nia uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możli-
wy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dysku-
sji 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 przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgór-
ne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie elektro-
nicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@tarnowo-
-podgorne.pl). 

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 
prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. Organem właści-
wym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.
                                                                               E. Dickinson

Pani Lidii Adydan
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

składają 
Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Lecz oni ciągle przecież żywi,
Nadal wytrwale są wśród nas,
Ich dusze przy nas pozostały,

Tylko ich ciała zabrał czas.
                          H. Rynkowski

Pani

Bogusławie Świerkiel
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Teścia

składają 
Dyrekcja i pracownicy Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera  

w Przeźmierowie

Wszystkim, którzy towarzyszyli 
nam w ostatniej drodze naszych 

Rodziców

Sabiny i Henryka Nowickich
za okazane wsparcie, modlitwy  

i słowa otuchy serdecznie 
dziękujemy
Córka i Syn

Naszej koleżance 

Małgorzacie Nowickiej
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci rodziców

składają 
Wójt Tadeusz Czajka oraz

koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,  
śmierć zawsze wydaje się niespodziewana.

Pani 

Marzenie Grysce
Radnej Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi 

oraz Sołtysi

Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi,  
sąsiadom, znajomym oraz koleżankom, kolegom 

i Przewodniczącemu z Koła Seniorów w Przeźmierowie,  
za okazane serce i słowa wsparcia  

w tych bolesnych dla nas chwilach, 
dziękuję za liczny udział w ostatnim pożegnaniu mojej 

żony
śp. WIESŁAWY KRAUZE

Dziękujemy również za tak licznie zamówione msze św.
Pogrążony w smutku mąż Józef z rodziną.

Żyłeś wśród nas, dziś Cię już nie ma,
pamięć po Tobie pozostanie na zawsze...

 
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszego Kolegi

śp. drh Henryka Nowickiego
wieloletniego chórzysty

„Są chwile i ludzie których się nie zapomina”
 „Są chwile i ludzie których się nie zapomina”

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia 
składają:

członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

Pragnę podziękować wszystkim,którzy w tych trudnych 
chwilach licznie uczestniczyli we mszy świętej  

i ceremonii pożegnania

śp.  Andrzeja Liberskiego
Księdzu Proboszczowi, rodzinie, seniorom,  

UTW, sąsiadom i kolegom
Serdeczne Bóg Zapłać

żona z dziećmi

Ze smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość, że zmarł

śp. Zdzisław Wasyl

Basi, Magdzie, Beacie i Mateuszowi 
oraz rodzinie

wyrazy szczerego współczucia 
składają mieszkańcy

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami.

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 

śp. Grażyny Głowackiej
Radnej Powiatu Poznańskiego

Osoby niezwykle zaangażowanej w działalność  
społeczną, pasjonatki turystyki rowerowej i organizatorki 

wielu wypraw rowerowych,  
przyjaciółki Gminy Tarnowo Podgórne.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba z Radnymi
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Gabinet Kosmetyczno-Fryzjerski

~ i na koniec...

Przyjmę do opieki przy ma-
mie osobę dyspozycyjną na 
godziny w Przeźmierowie. 

Tel. 501 707 795

• DAM PRACĘ
• Zatrudnię panią do opieki nad 
osoba lekko niepełnosprawną, mile 
widziany pedagog lub studentka 
pedagogiki lub emerytowany psy-
cholog, tel. 602 236 323
• Przyjmę do sprzątania domu jed-
norodzinnego, parterowego, ok. 
180m2, osobę uczciwą i z doświad-
czeniem co 2 tyg./ ok. 8h. Lusówko. 
Tel.: 603 678 867
• SZUKAM PRACY
• Przyjmę pracę sprzątanie lub opieka 
nad osoba starszą okolice Baranowa 
lub Przeźmierowa, tel 602 236 323

• Firma sprzątająca przyjmie zlece-
nia 667 335 197
• Podejmę się prac ogrodowych, 503 
008 671
• Emeryt „złota rączka”. Remonty, 
naprawy tel: 609 697 398
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we, potnę drzewo. Tel. 667-069-745
• Odbiorę (ok.16:10) dziecko ze 
żłobka, przedszkola i zajmę się nim 
do przyjazdu rodziców. Tylko Tarno-
wo Podgórne, tel: 605 556 615

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: 6 000 egz.; Numer zamknięto: 10.02.2023 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: WOŚP, fot. J. Zachciał

Figurki z Chodzieży 
KUPIĘ

tel.: 607 355 140

Stylista Wizażysta 
– udzieli porady –
tel: 691 963 542

Zarządzanie emocjami
oraz wsparcie sportowców

w budowaniu pewności siebie
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

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

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

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

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

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszych drogich Koleżanek

śp. drh Zofii Błaszkowskiej  
oraz drh Sabiny Nowickiej

wieloletnich i zasłużonych chórzystek

„Pokój Wam wieczny w cichej krainie,  
gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszysz Boga głos serdeczny  
POKÓJ WAM WIECZNY”

Rodzinie zmarłych wyrazy głębokiego współczucia składają 
członkowie Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego

z Tarnowa Podgórnego

Pragnę przekazać serdeczne podziękowania za udział 
 w uroczystości pogrzebowej rodzinie, przyjaciołom, 

sąsiadom, delegacjom: 
Panu Wójtowi i Pani I Zastępcy Wójta, Pracownikom 

Urzędu Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy i Koleżankom 
i Kolegom Radnym, firmie Czysta Polska oraz Sołectwu 
Góra i Sołectwu Sady, którzy łącząc się z nami w bólu 

uczestniczyli w ostatniej drodze mojego Taty. 

Dziękuję za wsparcie duchowe, słowa otuchy,  
modlitwę oraz przekazane wieńce i kwiaty.

Marzena Gryska z rodziną 

Pani Magdalenie Chrzanowskiej Wasyl
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają Zarząd, Studentki i Studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

• manicure hybryda
• pedicure leczniczy
• masaż
• zabiegi na twarz

• henna
•  podolog z dojazdem 

do domu

ul. Rynkowa 75C (w Pasażu na piętrze)    tel. 602 629 245

Zapraszamy !
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Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

Masaże Tajskie

Zarezerwuj online na  www.thaiworld.pl  lub telefonicznie  690 126 236

ul. Rynkowa 146, Przeźmierowo

• Wykwalifikowane Masażystki z Tajlandii

• Promocyjne ceny

• Masaże dla par

•  Zabiegi SPA tylko oryginalnymi 

produktami z Tajlandii

OGRODY
• pielęgnacje
• porządki
• modernizacje
tel. 509 847 494

+48 798 005 054

Rynkowa 105, 62-081 Przeźmierowo

www.vinoteeka.pl
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OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

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

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

 

          
GGEEOODDEETTAA  mgr inż. Krzysztof Baczyński  

MMAAPPYY,,  PPOODDZZIIAAŁŁYY  DDZZIIAAŁŁEEKK,,  TTYYCCZZEENNIIAA            
BBUUDDYYNNKKÓÓWW,,  OOBBSSŁŁUUGGAA  BBUUDDÓÓWW                                    
tel. 690 445 777    
krzysztof@baczynskigeomatics.pl  
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

Gabinet Weterynaryjny WolVet
tel. 604 078 665 ,  ul. Leśna 36, Kaźmierz

pn-pt 1000-1700, sob. 1000-1200

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy
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

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

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
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CHIŃSKIE CENTRA HANDLOWE

ZAPRASZAMY!

 Przeźmierowo ul. Rynkowa 144A
 Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 40D

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota  9.00 – 19.00
NISKIE CENY!   DOBRA JAKOŚĆ!   DUŻY WYBÓR!

kom. 663 316 539
ul. Akacjowa 41, Przeźmierowo
madexvogt@gmail.com
www.ogrodzenie-poznan.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

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Ujęcia z
drona

Studio Graficzne
Strony www    Ulotki    Banery    Kalendarze    Pieczątki

Wizytówki    Fotoprodukty    Foldery    Projekty graficzne
Ksero    Odzież reklamowa    Grawer    Gadżety z nadrukiem

Oklejanie pojazdów    i inne    

.
.

. . .. . .. .

. . . .

. . .

.

.

logo

twoje

Zdjęcia do dokumentów
Dowodowe   Paszportowe   Prawa jazdy   Legitymacyjne   Wizy

Dyplomowe   Karty pobytu   PESEL   i inne  

Zdjęcia produktowe
Ujęcia dronem   Sesje   Imprezy okolicznościowe   Zdjęcia biznesowe

logo

lub zdjęcie

. . .

Przeźmierowo - PASAŻ
ul. Rynkowa 75c

725 405 000 785 775 477
centrumreklamowe.com.pl

FOTOGRAF

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

●  ZABUDOWA G-K, SZPACHLOWANIE
●  UKŁADANIE PŁYTEK DEKORACYJNYCH
●  MONTAŻ/ DEMONTAŻ DRZWI I OKIEN
●  UKŁADANIE PANELI ORAZ LISTEW
●  MALOWANIE
●  WYCISZANIE ŚCIAN I SUFITÓW
●  ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
     ORAZ WIELE INNYCH

727-694-197

REMONTY
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kom. 602 659 208

USŁUGI 
OGRODNICZE

UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

607 668 942
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

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
• płyt gresowych 

• odwodnienia

tel. 537 700 281

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 
DOSZCZELNIANIE OKIEN!

Naturalnie niskie rachunki za prąd i ciepło 😀
Zapraszamy do kontaktu: biuro@ozetp.pl lub 668 330 688

ZIELONA ENERGIA
w TWOIM DOMU

FOTOWOLTAIKA   energia ze słońca bez rachunku

POMPA CIEPŁA      ciepło z powietrza lub gruntu

MAGAZYN ENERGII    bezpieczeństwo i efektywność
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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

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

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

Malowanie
Szpachlowanie

Panele

600 45 37 27
15 lat doświadczenia

Dwa pokoje z kuchnią  
w Przeźmierowie  

do wynajęcia
tel. 573 437 608
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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

Baranowo, ul. Parkowa 1
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

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

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
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