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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. 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

Pozornie była to akcja jak każda inna – 11 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórne o 8.00 rozpoczę-
ła się 95 akcja honorowego krwiodawstwa, organizowana 

przez Stowarzyszenie Dar Serc we współpracy z poznańskim 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ale 
była to akcja wyjątkowa – JEDENASTEGO lutego, w Świato-
wy Dzień Chorego, JEDENASTY krwiodawca „przebijał” gra-
nicę 5000 litrów krwi zebranych dotychczas przez Stowarzy-
szenie. Tym jedenastym okazał się Szymon Piaskowski, który 
otrzymał gratulacje od Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Prezesa Stowarzyszenia Wojciecha Janczewskiego:– Dziękuję 
wszystkim krwiodawcom za wrażliwość i chęć pomocy, wolon-
tariuszom za zaangażowanie, a Wójtowi za honorowy patronat 
nad naszymi akcjami – powiedział Wojciech Janczewski. – Bez 
wsparcia i społecznej pracy wielu osób i firm nasza działalność 
nie byłoby możliwa. Gratulacje Panu Szymonowi i Stowarzy-
szeniu złożył również Wójt Tadeusz Czajka. 

Na zaproszenie na sobotnią akcję odpowiedziały 82 osoby, 
zarejestrowały się 74, a po badaniach lekarskich krew oddało 
50, w tym 12 nowych. Tego dnia zebrano 22,5 l krwi, co daje 
łącznie 5 017,9 l krwi. 

Kolejne akcje w tym roku zaplanowano na 13 maja, 11 
czerwca (na Festynie Antoniańskim), 2 września i 25 listo-
pada.  ~ ARz

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

5 tysięcy litrów

Szanowni Państwo!
Zaczynamy wspólne PARKowanie w Społecznym Par-
ku Tarnowo Podgórne. Wydzielone działki rozeszły się 
błyskawicznie, pierwsze drzewa już zostały zasadzone, 
kolejne grupy mieszkańców szykują się do społecznego 
działania, które zostanie dla następnych pokoleń! …bo 
nawet jak nie będzie już nas – będzie w naszej Gminie 
piękny las!

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że znaj-
dą Państwo czas na wiosenny, rodzinny spacer (a po nim 
na lekturę naszej gazety). Cieszmy się nadchodzącą wio-
sną!

Pozdrawiam serdecznie

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna
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~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Jakie są szanse na utwardzenie ul. Fregatowej?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy Gmina planuje budowę  
ścieżki rowerowej z Góry  
do Kokoszczyna?

Jakie są szanse na utwardzenie  
ul. Fregatowej w Lusówku?

Dlaczego Gmina buduje ścieżki 
rowerowe z kostki, a nie 
asfaltowe?

Jesteśmy w trakcie projektowania kilku ścieżek rowerowych. Przede wszyst-
kim projektujemy ścieżki łączące poszczególne miejscowości, np. Góra – Ko-
koszczyn, Góra – Rumianek, Rumianek – Jankowice oraz Lusówko – Lusowo. 

Chcemy być gotowi z projektami tak, by móc ubiegać się o dofinansowanie w ra-
mach nowej perspektywy unijnej. 

Koncentrujemy się również na możliwości budowy ścieżki rowerowej do Prze-
źmierowa. Od lat prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad w sprawie przekazania nam pasa drogi serwisowej, równoległej do drogi 
krajowej. Mam nadzieję, że zakończą się one sukcesem. Wówczas na części tej dro-
gi, która jest wystarczająco szeroko, wydzielimy pas jezdni i ścieżkę, a na pozosta-
łym odcinku wykonamy konieczne poszerzenia.

Inwestycje, które tak jak ul. Fregatowa w Lusówku nie mają dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych, będą realizowane zgodnie z zapisami Planu Rozwoju Lo-
kalnego 2023-2028. Wyniki głosowania są obecnie opracowywane i zostaną 

przekazane w formie projektu uchwały Radzie Gminy Tarnowo Podgórne. Szanując 
zdanie mieszkańców nie będę wprowadzać zmian w wyłonionej w głosowaniu ko-
lejności realizacji zadań. 

Jako rowerzysta, jeżdżący po naszej Gminie, zdaję sobie sprawę, że po asfalcie 
jeździ się wygodniej. Niestety nie wszędzie gestorzy sieci, biegnących przy lub 
pod planowaną ścieżką, zgadzają się na takie rozwiązane – w przypadku awarii 

ścieżki z kostki są łatwiejsze i tańsze do rozebrania i do późniejszego otworzenia. 
Tam, gdzie to możliwe (np. na ścieżce przy wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgór-
nego) projektujemy nawierzchnię asfaltową.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 
niosących radość, energię i nadzieję na lepszą przyszłość

życzą 
Tadeusz Czajka

Wójt Tarnowa Podgórnego
i

Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy 
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~ aktualności

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
Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie zewnętrz-
ne budowy chodnika w ul. Batorowskiej

Zawarto umowę 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

Przygotowujemy przetarg na budowę oświetlenia 
wzdłuż ul. Wierzbowej

Przekazano plac budowy pomostu łączącego ścieżkę 
rekreacyjną wzdłuż Jeziora Lusowskiego

Od września 2022 r. firma Saueressig Polska współpracuje z Zespołem Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Zespół kierowany przez Beatę Tom-
czyk i Rafała Zaborowskiego prowadzi zajęcia z grafiki komputerowej 

oraz procesu drukowania. Uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat systemu  
MacOS oraz pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Zajęcia prowadzo-
ne są przez dziewięciu pracowników Saueressig Polska. W skład zespołu wchodzą: 
Beata Tomczyk, Małgorzata Wasecka, Zofia Nowaczyk, Julita Jackowiak, Maciej 
Wierzcholski, Przemysław Torłop, Wojciech Gendek, Tomasz Górowski oraz Rafał 
Zaborowski. Uczniowie ZST w Tarnowie Podgórnym zapraszani są również do sie-
dziby firmy Saueressig, gdzie dowiadują się, jakimi zagadnieniami zajmuje się Dział 
Repro oraz jak zorganizowany jest Dział Produkcji. – Jest to projekt, który powinien 
zaowocować pozyskaniem nowych i wykwalifikowanych pracowników w przyszłości 
– Rafał Zaborowski, inicjator współpracy z Technikum. – Mamy możliwość wyszu-
kania młodych talentów już na etapie edukacji szkolnej, a później, poprzez praktyki 
zawodowe, będziemy dbali o ich rozwój i adaptację w naszej firmie.

~ Judyta Pawlak

Dobra współpraca

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe 
Centrum Rekrutacji organizują Wojskowe Targi Służby i Pracy. To jedyne 
w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby 

wojskowej, wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w 16 mia-
stach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Zaintere-
sowanych z naszej Gminy zapraszamy do Konina, do Zespołu Szkół im. M. Koper-
nika, Aleje 1 Maja 22). 

– Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, 
gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwaran-
tujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu 
oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony na-
rodowej. 

Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbroj-
nych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej jak również służby zawodowej. Będzie możliwość 
porozmawiania z żołnierzami i studentami uczelni wojskowych na temat specyfiki 
zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej 
Służby Wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

Informacji nt. Wojskowych Targów Służby i Pracy w Koninie udziela nieetatowy 
rzecznik prasowy CWCR OZ w Poznaniu por. Szymon Andrzejewski (tel. 606 637 
055; e-mail: sz.andrzejewski@ron.mil.pl). ~ oc

Wojskowe Targi Służby i Pracy  
w Koninie
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~ aktualności

Zaczynamy PARKowanie
Od połowy marca trwa akcja sa-

dzenia w Społecznym Parku 
Tarnowo Podgórne – pierwsze 

sadzonki już rosną! 
Przypominamy: teren 12 hektarów, 

na granicy trzech miejscowości – Tar-
nowa Podgórnego, Lusówka i Jankowic 
– podzieliliśmy na 156 działek, o po-
wierzchni ok. 500 m2 każda. Potem uru-
chomiliśmy system rezerwacji działek 
i… działki rozeszły się błyskawicznie, 
praktycznie w ciągu tygodnia! Do akcji 
włączyły się sołectwa, grupy mieszkań-
ców, organizacje pozarządowe, kluby 
sportowe i firmy. 

Na chętnych czeka 110 000 sadzo-
nek, zakupionych przez Gminę. To so-
sny zwyczajne, modrzewie europejskie, 
świerki pospolite, dęby szypułkowe, 
brzozy brodawkowate, klony pospolite, 
jesiony wyniosłe oraz lipy. Sadzonki – 
w zależności od gatunku – mają wyso-
kość od 10 do 50 cm. 

W mediach społecznościowych 
i ogłoszeniach pojawiają się już zapro-
szenia do udziału w społecznym sadze-
niu. We wskazanym podczas rezerwacji 
terminie zapraszamy do Społeczne-
go Parku (parkować można wzdłuż ul. 
Szumin). Teren jest przygotowany, są 
zrobione bruzdy. Gmina zapewnia rów-
nież sprzęt, ale – to ważne – jeżeli jest 
to możliwe prosimy o przyniesienie 
własnych szpadli, by więcej osób mo-
gło jednocześnie sadzić. Pamiętajmy 
też o roboczym „ogrodowym” ubraniu. 
Obecny na miejscu Andrzej Korpik 
z Wydziału Infrastruktury Kubaturo-
wej i Ochrony  Środowiska w Urzędzie 
Gminy przeprowadzi krótkie szkolenie 
i przekaże sadzonki (ok. 700 na każdą 
działkę). I…do dzieła! A na zakończe-

nie można zaplanować ognisko, ponieważ na terenie Parku jest specjalnie przygo-
towane na nie miejsce.

Pierwsze ekipy pracowały już 13 marca, zasadzono tysiąc drzew. Pierwsze drzewo 
zasadził Wójt Tadeusz Czajka: – Cieszę się że tak wiele osób włączyło się do naszego 
PARKowania. Tworzymy miejsce wspólnego wypoczynku, relaksu i aktywnego spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu!  ~ ARz
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~ aktualności

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

Przekazano plac budowy ul. Zacisze

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
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej

Trwa budowa części ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałow-
cowa, Olchowa, Topolowa w ramach II etapu 

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia ul. Diamentowej

Swadzim
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Poznań-
skiej

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)

Trwają nasadzenia w Społecznym Parku

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

Przekazano plac budowy chodnika w ul. Szumin na 
odcinku od ul. Sowiej do zjazdu do firmy Good Food

Przygotowujemy przetarg na budowę oświetlenia 
wzdłuż ul. Wierzbowej

Trwa budowa tężni w Termalnym Parku Zdrowia 

Uzupełniono oświetlenie przy ul. 27 Grudnia (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Cichą i Sadową)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla bu-
dowy oświetlenia ul. Jesiennej

Wysogotowo
Ponownie nie otrzymaliśmy dofinansowania do prze-
budowy ul. Batorowskiej z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – nasz wniosek znalazł się na liście re-
zerwowej

16 lutego 1919 r. w Trewirze podpisano rozejm zawieszający walki w Wiel-
kopolsce – dzień ten uznajemy za koniec Powstania Wielkopolskiego. 
Z tej okazji w sobotę, 18 lutego, na wszystkich czterech cmentarzach 

znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zapalono znicze na grobach 
Powstańców Wielkopolskich. 

Warto wspomnieć, że na terenie naszej Gminy pochowano 75 uczestników Po-
wstania: 18 w Ceradzu Kościelnym (w tym czterech poległych w styczniu 1919 
roku); 28 w Tarnowie Podgórnym; 22 w Lusowie oraz 7 w Przeźmierowie. 

Cała akcja przygotowana przez Muzeum Powstańców Wielkopolskich oraz Gmi-
nę Tarnowo Podgórne nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc i zaangażowanie druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ceradzu Kościelnym oraz harcerzy ze szczepu 
„Bordowa Brać”, który pomogli rozstawić znicze na grobach powstańców. 

Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach będziemy kontynuować tę akcję 
i w ten sposób co roku pamiętać będziemy o naszych przodkach.

~ dr Michał Krzyżaniak

Zapalmy znicz Powstańcowi

Nie dajmy się nabrać „na rynny”

Straż Gminna ostrzega przed nieuczciwymi „fachowcami”. – Otrzymujemy sy-
gnały, że do mieszkańców naszej Gminy zgłaszają się osoby, które oferują na-
prawę rynien po cenie zdecydowanie niższej niż standardowe – wyjaśnia Ko-

mendant Straży Gminnej Magdalena Kula. – Kiedy jednak „fachowcy” zdejmą stare 
rynny, to drastycznie podnoszą stawki za swoje usługi i wymuszają zapłatę. 

Nie dajmy się nabrać na takie naciąganie – podejrzenie powinny wzbudzać „oka-
zyjne” ceny za usługi. O przypadkach oszustw prosimy informować Policję (tel. do 
Komisariatu w Tarnowie Podgórnym 47 7714 860) lub Straż Gminną (tel. 61 8147 
986). ~ ARz
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Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców i part-
nerów programu, przez ostatnie 

miesiące pracowaliśmy nad wprowadze-
niem nowej (odnowionej) formuły Karty 
Mieszkańca. Najważniejsza zmiana to ta, 
że karta jest dostępna w formie aplikacji 
Karta Tarnowo Podgórne (na wszystkie 
systemy: IOS, Android i Huawei).

Złożysz wniosek online
Wprowadzane rozwiązania pozwala-

ją na złożenie wniosku o wydanie nowej 
karty również poprzez elektroniczny for-
mularz na stronie www.kartamieszkan-
ca.tarnowo-podgorne.pl. Z nowej Karty 
Mieszkańca można korzystać w formie 
elektronicznej, bez konieczności wy-
rabiania wersji plastikowej – to ekolo-
giczne i wygodne. Ponadto nowy system 
pozwala na współpracę z szerszą rzeszą 
partnerów, a co za tym idzie na oferowa-
nie posiadaczom karty nowych korzyści 
i benefitów. Docelowo Karta Mieszkańca 
w nowej formule ma być dostępna rów-
nież w aplikacji mObywatel.

Tutaj płacisz podatki – tutaj dosta-
jesz korzyści

Karta Mieszkańca przysługuje oso-
bom zameldowanym na stałe oraz tym, 
którzy płacą podatek PIT (przy składa-
niu rocznego zeznania podatkowego 
wskazują jako miejsce zamieszkania 
Gminę Tarnowo Podgórne). Jest waż-
na przez rok od daty wydania, potem 
będzie trzeba złożyć (elektronicznie 
lub papierowo) wniosek o przedłużenie 
ważności karty o kolejny rok – wprowa-
dzamy taką weryfikację, by wykluczyć 
przypadki, gdy np. ktoś wyprowadził się 
z Gminy, ale nadal korzysta z wydanej 
przed laty karty.

Wniosek o wydanie nowej – elektro-
nicznej Karty Mieszkańca jest dostęp-
ny na stronie internetowej Programu. 
Dotychczasowe karty zachowują swo-
ją ważność do końca 2023 r., lecz nie 
jest to jednoznaczne z obowiązywaniem 
zniżek u partnerów programu Karta 
Mieszkańca.

~ JZ

Rusza Elektroniczna Karta Mieszkańca

Gdy umiera 
ktoś bliski
O takich sprawach też trzeba wie-

dzieć – kogo wezwać w przy-
padku śmierci kogoś w domu. 

Jeżeli ktoś umiera w dni robocze do 
godz. 18.00, to należy skontaktować 
się z lekarzem rodzinnym, a jeżeli po 
godz.18.00 lub w niedziele, święta i 
dni wolne od pracy – z pomocą doraź-
ną. Można też zadzwonić pod nr tel. 112 
lub 999.  

~ ARz

Policjanci z Komisariatu w Tarno-
wie Podgórnym ostrzegają o ko-
lejnej fali oszustw „na wnuczka”, 

„na policjanta”, „na wypadek” i różne 
modyfikacje. W ciągu kilku ostatnich 
dni dwie mieszkanki naszej Gminy stra-
ciły pokaźne kwoty: jedna 120 tys. zł, 
druga 30 tys. zł… Przekazane oszustom 
pieniądze miały być przeznaczone dla 
poszkodowanych w wypadku, który rze-
komo mieli spowodować bliscy… Dla-
tego bądźmy czujni i pamiętajmy:

•  policjanci nigdy nie proszą o prze-
kazanie pieniędzy, przelanie ich na 
inne konto czy pozostawienie w ja-

kimś ustalonym przez telefon miej-
scu,

•  policjanci nigdy nie żądają wypłaty 
pieniędzy,

•  policjanci nigdy nie zadzwonią  
z informacją o prowadzeniu tajnych 
akcji.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości 
zawsze możemy zadzwonić na Policję. 
Ale uwaga – oszuści podpinają się pod 
linię telefoniczną, dlatego dzwoniąc na 
112 lub na tarnowski komisariat (tel. 47 
7714 860) trzeba być pewnym, że za-
kończyło się poprzednią rozmowę, co 
nie jest takie oczywiste.  ~ ARz

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/1076/2023 Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne z dniem 1 lipca 2023 r. zmienia się 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. 
Oznacza to, że w tym roku za zagospodarowanie od-

padów płacimy następująco: za miesiące od stycznia do 
czerwca włącznie – 26 zł/mies. od mieszkańca, a od lipca  
– 29 zł/mies. od mieszkańca. Indywidualny numer konta 
bankowego, na jaki są uiszczane opłaty, pozostaje taki 
sam. 

Do 30 czerwca o zmianie wysokości opłaty właściciele nie-
ruchomości zostaną zawiadomieni listem poleconym za po-
twierdzeniem odbioru. Uwaga: nieodebranie listu nie zwalnia 
z wnoszenia opłaty w nowej wysokości. 

Wysokość opłaty za odpady wynika ze złożonej przez 
mieszkańca deklaracji. Na tej podstawie do 15. dnia każ-
dego miesiąca, np. do 15 kwietnia za kwiecień itd. nale-
ży wpłacać opłatę na indywidualne konto przypisane do 
mieszkańca (Gmina nie wysyła odrębnych faktur).

~ ARz

1 lipca zmieni się opłata za odpady

Policja ostrzega!
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Serce od Serca
W Przeźmierowie z okazji 

Dnia Kobiet  Sołtys i Rada 
Sołecka zaprosiły mieszkań-

ców do kolejnej już akcji Serce od Ser-
ca, polegającej na stworzeniu specjalnej 
poduszki w kształcie serca dla pań po 
mastektomii. Przy kawie, ciastku i mi-
łych rozmowach w wielopokoleniowym 
towarzystwie powstało 55 poduch, które 
w najbliższych dniach zostaną przeka-
zane zainteresowanym osobom.

~ Sołectwo Przeźmierowo 

Minęło 20 lat działalności na-
szego Klubu. Początki były 
niełatwe, zimna sala w sta-

rej świetlicy, wc na zewnątrz budynku. 
Znaliśmy się tylko z widzenia, ale chcie-
liśmy poznać siebie bliżej, być razem, 
bawić się i zwiedzać. To nam się udało. 
Zwiedziliśmy morze i góry, piękne miej-
sca w Polsce i ościennych państwach. 
Przygotowaliśmy wspólne spotkanie 
opłatkowe, obejrzeliśmy wiele sztuk te-
atralnych i operetkowych. Uplotłyśmy 
niejeden wieniec dożynkowy i wianek 
świętojański. Pomagaliśmy „staremu” 
sołtysowi w organizacji imprez wiosko-
wych i dożynek gminnych. Od wielu lat 
mamy dobre warunki do spotkań, na-
sza wieś staje się coraz ładniejsza i chce 
się tu żyć i pracować. Bierzemy czynny 

20 lat Klubu Seniora w Rumianku

udział we wszystkich imprezach dla seniorów w Gminie. Dzisiaj czujemy opiekę 
i wsparcie Gminy, GOK-u, Pałacu Jankowice, UTW, Rady Seniorów, nowego Soł-
tysa i Rady Sołeckiej.

18 lutego uroczyście obchodziliśmy swoje święto. Serdecznie powitaliśmy przy-
byłych gości dobrym jedzeniem i wspólną zabawą. Dziękujemy za życzenia i pre-
zenty. Nie zabrakło wspomnień o koleżankach i kolegach, którzy odeszli do wiecz-
ności. My nadal chcemy żyć i bawić się razem. ~ K.P.

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Pod-
górnego zapraszają na wspólne sa-
dzenie drzew w Społecznym Par-

ku Tarnowo Podgórne w dniu 25 marca, 
godz. 11.00 na działce nr 40. 

Sadzonki, w zależności od gatunku mają 
wysokość od 10 do 50 cm, koszt ich zakupu 
pokrywa Gmina Tarnowo Podgórne. Prosi-
my w miarę możliwości o zaopatrzenie się 
we własne szpadle i łopaty oraz oczywiście 
w strój i obuwie roboczo/ogrodowe. Sołec-
two Tarnowo Podgórne po wykonaniu za-
dania zostanie upamiętnione w tym miejscu 
specjalną tablicą pamiątkową, przypomina-
jącą o tym społecznym wydarzeniu miesz-
kańców. Zatem do wspólnego zobaczenia 
w Społecznym Parku Tarnowo Podgórne!  

~Barbara Przyjemska 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego parkują razem 
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Ważna informacja dla tych, którzy za chwilę kończą 
ósmą klasę: w szkołach Poznania i Powiatu Po-
znańskiego powstaną dodatkowe klasy, żeby za-

spokoić zapotrzebowanie blisko dwukrotnie wyższej liczby 
uczniów kończących w tym roku naukę na poziomie podsta-
wowym. Będzie na nich czekać 12 tys. miejsc w Poznaniu i 2 
tys. w powiecie poznańskim.

17 gmin powiatu poznańskiego, w tym nasza Gmina, a także 
Śrem, Szamotuły, Oborniki i Skoki, pomogą Poznaniowi i po-
wiatowi sfinansować naukę ponadmiarowego rocznika tego-
rocznych absolwentów szkół podstawowych. 21 gmin wyło-
ży łącznie 5 mln zł (proporcjonalnie do liczby mieszkańców), 
tyle samo dodatkowo wydatkuje powiat poznański. 

– Wyszliśmy naprzeciw tej potrzebie, choć nie było to oczy-
wiste – podkreślał Wójt Tadeusz Czajka, Wiceprezes Zarzą-
du Metropolii Poznań. – Kształcenie ponadpodstawowe leży 
w kompetencji powiatów, a nie gmin. Ale rozumiejąc trudną 
sytuację, zdecydowaliśmy się, by w obecnych, szczególnych 
warunkach pomóc. Na poziomie gmin my również odczuliśmy 
trudności związane z reformą, której konsekwencją jest zwięk-
szenie liczby uczniów w liceach. 

Nadchodzący rok szkolny 2023/2024 będzie początkiem na-
uki w szkołach ponadpodstawowych dla półtora standardowe-
go rocznika, co jest wynikiem kumulacji efektów reform edu-
kacji z ostatnich 10 lat.

~ (mat. Metropolia Poznań)

Wójt Tadeusz Czajka spotkał 
się z sołtyskami i sołtysami 
miejscowości naszej Gmi-

ny. Podziękował im za społeczną pra-
cę i starania, by mieszkańcom żyło się 
po prostu lepiej. Złożył także życzenia 
zdrowia, energii i satysfakcji z reali-
zowanych inicjatyw i wręczył symbo-
liczne upominki. Spotkanie odbyło się  
8 marca z okazji Dnia Sołtysa.

~ ARz

Ósmoklasiści! Będzie więcej miejsc!

Niech żyją Sołtyski i Sołtysi!

Zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji 
Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd, która od-
będzie się 20 kwietnia 2023 r. w Hotelu 500 w Tarnowie 

Podgórnym. Organizatorami tego wydarzenia są Gmina Tarno-
wo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Wykład otwarcia na temat aktualnej sytuacji w Polsce wy-
głosi prof. Marek Migalski, politolog, były europoseł, publicy-
sta i komentator polityczny, autor kilkudziesięciu książek i ar-
tykułów naukowych.  

– Trwająca od ponad roku rosyjska agresja na Ukrainę mocno 
wpłynęła na rzeczywistość w Polsce. Od pierwszych jej godzin 
organizujemy pomoc humanitarną dla Ukrainy, a także wspar-
cie dla uchodźców, którzy schronili się w Polsce – przedstawia 
tematykę konferencji Prezes TSP Ryszard Balcerkiewicz. – Jed-
nocześnie wojna spowodowała zmiany na rynku pracy, zmieni-
ły się też kanały dystrybucji. O funkcjonowaniu w rzeczywisto-
ści, nowej i dla samorządów, i dla przedsiębiorców, będziemy 
rozmawiać podczas konferencji w Tarnowie Podgórnym.

Wspólnie zastanowimy się także jak zachęcać mieszkań-
ców do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. 

Przed nami kampanie wyborcze – parlamentarna i samorzą-
dowa, w których ważne jest jak największe społeczne zaan-
gażowanie. Mamy zatem nadzieję, że wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk podczas konferencji zaowocuje większą ak-
tywnością obywatelską. 

– Chcemy podyskutować o tym, jaka przyszłość rysuje się 
przed samorządami po wyborach – dodaje Wójt Tadeusz Czaj-
ka. – Porozmawiamy o tym, jakie są samorządowe oczekiwa-
nia, nadzieje i obawy. Dziś, przy stale ograniczanych przez 
rządzących kompetencjach i środkach finansowych, w warun-
kach wysokiej inflacji i drożyzny, samorządom coraz trudniej 
zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców, nawet te, których 
realizacja jest zadaniem własnym gmin. Dlatego określenie 
potencjalnych scenariuszy jest kluczowe przy planowaniu 
możliwości i kierunków strategicznego rozwoju.

W programie przewidziano zarówno dyskusje z udziałem 
panelistów, jak praktyczne warsztaty. Udział w konferencji 
jest bezpłatny. Informacje i zapisy na odkodowany.pl

~ ARz

Odkodujmy biznes i samorząd
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 21 lutego

~ sprawozdanie

65 sesja Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 
odbyła się 21 lutego 

2023 r. Na decyzję organu stano-
wiącego oczekiwało 13 projek-
tów uchwał. 

Rozpoczęliśmy od przesunięć 
w budżecie gminy na 2023 r., 
które nie spowodowały zmian 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej. Kolejne dwa projek-

ty uchwał dotyczyły odstąpienia 
od zmian miejscowych planów 
zagospodarowania: w Wyso-
gotowie dla terenów w rejo-
nie ul. Długiej i Batorowskiej 
oraz w Rumianku – dla działki 

nr 140/2 (tu celem zmian było 
dopuszczenie dla przedmioto-
wego obszaru produkcji energii 
z biomasy, ale z powodu sprze-
ciwu mieszkańców inwestor zło-
żył pismo o wycofaniu swojego 
wniosku i temat produkcji ener-
gii z biomasy zostaje zamknię-
ty). Rada dokonała też zmiany 
uchwały nr XXXIII/505/2016 
z 25 października 2016 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Lu-
sówku – część Centrum B. 

Kolejne cztery uchwały do-
tyczyły gospodarki nierucho-
mościami i zezwoleń na zawar-
cie kolejnych umów dzierżaw: 
w Kokoszczynie dz. nr 37, 
w Przeźmierowie część budyn-
ku wraz z przynależnym grun-
tem stanowiącym część działki 
198 (w tym temacie trwała dość 
ożywiona dyskusja), w Barano-
wie działki 222/201 i 222/203, 
w Tarnowie Podgórnym działki 
80/30, 80/32. 

Podjęto decyzję sprawie prze-
jęcia od Województwa Wielko-
polskiego zadania zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi 
zlokalizowanymi w ciągu dróg 

wojewódzkich w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

Rada rozpatrzyła dwie pety-
cje. Jedna dotyczyła złych wa-
runków lokalowych mieszkanki 
Przeźmierowa, druga – dobrego 
imienia mieszkańców Gminy. 

W wolnych głosach i wnio-
skach wysłuchaliśmy miesz-
kańców Wysogotowa. Temat 
dotyczył ul. Batorowskiej – kilo-
metrowego odcinka od ronda na 
drodze wojewódzkiej 307, który 
łączy dwie gminy. Ta inwestycja 
nie uzyskała dofinansowania już 
drugi raz z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Znalazła się 
na liście rezerwowej na 23 miej-
scu. Daje to dużo do myślenia. 
Rząd umniejszając dochody sa-
morządom z PIT i umniejszając 
subwencje oświatową nie daje 
żadnej rekompensaty, a „Jano-
sikowe” co roku płacimy coraz 
wyższe. Samorządy mają coraz 
mniej środków na inwestycje, 
a przecież to samorządy rozwią-
zują problemy i potrzeby swoich 
mieszkańców.

~ Krystyna Semba,  
Przewodnicząca Rady Gminy

Na sesję przyszli 
mieszkańcy Wysogotowa 

rozgoryczeni 
brakiem rządowego 

dofinansowania budowy 
ul. Batorowskiej
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Lata dwudzieste, lata trzydzieste – to hasło przewodnie 
tegorocznego spotkania z okazji Dnia Kobiet, które 
w Wysogotowie odbyło się już 3 marca.

Po sukcesie, jakim okazało się zeszłoroczne święto kobiet 
w stylu country, sołtys Agnieszka Mitoraj wraz z Radą Sołec-
ką postanowili zapoczątkować nową tradycję, organizując te-
matyczne imprezy.

Panie wykazały się niezwykłą kreatywnością oraz staranno-
ścią, przygotowując stroje, fryzury i makijaże w stylu retro. 
Nie zabrakło pereł, piór i eleganckich sukienek. Na szczegól-
ną pochwałę zasługują panie z Klubu Seniora, które wygląda-

Zgodnie ze znanym hasłem „Pomaganie jest dziecinnie 
proste” Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego 
zapraszają do wspólnego dobroczynnego działania na 

rzecz 5-letniego mieszkańca sołectwa, potrzebującego nasze-
go wsparcia. Idea pomagania chłopcu polegać ma na pozy-
skaniu, przygotowaniu i wydawaniu palemek wielkanocnych, 
a cały dochód zostanie przekazany na sfinansowanie kolejnego 
turnusu rehabilitacyjnego dla Piotrusia. Ten dzielnie zmagają-
cy się z przeciwnościami losu chłopiec nieustannie potrzebuje 
pomocy, a przede wszystkim wsparcia finansowego, pozwala-
jącego opłacić kosztowną, profesjonalną rehabilitację. Dlatego 
wzorem ubiegłych lat podejmujemy wyzwanie przygotowania 
wiązanek wielkanocnych, które będzie można nabyć za do-
browolny datek w Niedzielę Palmową przed „dużym” Kościo-
łem w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy serdecznie chętne 
osoby, które chciałyby się włączyć w tę akcję poprzez dostar-
czenie palemek, bukszpanu, suszonych kwiatów, kolorowych 
wstążek niezbędnych do przygotowania tych kolorowych bu-
kietów. Mile widziane będą również osoby, które podejmą się 
przygotowywania różnych okolicznościowych kompozycji 
z wyżej wymienionych elementów. 24 marca o godz. 17.00 
w Biurze Rady Sołeckiej przy ul. Sportowej 1 w Tarnowie 

Nie zabrakło pereł ani piór!

ły zjawiskowo. Udekorowana świetlica wiejska tego wieczoru 
zmieniła się w salę balową z filmu ,,Wielki Gatsby”. Domino-
wała elegancka czerń i złoto. Nad oprawą muzyczną i karaoke 
czuwał sympatyczny i profesjonalny DJ Jordan. 

Z racji zbliżającego się Dnia Sołtysa, mieszkanki sprawiły 
niespodziankę pani sołtys i złożyły jej życzenia oraz podzię-
kowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W imieniu Sołtys i Rady Sołeckiej dziękuję za tak liczne 
przybycie, miły wieczór oraz smaczne ciasta i przekąski.

~ Lidia Zgoła 

Charytatywne Palemki Wielkanocne

Podgórnym (budynek Ośrodka Zdrowia) zaplanowano wspól-
ne tworzenie wiązanek. Dla przypomnienia w ubiegłym roku 
na ten cel dzięki Wam udało się zebrać 2504,84 zł. Przejawia-
my nadzieję, że w tym roku również pokażecie swoje wielkie 
serca wspierając Piotrusia. Jesteśmy przekonani, że pomaga-
jąc innym pomagamy i sobie, ponieważ wszelkie dobro, które 
dajemy, zatacza koło i wraca do nas.

~ Barbara Przyjemska
Sołectwo Tarnowo Podgórne

~ aktualności
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Dopłaty w 2023 r. będą składać się z jednolitej płatności 
obszarowej (JPO) – stawka to 116 Euro/ha, płatności 
dodatkowej (PD) – projektowana stawka to ok. 190 zł/

ha do pierwszych 30 ha dla gospodarstw do 300 ha oraz uzu-
pełniająca płatność podstawowa (UPP) – projektowana stawka 
to ok. 42 zł/ha do pierwszych 30 ha dla gospodarstw do 300 
ha. Znika płatność za zazielenienie, która w roku ubiegłym wy-
nosiła ok. 350 zł/ha. Dla niektórych terenów mamy płatność 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), której 
stawka się nie zmieniła i wynosi 179 zł/ha. Jakby nie liczyć tra-
cimy w stosunku do ubiegłego roku kilkaset złotych nawet bez 
uwzględnienia spadku wartości pieniądza w czasie czyli inflacji.

Częściową rekompensatą może być przystąpienie do jedne-
go lub kilku ekoschematów, przy czym nie wszystkie praktyki 
można stosować na jednej działce. Omówię pokrótce poszcze-
gólne praktyki i wymagania do każdej z nich. 

Obszary z roślinami miododajnymi.  Zakres: 
• utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi poprzez wy-

siew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków 
roślin miododajnych z listy rodzin: 

• bobowate (koniczyna łąkowa, czerwona, koniczyna biała, 
rozesłana, koniczyna białoróżowa, szwedzka, koniczyna per-
ska, koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, komonica zwy-
czajna, lucerna siewna, nostrzyk biały, seradela pastewna, spar-
ceta siewna, esparceta siewna, wyka siewna, wyka kosmata, 
łubin wąskolistny, bobik, fasola wielokwiatowa, tyczna),

• kapustowate (rzepak, gorczyca biała, rzodkiew oleista), 
• astrowate (jeżówka purpurowa, słonecznik zwyczajny), 
• rdestowate (gryka zwyczajna), 
• dyniowate (dynia zwyczajna), 
• ogórecznikowate (facelia błękitna, ogórecznik lekarski) 
• zakaz prowadzenia produkcji rolnej, w tym zakaz wypasu 

i koszenia, do 31 sierpnia,
• zakaz stosowania środków ochrony roślin.
Z uwagi na brak TUZ do wypasu zwierząt trawożernych po-

minięto ten ekoschemat.

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe.  Zakres:
• do 1 października siejemy poplon ozimy złożony co naj-

mniej z 2 gatunków roślin, po 6 tygodniach możemy poplon 
zmulczować, ale trzeba go utrzymywać do 15 lutego,

• wysiew wsiewek bobowatych drobnonasiennych lub mie-
szanek z udziałem bobowatych drobnonasiennych w uprawę 
główną (np. bobowate drobnonasienne z trawami lub żyto z lu-
cerną, koniczyną).

Zakaz stosowania środków ochrony roślin w międzyplonach 
ozimych – przez okres ich utrzymania, a w przypadku wsiewek 
śródplonowych – od momentu zbioru uprawy głównej przez co 
najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Zakres:
• wariant podstawowy: 129 zł/ha – opracowanie i prze-

strzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych 
i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie opartego na bi-
lansie azotu oraz chemicznej analizie gleby (P, K, Mg i pH), 

określającego dawki składników pokarmowych oraz potrzeby 
wapnowania

oraz
• wariant z wapnowaniem: 649 zł/ha – który obejmuje opi-

sany ww. zakres rozszerzony o zastosowanie wapnowania do 
powierzchni gruntów ornych o pH poniżej lub równym 5,5, na 
których wykonywany jest zabieg wapnowania. 

• wsparcie w zakresie wapnowania przysługuje nie częściej 
niż co 4 lata

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnych wyni-
ków badań zasobności gleby w makroskładniki nie starszych 
niż 4 lata. Podaję namiar do specjalisty terenowego Okręgo-
wej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu Paweł Antoszczak 
668 440 986.

Zróżnicowana struktura upraw. Zakres:
• uprawa na gruntach ornych gospodarstwa co najmniej 3 

różnych upraw, przy czym:
• co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią rośliny 

o dodatnim bilansie materii organicznej bobowate grubo- i drob-
nonasienne (łubiny, grochy, koniczyny, lucerny) lub grunty, na 
których nie jest prowadzona produkcja, ale dokonano na nich za-
siewu celem podniesienia ich żyzności, a powstała roślinność zo-
stała przyorana lub wymieszana z glebą w określonym terminie

• do 30% udziału roślin o ujemnym bilansie materii orga-
nicznej (zboża, rzepak, kukurydza, okopowe)

• udział zbóż i rzepaku nie przekracza 65%.
Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 go-

dzin od wywiezienia
Potwierdzenie tej praktyki za pomocą zdjęcia geotagowa-

nego (zawierającego współrzędne geograficzne i czas wy-
konania) przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez 
ARiMR. Link do strony Agencji https://www.gov.pl/web/
arimr/aplikacji-mobilna-arimr

Uproszczone systemy uprawy – praktyka wejdzie po żni-
wach 2023 roku.

Wymieszanie słomy z glebą
Słoma, rozdrobniona przez kombajn, a następnie wymieszana 

z glebą ulega błyskawicznemu mikrobiologicznemu rozkłado-
wi przez grzyby i bakterie. Odpowiednie postępowanie ze sło-
mą znacznie poprawia właściwości gleby, głównie jej strukturę 
i porowatość, będące istotnymi parametrami wpływającym na 
wzrost roślin, a w konsekwencji na ich plonowanie.

Opis praktyki: żyzność gleby jest ściśle powiązana 
z zawartością w niej próchnicy. Dlatego wykorzystanie 
słomy do utrzymywania lub zwiększania poziomu 
zawartości materii organicznej, jak i składników 
pokarmowych w glebach jest najskuteczniejszym działaniem 
zapewniającym utrzymanie ich żyzności.  Z punktu więc wi-
dzenia racjonalnej gospodarki nawozowej przyorywanie sło-
my jest zabiegiem korzystnym, gdyż jest ważnym źródłem wę-
gla powracającego do gleby i wzbogaca glebę w próchnicę, co 
oznacza poprawę właściwości chemicznych, fizycznych i biolo-
gicznych gleby. Przeznaczając do przyorania masę słomy zbóż 
wynoszącą przeciętnie 4,5 tony i zawierającą ok. 42% C org., 
dostarcza się glebie około 1900 kg/ha węgla organicznego.

Ekoschematy, czyli co rolnik  
 jest w stanie zrealizować?
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Ponadto przyorana słoma zapewnia powrót do gleby składni-
ków mineralnych niezbędnych dla rozwoju roślin. Wzrost za-
wartości próchnicy o 1% zwiększa o 30% retencję wodną gleb. 
Regularne przyorywania słomy zapewniają utrzymanie żyzno-
ści gleby w efekcie zwiększania poziomu próchnicy, co oznacza 
poprawę właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych 
gleby. Większa zawartość próchnicy podtrzymuje tak bioróż-
norodność organizmów glebowych, jak i zmniejsza podatność 
gleb na procesy erozyjne oraz zwiększa ich żyzność.

Opis wymagań w ramach praktyki – rozdrobnienie i wy-
mieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plo-
nu głównego na gruntach ornych.

W roku 2023 z uwagi na wojnę na Ukrainie nie potrzeba speł-
niać wymogu ugorowania 7% gruntów ornych ani dywersyfika-
cji (zróżnicowania) upraw.

Opracował: ~ Wiesław Biały

Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania 
PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S, składanych 
dotychczas do końca lutego. Już kolejny rok z rzędu 

od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na podatników cze-
kać będą ich gotowe zeznania podatkowe. W przypadku osób 
objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa Administracja 
Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin 
Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 

maja. Dotyczy to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, składa-
nych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie 
od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 mie-
siące dodatkowego czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie 
zrównano terminy rozliczenia PIT dla wszystkich podstawo-
wych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-
-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym
Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zezna-

nia PIT zostaną automatycznie wygenerowane i udostępnione 
przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w e-Urzędzie 
Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz 
wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić 
swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT 
dla podatnika. – Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych 
osoby objęte ulgą dla klasy średniej nie będą musiały samo-
dzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozlicze-
nia – KAS zrobi to za nich – mówi Małgorzata Spychała-Szusz-
czyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej 
w Poznaniu. – Pamiętajmy również, że wprowadzona w poło-
wie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT obejmuje cały 
rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do 
tej pory, uwzględniając cały miniony rok. 

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał 
ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 
r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według 
skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku 
w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszą-
cym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana bę-
dzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy śred-
niej może okazać się jednak korzystniejsze. Dla takich osób 

KAS samodzielnie wyliczy różnicę i poinformuje o wysokości 
zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach
Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, 

sprawdź jak w Twoim przypadku rozliczana jest w ciągu roku 
kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna 
w ciągu roku – niezależnie od tego z ilu źródeł uzyskuje przy-
chody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym roku błędnie 
nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek 
u kilku pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać 
nas będzie dopłata podatku w rozliczeniu rocznym.

Masz pytania dotyczące rozliczenia? Odpowiedzi znajdziesz 
na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej.

W tym roku 1,5% podatku dla OPP
Pierwszy raz w historii możemy przekazać 1,5% podatku na 

Organizacje Pożytku Publicznego. W Gminie Tarnowo Pod-
górne są to: 

Fundacja „Nigdy nie jest za późno” ___ KRS 0000611775,
Fundacja „Otoczmy Troską Życie” ____ KRS 0000381138,
Fundacja Muszkieterów _____________ KRS 0000109501,
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej  
dla Sierot  ________________________ KRS 0000052441,
Tarnowskie Stowarzyszenie  
Osób Niepełnosprawnych TARSON ___ KRS 0000686491,
Towarzystwo Pamięci Generała  
Józefa Dowbora Muśnickiego ________ KRS 0000075411,
Uczniowski Klub Sportowy Lusowo  __ KRS 0000726193.

~ US Poznań Jeżyce

Do 2 maja rozliczysz swój PIT

Dyżur Urzędu Skarbowego  
w Tarnowie Podgórnym

Doradztwo w sprawie rocznych rozliczeń PIT 
dla osób fizycznych oraz korzyści z korzy-

stania z rozliczeń elektronicznych ePIT

22 marca 2023 w godz. 9.00-14.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,  

bud. C, sala 21
ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne



14    | sąsiadka~czytaj |  marzec 2023

~ tcwp

Przedsiębiorców działających na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz osoby planujące założenie firmy zachę-
camy do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych 

specjalistów – radcy prawnego, księgowej, doradcy podatko-
wego oraz doradcy biznesowego (nowość)! 

W tym roku oferta bezpłatnych konsultacji została rozsze-
rzona o doradztwo biznesowe online. 

Zakres konsultacji
Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców i obejmu-

ją marketing online i offline, strategie biznesowe, model biz-
nesowy, biznesplan i fundusze unijne (pomoc w wypełnianiu 
wniosków).

Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalną po-
moc fachowca! Konsultacji udziela p. Magdalena Robaszkie-
wicz, właścicielka firmy Consulting Coaching Business.

Najbliższe terminy konsultacji: 20 i 28 marca 
W jaki sposób skorzystać z porady eksperta?
W przypadku chęci skorzystania z konsultacji niezbędna jest 

wcześniejsza rejestracja. Wyślij zgłoszenie mailowe na adres: 
kontakt@tarnowo-podgorne.pl lub zadzwoń: 61 89 59 242, 
ustalimy dogodną dla Ciebie godzinę konsultacji.

Po rejestracji terminu otrzymasz link do spotkania online na 
platformie Zoom. Aby skorzystać z porady eksperta, niezbęd-
ne jest stabilne łącze internetowe.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnego wsparcia 
ekspertów znajdują się na stronie internetowej Tarnowskiego 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (www.tcwp.pl) w za-
kładce DORADZTWO. 

~ TCWP

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z pod-
jęciem decyzji, która powinna być przede wszystkim 
przemyślana. Zakładamy przecież firmę po to, żeby 

osiągać z niej dochody, a nie po to, żeby na starcie popaść w za-
dłużenie. Najlepiej taką decyzję poprzedzić analizą prawną oraz 
ekonomiczną, a także zapoznać się z różnymi formami opo-
datkowania, z tzw. „ulgami na start” oraz szeregiem obowiąz-
ków. Na początek warto przygotować biznesplan i oszacować 
koszty, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć już na samym po-
czątku. Można się rozejrzeć za kursami, które pozwolą lepiej 
przygotować się do realizacji planowanego zamierzenia, jak np. 
„pierwszy krok w biznesie”, „jak napisać biznesplan”, „system 
podatkowy”, „ochrona danych osobowych”, itp. czy też kursy 
branżowe. Warto też rozważyć, czy od razu chcemy zarejestro-
wać działalność gospodarczą, czy podjąć działalność bez takiej 
konieczności.

Obecnie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców* daje możliwość osobom fizycznym podjęcia działalności 
nierejestrowej, czyli takiej, której nie zgłasza się do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli przychody z tej 
działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia obowiązującego w danym roku. W 2023 r. przychody 
w danym miesiącu nie mogą przekroczyć: 1745 zł od 1 stycznia 
do 30 czerwca oraz 1800 zł od 1 lipca do 31 grudnia. Należy 
pamiętać, że przepisy określają jeszcze szereg innych warun-
ków, pod którymi taką działalność w ogóle można prowadzić 
i nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu tej ustawy. 
Działalność taka związana jest z obowiązkami: 1) prowadzenia 
uproszczonej ewidencji sprzedaży, 2) rozliczania przychodów 
z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zezna-
niu rocznym PIT-36, według skali podatkowej, 3) przestrzega-
nia praw konsumentów, 4) wystawiania faktur lub rachunków 
na żądanie kupującego. 

Działalność gospodarczą należy zarejestrować od samego 
początku, a jeśli prowadzimy działalność nierejestrową, to ko-
nieczność zarejestrowania jej jako działalności gospodarczej 
powstanie po przekroczeniu wskazanego powyżej przychodu.

Wskazane jest, aby zapoznać się z Prawem przedsiębiorców, 
gdyż zawarte są w nim zasady prowadzenia działalności gospo-
darczej, jak między innymi zasada wolności gospodarczej, zasa-
da że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasada 
domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada przyjaznej inter-
pretacji przepisów, zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalno-
ści, bezstronności i równego traktowania, zasada pewności pra-
wa. Będąc przedsiębiorcą powinniśmy wykonywać działalność 
gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, posza-
nowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych 
przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz 
ochrony praw i wolności człowieka. Co ważne – na straży praw 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 
stoi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Wymieniona wyżej ustawa w art. 18 przewiduje ulgę na start 
dla przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, który podejmu-
je działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje 
ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 
ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na 
rzecz byłego pracodawcy. Takie osoby nie podlegają obowiąz-
kowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od 
dnia podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może 
jednak zrezygnować z tego uprawnienia przez dokonanie zgło-
szenia do ubezpieczeń społecznych. 

Jednym z istotnych obowiązków przedsiębiorcy, który wyni-
ka z przepisów, jest posługiwanie się numerem ewidencji podat-
kowej (NIP). Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczania 
tego numeru w oświadczeniach skierowanych w zakresie wyko-
nywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i orga-

Doradztwo biznesowe TCWP

Rubryka prawna TCWP

Praktyczne aspekty zakładania jednoosobowej 
działalności gospodarczej
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~ tcwp

I. Jak prawidłowo rozliczyć składkę zdrowot-
ną przedsiębiorcy po zmianach w 2022 r.

30 marca, w godz. 10.00-13.00 
(rejestracja do 27 marca)

Tematyka: 
- rozliczenie roczne składki zdrowotnej za 2022,
-  zmiana  formy  opodatkowania za 2022 i jej konsekwen-

cje w rozliczeniach podatkowych  i składkach ZUS.
W deklaracji DRA za kwiecień 2023 przedsiębiorcy będą 

zmuszeni dokonać rocznego rozliczenia składek zdrowotnych 
za 2022r. Jak to zrobić zgodnie z przepisami i jeszcze na tym 
zyskać? Burzliwe zmiany w systemie podatkowym i ubezpie-
czeń społecznych, gdzie ustawodawca uzależnia zasady nali-
czania składek zdrowotnych, w zależności od wyboru formy 
opodatkowania podatkiem dochodowym, bardzo skompliko-
wały system rozliczeń. Rozliczenie będzie wymagało grunto-
wej analizy każdego przypadku i indywidualnego podejścia. 
Dla wielu przedsiębiorców konieczna może okazać się zmia-
na formy opodatkowana za 2022 rok, co wpłynie na korzyst-
niejszy wariant rozliczenia. A może trzeba będzie dopłacić 
znaczne kwoty składki zdrowotnej? Na szkoleniu dowiesz się, 
na co należy zwrócić uwagę, przygotowując się do rocznego 
rozliczenia aby było prawidłowe, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i korzystnie finansowo.

II. Skuteczna marka w Internecie  
– propozycja wartości

27 kwietnia, w godz. 9.00 – 15.00  
(rejestracja do 25 kwietnia)

Tematyka:
-  podział potencjalnych klientów (segmentacja klientów, 

kryteria segmentacji, wybór klientów strategicznych, za-
sady tworzenia person), 

-  ustalenie wartości (identyfikacja wartości dla każdej 
z grup segmentacji, zdefiniowanie problemów klientów), 

-  utrzymanie relacji z klientem (narzędzia budujące relacje 
z klientem, budowanie społeczności). 

Szkolenie zapoznaje z możliwościami zwiększenia rozpo-
znawalności marki, sprzedaży i jej rentowności, dzięki wy-
pracowaniu odpowiedniej propozycji wartości dla Klienta. 
Opisuje sposób w jaki firma powinna wykorzystać swoje za-
soby organizacyjne w czasach kryzysu, aby móc tę wartość 
na rynku zaproponować. Propozycją wartości będą produk-
ty/usługi, które firma dostarcza określonej grupie klientów. 
Wartość dla Klientów stanowi poszukiwany przez nich zbiór 
korzyści. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, 
gdzie stawiamy nacisk  nie tylko na wykorzystanie i po-
znanie samych narzędzi, ale w szczególności prezentujemy 
możliwości wykorzystania ich w praktyce.

nów oraz posługiwania się tym numerem w obrocie prawnym 
i gospodarczym. 

Ustawa z dnia 18 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i in-
formacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla 
przedsiębiorcy** określa procedurę związaną z rejestracją dzia-
łalności gospodarczej osób fizycznych w Centralnej Ewidencji 
i Informację o Działalności Gospodarczej, zwanej „CEIDG”. 
Prowadzi ją w systemie teleinformatycznym minister właściwy 
do spraw gospodarki. Szereg praktycznych i przydatnych infor-
macji w tym zakresie znajduje się na stronach internetowych 
serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy: www.
biznes.gov.pl, który nadzorowany jest przez Ministerstwo Roz-
woju i Technologii. Znajdują się tam praktyczne informacje, 
które pomogą nam:

- sprawdzić, czy możemy prowadzić działalność gospodarczą 
w Polsce, 

- ustalić, czy musimy zarejestrować firmę,
- ustalić, jaki adres firmy podać w rejestrze,
- wybrać kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod PKD),
- sprawdzić, czy dla zamierzonego przedsięwzięcia będziemy 

potrzebowali pozwolenia,
- wybrać formę opodatkowania dochodów,
- sprawdzić, czy będziemy musieli opłacać podatek VAT,
- zdecydować, jak prowadzić księgowość i jakim rachunkiem 

się posługiwać,
- sprawdzić, jakie składki będzie trzeba płacić do ZUS,
- zdecydować, czy potrzebujemy pełnomocnika.

Na portalu Biznes.gov.pl znajdziemy również elektroniczny 
kreator wniosku. Korzystając z niego, system sam przygotuje 
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do 
ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Portal pozwala rów-
nież na założenie „Konta przedsiębiorcy”, dzięki któremu moż-
na online zmienić dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wzno-
wić oraz zakończyć działalność gospodarczą. Wcześniej jednak 
trzeba postarać się o założenie profilu zaufanego lub o podpis 
kwalifikowany.

Działalność gospodarczą możemy również zarejestrować 
w sposób tradycyjny, składając wniosek osobiście w dowolnym 
urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi nam przyjęcie 
wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku 
do systemu CEIDG. W urzędzie trzeba będzie potwierdzić swo-
ją tożsamość, dlatego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość.

Warto pamiętać, że obecnie świadomość prawa oraz znajo-
mość funkcjonującego systemu ekonomicznego są niezbędne 
by prawidłowo i z sukcesem prowadzić własny biznes.

~ TCWP 
przy współpracy z Aleksandrą Kupczyk-Zajączkowską

 - radcą prawny, specjalistą TCWP

* ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 221),

** ustawa z dnia 18 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 541).

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców oraz miesz-
kańców naszej Gminy, którzy planują otwarcie firmy, na praktyczne, bezpłatne szkolenia: 

Szkolenia odbywają się w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 94 (bud. C), sala nr 21. Zgłoszenia prosi-
my kierować na emaila: kontakt@tarnowo-podgorne.pl Uwaga: Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona do 20 
uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie internetowej 
TCWP(www.tcwp.pl), w zakładce SZKOLENIA.
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Drodzy Klienci!!!
W związku z pracamimodernizacyjnymi systemu obsługi klienta
strefy obiektu będą otwarte w ograniczonym zakresie:

27 oraz 28marca 2023:
Basen sportowy i rekreacyjny: NIECZYNNY
Strefa Saun: 16:00 – 22:00
Klub Fitness: 6:30 – 21:00
29marca 2023
Basen sportowy i rekreacyjny: NIECZYNNY
Strefa Saun: NIECZYNNE
Klub Fitness: 6:30 – 21:00

Dzień Kobiet w Tarnowskich Termach.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny tak wiele Pań
zechciało spędzić ten wyjątkowy czas wspólnie z nami. Mamy
nadzieję, że relaks w naszej Stre�e Saun sprawił Wam cudowny
dzień i wywołał uśmiech na Waszych twarzach.

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.
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~ aktualności

Drodzy Klienci!!!
W związku z pracamimodernizacyjnymi systemu obsługi klienta
strefy obiektu będą otwarte w ograniczonym zakresie:

27 oraz 28marca 2023:
Basen sportowy i rekreacyjny: NIECZYNNY
Strefa Saun: 16:00 – 22:00
Klub Fitness: 6:30 – 21:00
29marca 2023
Basen sportowy i rekreacyjny: NIECZYNNY
Strefa Saun: NIECZYNNE
Klub Fitness: 6:30 – 21:00

Dzień Kobiet w Tarnowskich Termach.

Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny tak wiele Pań
zechciało spędzić ten wyjątkowy czas wspólnie z nami. Mamy
nadzieję, że relaks w naszej Stre�e Saun sprawił Wam cudowny
dzień i wywołał uśmiech na Waszych twarzach.

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.

„Apteka Pomocna”, 
 ul. Szamotulska 26J, lok. G10, 
G11, Baranowo 
tel. 61 222 79 79 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 9.00-18.00 
dostępność w porze nocnej:
03.04 - 09.04 
05.06 - 11.06 
07.08 - 13.08
09.10 - 15.10 
11.12 - 17.12 
w święta i dni wolne od pracy:  28.05

Apteka „W Lusówku”, 
ul. Albatrosa 2, Lusówko 
tel. 882 138 942 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.00-15.00 
dostępność w porze nocnej:
13.03 - 19.03 
15.05 - 21.05 
17.07 - 23.07 
18.09 - 24.09 
20.11 - 26.11 
w święta i dni wolne od pracy: 01.05, 

26.12 
 
Apteka „Morska”, 
ul. Tarnowska 33D, Lusówko 
tel. 61 448 54 63 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.30-15.00 
dostępność w porze nocnej:
20.03 - 26.03 
22.05 - 28.05 
24.07 - 30.07 
25.09 - 01.10 
27.11 - 03.12 
w święta i dni wolne od pracy: 10.04 

Apteka „Nasza”, 
ul. Ogrodowa 14, Przeźmierowo 
tel. 602 525 181 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 9.00-13.00 
dostępność w porze nocnej:
17.04 - 23.04 
19.06 - 25.06 
21.08 - 27.08 
23.10 - 29.10 
25.12 - 31.12 

Apteka „Stokrotka”, 
ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo 
tel. 61 818 27 56 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.00-15.00 
dostępność w porze nocnej:
24.04 - 30.04 
26.06 - 02.07 
28.08 - 03.09 
30.10 - 05.11 
w święta i dni wolne od pracy: 25.12

Apteka „Stokrotka II”, 
ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo 
tel. 61 652 38 93 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.00-15.00 
dostępność w porze nocnej:
01.05 - 07.05 
03.07 - 09.07 
04.09 - 10.09 
06.11 - 12.11 
w święta i dni wolne od pracy: 09.04, 

08.06 

„Apteka Pomocna”, 
ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo 
tel. 61 652 41 74 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 9.00-14.00 
dostępność w porze nocnej:
27.03 - 02.04 
29.05 - 04.06 
31.07 - 06.08 
02.10 - 08.10 
04.12 - 10.12 
w święta i dni wolne od pracy: 01.11 

Apteka „Sagittarius”, 
ul. Św. Antoniego 2, Swadzim 
tel. 61 663 80 83 
pon.-pt. 9.00-21.00 
sob. 9.00-21.00 
nd 9.30-20.00 (tylko niedziele 

handlowe) 

„Apteka Tarnowska”, 
 ul. Poznańska 82B, Tarnowo Pod-
górne 
tel. 61 816 45 77 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.00-16.00 
dostępność w porze nocnej:
10.04 - 16.04 
12.06 - 18.06 
14.08 - 20.08 
16.10 - 22.10 
18.12 - 24.12 
w święta i dni wolne od pracy: 03.05, 

11.11 

Apteka „Witamina”, 
ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne 
tel. 61 812 18 63 
pon.-pt. 8.00-20.00 
sob. 8.00-15.00 
nd. 10.00-13.00 
dostępność w porze nocnej:
08.05 - 14.05 
10.07 - 16.07 
11.09 - 17.09 
13.11 - 19.11 
w święta i dni wolne od pracy: 15.08 

Apteka „Pod Orłem”, 
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne 
tel. 61 814 64 05 
pon.-pt. 9.00-18.00 

Apteka „Rosa”, 
 ul. 23 Października 32, Tarnowo 
Podgórne 
tel. 61 610 97 08 
pon.-pt. 7.30-21.00 
sob. 8.00-16.00 
nd. 10.00-16.00 (tylko niedziele 

handlowe)

Na wszelki wypadek

Dyżury Aptek

Rada Powiatu Poznańskiego uchwaliła rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu, w tym placówek na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Harmonogram zamieszczamy poniżej. Uwaga: dostępność w porze nocnej odbywa się w godz. 
22.00-7.30, natomiast w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.
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~ stowarzyszenia Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

W sobotę, 18 lutego, w Lusowie odbyły się uroczy-
stości z okazji podpisania rozejmu w Trewirze, któ-
ry formalnie (albowiem potyczki graniczne jesz-

cze się zdarzały przez wiele tygodni) kończył walkę zbrojną 
pomiędzy Powstańcami Wielkopolskimi a pruskim zaborcą. 
Sukcesy militarne Powstania stanowiły bardzo mocny i zna-
czący argument w rokowaniach paryskich po zakończeniu 
I wojny światowej. Znalazło to odzwierciedlenie w Traktacie 
Wersalskim, na mocy którego wyzwolona Wielkopolska nie-
mal w całości weszła w skład odrodzonej po zaborach Polski. 

Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Marsz Powstania Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie 
Pancerni, a my wystąpiliśmy w nietypowej roli – jako goście. 
Rozpoczęliśmy przy pomniku gen. Józefa Dowbora Muśnic-
kiego, a historię jego powstania przypomniała prezes Zofia 
Smolarz. Wartę honorową pełnili harcerze ZHR z Lusówka. 
Następnie złożyliśmy kwiaty i postawiliśmy znicze na grobie 
generała, w nekropolii rodu Plucińskich oraz na grobach po-
zostałych Powstańców Wielkopolskich pochowanych na miej-
scowym cmentarzu. To ostatnie pod pieczą Macieja Elantkow-

skiego wykonali wspólnie harcerze z ZHP i ZHR. Sławomir 
Grajek wygłosił kilka słów przy grobie generała, a następ-
nie przedstawił sylwetki wielce zasłużonych dla Powstania, 
Wielkopolski i całej Polski braci Leona i Zygmunta Pluciń-
skich. Nekropolia rodu Plucińskich została tydzień wcześniej 
uprzątnięta przez nas i przez członków w/w organizacji. Na 
zakończenie było zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielko-
polskich, po którym oprowadzał Maciej Elantkowski. Wie-
lu uczestników, którzy mieli w swoich rodzinach Powstań-
ców Wielkopolskich, było zaskoczonych bogactwem zbiorów 
zgromadzonych w Muzeum, a z prywatnych rozmów można 
wnioskować, że rozważają przekazanie do niego swoich ro-
dzinnych pamiątek ufając, że będzie to godne miejsce do ich 
przechowania, a pamięć o ich przodkach nie zaginie. Wieczna 
cześć i chwała naszym bohaterskim przodkom! 

Zapraszamy na uroczystości katyńskie w Lusowie, które od-
będą się 22 kwietnia. Bliższe szczegóły w następnym numerze 
„Sąsiadki-Czytaj” oraz na stronie naszego Towarzystwa na FB. 

~ Aleksandra Ludwiczak
Sekretarz TPGJDM

Zaczynamy już trzeci miesiąc roku, tymczasem w stycz-
niu i lutym nasi harcerze z 1 PDHzL „Zenit” uczest-
niczyli w różnych wydarzeniach związanych z historią 

regionu. I tak 6 stycznia – 104. rocznica zdobycia przez Po-
wstańców Wielkopolskich. lotniska Ławica. 18 lutego w Lu-
sowie uroczystości z okazji zakończenia Powstania Wlkp. 
22 lutego był światowy Dzień Myśli Braterskiej – z tej oka-
zji odbyło się śpiewogranie w Tarnowie Podgórnym, w któ-
rym uczestniczyli też harcerze z Lusówka. Prócz obecności 
na ważnych wydarzeniach u harcerzy działo się to, co zwy-
kle, czyli niezwykle interesujące zbiórki „Zenitu”, naszych zu-
chów „Grackich Niedźwiedzi” i zastępu próbnego dziewcząt 
oraz Harcerskie Msze Święte. Było też dużo radości związanej 
ze zbiórką specjalną po opadach śniegu i bitwą na śnieżki oraz 
z balem szczepu pod hasłem „Morskie opowieści”. Za oknem 
coraz więcej słońca i myśli biegną już do letniego obozu. Zna-
my już miejsce, czas i tylko odliczać miesiące, aż zacznie się 
ta wielka przygoda. Tymczasem wszystkim druhnom, dru-
hom, zuchom i sympatykom ZHR z Lusówka życzymy rado-
snego wyczekiwania wiosny. Bóg, Honor, Ojczyzna! Czuwaj! 

~ M.S.

Rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego

Poznajemy historię naszego regionu
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W ostatni weekend ferii zimowych w gościnnych 
progach CIO w Przeźmierowie sekcja szachowa 
KS Korony Zakrzewo zorganizowała pierwszy 

w swojej karierze w naszej Gminie turniej szachów klasycz-
nych (w ciągu pięciu lat graliśmy do tej pory albo szybko, albo 
błyskawicznie). W dwudniowym turnieju zagrało blisko 90 
pasjonatów królewskiej gry. 

Turniej podzielono na dwie grupy ze względu na wiek 
i umiejętności. W turnieju OPEN rozegrano 5 partii z czasem 
60min+30sek za posunięcie, natomiast w grupie Junior obo-
wiązywał czas 30min+30sek za posunięcie, jednak tutaj trzeba 
było rozegrać aż 7 partii. Pomimo panującej wciąż zimy tur-
niej cieszył się gorącą atmosferą w międzynarodowej obsadzie 
(zagrali przedstawiciele Hiszpanii i Ukrainy). 

W grupie juniorskiej niezmiernie miłym akcentem był fakt, 
że aż dziewięcioro zawodników podniosło swoje kategorie 
szachowe. Najlepszą zawodniczką została Zosia Samol, która 
przegrała tylko jedną partię – ze zwycięzcą Turnieju – była to 
długa rozgrywka, pełna emocji po obu stronach szachowni-
cy. Na podium w tej grupie znaleźli się kolejno: Leon Siwek, 
Radosław Franc i Piotr Ciszewski. Warto dodać, że zarówno 
złoty, jak i srebrny medalista zdobyli po 6 punktów z 7 moż-
liwych, nie przegrywając przy tym żadnej ze swoich partii. 
O miejscu na podium zdecydowała punktacja pomocnicza. 

Podobną sytuację mieliśmy w turnieju OPEN, gdzie do 
ostatniej minuty 5 rundy trwała walka o 2 i 3 miejsce. Tzw. 
Bucholec zdecydował, iż brąz powędrował do Marka Simona, 
srebro i tytuł najlepszej kobiety otrzymała Zuzanna Biniak, 
zaś zwycięzcą bez żadnej porażki został Krzysztof Rozumek 
z pobliskiego Stęszewa, oddając pół punktu Zuzannie. Poza 
pucharami i nagrodami finansowymi zwycięzcy otrzymali 
czapki, by głowy szachistów pozostały gorące w środku zimy! 

Tym razem szachiści z naszej Gminy zajęli dość odległe 
miejsca w obu turniejach, co zmusza ich do przeanalizowania 
swoich partii i jeszcze bardziej wytężonej pracy. 

Serdecznie dziękujemy Pani Lidii i Pani Hani z CIO za stwo-
rzenie wspaniałych warunków do gry! Dziękujemy Pani Ani 
z OSiR za szachowo-zimowy plakat! Panu Bartkowi dziękuje-
my za piękne zdjęcia! A lokalom The Best Italia i Cudownik za 
ugoszczenie ze specjalnym szachowym rabatem zawodników 
i kibiców naszych zimowych zmagań. Specjalne podziękowa-
nia dla firmy ubezpieczeniowej UNUM.

Wydarzenie odbyło się dzięki współfinansowaniu przez 
Gminę Tarnowo Podgórne – dziękujemy!

~ Sylwia Gać-Mytych, koordynator sekcji szachowej  
Tarnowo Podgórne,  KS Korona Zakrzewo

~ stowarzyszenia

Pogoda nie zachęca nas do podróżowania czy aktywności 
na świeżym powietrzu, szczególnie w przypadku osób 
starszych. W świetlicy wiejskiej w Swadzimiu zorga-

nizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi, mieszkańcami 
Gminy Tarnowo Podgórne.

9 lutego w ramach projektu „Spotkania z osobami starszy-
mi” w pierwszej części spotkania gimnastykowaliśmy się, 
a potem wspólnie przygotowaliśmy drugie śniadanie. Następ-
nie gościliśmy prezentera radiowego Macieja Narożnego. Przy 
kawie i domowym cieście wysłuchaliśmy historii powstania 
radia ESKA oraz okoliczności rozpoczęcia w nim pracy przez 
naszego gościa. Interesowała nas specyfika pracy w radio oraz 
„ciekawostki z radiowej kuchni”.

Wizyta okazała się zbyt krótka, nie starczyło czasu na zada-
nie wszystkich nurtujących nas pytań.

Mamy nadzieje, że uda się nam spotkać ponownie.
20 lutego w ramach projektu CUD w cyklu „Podróże” panie 

miały możliwość spotkać się ze Zbigniewem Panasiewiczem, 
psychologiem, byłym wykładowcą w Szkole Morskiej, mary-
narzem. Przy domowych pączkach i chrustach, jak przystało 
na zbliżające się „ostatki”, wszyscy z zaciekawieniem słu-

Spotkania przy kawie

chaliśmy historii o licznych morskich przygodach i ludziach 
z różnych stron świata. Pan Zbigniew w bardzo ciekawy spo-
sób opowiadał o plusach i minusach zawodu marynarza oraz 
swojej pracy psychologa w środowisku ludzi morza. Spotka-
nie przebiegało w miłej atmosferze, panie nabrały ochoty na 
następne wydarzenie w tym klimacie.

~ Zarząd Fundacji „Oczy Szeroko Otwarte”
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Turniej Szachowy w środku zimy
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W dniu 26 lutego na strzelnicy brackiej odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. Sio-

stry i bracia zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2022 r. 
i udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, przyjęli plan 
pracy na 2023 r. Ubiegły rok to dwudziesta szósta rocznica 
naszej działalności. Przy bractwie działa prężnie Sekcja Strze-
lectwa Sportowego, która liczy 148 osób oraz sekcja młodzie-
żowa.

Członkowie bractw pielęgnują i kultywują tradycje swoich 
poprzedników, dlatego muszą pamiętać, że mundur, który no-
szą, zobowiązuje, a „Bóg, Honor, Ojczyzna” to słowa z na-
szego sztandaru – niech one zawsze będą w naszych sercach. 

19 lutego odbyły się pierwsze z zaplanowanych dziewięciu 
w 2023 r. zawodów organizowanych przez Sekcję Strzelec-
twa Sportowego KBS Tarnowo Podgórne. W tym dniu pod-
sumowaliśmy rywalizację za 2022 r.: rywalizowano w sześciu 
zawodach, a w każdych strzelano 11 konkurencji. Zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji w rywalizacji rocznej otrzymali 
nagrody. Główne trofeum Puchar Strzelnicy ( sumując punk-
ty z 4 zawodów) wystrzelał i I miejsce zajął Marian Zieliński 
– 1555 pkt z Klubu Gryf Grodzisk Wielkopolski. Drugi był 
Bogumił Szwebów (1456 pkt, Klub KBS Opalenica), a trzeci 
– Kazimierz Leśniewicz (1447 pkt, Klub Grunwald Poznań). 
Kolejne miejsca zajęli: Piotr Stasiak (1444 pkt, Klub KBS Tar-
nowo Podgórne), Tomasz Batko (1427 pkt, Klub Amator Wro-
cław) oraz Marcin Napierała –(1387 pkt, KBS Tarnowo Pod-
górne).

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

Trwa nabór do Koła Śpiewu  im. F. Nowowiejskiego! 
Chór dwa lata temu obchodził 100-lecie istnienia i nie-
wątpliwie jest kojarzony przez wszystkich mieszkań-

ców Gminy. Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, mu-
zyczną przygodę.

To właśnie miłość do muzyki sprawia, że poświęca się jej 
wolny czas. Ona inspiruje nas do nawiązywania nowych przy-
jaźni oraz dzielenia się swoim życiem i emocjami z inny-
mi. Może i Ty chciałbyś rozpocząć wielką przygodę swojego 
życia, jaką jest wspólne koncertowanie? Koło Śpiewu im. F. 
Nowowiejskiego zaprasza wszystkich muzykalnych i kocha-
jących śpiew. Jeśli pragniesz rozwijać swoje umiejętności wo-
kalne, jeśli pragniesz dzielić się swoim głosem, jeśli czujesz 
radość ze wspólnego śpiewania – przyjdź koniecznie!

Liczy się muzykalność. Uczymy się śpiewać razem. Nuty są 
odnośnikiem chórzysty, pomocnym, ale niekoniecznym. Śpie-
wać przecież można ze słuchu. W trakcie prób chórzyści uczą 
się swoich partii głównie właśnie ze słuchu. Wymaga to sku-
pienia i dyscypliny, ale satysfakcja, jaką się odczuwa po uda-
nym wykonaniu utworu jest bezcenna.

CO CIĘ CZEKA?
• ciekawy repertuar – chór ma w swym repertuarze pieśni 

patriotyczne, opracowania melodii ludowych polskich oraz in-
nych narodów, utwory różnych stylów i okresów muzycznych, 

muzykę sakralną, w tym także kolędy, pieśni współczesne, 
okolicznościowe, biesiadne oraz popularne tematy filmowe.  

• przygody – wyjazdy, koncerty, występy, które odbywają 
się na terenie naszej Gminy i gmin ościennych, a także w Pol-
sce i za granicą. Chór uświetnia gminne wydarzenia patrio-
tyczne, organizuje cykliczne imprezy jak „Jesienne Święto 
Pieśni” czy „Biesiadę kolędową” 

• projekty integracyjne i warsztaty, nie tylko ze śpiewu…
A wszystko to w fantastycznej atmosferze wspólnego two-

rzenia piękna w harmonii dźwięków!
KOGO ZAPRASZAMY?
W tym naborze zapraszamy wszystkich – zarówno męskie, 

jak i żeńskie głosy!  Najważniejsze są chęć i pasja do wspól-
nego tworzenia czegoś, z czego będziemy dumni i z radością 
będziemy prezentować słuchaczom.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?
Próby chóru odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 

19.00-21.00.
15 kwietnia w godzinach 11.00 – 13.00 w Domu Kultu-

ry „Sezam” w Tarnowie Podgórnym odbędą się warsztaty, 
podczas których będzie można uczestniczyć w próbie chó-
ru, zapoznać się z repertuarem i spróbować swoich sił pod 
czujnym okiem dyrygenta. ZAPRASZAMY! 

Cześć Pieśni! ~ Dorota Zygmańska

Zwycięzcy Pucharu Strzelnicy

Wiadomości brackie

Chóralne wieści
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Baner z takim hasłem zawisł na jednym z budynków 
przy głównej ulicy Lusówka. Co się kryje za tym ha-
słem i kto za tym stoi? Lusówko to jedna z najszyb-

ciej rozwijających się miejscowości Gminy i Powiatu Poznań-
skiego. Za wzrostem liczby mieszkańców nie nadąża niestety 
rozwój infrastruktury publicznej. Wciąż brakuje miejsc, gdzie 
mieszkańcy mogliby spędzać czas w sposób, jakiego potrze-
bują. 

Naprzeciw tym problemom postanowiła wyjść grupa miesz-
kańców Lusówka. Z własnych, niewielkich środków powo-
łali fundację, w którą wkładają ogromne zaangażowanie, 
własne talenty i doświadczenie zawodowe. W marcu Funda-
cja MAMA Z MAMĄ obchodzi pierwszą rocznicę istnienia, 
a już zdążyła wpisać się w krajobraz wioski i gminy, organi-
zując liczne warsztaty, akcje pomocowe i imprezy integrują-
ce lokalną społeczność. Nie bez wpływu na sukces Fundacji 
była współpraca z gminą, sołectwem i lusowieckimi szkołami 
(część projektów finansowana była ze środków Gminy). 

– Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom jak najlepszą 
opiekę i rozwój. Słuchamy nastolatków i ich rodziców, mówią-
cych z jak ogromnymi problemami borykają się na co dzień. 
Depresje, samookaleczania, alkohol i inne używki to tylko nie-
które zjawiska, które dotykają nastolatków w Lusówku. Pro-
blemy te dostrzegły lokalne władze, z którymi współpracujemy 
przy niektórych działaniach. Jako Fundacja postanowiliśmy 
jednak pójść krok dalej i tak właśnie narodził się pomysł stwo-
rzenia miejsca pod nazwą BAZA – Centrum Rozwoju Rodziny 
w Lusówku – mówi Paulina Kurkowska z Fundacji MAMA 
Z MAMĄ. 

Siedziba zlokalizowana przy ul. Tarnowskiej 45, ma peł-
nić funkcję tętniącej życiem świetlicy. Od rana działać w niej 
będzie Klubik Malucha oraz prowadzone będą zajęcia dla 
mam z małymi dziećmi. W godzinach popołudniowych z za-
jęć korzystać będą dzieci wczesnoszkolne, a po nich nastolat-
ki. BAZA ma być miejscem, gdzie uzyska się pomoc, będzie 
można rozwijać swoje zainteresowania, czy po prostu miło 
spędzić czas. Dla młodych talentów ma być z kolei skiero-

wany projekt roboczo nazwany „Uniwersytetem Pierwszego 
Wieku” – cykl zajęć dla młodych entuzjastów nauk przyrodni-
czych, chcących poszerzać swoją wiedzę poza program szkol-
ny. Z kolei wieczorem BAZA będzie miejscem dla rodziców, 
a w szczególności mam. Oferta obejmie zajęcia służące roz-
wojowi osobistemu i realizacji pasji. 

Fundacja MAMA Z MAMĄ stawia sobie za cel także akty-
wizację zawodową mam, dlatego jednym ze stałych elemen-
tów BAZY będą warsztaty i szkolenia, które podniosą konku-
rencyjność przedwsięwzięć prowadzonych przez mamy. 

– Udało nam się znaleźć piętro budynku, składające się z 3 
pokoi, obszernej kuchni, łazienki oraz miejsca na niewielką 
recepcję i poczekalnię – mówi Paulina Kurkowska. – Przed 
nami największe wyzwanie, wyposażenie obiektu. W tym miej-
scu zgłaszamy się z apelem o pomoc do mieszkańców i przed-
siębiorców z naszej Gminy. 

Fundacja MAMA Z MAMĄ to przedsięwzięcie niekomer-
cyjne. Wyposażenie i roczne utrzymanie BAZY to ponad sto 
tysięcy złotych. Fundacja liczy, że uda jej się przekonać do 
idei kolejnych darczyńców – zarówno osoby prywatne, jak 
i przedsiębiorców. 

Informacje w jaki sposób można pomóc tworzyć to miejsce 
Fundacja zamieściła na stronie www.mamazmama.pl oraz na 
profilu Facebook: Fundacja MAMA Z MAMĄ.

~ Paulina Kurkowska

Halo Lusówko! Tu tworzymy miejsce dla Was!

Przejrzyj swoją garderobę bez sentymentów! Czas na zmiany!  
Sprzedaj stare ciuszki i kup coś nowego!

Fundacja „OCZY SZEROKO OTWARTE” 
 I Rada Sołecka Przeźmierowa 

zaprasza na

VI PRZEŹMIEROWSKIE WIETRZENIE SZAF
Warsztaty rękodzieła dla dzieci i dorosłych

25 marca 2023 w godz.10.00-13.00, CIO w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1

Organizatorzy zapewniają: stół, kawałek podłogi, relaksującą muzykę,  
napoje oraz dobry humor. Na warsztatach wykonasz okolicznościowe kartki i pudełka.

Zapisy pod nr telefonu: Dorota 509 710 525, Kasia 508 355 505 do dnia 20.03.23.
Miło nam będzie gościć Państwa na naszej imprezie!
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Z czym to znane powiedzenie się kojarzy? Otóż, w du-
żym, porządnym garncu powinna być różnorodność, 
wiele wszelakich składników. W odniesieniu do pór 

roku, to wiadomo „taki mamy klimat”, a sięgając pamięcią 
wstecz to różnie w marcu bywało. Nie mogę jednak w związ-
ku z tym miesiącem nie wspomnieć o 8 marca – wiadomo 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Goździk, rajstopy, podpis, że 
odebrano. To również, dość często weseli, wracający z pracy 
do domów panowie. I komu to przeszkadzało? – ktoś by mógł 
zapytać. Niech to będzie pytanie retoryczne.

A co u nas, w naszym garncu rozmaitości? – na to pytanie 
chętnie odpowiem. W minionym miesiącu mieliśmy przyjem-
ność wysłuchać kilku wykładów, uczestniczyliśmy w interesu-
jących nas zajęciach, z grupą kinomana byliśmy w Poznaniu na 
filmie „Gorset”, a w tłusty czwartek i podkoziołek zajadaliśmy 
się pączkami i faworkami. Atrakcyjnie upłynął nam piątek, 24 
lutego bieżącego roku, pojechaliśmy do Gniezna. Poniżej rela-
cja z wycieczki opracowana przez uczestniczkę Jolantę.

Najbliższy wykład: 22 marca – dr Anna Zięty: „Nie daj 
się złowić, czyli SILVER pokolenie na zakupach online” 
Wykłady są otwarte dla wszystkich – odbywają się w Szkole 

Wiosna zbliża się wielkimi 
krokami, więc nasza ostat-
nia wycieczka związana była 

z hodowlą, PGR-ami i wsią. 
Najpierw udaliśmy się do Stadniny 

Ogierów w Gnieźnie. Stado Ogierów 
zastało założone w 1885 r. przez wła-
dze pruskie w celu pokrycia zapotrze-
bowania na wartościowe reproduktory 
na terenie Wielkopolski. W 1901 r. wy-
budowano budynek ujeżdżalni, pierw-
szy tego typu obiekt kryty, gdzie w cza-
sach nam współczesnych przez kilka 
miesięcy w roku trenowali reprezen-
tanci Polski w skokach przez przeszko-
dy, m.in. Jan Kowalczyk, mistrz olim-
pijski z 1980 r. W 1918 r. stado zostało 
przejęte przez władze polskie, wzrosło 
wówczas zapotrzebowanie na konie 
szlachetne dla wojska. W czasie II woj-
ny światowej stadnina pozostawała pod 

zarządem władz niemieckich. Budynki 
obiektu są zabytkowe, na szczęście nie 
ucierpiały one w trakcie działań wo-
jennych. Rekord liczebności stada padł 
w 1957 r., kiedy to liczba koni wzrosła 
do 271.

Obecnie stado składa się z 16 ogie-
rów, głównie rasy wielkopolskiej, oraz 
30 koni w „pensjonacie” z wyżywie-
niem i obsługą, a zapotrzebowanie na 
tego typu usługi stale wzrasta. Konie są 
codziennie oporządzane, zażywają spo-
ro ruchu, a przed występami są kąpane, 
strzyżone i pięknie czesane. 

My, jako „prawie” mieszczuchy, mie-
liśmy oczywiście bardzo dużo pytań do 
oprowadzającego nas pana Jana, doty-
czących koni oraz hodowli. Obejrze-
liśmy również powozownię i miejsce 
przechowywania uprzęży z pięknymi 
elementami rymarki i kowalstwa.

Następnie przejechaliśmy do Żydo-
wa, do Muzeum Socjalizmu, w którym 
zgromadzone są pamiątki – przedmioty 
użytkowe, fotografie z PGR-u, propor-
ce, puchary... – są to rzeczy znalezione 
„na strychu i w piwnicy”, jak określiła 
to pani pracująca w muzeum, oraz daro-
wizny miejscowych i przyjezdnych. Po-
darowaliśmy muzeum zegar z czasów 
PRL-u oraz sokowirówkę.

Następnie udaliśmy się na spacer do 
pobliskich pomieszczeń, gdzie hodu-
je się krowy mleczne. Stado liczy pra-
wie 500 sztuk, codziennie produkuje się 
około 25  tysięcy litrów mleka, odsta-
wianego do dwóch dużych mleczarni. 
System komputerowy zawiera podsta-
wowe dane każdej z krów, dotyczące za-
równo stanu zdrowia, jak i wydajności 
czy np. apetytu. Tuż przed naszym przy-
jazdem urodził się kolejny cielak, inne 
maluchy miały po 2 tygodnie. Ogląda-
liśmy również pracę panów, którzy pi-
łowali krowom kopyta oraz stanowiska 
dojenia dwudziestu krów jednocześnie. 
Tutaj również było wiele pytań z naszej 
strony, na co dzień nie mamy przecież 
kontaktu z hodowlą.

Wycieczka zakończyła się smacznym 
obiadem w pobliskiej karczmie i pomi-
mo porannego deszczu i raczej niskiej 
temperatury oraz odrobiny błota uznali-
śmy wyjazd za wyjątkowy i bardzo cie-
kawy. ~ Jola S.

Gniezno, Żydowo – wycieczka UTW

Pogoda rankiem była deszczowa, ale ani zimno, ani błoto nie zniechęciło nas  
do podjęcia wyprawy.

W marcu jak w garncu Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5, 
początek o 17.00. Kochani! Uczestnictwo na wykładach po-
winno być dla nas priorytetem. Jesteśmy licznym stowarzy-
szeniem (aktualnie 300 osób). Odpowiedzmy sobie na pyta-
nie – ile razy byłam/em na wykładach? Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, jak sugeruje nazwa, to nie tylko bardzo liczna gru-
pa turystyczna, nie jesteśmy biurem podróży. Śmiem jednak 
twierdzić, że są wśród nas tacy, którzy być może wysłuchali 
tylko wykładu inauguracyjnego, a może wcale. Weźmy to 
sobie do serca, przemyślmy. Musimy to zmienić.

Zarząd UTW informuje, że w ramach akcji Parkujmy Ra-
zem  mamy swoją działkę do obsadzenia – nosi nr 115. Do 
zasadzenia otrzymamy siedemset sadzonek. Zadanie to będzie 
realizowane w kwietniu; będzie szczegółowy komunikat. Li-
czymy na Was – znacie to: nie będzie nas – będzie las. Nasz 
Społeczny Park Tarnowo Podgórne. 

Czas płynie nieubłagalnie. Następna „Sąsiadka” dotrze do 
rąk czytelników już po Świętach Wielkanocnych. W imieniu 
Zarządu życzę pięknych, spokojnych, radosnych Świąt. Niech 
święcone jajko, będące symbolem nowego życia da nam wiarę 
w dobre jutro i nadzieję na lepszą przyszłość. 

~ Maria Zgoła 
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Luty upłynął nam na spotkaniach 
z seniorami oraz indywidualnych 
konsultacjach i sesjach psycholo-

giczno-terapeutycznych.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni na-

szym Przyjaciołom i wolontariuszom 
ze Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie, którzy ugościli nas z okazji Dnia 
Babci i Dziadka oraz Walentynek. To 
było ciepłe międzypokoleniowe spotka-
nie. Na scenie wystąpiły dzieci z klasy 
1a dając fantastyczny popis umiejęt-
ności aktorskich i wokalnych. Wielkie 
brawa dla wychowawczyń – Grażyny 
Nowak i Elżbiety Pietrzak – oraz nie-
zwykle zaangażowanych rodziców mło-
dych artystów, którzy mieli swój udział 
w przygotowaniach do tego cudownego 
występu. Dziękujemy również za prze-
piękne przypinki i kartki z wyklejanymi 
słoikami pełnymi miłości, przygotowa-
ne przez wolontariuszy pod opieką arty-
styczną Dawida Dopieralskiego. 

W lutym po raz kolejny w tym roku 
odwiedziliśmy samotne osoby w Domu 
Seniora. W tym miejscu towarzyszyły 
nam dzieci z klasy 4c. Ich radosny śpiew 
sprawił seniorom wielką radość i przy-
wołał przyjemne wspomnienia zabaw 
z dzieciństwa. Po zakończonym mini 
koncercie, był czas na nieśpieszne roz-
mowy oraz czułe przytulaski, które sta-
ły się już naszym znakiem rozpoznaw-

Dnia 18 marca w godz. 11.00 – 13.00 w Centrum Integracji Obywa-
telskiej w Przeźmierowie odbędzie się otwarte spotkanie informa-
cyjno-rekrutacyjne. W programie: 

- prezentacja działań i projektów, jakie będziemy realizować w 2023 r.,
- zapisy do projektów: Senior Active Dance, Piękni i zadbani w każdym 

wieku, Akademia Starszych Orłów oraz Akademia Młodych Orłów,
- mały poczęstunek.
Na spotkanie zapraszamy młodzież powyżej 16 roku życia oraz seniorów 

z Gminy Tarnowo Podgórne. 
Pozdrawiamy i do zobaczenia!

~ Maja Stępień z Zespołem
Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

Luty pod znakiem spotkań

Akcja rekrutacja!

czym. Bardzo dziękujemy Magdalenie Szewczyk – prowadzącej chór szkolny, za 
przygotowanie stosownego repertuaru i dzieci do tego wystąpienia

W tym miesiącu miały też miejsce 4 indywidualne sesje psychologiczno-terapeu-
tyczne. Cieszymy się, że rozmowy i spotkania z naszymi specjalistami cytując tych, 
którzy z nich skorzystali: – Dają ukojenie, podnoszą na duchu i sprawiają, że chce 
się żyć!. Takie słowa utwierdzają nas w przekonaniu, że warto robić to co robimy, 
a nasze wsparcie jest bardzo ważne i potrzebne.

 Wyjazdy do Domu Seniora realizujemy wolontarystycznie. Wsparcie psycholo-
giczne dla potrzebujących opłacamy ze środków własnych tj. z Waszych darowizn. 
Dzięki nim osoby w trudnej sytuacji emocjonalnej i kryzysowej korzystają z indywi-
dualnych wizyt i sesji terapeutycznych bezpłatnie! Dlatego serdecznie prosimy i za-
chęcamy do przekazania 1,5 % podatku na rzecz naszej fundacji KRS 0000611775. 
Instrukcje, jak to zrobić w sposób łatwy i szybki znajdziecie na stronie www.nigdy-
niejestzapozno.org w zakładce Możesz pomóc. Razem możemy więcej!

Z serca dziękujemy!
~ Maja Stępień z Zespołem

Fundacji „Nigdy nie jest za późno”
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~ stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 
przekazuje dobre wiadomości dla mieszkańców. Otrzy-
maliśmy decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-

dowiska w Poznaniu potwierdzającą zasadność PETYCJI 
mieszkańców, sprzeciwiających się rozszerzeniu działalno-
ści Portu Lotniczego Poznań-Ławica o dopuszczenie opera-
cji lotniczych cargo. Ponad 100 mieszkańców Przeźmierowa 
i Baranowa złożyło podpisy pod petycją w tej sprawie, pod-
czas zebrania zorganizowanego przez Stowarzyszenie w dniu 
3 grudnia 2022. Przekazując te dobre informacje dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie na zebranie 
i podpisanie petycji. 

W uzasadnieniu decyzji potwierdzono, że operacje cargo 
mogą znacząco zwiększyć uciążliwość lotniska dla mieszkań-
ców. W związku z tym konieczne jest wykonanie niezbędnych 
badań i analiz dla jednoznacznego określenia wpływu takich 
zmian na otoczenie. Władze Portu Lotniczego chciały uniknąć 
takiej procedury i wprowadzić operacje cargo bez koniecz-

nych badań środowiskowych. Jednocześnie wystąpiły do Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego o zmniejszenie obsza-
ru ograniczonego użytkowania twierdząc, że między innymi 
pandemia Covid-19 spowodowała zmniejszenie liczby lotów 
i tym samym uciążliwości dla mieszkańców. Również w tym 
wypadku działania Lotniska okazały się bezskuteczne. Sa-
morząd Województwa zgodził się z argumentami zawartymi 
w petycji mieszkańców i w uchwale z dn. 27 lutego 2023 r. 
odmówił zmian obszaru ograniczonego użytkowania. 

Obie decyzje to niewątpliwie sukces mieszkańców, Stowa-
rzyszenia i wspomagających nas prawników. Jak widać wspól-
ne działania mają sens! Pozwalają na skuteczną i właściwą 
ochronę interesu mieszkańców i nie dopuszczają do niezgod-
nych z prawem, a kombinacyjnych działań przedsiębiorstw 
naruszających zasady dobrosąsiedzkiego współistnienia.

Zarząd Stowarzyszenia PPiB
~ Leszek Wardeński, Dorota Barełkowska

Nasza PETYCJA okazała się skuteczna!

Czy ma znaczenie co je kobieta  
przez zajściem w ciążę?
Dieta to jeden z najważniejszych aspektów sprawiają-

cych, że dziecko urodzi się zdrowe i silne. Ma również 
znaczący wpływ na płodność oraz prawidłowy prze-

bieg ciąży. Warto zadbać o nią jak najszybciej, najlepiej już kil-
ka miesięcy przed zajściem w ciążę. Badania dowodzą, że styl 
życia jest najistotniejszym czynnikiem, który w 50 – 60% deter-
minuje zdrowie ludzkie – jest to związane z tzw. programowa-
niem żywieniowym, czyli kształtowaniem metabolizmu pocie-
chy poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę matki.

Koncepcja programowania żywieniowego zakłada, że ist-
nieją tzw. krytyczne okresy rozwoju organizmu, czyli momen-
ty, w których organizm jest szczególnie podatny na zmiany 
– szczególnie te niekorzystne jak np. niedobór lub nadmiar 
makro oraz mikro składników oraz obecność substancji szko-
dliwych – takich jak alkohol, czy papierosy. Z tego powodu 
dieta przyszłej mamy powinna być  odpowiednio zbilanso-
wana oraz całkowicie pozbawiona produktów „zakazanych”, 
gdyż wszystkie te czynniki mają wpływ na zdrowie oraz pra-
widłowy rozwój dziecka w momencie, w którym kobiecie uda 
się zajść w ciążę.

JAK DIETA I STAN OGÓLNY MATKI WPŁYWAJĄ 
NA ROZWÓJ DZIECKA ?

- niedożywienie matki przed ciążą i w jej trakcie może skut-
kować niższą masą urodzeniową dziecka. Niedobór niektó-
rych składników może również przyczyniać się do zaburzenia 
równowagi hormonalnej oraz zwolnienia tempa wzrostu we-
wnątrzmacicznego – co w konsekwencji może być przyczyną 
przedwczesnego porodu.

- otyłość matki może wpływać na zaburzenia rozwoju 
dziecka w okresie płodowym. Może być też przyczyną kom-
plikacji przy porodzie i późniejszym funkcjonowaniu kobiety 
po ciąży.

- spożywanie alkoholu w okresie ciąży jest całkowicie za-
kazane, najlepiej zrezygnować z alkoholu już kilka miesięcy 

przed podjęciem decyzji o staraniach o dziecko – aby przy-
zwyczaić organizm i całkowicie pozbyć się toksyn. Wiedz, że 
spożywanie alkoholu zwiększa znacznie ryzyko poronienia, 
ogranicza wzrastanie płodu (niska masa urodzeniowa dziec-
ka) oraz może prowadzić do tzw. płodowego zespołu alkoho-
lowego.

- kwas foliowy jest jednym z najważniejszych składników, 
kiedy zaczynamy starać się o zajście w ciążę. Badania doty-
czące suplementacji kwasu foliowego w okresie, w którym 
zaczynamy planować ciążę dowodzą, że wpływa on pozy-
tywnie zarówno na organizm kobiety jak i na rozwijający się 
płód. Jego suplementacja jest zalecana już na 3 miesiące przed 
podjęciem starań reprodukcyjnych a także na początku ciąży. 
Kwas foliowy zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy ner-
wowej, serca, układu moczowego, rozszczepu podniebienia 
i wargi oraz defektu kończyn. 

Programowanie życia człowieka zaczyna się już w łonie mat-
ki – to co jesz przed i w trakcie ciąży ma kluczowe znaczenie 
dla prawidłowego rozwoju twojego maluszka. Zwróć szcze-
gólną uwagę na kaloryczność twojego jadłospisu, uwzględnij 
odpowiednie spożycie białka, tłuszczy oraz węglowodanów. 
Zadbaj również aby pochodziły one z jak najlepszych źródeł 
oraz były jak najmniej przetworzone. Dbaj także o spożycie 
witamin i minerałów a przy tym badaj się regularnie - jeśli 
wykryjesz u siebie jakieś niedobory włącz dodatkową suple-
mentację (kontrolowaną przez lekarza). Pamiętaj, że właśnie 
Ty masz realny wpływ na twojego maluszka! Wiedz, że przy 
braku zachowania zasad odpowiedniego żywienia i stylu ży-
cia narażasz go na późniejsze występowanie chorób, takich jak 
otyłość, cukrzyca bądź inne choroby metaboliczne. Dbaj o sie-
bie! Tym samym zadbasz także o swoją pociechę! :)

~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak
dietetyk kliniczny i psychodietetyk

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl
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Pracując  na co dzień w Ośrodku Rehabilitacji Neurolo-
gicznej i Senioralnej Neuroport  z osobami po wypad-
kach, ciężkich operacjach ortopedycznych, po udarach 

mózgu, widzimy jak wiele trudności napotykają zarówno chorzy 
jak i ich rodziny, starając się powrócić, na tyle na ile to możli-
we, do życia sprzed choroby. Oprócz fachowej pomocy brakuje 
im często podstawowej wiedzy jak poradzić sobie z problema-
mi chorego tym bardziej, że na ogół choroba i niepełnospraw-
ność pojawiają się nagle i nie ma czasu na przygotowanie się do 
tej nieoczekiwanej, nowej, trudnej sytuacji. Dlatego specjaliści 
Neuroportu – rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, neurologopedzi 
– stworzyli Akademię Neuroportu. To cykl wykładów i warsz-
tatów praktycznych dostarczających wiedzy i umiejętności po-
zwalających zorganizować właściwą opiekę nad chorymi po 
udarach mózgu, wypadkach i urazach, operacjach ortopedycz-
nych, onkologicznych, w chorobach neurodegeneracyjnych, po 
wybudzeniu z długotrwałej śpiączki. 

Spotkania Akademii Neuroportu odbywają się raz w mie-
siącu, są ogólnodostępne i bezpłatne (deklarując uczestnictwo 
wystarczy się zarejestrować). Są poświęcone konkretnym te-

Opieka koordynowana wchodzi do Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej. Co to oznacza dla pacjentów? Szer-
szy pakiet badań, leczenie najczęstszych chorób 

przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego, konsulta-
cje z dietetykiem oraz edukacja w kierunku radzenia sobie 
z chorobą przewlekłą. To część zmian w POZ, które two-
rzą opiekę koordynowaną.

Wprowadzenie opieki koordynowanej poprzedziły prace 
zespołu ekspertów i lekarzy praktyków. W pierwszym etapie 
reformy wprowadzono nową funkcję w poradni lekarza ro-
dzinnego, czyli koordynatora, który czuwa nad profilaktyką 
i kieruje pacjentów na badania profilaktyczne, jak mammogra-
fia, cytologia, diagnostyka chorób układu krążenia.

W lipcu tego roku pojawił się budżet powierzony diagno-
styczny, a wraz z nim dodatkowe badania dla pacjentów, m.in. 
szybkie badania CRP z palca dla dzieci czy szybki wymaz 
w kierunku Streptococcus (Strep-test). Obecnie wprowadza-
ny jest najistotniejszy etap reformy POZ, czyli opieka koor-
dynowana.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości dia-
gnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych 
już u swojego lekarza rodzinnego. Ze względu na długie ko-
lejki oczekujących do lekarzy specjalistów w ramach NFZ 
oraz często dużą odległość do poradni specjalistycznej, lekarz 
rodzinny będzie mógł skutecznie leczyć choroby przewlekłe 
i zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwo-
wane dla lekarza specjalisty.

W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny współ-
pracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietety-
kiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem 
i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny 

kardiologii, diabetologii, chorób płuc endokrynologii, czyli 
tych, na które najczęściej chorują Polacy.

Co to jest IPOM? 
W przypadku pacjentów dorosłych, u których zdiagnozowa-

no choroby z tych zakresów, a którzy nie leczą się na dane 
schorzenie u lekarza specjalisty, lekarz rodzinny przeprowa-
dza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan 
leczenia. Leczenie będzie oparte będzie na realizacji tego pla-
nu (Indywidualnego Planu Opieki Medycznej) i ma uwzględ-
niać dalsze etapy postępowania – nie tylko wykonywanie 
badań, ale także konsultacje między lekarzem rodzinnym a le-
karzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. 
Lekarz przekaże pacjentowi plan do realizacji – będzie go miał 
również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Kon-
cie Pacjenta.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się 
z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zle-
cić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o pakiet badań tarczyco-
wych: antyTPO, antyTSHR, antyTG, EKG wysiłkowe, Holter 
EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych i ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista. Posze-
rzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wyko-
nanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy 
i wprowadzenie właściwego leczenia.

Opieka koordynowana w POZ pozwoli na szybsze, sku-
teczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych. 

Wprowadzenie opieki koordynowanej w konkretnej przy-
chodni jest dobrowolne.

~ Magdalena Herman
CM Med-Lux

Akademia Neuroportu

Opieka koordynowana  
 – co to oznacza dla pacjentów?

matom i będą dotyczyć rehabilitacji i opieki, skutecznej ko-
munikacji z pacjentami po udarze mózgu, z chorobą Parkin-
sona czy stwardnieniem rozsianym, sposobom zapewnienia 
bezpieczeństwa seniorom w codziennym życiu, (w szczegól-
ności profilaktyce upadków, które są przyczyną złamań, ura-
zów). Będą obejmować także potrzeby osób po operacjach 
ortopedycznych, w szczególności sposoby usprawniania se-
niorów po zabiegach wszczepienia endoprotez biodra, będzie 
też spotkanie poświęcone roli robotyki i sztucznej inteligencji 
w skutecznej i efektywnej rehabilitacji pacjentów. (to całkowi-
cie nowa dziedzina w rehabilitacji, a Neuroport jest wiodącą 
placówką w Wielkopolsce jeśli chodzi o wyposażenie w urzą-
dzenia do prowadzenia tego typu rehabilitacji). Zaplanowane 
są również spotkania z psychologiem, który pomoże osobom 
zainteresowanym zmierzyć się z trudnym wyzwaniem jakim 
jest przekazanie osoby najbliższej pod opiekę wyspecjalizo-
wanej placówki.

Lista tematów spotkań w Akademii Neuroportu jest otwarta. 
Wszystkie informacje szczegółowe pojawiać się będą na stro-
nie internetowej Neuroportu. (www.neuroport.pl) Chęć udzia-
łu w spotkaniach  prosimy zgłaszać pod nr tel. 48 500 490 590.

~ Neuroport
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Przygotowanie do narodzin dziecka to czas pełen oczeki-
wań i emocji. Dla wielu przyszłych rodziców może być 
to także czas niepokoju i obaw. Właśnie dlatego warto 

zastanowić się nad skorzystaniem z usług szkoły rodzenia.
Szkoła rodzenia to miejsce, w którym przyszli rodzice mogą 

zdobyć wiedzę na temat przebiegu ciąży, porodu oraz połogu. 
Prowadzący zajęcia to doświadczeni specjaliści, którzy odpo-
wiedzą na nurtujące pytania i pomogą rozwiać wątpliwości. 
Co więcej, szkoła rodzenia to także okazja do poznania in-
nych przyszłych rodziców, którzy przeżywają podobne emo-
cje i stanowią wsparcie w trudnych momentach.

Dlaczego w ogóle warto skorzystać ze szkoły rodzenia? 
Przede wszystkim, jest to doskonały sposób na poznanie 
swojego ciała i procesu, który się w nim dokonuje. Położne 
przekazują wiedzę na temat tego, jak poród przebiega i jakie 
odczucia towarzyszą temu wydarzeniu. Ponadto, zajęcia po-
zwalają na poznanie różnych sposobów radzenia sobie z bó-
lem i nauczenie się technik oddechowych, które mogą okazać 
się bardzo pomocne podczas porodu. W trakcie zajęć przyszli 
rodzice dowiedzą się, jak przygotować się do przyjęcia dziec-
ka do domu, poznają różne metody pielęgnacji noworodka 
oraz sposoby na zminimalizowanie problemów z karmieniem. 

Zaletą holistycznej szkoły rodzenia jest możliwość skorzy-
stania z zajęć ze specjalistkami różnych dziedzin. Oprócz pod-
stawowej opieki lekarskiej, opieka okołoporodowa oraz no-

worodkowa łączy w obecnych czasach wiele specjalności. 
Położne tworzą zespoły złożone z ekspertów fizjoterapii nie-
mowląt, fizjoterapii uroginekologicznej, neurologopedii, oraz 
psychologii. To pozwala rodzicom nabyć niezbędną wiedzę 
o karmieniu, o tym jak zadbać o prawidłowy rozwój dziec-
ka, jak przygotować mięśnie dna miednicy mamy do porodu, 
jak uniknąć lub zminimalizować stres towarzyszący temu nie-
zwykłemu wydarzeniu, a nawet jak podjąć podstawowe decy-
zje takie jak dobór smoczka do butelki czy innych akcesoriów 
i wyposażenia. 

Dostęp do specjalistów różnych dziedzin daje pewność, że 
każdy rodzic i dziecko zostaną zaopiekowani w indywidualny, 
odpowiedni dla siebie sposób. 

Jest jeszcze jeden, bardzo istotny powód dla którego warto 
rozważyć taką kompleksową szkołę rodzenia. Rzetelna wie-
dza na wszystkie niezbędne tematy w jednym miejscu. Obec-
nie ilość dostępnych informacji sprawia, że rodzic może czuć 
się zdezorientowany i pogubiony. Zamiast przepadać w blo-
gach, Instagramie i facebooku, które często udzielają wielu 
sprzecznych informacji – warto zaufać specjalistom. 

~ mgr Danuta Sokołowska
fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Holistyczna Szkoła Rodzenia UrodziMY, Centrum Terapii Manualnej
biuro@ctmrakowski.pl, www.ctmrakowski.pl

TURNUS 
LECZNICZY

badanie stóp przy użyciu podoskopu  badanie statyki miednicy ocena postawy badanie równowagi mięśniowej
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BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA 
DLA DZIECI W WIEKU 3 - 7 LAT

P r z y j d ź  n a  b a d a n i e ,  
z a d b a j  o  z d r o w y  r o z w ó j  
s w o j e g o  d z i e c k a !

zapisy
na edycję
wiosenną

otwarte!Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1
tel. 61 814 79 00

Dla każdego rodzica najważniejszy jest zdrowy rozwój jego dziecka. Jednym 
z najczęściej występujących zaburzeń są rozmaitego rodzaju wady postawy 
oraz inne nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu. Demonstrują się one 

już bardzo wyraźnie w wieku szkolnym. Ciężkie plecaki, długie siedzenie w ław-
kach i często utrwalone niedobre nawyki powodują, że u sporej grupy dzieci ko-
nieczna jest już specjalistyczna terapia.

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

Zapraszamy do Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu, gdzie przez cały 
kwiecień można skorzystać z bezpłatnego, specjalistycznego badania, organi-
zowanego w ramach programu wczesnego wykrywania, profilaktyki i korekcji wad 
postawy.

Półgodzinna wizyta obejmuje badanie stóp przy użyciu podoskopu, ocenę po-
stawy, badanie statyki miednicy i równowagi mięśniowej, a także ewentualne 
zalecenia i wskazówki.

Ponadto każdy rodzic otrzyma voucher rabatowy na specjalistyczną diagnostykę 
wzorca chodu i biegu aparatem DigitSolePRO®. Z badania mogą korzystać pacjen-
ci w każdym wieku, szczególnie jeśli odczuwają dolegliwości stóp, kolan, stawów 
biodrowych czy kręgosłupa, osoby po przebytych urazach, sportowcy, a także dzieci 
– już od 5 roku życia. Badanie pozwoli dobrać odpowiednie wkładki ortopedyczne 

Holistyczne przygotowanie do porodu
– dlaczego warto skorzystać z wiedzy  
wielu specjalistów?

Wiosenna edycja bezpłatnych 
badań profilaktycznych!

oraz zapobiegać lub wyeliminować wie-
le dolegliwości stóp, kończyn dolnych 
czy wyższych partii ciała na wczesnym 
etapie rozwoju.

Zapraszamy rodziców z dziećmi 
w wieku od 3 do 7 lat. Informacje i za-
pisy: 61 814 79 00

~ www.ctmrakowski.pl
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Psychologia na co dzień 

NARCYZM, dramat arogancji  
i niepewności
Grecki mit opowiada o pięknym młodzieńcu imieniem 

Narcyz, który wzgardził kobiecą miłością. Zakocha-
ny we własnym obliczu odbitym w wodzie nie jest 

w stanie oderwać się od tego widoku. Umiera na brzegu jezio-
ra a na miejscu jego śmierci wyrastają kwiaty nazwane jego 
imieniem. Narcyz zmarł z próżnej tęsknoty za niespełnioną 
miłością. Stał się symbolem tej tęsknoty. I nazwą zaburzenia 
osobowości opisywanego już przez Freuda.

Narcyzm jest cechą osobowości charakteryzującą się wy-
olbrzymionym poczuciem wyjątkowości własnej osoby 
oraz znaczenia własnych umiejętności. Ludzie z cechami 
narcystycznymi wierzą, że są szczególnie obdarzeni talentami, 
często fantazjują o bajecznych sukcesach, mocy, sławie. Ce-
chuje ich skłonność do arogancji, egocentryzmu i snobizmu, 
dążenie do otaczania się wszystkim co, w ich mniemaniu, naj-
lepsze. Oczekują specjalnego traktowania przez innych oraz 
różnorakich ustępstw.

Jest to jedna strona osobowości narcystycznej. Drugą stro-
nę stanowi poczucie niepewności i obniżona samoocena, 
nierzadko także wstyd i uczucie upokorzenia. Na tym wła-
śnie polega dramat narcyzmu. Ludzie o osobowości narcy-
stycznej przeżyli w przeszłości bardzo bolesne doświadczenie 
upokarzającej krytyki. Krytyki, która spowodowała u nich 
gniew, skłonność do kontrataku lub wycofywania się. Sens 
upokarzającej krytyki sprowadza się do przesłania: to jaki je-
steś, nie wystarcza. Musisz się bardziej postarać, by moż-
na było cię kochać. Jest to wyraz emocjonalnego odtrącenia, 
na które dziecko reaguje podjęciem decyzji: mój własny ro-
dzic nie akceptuje tego, kim jestem naprawdę, więc ukryję 
przed światem prawdę o sobie i stworzę postać, którą świat 
pokocha, a gdy już to zrobię, będę jej bronił do upadłego. 
Prezentowanie światu obrazu osoby pewnej siebie, wyjątko-
wej ma za zadanie przykrycie, zagłuszenie dwóch podstawo-
wych lęków osoby narcystycznej lęku przed ponownym zra-
nieniem i lęku przed unicestwieniem.

Niestety, osoba narcystyczna kiepsko radzi sobie z pozy-
skiwaniem tego, na czym jej najbardziej zależy. Z pozyski-
waniem miłości. Bowiem narcyzm cechuje łatwość ranienia 
innych. Zazdrość wobec innych i przekonanie, że inni są za-
zdrośni. Skoncentrowanie na własnej osobie owocuje brakiem 
zainteresowania innymi oraz nikłą empatią wobec innych. 
Oczekiwaniu zainteresowania, życzliwości, wręcz oddania ze 
strony innych nie towarzyszy gotowość do ich odwzajemnia-
nia. Relacje budowane są w oparciu o spodziewane korzyści. 

Przejściowe nasilenie narcyzmu obserwujemy w okresie 
dojrzewania. Wiąże się to z potrzebą określenia własnej toż-
samości. I nie musi przerodzić się w narcystyczne zaburze-
nia osobowości będącego ogromną, nienasyconą potrzebą 
podziwu, ponadnormatywnym skoncentrowaniu na wła-
snych zainteresowaniach i uczuciach.

Demonstrowana na zewnątrz ogromna pewność siebie jest 
jedynie fasadą. Kruchą powłoką skrywająca głębokie pokłady 
bólu i niepewności. Ukryte, bolesne jądro narcyzmu stano-

wi strach, że jest niczym. Za postawą pełną pewności sie-
bie i poczucia wielkości ukrywa się osoba, której brak 
wiary w siebie. Niemniej próby zamaskowania tego strachu 
poprzez krzykliwe, egocentryczne zachowania mogą ranić in-
nych w wyniku czego dystans pomiędzy osobą narcystyczną 
a otoczeniem pogłębia się. Z odrzuceniem włącznie. Głód mi-
łości pozostaje niezaspokojony, lęk się nasila. Nakręca się ro-
dzaj błędnego koła. 

Przyjmuje się, że na rozwój narcyzmu wpływa jednoczesne działa-
nie czynników takich jak:

Problemy związane z procesem wychowawczym
Obciążenia genetyczne
Inne czynniki środowiskowe - różnego rodzaju przeżycia 

traumatyczne
Zauważono, że wiele osób z narcyzmem ma w rodzinie ko-

goś, kto już wcześniej miał tego typu problemy. Występowa-
niu osobowości narcystycznej sprzyja zarówno postawa ce-
chująca się brakiem dostatecznej troski o potrzeby dziecka, jak 
i nadopiekuńczość. Kiedy rodzic próbuje przesadnie kontrolo-
wać dziecko i nadmiernie skupia na nim swoją uwagę. Zda-
niem specjalistów narcyzm często pojawia się u tych dzieci, 
których rodzice szczególnie zachwycają się jakimiś ich talen-
tami. Na przykład zdolnościami do gry na jakimś instrumen-
cie, zdolnościami sportowymi, czymś, co je wyróżnia z grupy 
rówieśników.

 Jak postępować z osobą narcystyczną? Osobę nar-
cystyczną trzeba wspierać realistycznymi informacjami 
zwrotnymi. Nie dawać się obsadzać w jednej z ról w jej spek-
taklu. Bo narcyz jest doskonałym manipulatorem. Dobrze jest 
pamiętać, że Ci, których najtrudniej kochać najbardziej 
tego potrzebują. Ale potrzebują miłości mądrej, która ułatwia 
osadzenie w realności. Miłości, która pozwala zaakceptować 
prawdę o sobie, a nie powoduje ucieczkę od rzeczywistości.

~ 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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 ~ biblioteka

Tegoroczne ferie w Bibliotece miały na celu poszerzenie 
wśród dzieci znajomości różnych technik twórczych, 
dlatego nasza placówka zorganizowała warsztatowe 

zajęcia artystyczne. W pierwszym tygodniu ferii, 1 lutego 
młodsza grupa dzieci pod czujnym okiem Pani Dżamili two-
rzyła zakładki do książek metodą zentagle. Jest to technika, 
polegająca na rysowaniu obrazków, które są potem wypełnia-
ne powtarzalnymi wzorami. Wygląda to niesamowicie, a do 
tego bardzo pobudza wyobraźnię, czego dowodem były praw-
dziwie unikatowe zakładki, jakie stworzyli mali artyści. 3 lute-
go odbyły się warsztaty scrapbookingu. Scrapbooking w swo-
im pierwotnym znaczeniu to sztuka dekorowania wspomnień. 
W tym dniu dzieci tworzyły i ozdabiały pamiętniki, oczywi-
ście na swoje własne wspomnienia. Dzięki wskazówkom Pani 
Dżamili powstały prawdziwe dzieła sztuki. 

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza 
na spotkanie autorskie z Violettą Rymszewicz, autorką 
książki „Ile kosztuje żona? Mroczne sekrety rynku mał-

żeńskiego” – spotkanie odbędzie się 3 kwietnia o godz. 18.00.
Książka to zbiór reportaży opowiadających o losach kobiet 

i mężczyzn, którzy szukają miłości i spełnienia, i o tym, co sta-
nie się ze światem, jeśli zabraknie kobiet gotowych na zamąż-
pójście. To opowieść o miłości, a także kulturowej i domowej 
przemocy wobec kobiet, z którą nadal muszą mierzyć się miesz-
kańcy nie tylko najodleglejszych krajów, ale także Europejczy-
cy. Tytuł wzbudza bardzo duże zainteresowanie i zyskał już nie-
mały rozgłos. O książce wspominały m.in. Newsweek, TVN, 
Radio Zet, WysokieObcasy.pl, VOGUE, Onet.pl, Gazeta.pl.

Autorka książki jest psycholożką specjalizującą się w psy-
chologii pracy, a także doradczynią HR. Publikowała teksty 
w Newsweek Polska i Gazecie Wyborczej. Studiowała na Uni-
versity of Cambridge i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jest członkinią Brytyjskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego. Pracuje jako trener biznesu, pomaga kobietom pla-
nować kariery i ścieżki edukacyjne oraz wychodzić z kryzysów 
w karierze.  

Książka autorstwa Pani Violetty jest dostępna w naszej Bi-
bliotece oraz we wszystkich Filiach.

Na spotkanie obowiązują zapisy pod nr telefonu 61 814 74 11. 
~ Biblioteka

Artystyczne ferie w bibliotece

„Ile kosztuje żona?”

W drugim tygodniu ferii Pani Patrycja poprowadziła dla 
dzieci warsztaty teatralne. 9 lutego, w oparciu o znane i lu-
biane bajki Andersena, dzieci uczestniczyły w różnych grach 
i zabawach rozbudowujących pamięć, koncentrację oraz wy-
obraźnię. Natomiast dzień później odbyły się warsztaty na 
podstawie wierszy Jana Brzechwy, okraszone dużą ilością 
ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych oraz interpretacyj-
nych. W trakcie tych zajęć dzieci uczyły się wyrażania swoich 
emocji, otwartości, co pozytywnie wpływa na relacje między-
ludzkie. 

W czasie tych spotkań młodzi uczestnicy warsztatów wy-
kazali się dużą wyobraźnią, kreatywnością oraz zaangażo-
waniem. Serdecznie dziękujemy dzieciom za obecność oraz 
prowadzącym warsztaty – Pani Dżamili i Pani Patrycji – za 
stworzenie cudownej i twórczej atmosfery. 

Ferie dobiegły końca, ale Biblioteka jest cały czas otwarta 
i czeka na tych, którzy chcą się z nią zaprzyjaźnić. ZAPRA-
SZAMY! ~ A.N.
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Wiosna! A jak wiosna, to Modraki! Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca Ludowego powraca na deski 
CK Przeźmierowo z misją: przegonić zimę, dodać 

aurze kolorytu. W roli głównej – Marzanna, której topienie 
należy do najstarszych słowiańskich obrzędów wiosennych. 
Podobnie jak wniesienie do wsi, w towarzystwie pieśni, przy-
strojonego gaika – choinki lub niedużego zielonego drzewka. 
Modraki ponownie wyruszają w przeszłość, by nadać teraź-
niejszości nieco dawnego czaru.

Zrobią to w strojach i tańcach naszego regionu – Wielko-
polski, będzie też można rozpoznać styl lubianego Łowicza. 
A to jeszcze nie wszystko! – Reszta niech pozostanie niespo-
dzianką – mówi Agnieszka Dolata, kierowniczka zespołu. Do-
dam jeszcze, że o oprawę dźwiękową zadba dziecięca kape-
la, a koncertowi towarzyszyć będą „Nastroje duszy”, wystawa 
prac Renaty Banaszak. Obrazy malowane, zyskującą na popu-
larności, techniką pouringu. Polega ona na tworzeniu poprzez 
rozlewanie farb, ma oddawać stan emocji za pomocą koloru. 

„Podróż do twórczości” to temat spotkania ze sztu-
ką plastyczną i rękodziełem wykonywanym przez 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tar-

nowie Podgórnym przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Rodzin ROKTAR, na które zapraszamy Państwa 18 
marca  o godzinie 17.00 do Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Głównym punktem spotkania będzie wernisaż prac plastycz-
nych, które powstały podczas codziennych zajęć w Pracow-
ni Plastyczno-Ceramicznej, pod kierunkiem terapeuty - Pani 
Izabeli Grześkowiak, w latach 2020-2023. Prezentowane ob-
razy zostały namalowane farbami akrylowymi na płótnie, są 
to: abstrakcje, pejzaże, świat roślin i zwierząt. Powstałe dzie-
ła były inspirowane, fotografiami oraz ilustracjami z książek, 
a niektóre były indywidualnymi wytworami wyobraźni na-
szych uczestników. Artyści nadali swoim pracom własne tytu-
ły. Wśród nich są: „Ciekawskie sowy”, „Droga”, „Ryba” czy 
„Góry”. Wszystkie zaprezentowane dzieła będzie można na-
być podczas wernisażu. Podróż do twórczości umilą występy: 
zespołu z WTZ Roktar oraz DZPiTL Modraki. W trakcie spo-
tkania odbędzie się również kiermasz rękodzieła (ceramika, 
mydła, świece, poduszki, kartki okolicznościowe, kubki), któ-
re powstały na codziennych zajęciach w Warsztacie.

Tuż za rogiem kroczy...

Wystawę będzie można oglądać jeszcze na długo po koncer-
cie, bowiem aż do końca kwietnia.

Warto dodać, że na scenie pojawią się wszyscy członkowie 
formacji – również dzieci przyjęte w tym roku.  ~ MK

„Wiosna z Modrakami” - Koncert DZPiTL Modraki, 25 
marca (sobota) godz. 16.00, Centrum Kultury Przeźmierowo

Bilety w cenie 15 zł.

Rękodzieła WTZ Roktar na licytacji!

Zabierz się z nami w tą podróż, zapewniamy, że będzie ona nie-
zwykła, kolorowa, przyjemna i w bardzo miłym towarzystwie…

„Podróż do twórczości” – wernisaż wraz z aukcją prac 
wykonanych przez uczestników WTZ ROKTAR, 18.03 
g.17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bez-
płatne wejściówki
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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 

*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru 
kina lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

26/03

26/03

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

NIEDZIELA
GODZ.10:30 (OPRAWA MSZY ŚW.)
GODZ. 11:15 KONCERT

Mała Scena SEZAMU: 
„Cyrk sznurkowy” - Teatr Falkoshow
Bilety: 14 zł

„Pieśni wielkopostne” 
- koncert ZPiT Lusowiacy
Wstęp wolny

17/03

31/03

16/03

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

PIĄTEK
GODZ. 19:00

CZWARTEK
GODZ. 18:00

KINO SEZAMU:
„Wieloryb”
Bilety: 18 zł

KINO SEZAMU:
„Filip”
Bilety: 18 zł

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

18/03
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 17:00

„Podróż do twórczości”  - wernisaż wraz z 
aukcją prac wykonanych przez uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie 
Podgórnym przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR,
obowiązują bezpłatne wejściówki

AF
ISZ

19/03

2/04

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU DLA DZIECI:
„Super Futrzak ratuje świat”
Bilety: 14 zł

KINO SEZAMU DLA DZIECI
Repertuar wkrótce na www.goksezam.pl

24/03

25/03

2/04

5/04

15/0425.03-30/04

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYMCENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

SOBOTA
GODZ. 16:00

NIEDZIELA
GODZ. 17:00

ŚRODA
GODZ. 10:00

SOBOTA
GODZ. 11:00-13:00CZYNNA W GODZ. 16-20 

OPRÓCZ IMPREZ I ZAJĘĆ

KINO SEZAMU:
„Aftersun”
Bilety: 18 zł

„Wiosna w Modrakami” 
- koncert DZPiTL Modraki
Bilety: 15 zł

„Opera za trzy grosze” - spektakl na bis 
grupy teatralnej ZAMIAST
Obowiązują bezpłatne wejściówki

Eliminacje gminne XXII Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Dzieci i Mło-
dzieży Szkół Podstawowych „Wiosenne 
Przebudzenie”
Zgłoszenie za pośrednictwem szkoły

Warsztaty chóralne z Kołem Śpiewu im. 
Feliksa Nowowiejskiego
Wstęp wolny

„Nastroje duszy” - wystawa obrazów 
malowanych techniką pouringu
autorstwa Renaty Banaszak,
wstęp wolny

W
W

W
.
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1/04
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA
GODZ. 18:00

Jazzowa Scena Sezamu:
Marek Napiórkowski „HIPOKAMP”
Bilety: 50 zł
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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

Brzmienie wiosny | Piosenka z humorem | Marta Nowak - wokal, 
Piotr Kubiak - fortepian | *zapisy tel. od 27 III

WWW.PALACJANKOWICE.PL

IV

ndz

16

13:00

13:00
„Ale jajoo” | wielkanocne warsztaty z rękodzieła dla dzieci 
w wieku 7-12 lat | *zapisy tel. od 27 III

13:00

MARZEC

01.04. / sob

02.04. / ndz

Spotkanie autorskie
z Katarzyną Bosacką
Wykłd pt. „Wiem co jem, wiem co kupuję”

WWW.PALACJANKOWICE.PL

Wernisaż Jolanty Silskiej-Hałupki | Koncert Chóru 
UTW Tarnowo Podgórne | *zapisy tel. od 03 IV

20
23

25.03. / sob

26.03. / ndz

Drzwi otwarte Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Tarnowie Podgórnym10:30

15.00

KWIECIEŃ

AtmoSFERA 
POEZJI
z Weroniką Asińską
Interpretacja poezji 

Mirona Białoszewskiego 

i Jadwigii Stańczakowej

Mateusz Wesołowski -  puzon

                                                                                              

IV

sob

22

15:00

Małe Kino Społecznościowe | Dramat „Szarlatan” z 2020 r. | 
w reżyserii Agnieszki Holland | dla dorosłych | *zapisy tel. od 20 IV

15.04. / sob 10:00 Pałac Jankowice Parkuje w Społecznym Parku Tarnowo Podgórne | 
sadzenie drzew w połączeniu z piknikiem | *zapisy tel. od 03 IV

16.04. / ndz 13:00 Atmosfera poezji z Weroniką Asińską | 
Interpretacja poezji Mirona Białoszewskiego i Jadwigii Stańczakowej | *zapisy tel. od 03 IV

16.04. / ndz 16:00

23.04. / ndz Turniej sołectw w bilard | sala bilardowa w Pałacu Jankowice |
organizator OSIR Tarnowo Podgórne

Trwa wystawa „NAUKOWCZYNIE” Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie 
w Poznaniu | wystawa potrwa do 10 kwietnia i będzie można ją oglądać w godzinach otwarcia Pałacu

20
23

22.04. / sob 15:00
Spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką | wykład pt. „Wiem co jem, 
wiem co kupuję” | promocja książki „Obiad za mniej niż 5 złotych na osobę *zapisy tel. od 17 IV

13:00
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~ gok

Po świetnym przyjęciu, mającego 
swą premierę w styczniu spektaklu 
grupy teatralnej ZAMIAST, przy-

szedł czas na bis. „Opera za trzy grosze” 
Bertolta Brechta to opowieść o złu. Złu 
dotykającym różnych obszarów życia 
człowieka - osobistego, obyczajowego, 
społecznego, politycznego. W tym świe-
cie nie ma miejsca na miłość, przyjaźń, 
lojalność. Prawdziwą, dla bohaterów 
sztuki, wartością jest pieniądz i jemu 
podporządkowują wszystkie swoje wy-
siłki. Peachum, udając miłosierdzie, za-
rabia na żebrakach; Polly, tak długo jest 
wierna Majchrowi, dopóki nie zorientuje 

się, że sama całkiem nieźle radzi sobie 
z jego złodziejskim przedsiębiorstwem; 
Mackie grabi, pławi się w rozpuście, że-
ruje na uczuciach bliskich mu lub zależ-
nych od niego osób. Jest bezwzględny. 
Obraz plugawych relacji międzyludzkich 
dopełnia przestrzeń zdarzeń – garderoba 
żebraków, stajnia, w której odbywa się 
ślub, dom publiczny. Historia z londyń-
skiego półświatka może wydarzyć się 
zawsze i wszędzie. A może dzieje się te-
raz? Sceniczna interpretacja „Opery za 
trzy grosze” w wykonaniu grupy teatral-
nej ZAMIAST to dialog z tym pytaniem.

~ gok

„Zamiast show: Opera za trzy gro-
sze” – Grupa teatralna ZAMIAST, 
2 kwietnia (niedziela) godz. 17, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki do 
odebrania w kasach: Biuro GOK SE-
ZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Pod-
górne) czynne od pon. do pt. w godz. 
9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od 
pon. do pt. w godz. 16-20; CK Prze-
źmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

Co byś pomyślał, gdyby przywitał Cię jegomość w ele-
ganckim fraku, w którego wszelkie możliwe kiesze-
nie powtykane są kolorowe sznurki? Może: Ale cyrk! 

I trafiłbyś! Jednak w tym Cyrku nie spotkasz lwów skaczących 
przez obręcze ani tresowanych fok. Jego najjaśniejszą gwiaz-

„Opera za trzy grosze” raz jeszcze

Cyrk na… sznurkach! 
dą jest... rachityczna postać spleciona na oczach widzów ze 
zwykłego sznurka! Tak! W tak prostej formie tkwią zaskakują-
ce możliwości. Jako widz tego spektaklu możesz stać się jego 
aktorem – druciki władzy nad lalką ze sznurka sprawnie prze-
chodzą z rąk do rąk. 

W tym spektaklu odkrywamy, że sznurek może posłużyć do 
zbudowania nietuzinkowej lalki – ludzika sznurkowego. Po-
znaje on otaczający go świat za pomocą nicianych zmysłów, 
konfrontuje się z czasem i przestrzenią! Komunikuje się z wi-
dzami i swoim twórcą! Jesteście ciekawi? Przyjdźcie na kolej-
ny spektakl z cyklu Małej Sceny Sezamu, a odkryjecie świat, 
który trudno znaleźć w szklanym ekranie!

~ gok

Mała Scena Sezamu: „Cyrk sznurkowy” – Teatr Falko-
show, 26 marca (niedziela) godz. 12.30, Dom Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Bilety w cenie 14 zł.

Bilety do kupienia na www.biletyna.pl, oraz w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne od 
pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 
16-20.
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~ gok

GOK SEZAM serdecznie zaprasza do udziału w eli-
minacjach gminnych XXII Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Dzieci i Młodzieży Szkół Podsta-

wowych „Wiosenne Przebudzenie”. Jak zauważają organiza-
torzy: – Konkurs uczy dobrego smaku oraz doskonali warsztat 
recytatorski i kulturę żywego słowa. 

W ubiegłym roku formułę naszych eliminacji gminnych 
wzbogaciliśmy o warsztaty z aktorami dla laureatów. Ucznio-
wie z naszej Gminy podbili podium, zdobywając w Murowa-
nej Goślinie pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wieko-
wych. Mamy nadzieję, że w tym roku także damy sobie szansę 
na sukces, dzięki dużej frekwencji oraz organizacji podobnych 
warsztatów.

Oficjalne zaproszenia wraz z kompletem dokumentów prze-
kazaliśmy do wszystkich szkół w naszej Gminie. Gorąco za-
chęcamy uczniów do udziału w swojej kategorii wiekowej:

• Grupa najmłodsza – uczniowie klas I-III,
• Grupa młodsza – uczniowie klas IV-VI,
• Grupa starsza – uczniowie klas VII-VIII.

Konkurs eliminacji gminnych odbędzie się 5 kwietnia (śro-
da) o godz. 10.00 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przygotowanie 
prezentacji zgodnie z wymogami Regulaminu, aby uniknąć 
ryzyka dyskwalifikacji uczestnika, który np. przekracza czas. 
Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem szkół.

~ Natalia Erdei-Jankowiak

To nie żart, 1 kwietnia w Centrum Kultury Przeźmiero-
wo wystąpi Marek Napiórkowski, czołowy polski gita-
rzysta i kompozytor. Od początku swojej kariery poja-

wia się na szczytach polskich rankingów, a nieprzerwanie od 
2012 r., głosami czytelników Jazz Forum, wybierany jest Jaz-
zowym Gitarzystą Roku. Doceniany przez branżę i krytykę – 
trzynastokrotnie nominowany, a w 2019 wyróżniony statuetką 
Nagrody Muzycznej FRYDERYK. Laureat nagrody Mateusze 
Trójki 2018 za album „WAW-NYC”. Nagrał ponad 150 płyt 
z różnymi wykonawcami. Na szczególną uwagę zasługują al-
bumy sygnowane jego nazwiskiem: „Szukaj w snach” (2018), 
„WAW-NYC” (2017), „Sextet - Trójka Live” (2016), „Celu-
loid” (2015), „UP!” (2013), „KonKubiNap” (2011), „Wolno” 
(2007, złota płyta), „Nap” (2005). Na jego płytach zagrali m. 
in. Chris Potter, Clarence Penn, Grégoire Maret, Mino Cine-
lu, Manuel Valera, Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer, Adam 
Pierończyk. Komponował muzykę do spektakli teatralnych, 
a w 2018 zadebiutował jako kompozytor muzyki filmowej, bę-
dąc autorem ścieżki dźwiękowej do filmu „Miłość i puste sło-
wa” w reżyserii Małgorzaty Imielskiej. Od grudnia 2017 roku 
prowadził autorską audycję „Dźwięki nieoczywiste” na ante-
nie radia Chilli Zet, obecnie prowadzi audycję „Napiór w ete-
rze” w Radio Nowy Świat.

Spośród muzyków, z którymi grał i nagrywał, warto wymie-
nić takie postaci, jak: Tomasz Stańko, Adam Holzman, Mar-
cus Miller, Hadrien Feraud, Sugar Blue, Henryk Miśkiewicz, 
Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski, 
a także Pat Metheny, Richard Bona, Ivan Lins, Dhafer Yous-
sef, Gonzalo Rubalcaba. Koncertował w Japonii, USA, Mek-
syku, Brazylii, Kanadzie, Indonezji, Chinach, Rosji i większo-
ści krajów Europy.

XXII EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
– zaproszenie dla uczniów

Jazzowa Scena Sezamu na najwyższym poziomie

Zespół wystąpi w kwartecie: Marek Napiórkowski (gitary), 
Jan Smoczyński (syntezatory / inst. Klawiszowe), Paweł Do-
browolski (perkusja), Bartek Miler (instrumenty perkusyjne).

Jazzowa Scena Sezamu: Marek Napiórkowski „Hipo-
kamp” 1.04. (sobota), godz.18.00, CK Przeźmierowo. Bi-
lety w cenie 50 zł.
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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

Kwiecień w Pałacu Jankowice powitamy wielkanocną 
pisanką. Zapraszamy na warsztaty dla dzieci pt. 
„Ale Jajoo”. 2 kwietnia o godz. 13.00 uczestnicy 

warsztatów poznają metodę Sgraffito, co z włoskiego ozna-
cza „drapać”. Jest to technika dekorowania polegająca na wy-
drapywaniu wzorów na różnych powierzchniach. Sgraffito 
pochodzi ze starożytności. Początkowo technika ta była stoso-
wana na ścianach. Poprzez odsłanianie warstw wcześniej na-
łożonych powstaje dwu- lub wielobarwny wzór. 

Dzieci same przygotują kartki, a następnie na zamalowa-
nych na kolorowo kredkami woskowymi kartkach oraz war-
stwie czarnej farby uczestnicy stworzą własne zaskakujące 
i efektowne wielkanocne jaja. Całe wydarzenie potrwa od 
godz. 13.00 do 14.30. Na warsztaty zapraszamy dzieci w wie-
ku od 7 do 12 lat.

~ A. S-F
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na oba 

wydarzenia od 27 marca 

W Pałacu Jankowice 16 kwiet-
nia pojawią się anioły. „Anio-
ły” to tytuł wystawy obra-

zów Jolanty Silskiej-Hałupka. Temat 
aniołów jak mówi artystka, nurtował ją 
już od dzieciństwa, ale dopiero rok temu 
postanowiła urzeczywistnić go w swo-
im malarstwie. Malarstwo dla Pani Jo-
lanty jest prawdziwą życiową pasją, 
a obrazy maluje praktycznie od zawsze. 
Jolanta Silska-Hałupka to mieszkanka 
Gminy Tarnowo Podgórne. Z zawodu 
jest lekarzem alergologiem. Od kilkuna-
stu lat maluje w Kole Malarzy Lekarzy 
przy Izbie Lekarskiej w Poznaniu. Od 
2007 r. uczestniczy w ogólnopolskich 
plenerach Malujących Lekarzy oraz 

Anioły jak malowane

Zapraszam na  stronę internetową ar-
tystki: https://jolantasilskaart.weebly.
com/ ~ A.S-F

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek na wydarzenie od 11 kwiet-
nia.

w ich wernisażach w Łodzi, a od kilku 
lat także w plenerach malarskich Wiel-
kopolskich Izb Lekarskich. Ukończyła 
kursy rysunku i malarstwa w CK Za-
mek, kursy na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu, a następnie w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu. Brała 
udział w wystawach zbiorowych w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu i w licz-
nych wystawach organizowanych przez 
Izbę Lekarską w Poznaniu. Ponadto jej 
prace można było oglądać na kilkunastu 
indywidualnych wystawach malarskich, 
które artystka organizuje regularnie od 
2013 r. Należy także do grona laureatów 
nagród zbiorowych, a 4 grudnia 2020 
r. decyzją Artystycznej Komisji Kwali-
fikacyjnej została przyjęta do Związku 
Artystów Plastyków – ZAP – Oddział 
Poznański. Jak mówi początkowo por-
tretowała tylko ołówkiem, potem zaję-
ła się martwą naturą i pejzażami, które 
do dzisiaj stanowią jej ulubioną formę 
malarstwa. Obecnie maluje techniką 
olejną oraz akrylami i gwaszem, a jej 
dzieła zdobią prywatny dom oraz domy 
przyjaciół w Polsce i za granicą. „Jeśli 
z całego serca pragniesz spotkać anioła, 
z pewnością na niego trafisz” … w Pała-
cu Jankowice. Zapraszamy 16 kwietnia 
o godz. 16.00 do sali koncertowej Pa-
łacu Jankowice na wernisaż wystawy 
pt. „Anioły”. Całe wydarzenie uświetni 
występ Chóru UTW pod kierunkiem dy-
rygenta Bartosza Melosika.
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~ pałac jankowice

Gościem  kwietniowej AtmoSFERY Poezji w Pałacu 
Jankowice, będzie aktorka teatralna, filmowa i seria-
lowa, Weronika Asińska. Na spotkanie z poezją Mi-

rona Białoszewskiego i Jadwigi Stańczakowej zapraszamy 16 
kwietnia o godz. 13.00. O oprawę muzyczną zadba Mateusz 
Wesołowski, puzonista orkiestry Teatru Muzycznego w Po-
znaniu.

Weronika Asińska jest absolwentką Wydziału Aktorskiego 
PWSFTViT w Łodzi. Na scenie teatralnej zadebiutowała w 2018 
r. w spektaklu Seksmisja w reżyserii Joanny Drozdy w Teatrze 
Miejskim w Lesznie. Rok później zagrała Mary Lee w Fantazji 
polskiej w reżyserii Macieja Wojtyszki w Teatrze Nowym im. 
Kazimierza Dejmka w Łodzi. Za tę rolę, w telewizyjnej wer-
sji przedstawienia, otrzymała nagrodę ZASP za debiut w Te-
atrze Telewizji Polskiej. W 2020 r. w Teatrze Dramatycznym 
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyła się premiera Ho-
telu Westminster w reżyserii Jerzego Bończaka, gdzie gościnnie 
wcieliła się w postać Recepcjonistki – Pokojówki. Od 2021 r. 
jest w zespole Teatru Nowego w Poznaniu. Obecnie można ją 
oglądać w spektaklach: Maria (reż. A. Hübner-Ochodlo), Alte 
Hajm / Stary dom (reż. M. Wierzchowski) i Wesele (reż. M. Gra-
bowski). W marcu 2023 r. na afiszu pojawi się kolejny tytuł z jej 
udziałem – Woyzeck (reż. Z. Pszczołowska) – słynny, nieukoń-
czony dramat Georga Büchnera, pokazywany na wielu scenach 
w Polsce i za granicą. Na dużym ekranie zadebiutowała już 

1 kwietnia, czyli w prima aprilis radośnie i całkiem serio 
zapraszamy na koncert z cyklu Brzmienie Wiosny pt. 
„Piosenka z humorem”. Na sali koncertowej w Pałacu 

Jankowice wystąpi duet wokalno-instrumentalny Marta No-
wak i Piotr Kubiak. 

Marta Nowak występuje na scenie od najmłodszych lat. 
Często towarzyszy popularnym artystom jako tzw. wokal 
wspierający. Współpracuje m.in. z Robertem Rozmusem 
i  Andrzejem Krzywym z zespołu De Mono. Z wykształce-
nia jest aktorką scen muzycznych, a publiczność pałacową 
porwała do tańca i śpiewu podczas V Targów Senioralnych 
w Pałacu Jankowice. Marcie towarzyszyć będzie Piotr Ku-
biak – pianista najczęściej akompaniujący Joannie Liszow-
skiej i Robertowi Rozmusowi. W Pałacu Jankowice gościł 
razem z Martą podczas V Targów Senioralnych oraz jako 
akompaniator Roberta Rozmusa podczas lipcowego koncer-
tu „Chwytaj dzień”.

W repertuarze koncertu usłyszymy piosenki z  humorem. 
Nie zabraknie więc okazji do radosnego śpiewania także 
z publicznością.

Będzie zapewne wesoło, będzie żartobliwie, będzie też 
oczywiście śpiewnie, czy raczej (nomen omen) śpiewająco! 
Na muzyczne psoty zapraszamy 1 kwietnia o godz. 16.00.

Pamiętajcie, że już minuta śmiechu wydłuża życie o ok. 
10 minut. Spalamy też wtedy 12 kalorii, co przy godzinnym 
koncercie daje nam całkiem dobry wynik. Śmiech reduku-
je stres i wpływa korzystnie na układ odpornościowy. Nie 

AtmoSFERA Poezji z Weroniką Asińską

w 2006 r. w Jasnych błękitnych oknach w reżyserii Bogusława 
Lindy. Następnie wystąpiła w takich tytułach jak m.in.: Wenecja 
(reż. J. J. Kolski), Monument (reż. J. Szelc), Listy do M 4 (reż. 
P. Yoka), Wesele (reż. W. Smarzowski). Szerokiej publiczno-
ści znana jest przede wszystkim z serialu BrzydUla. Na małym 
ekranie wystąpiła również w produkcjach: Klan, M jak miłość, 
Samo życie, Czas honoru. Powstanie, Wojenne dziewczyny, Stu-
lecie winnych czy Bunt!.

~ Pałac Jankowice
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wyda-

rzenie od 11 kwietnia 

Brzmienie wiosny – To  nie żart! 

obrażajcie się zatem na nas, bo czeka Was całkiem zdrowe, 
wesołe i relaksujące popołudnie. Nic nie zmyślam, tylko za-
praszamy! 

„Trzeba się śmiać. Inaczej człowiek by zwariował” i tego 
się trzymamy! Do zobaczenia.

~ A.S-F
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wyda-

rzenie od 27 marca.
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~ pałac jankowice

Emocje mówią dużo o nas samych. Nie odczuwamy w końcu zawstydzenia, 
złości czy irytacji bez powodu – pojawia się jakiś czynnik, który prowokuje 
w nas takie uczucia. Uświadomienie sobie źródeł danej emocji jest bardzo 

ważne i często terapeutyczne. Nie ma złych emocji. Wszystkie warto zauważyć, na-
zwać i wyrazić w akceptowany społecznie sposób. Takie ważne lekcje odebrali nasi 
Gniazdkowicze w lutym. 

W tym krótkim, ale intensywnym miesiącu świętowaliśmy także Walentynki – 
święto zakochanych.  Kiedy jesteśmy już zmęczeni szarugą za oknem, a szara breja 
pod stopami w niczym nie przypomina białego śniegu, Walentynki ratują nas swo-
im optymizmem i czerwienią serc. U nas ten dzień był dniem celebracji wzajemnej 
życzliwości i wspierających komunikatów. Nasze dobre słowa dla kolegów i kole-
żanek z grupy zapisywane były na czerwonych sercach i zabierane do domu – tak, 
żeby służyły adresatom swoją pozytywną i zbawienną mocą w trudnych chwilach 
zwątpienia.

Maluchy z Bobo Klubu również włączyły się w walentynkowe aktywności i z we-
rwą zamieniały serca białe, zupełnie zimowe jeszcze w gorące, czerwone serca wa-
lentynkowe. Bo kto powiedział że Święto Zakochanych jest tylko dla dużych?

Mamy z Mama Cafe kwestię przywoływania wiosny wzięły w swoje ręce i w ciem-
ny, lutowy wieczór zamieniły brzozowe gałązki w ukwiecone, piękne dekoracje, któ-
re rozświetliły domowe kąty. Wiosno, czekamy na ciebie! 

~ gniazdko

Coraz częściej mówi się dzisiaj o zdrowiu psychicznym.  Ale co to jest zdrowie 
psychiczne? Dlaczego jest ono ważne i po co nam ono? Skonfrontujmy się 
z pytaniem jak na co dzień dbamy o zdrowie? Zobaczmy co może nas nie-

pokoić i gdzie szukać pomocy. Już 19 marca o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich 
Państwa do Pałacu Jankowice na otwarty wykład o zdrowiu psychicznym z psycho-
terapeutką dr Justyna Deręgowską. 

dr Justyna Deręgowska – pedagog, psychoonkolog, terapeuta, specjalista psy-
choterapii integralnej, wykładowca, coach. Ukończyła studia w zakresie Poradnic-
twa Społecznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia 
podyplomowe z Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, certy-
fikowane kursy psychoterapeutyczne I i II stopnia z Psychoterapii Integralnej i Noo-
-psychoterapii, akredytowane przez International Association of Logotherapy and 
Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna. Ponadto kurs Psychotera-
pii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Te-
rapii Systemowej. Liczne szkolenia I i II stopnia oraz specjalizacyjne z zakresu Te-
rapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (kursy akredytowane przez Interniational 
Alliance of Solution Focused Teaching Institutes oraz Polskie Stowarzyszenie Tera-
peutów terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach). A także szereg szkoleń z zakre-
su interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w poradniach, na oddzia-
łach szpitalnych, w hospicjum i stowarzyszeniach działających na rzecz pacjentów 
onkologicznych. Poddaje swoją pracę stałej superwizji. Jest uczestnikiem projektów 
promujących kompleksowe programy edukacji zdrowotnej. Prowadzi szkolenia kie-
rowane do wszystkich członków interdyscyplinarnych zespołów leczących, opieku-
jących się i wspierających pacjentów przewlekle chorych i ich rodziny

~ Pałac Jankowice
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek na wydarzenie od 13 marca.

Posprzątaj w swojej głowie, czyli jak zadbać  
o zdrowie psychiczne

dr Justyna Deręgowska

Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym

Gniazdko pełne emocji
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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.

W naszym przedszkolu zorganizowano konkurs ma-
tematyczno-ekologiczny „Matematyczna ekogra 
planszowa”. Konkurs skierowany był do dzieci, 

których zadaniem było przygotowanie w domu, samodziel-
nie lub ze wsparciem rodzica, gry planszowej, pomagającej 
zrozumieć zagadnienia związane z ekologią i matematyką, np. 
segregację odpadów czy wykorzystanie surowców wtórnych. 
W konkursie wzięło udział wielu przedszkolaków, którzy 
z wielkim zaangażowaniem pracowali nad swoimi projektami. 

Konkurs „Matematyczna ekogra planszowa” okazał się du-
żym sukcesem, który z jednej strony zwraca uwagę na ko-
nieczność edukacji ekologicznej, a z drugiej rozwija zdolności 
matematyczne przedszkolaków. Dzięki temu przedsięwzięciu 

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Matematyczna EKOgra

dzieci miały okazję nauczyć się cennych umiejętności, a także 
wziąć udział w zabawie, która jednocześnie uczyła. Organi-
zacja konkursu pokazuje, jak ważna jest rozwijająca się edu-
kacja i jak wiele korzyści przynosi nauka przez zabawę. Gra-
tulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w nauce 
i zabawie!

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

W lutym w naszym przedszkolu realizowaliśmy pro-
jekt edukacyjny „Bezpieczne ferie” – rozmawia-
liśmy o tym jak miło i bezpiecznie spędzić ferie 

zimowe. Przedszkolaki już bardzo dobrze znały zasady bez-
piecznej zabawy, było to tylko przypomnienie! 

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Aktywne ferie
W trakcie trwania projektu poznaliśmy rodzaje sportów zi-

mowych, bawiliśmy się w zimowe zabawy, wykonaliśmy róż-
norodne prace plastyczne o tematyce zimowej. Nie zabrakło 
zajęć umysłowych, muzycznych, sportowych, badawczych 
oraz spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Zorganizowali-
śmy również międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Pocz-
tówka z bezpiecznych ferii” , który dał dzieciom możliwość 
wykazania się zdolnościami plastycznymi. Wszystkie przed-
szkolaki też uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych pt. 
„Bezpieczne ferie zimowe”, które zostały przeprowadzone 
przez Pana Rafała z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgór-
nym. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, zada-
wały mnóstwo pytań, z zaciekawieniem przyglądały się pre-
zentacji multimedialnej. 

W drugim tygodniu ferii odbyły się warsztaty pt. „Sporty zi-
mowe – narciarstwo”, które zostały przeprowadzone przez Pa-
nią Annę, naszego pedagoga specjalnego. Dzieci miały okazję 
aktywnie uczestniczyć w przygotowanych zabawach eduka-
cyjnych oraz obejrzeć strój i ekwipunek narciarza. Dowiedzia-
ły się również jak ważne jest to, aby chronić głowę i zachowy-
wać się bezpiecznie podczas „białego szaleństwa”. 

Luty w przedszkolu należy zaliczyć do bardzo udanych, 
szkoda, że tak szybko minął. Jednak już w marcu na naszych 
przedszkolaków czeka mnóstwo kolejnych ciekawych wyda-
rzeń!

~ Natalia Kowalewska
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~ edukacja

Przedszkole jest miejscem, które wspiera w sposób ho-
listyczny rozwój każdego dziecka.  Zaspokaja podsta-
wowe potrzeby w czterech najważniejszych obszarach: 

poznawczym, społecznym emocjonalnym i fizycznym.
Dzieci z Przedszkola „Tenisówka” w Lusówku realizują 

w roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Projekt X Edycji 
„Uczymy dzieci programować”. Program ten wpływa przede 
wszystkim na rozwój kompetencji matematycznych dzieci, 
a w szczególności skupia się na kodowaniu na specjalnej ma-
cie. Działania podejmowane na zajęciach w formie kodowa-
nia, realizują treści zawarte w podstawie programowej. Jest 
to niezwykle ciekawa i wzbudzająca ogromne zainteresowa-
nie forma prowadzenia zajęć dydaktycznych, która daję moż-
liwość nabycia nowych umiejętności oraz wpływa na rozwi-
janie zainteresowań w odniesieniu do współczesnego świata. 

~ Małgorzata Góra

Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy w naszej szkole na 
półkoloniach... Oj, duuużo się działo! Specjalnie dla nas 
spadł śnieg i zrobiło się naprawdę zimowo.

Atrakcji nie brakowało i każdy dzień przynosił nowe, ciekawe 
wrażenia. Był bal przebierańców, a do tańca zapraszał prawdzi-
wy DJ – jak na  karnawał przystało! Była zabawa na dmuchań-
cach, trampolinach i zjeżdżalniach w sali zabaw Kraina Rekina. 
Pojechaliśmy też do kina na film „Zadziwiający kot Maurycy”. 
Odwiedził nas Pan Przygoda, który przywiózł ze sobą swoich 
niezwykłych przyjaciół – najprawdziwsze węże, pająki i jasz-
czurki. Podróżowaliśmy też po Układzie Słonecznym, poznając 
tajemnice kosmosu. Udało nam się nawet... zamknąć kosmos 
w słoiku. Nie zabrakło oczywiście zabaw sportowych w naszej 
sali gimnastycznej. Dni osładzaly nam pyszne drożdżówki i go-
fry z bitą śmietaną i owocami... mniam!  

17 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Lusówku uczestniczyli 
w półfinale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siat-

kowej (kat. chłopców), który odbył się w Rokietnicy. W roz-
grywkach brały udział szkoły z Rokietnicy, Plewisk i Skórzewa. 

Chłopcy reprezentowali bardzo wysoki poziom gry i nie po-
zwolili przeciwnikom wygrać nawet jednego seta. Przed nami 
finał powiatu (24 lutego). 

Ponadto nasi uczniowie – po zwycięstwie w rozgrywkach 
gminnych – również będą reprezentować Tarnowo Podgórne 
na szczeblu powiatowym, tym razem w koszykówkę, w kate-
gorii chłopców i dziewcząt. W najbliższym czasie czeka nas 
zatem kolejna dawka wielkich emocji sportowych! 

~ sp lusówko

Przedszkole „Tenisówka” w Lusówku

Programowanie w Tenisówce!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Ciekawe były te półkolonie!

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Sukcesy sportowe reprezentacji

Czas szybko minął, ale zostały nam zdjęcia i piękne wspo-
mnienia. 

Do zobaczenia na następnych półkoloniach!
~ sp lusówko
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Tegoroczne ferie zimowe dzieci, jak zwykle, spędzały bardzo aktywnie! Każdy 
dzień obfitował w wiele wrażeń, atrakcji, emocji i niezapomnianych przeżyć! 
Zajęcia z wychowawcami były pełne wyzwań, a dostarczały ich gry planszowe, 

zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, origami, spacery oraz quizy, podczas których 
nasi podopieczni mieli okazję do rozwijania swoich zainteresowań, nawiązywania no-
wych przyjaźni.

Dużo radości sprawiały organizowane codziennie warsztaty. Pierwszego dnia wypo-
czynku dzieci wzięły udział w zajęciach stolarskich – tworzyły zimowe zwierzęta z drew-
na. Poznały także tajemnice czystego powietrza. Następnie (jako kosmonauci) ruszyły 
w gwiezdną podróż w mobilnym planetarium, a po powrocie dowiedziały się, jak ważna 
i cenna jest energia słoneczna. Trzeciego dnia wzięły udział w warsztatach z upcyklingu, 
tworząc własne śniadaniówki z materiałów pochodzących z recyklingu, a później dzieliły 
się pomysłami jak radzić sobie bez foliowych opakowań. Czwartego dnia uczniowie wy-
brali się na zabawę karnawałową na Madagaskar, gdzie ugościł ich swoimi pomysłami na 
zabawę Król Julian. Po imprezie wyruszyli w kolejną podróż, podczas której odkrywali 
dziką naturę. Piątego dnia dzieci poznały tajemnice owadów i samodzielnie stworzyły dla 
nich hotel oraz dowiedziały się jak mądrze zimą dokarmiać zwierzęta. 

To kolejna edycja zimowiska organizowanego w naszej podstawówce, która cie-
szyła się dużym zainteresowanie uczniów i rodziców. Zawsze jest nam miło gościć 

W poniedziałek, 27 lutego, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników 
biblioteki szkolnej. W tym ważnym wydarzeniu uczniom klas pierw-
szych towarzyszyły Wicedyrektor Monika Janiec, wychowawczynie oraz 

panie bibliotekarki, a moc atrakcji zapewnili uczniowie klas siódmych. Starsi kole-
dzy i koleżanki przygotowali dla pierwszoklasistów przedstawienie pt. „W bibliote-
ce” oraz zagadki dotyczące bajek i baśni. 

Natomiast uczennice z bibliotecznego wolontariatu nagrały film, zachęcający do 
odwiedzin biblioteki oraz czytania książek. W trakcie uroczystości na scenie przeby-
wała tajemnicza książka, która obserwowała, jak uczniowie radzą sobie z pytaniami, 
a także opowiedziała im, jak należy się z nią obchodzić, aby mogła służyć dzieciom 
przez długie lata. Pierwszoklasiści wspaniale wywiązali się ze swoich zadań i złożyli 
uroczyste ślubowanie. Na zakończenie otrzymali z rąk pani wicedyrektor książki pt. 
„Pierwsze abecadło” oraz pamiątkowe przypinki.

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawa w Przeźmierowie

Moc zimowych atrakcji

w murach szkoły dzieci w czasie prze-
rwy zimowej. Tegoroczne ferie uznajemy 
za udane! Dostarczyły wszystkim dobrego 
humoru oraz świetnej zabawy. Na pewno 
nikt z uczestników nie narzekał na nudę!

~ Dawid Dopieralski

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie 

Pasowanie na czytelnika biblioteki

Na 100 dni przed egzaminami ósmoklasisty 
w naszej szkole odbył się uroczysty, stud-
niówkowy bal. 

Szykowne suknie i świetnie skrojone garnitury 
zapełniły szkolną aulę. Odtańczyliśmy „Poloneza” 
i świetnie bawiliśmy się przy profesjonalnej opra-
wie muzycznej. Zabawa była wyśmienita. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy tę uro-
czystą zabawę nam zorganizowali, Dyrekcji i Na-
uczycielom za obecność, a Pani Woźnej za pięk-
ne, pamiątkowe zdjęcia. Trzymajcie kciuki za nas 
w czasie egzaminów! ~ Klasa 8a, 8b

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Niech żyje bal!
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To było jedno z bardziej jednoczą-
cych środowisko szkolne wyda-
rzeń tego roku. 20 stycznia wie-

czorem w lusowskiej podstawówce salę 
gimnastyczną wypełnił tłum widzów. 
Przyciągnęło tu wszystkich nawoływa-
nie z plakatów „Życzymy sobie i Wam”. 
Wierzymy, że ci, którzy zdecydowali 
się na nie odpowiedzieć, przychodząc 
na nasz koncert, rzeczywiście w rozpo-

czynającym się 2023 roku doświadczą 
spełnienia wielu życzeń, które popłynę-
ły z koncertowej sceny...

Preludium koncertu stanowił występ – 
niespodzianka: Pani Dyrektor zatańczy-
ła walca! Tłum wpadł w zachwyt i jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki przeniósł się w bajkowo-muzyczny 
świat. Nie szczędził braw żadnym wyko-
nawcom, a byli wśród nich i uczniowie, 
i absolwenci, i rodzice, i nauczyciele. 
Grano tu na najróżniejszych instrumen-
tach, śpiewano i stare, i całkiem świeże 
przeboje, występowano solo i w zespo-
łach. Zwieńczeniem wszystkich wyko-
nań był utwór jednoznacznie kojarzony 
z noworoczną sceną – Marsz Radetz-
kiego. Chcieliśmy przenieść się do Fil-
harmonii Wiedeńskiej, by tradycyjnie 
zaklaskać w rytm dźwięków Straussa, 
ale okazało się, że nie ma potrzeby. Na 
scenę bowiem wkroczyła potężna gru-

pa  filharmoników lusowskich, repre-
zentowana przez kadrę szkolną. Pod 
batutą Pani Dyrektor, z kartonowymi in-
strumentami w rękach, z brawurowym 
poczuciem humoru, luzem i dystansem 
– zagrali i dostarczyli sporo radości 
zgromadzonej w sali publiczności. Ha-
sło „Razem możemy więcej”, które czę-
sto towarzyszy naszym działaniom, zy-
skało nowy, symfoniczny wymiar.

Dziękujemy wspaniałej grupie osób 
zaangażowanych w przygotowanie kon-
certu. Dziękujemy też każdemu, kto 
przyjął zaproszenie i zechciał wystąpić 
na naszej scenie. I wreszcie dziękujemy 
wszystkim gościom, którzy postanowili 
ten wieczór spędzić z nami. Niech ży-
czenia, które wybrzmiały tego wieczo-
ru, spełnią się nam wszystkim w No-
wym Roku!

~ Marlena Maciąg, Magda Raus

Sukcesy uczniów to efekt ciężkiej 
pracą oraz niezwykłych umiejęt-
ności.

Tymon Tłuczek najlepszym Progra-
mistą Miasta Poznania. Tytuł ten zdobył 
w prestiżowym konkursie odbywającym 
się w Technikum Łączności im. Mikoła-
ja Kopernika w Poznaniu pod patrona-
tem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
oraz Prezydenta Miasta Poznania. W fi-
nale zmierzył się z dziewiątką zakwali-
fikowanych uczestników, gdzie wykazał 
się najlepszą znajomością algorytmiki 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

ŻYCZYMY SOBIE I WAM – koncertowe Lusowo

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Chwalimy się sukcesami!

i programowania. Znakomite rozwiązanie finałowych zadań 
zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca.

Tadeusz Pięta tanecznym krokiem przeszedł do kolejne-
go etapu konkursu tanecznego You Can Dance – Nowa Ge-
neracja 2. Hip-hop to miłość Tadeusza, ale ostatnio zaskoczył 
nas świetnym tańcem współczesnym. Jest perfekcjonistą, a za 
swoją największą zaletę uznaje pracowitość. Lubi wyzwania – 
żadne wyzwanie taneczne nie jest mu straszne. Zachęcamy do 
głosowania na Tadeusza Piętę – jego numer to 12.

17 lutego odbyły się rozgrywki Mistrzostw Gminy w piłce 
ręcznej. Reprezentacja chłopców z naszej szkoły zajęła pierw-
sze miejsce i awansowała na szczebel powiatowy. Dziewczęta 
zajęły drugie miejsce.

Ogromne gratulacje dla wszystkich uczniów – jesteśmy nie-
zwykle dumni z waszych sukcesów!   ~ sp lusowo

Tymon Tłuczek

Rezprezentacja szczypiornistów

Tadeusz Pięta
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~ edukacja

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej OLIM-
PUS, uzyskując świetne wyniki. W olimpiadzie wzięło 

udział ponad 2 tys. uczniów na poziomie klas 4-6 oraz ponad 
tysiąc na poziomie 7-8. Konkurs przeprowadziły Marta Kola-
sa i Katarzyna Opiela.

Wśród uczniów klas 4-6 najlepsi byli: Antoni Skrzypczak 
kl. 5, Adam Kolasa kl. 4 i Jan Leśniak kl. 5. A wśród uczniów 
klas 7-8 Mikołaj Matuszak kl. 8, Tadeusz Habza kl. 8 i Kon-
stancja Pszczyńska – uczniowie 8 kl. Serdecznie gratulujemy! 

~ sp ck

W ciągu ostatnich czterech  miesięcy uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ce-
radzu Kościelnym uczestniczyli w ogólnopolskim 

projekcie „Szkoła zdrowego żywienia”. Każda klasa dosta-
ła do zrealizowania zadania. Na początku każdy z uczniów 
poszerzył swoją wiedzę w kwestii zdrowego żywienia oraz 

uświadomił sobie jak ważne dla  organizmu jest dostarczanie 
mu pokarmów składających się  głównie z owoców i warzyw. 
Teoria od razu zyskała swoje potwierdzenie w praktyce pod-
czas warsztatów kulinarnych, które stanowiły okazję do two-
rzenia przepysznych przepisów. W czasie ich trwania ucznio-
wie zarówno klas młodszych, jak i starszych przygotowali 
sałatki owocowe, różnego rodzaju koktajle oraz naleśniki. A to 
tylko niektóre z podjętych działań. Właściwie każdego dnia 
uczniowie udowadniali, że dbają o swoje zdrowie, a ich  śnia-
daniówki dzięki owocom i warzywom wyglądają bardzo kolo-
rowo i dostarczają mnóstwo energii i dobrego humoru. Samo-
rząd uczniowski w formie teatru cieni przygotował „Dekalog 
zdrowego żywienia”. Odbyły się ciekawe spotkania, między 
innymi z dietetykiem. Wszyscy doskonale bawili się przy re-
alizacji tego projektu. Okazało się, że promowanie zdrowego 
żywienia daje mnóstwo radości i nie ma mowy o nudzie. Fakt, 
że projekt dobiegł końca jest właściwie niezauważalny, ponie-
waż nadal owoce i warzywa królują w naszym jadłospisie. 

~ Paulina Maćkowiak , Ewa Sroczyńska

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgór-
nym w ramach realizacji Programu wychowawczo-profilaktycz-
nego cała społeczność szkolna omawia w ciągu roku szkolnego 

wartości, które są ważne z punktu widzenia każdego człowieka.
W roku szkolnym 2022/2023 zagadnienia, którym poświęcaliśmy czas, 

to lęk, samodzielność, samoakceptacja oraz odpowiedzialność. Każda klasa 
wraz z wychowawcą, od oddziału przedszkolnego po klasę ósmą, przygoto-
wuje w ramach omawianych wartości krótkie prezentacje w różnorodnych 
formach  (plakaty, scenki, gry, rozmowy kierowane, listy, opowiadania, pio-
senki), które później są omawiane na danym poziomie grup wiekowych z pe-
dagogiem oraz psychologiem szkolnym. 

Rozmowy oraz dyskusje na tematy bliskie  dzieciom i młodzieży stanowią 
ważny element i fundament oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych.

~ Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej  
w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym  

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Mitologiczni eksperci

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Szkoła zdrowego żywienia

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Rozmawiamy o ważnych wartościach
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W naszym Liceum dbamy o róż-
norodność i atrakcyjność na-
rzędzi nauczania, bo to pod-

stawowy warunek nie tylko skuteczności 
zdobywania przez uczniów wiedzy, ale 
i wyraz troski o ich rozwój emocjonal-
ny, społeczny, osobowościowy. Tym 
sposobem ułatwiamy im rozumienie sie-
bie i współczesnego świata, pomagamy 
w stawianiu celów, rozbudzamy wrażli-
wość. Cele te realizujemy w różnych ob-
szarach i w różnych miejscach.  

Na terenie szkoły, poza klasycznymi 
lekcjami, na których nauczyciele wy-

korzystują nowoczesne i nowatorskie 
metody, proponujemy rozmaite dzia-
łania. Z troski o kształcenie proekolo-
giczne zrodziły się cykliczne „Spotka-
nia z…”; o sile i wadze samorządu oraz 
potrzebie świadomej odpowiedzialno-
ści lokalnej przekonywał młodzież Pan 
Wójt podczas listopadowych odwie-
dzin w Liceum. Spore wrażenie zrobił 
na uczniach wykład, a potem rozmowa 
ze sportowcem Rekordzistą Guinnes-
sa – Sebastianem Szubskim. Uczniowie 
z klas o profilu językowo- prawniczym 
mieli warsztaty z sędziami, językowe 

Awans do II etapu Wojewódzkiego konkursu grup 
szkolnych KOALA wywalczyła z naszej szkoły dru-
żyna MÓZGI w składzie: Zofia Hibner, Gabriela 

Kromska, Emilia Przybylska i Michalina Strzelewicz z klasy 
8c.

Konkurs dotyczy algorytmiki i matematyki dyskretnej, któ-
re są kluczem do technologii XXI wieku. Skierowany jest dla 
uczniów, którzy:

- lubią posługiwać się logiką,
- są ciekawi związków matematyki z informatyką,
- lubią razem rozwiązywać niebanalne zadania.

Chociaż na początku lutego odpoczywaliśmy jeszcze na 
feriach, to zaraz po powrocie do szkoły czas był wy-
pełniony wieloma atrakcjami. 

Na koniec karnawału sale ubarwiły się w balony i serpen-
tyny, a na korytarzach słychać było dźwięki radosnej zabawy 
podczas balu. Były tańce, konkursy, a w szkole gościliśmy su-
perbohaterów, księżniczki i wiele innych postaci z bajek. Był 
to czas zabawy, ale i wzajemnej integracji. 

Przy okazji Walentynek przypominaliśmy sobie czym jest 
życzliwość i szacunek. W symbolicznych sercach znalazło się 
miejsce na miłe słowa dla każdego, by pamiętać, jak dużą war-
tość ma to co mówimy każdego dnia – nie tylko od święta.

Mieliśmy przyjemność gościć Sebastiana Grzywacza, który 
opowiedział i zaprezentował nam jak skutecznie i bezpiecznie 
pomagać osobom niewidomym. Była to cenna lekcja zarówno 
dla młodszych jak i starszych uczniów.

Uczniowie z klas pierwszych w jeden z wieczorów zrelakso-
wali się podczas seansu filmowego. Wspólne spotkanie, pysz-
na pizza i wyśmienity humor to najlepszy przepis na dobrą 
zabawę.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Mózgi awansowały

21 lutego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM 
dziewczyny zmierzyły się z zadaniami półfinałowymi. Na wy-
niki musimy jeszcze poczekać, ale mocno trzymamy kciuki za 
kolejny awans – tym razem do finału!

Szkolni opiekunowie:
~ Violetta Leśniarek, Sławomir Leśniarek

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Dzień Dinozaura i nie tylko

Miesiąc zakończyliśmy obchodząc „Dzień Dinozaura”. 
Dzieci z klas 0-3 przybliżyły tematykę związaną z paleonto-
logią oraz poznały charakterystykę wybranych dinozaurów. 
Przy tej okazji próbowaliśmy zwizualizować wielkość tych 
prehistorycznych stworzeń dokonując pomiarów i obliczeń. 
Powstały piękne plakaty i rozmaite prace plastyczne. Tyle się 
działo, że gdyby dinozaury żyły w naszych czasach, to z pew-
nością chciałyby chodzić do naszej szkoły.

~ Nauczyciele SP 2

LO w Tarnowie Podgórnym

Uczymy różnorodnie
i debatanckie. W przestrzeni szkoły od-
były się eliminacje do: Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Chemicznej, Olim-
piady Języka Angielskiego, Olimpiady 
Wiedzy Matematycznej, Olimpiady Wie-
dzy o Żywności. A także liczne konkur-
sy, np. Konkurs Pięknego Czytania „LE-
SEN GEHEN”, literacki „Buntuję się, 
więc jestem”, Sleeveface, czyli ubierz się 
w książkę, „Matematyka w obiektywie” 
(czyli fotograficzne poszukiwania mate-
matyki w sztuce, zjawiskach przyrodni-
czych, fizycznych, życiu codziennym), 
quiz o lingwistycznej różnorodności na-
szej planety, czyli Europejski Dzień Ję-
zyków Obcych, konkurs historyczny 
z okazji Święta Niepodległości. W sali 
156 co tydzień odbywają się próby ze-

~ edukacja
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DRZWI OTWARTE: 
 

24 marca (piątek), od 13.00 do 19.00 
22 kwietnia (sobota), od 10.00 do 18.00 

13 maja (sobota) od, 10.00 do 18.00 
 
 
 

Erudyta Umberto Eco napisał w jednym ze swoich ese-
jów, że Piękno jest tym wszystkim, co ludzie pięknem 
nazywają. Przyznaję, że to zdanie mnie uspokaja, spra-

wia, że czuję się wolna od pogardliwych spojrzeń, marszcze-
nia czoła i oceniających stwierdzeń: Nie, mylisz się…, A co 
ty tam wiesz o…, Jak możesz twierdzić, że… Dzięki krótkie-
mu stwierdzeniu Eco człowiek uzyskuje wiarę w siebie, wstaje 
z fotela i ma ochotę iść do teatru, muzeum, kina, na wystawę, 
pokaz mody, koncert. Czuje, że otrzymał prawo do swojej oce-
ny, może myśleć to, co myśli, i z nikim nie musi się zgadzać.

LO w Tarnowie Podgórnym

Czy poszukując piękna, sami stajemy się piękni?

społu teatralnego „Przy Okazji”, w 40 
energicznie działa szkolny zespół Debat 
Oksfordzkich, w 151 spotykają się człon-
kowie koła historycznego, sala gimna-
styczna to przestrzeń dla SKS. W innych 
odbywają się fakultety dla maturzystów, 
którzy w grudniu po raz drugi przystąpią 
do próby matury. W szkole, bo gdzieżby 
indziej, odbyła się uroczystość 20-lecia 
Liceum.

Zależy nam, aby uczenie się było cie-
kawą przygodą, dlatego odbywa się ono 
nie tylko w szkole, ale i poza jej murami. 
Na terenie Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego zajęcia terenowe mieli ucznio-
wie, którzy realizują rozszerzoną biolo-
gię i geografię. W ramach współpracy 
z uczelniami odbyły się zajęcia laborato-
ryjne na Wydziale Chemii UAM, na Wy-
dziale Biologii UAM oraz na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UAM. Deba-

tanci wzięli udział w Turnieju Debat na 
Uniwersytecie Ekonomicznym. Koło 
matematyczne „Ślady matematyki” tro-
piło w Toruniu. Sportowcy wyjeżdżają 
na zawody sportowe o zasięgu powiato-
wym i wracają z nagrodami. Historycz-
nie edukujemy podczas Szkolnego Rajdu 
Powstańczego do Lusowa. Korzystamy 
z działań przeprowadzanych przez in-
stytucje gminne, np. uczestniczyliśmy 
w spotkaniu z podróżnikiem Piotrem 
Kowalczykiem zorganizowanym przez 
bibliotekę tarnowską. Zespół teatralny 
wziął udział w festiwalu literackim „Mie-
dzianka Po Drodze”. Korzystamy z po-
znańskich teatrów (jak co roku uczniowie 
zachwyceni są spektaklem „Dr@cula Va-
gina Dentata” w Teatrze Polskim), kin; 
jeździmy na wystawy, lekcje o sztuce 
do Muzeum Narodowego. „Dobrze było 
nam tu razem” to wzruszający cytat z re-

lacji koła wolontariatu w Domu Seniora 
w Kobylnikach.

Wychowujemy naszych uczniów na lu-
dzi dobrych, mądrych, przyzwoitych.

~ Grażyna Smolibocka

Idea otwarcia na sztukę przyświecała mi, kiedy postanowi-
łam w ramach projektu „Przekroczyć ramy obrazu” umożliwić 
uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Tarnowie Podgórnym obejrzenie bogatych zbio-
rów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Podczas dotychczasowych spotkań z kustoszem licealiści 
poszukiwali motywów mitologicznych na obrazach malarzy 
różnych epok oraz przyglądali się średniowiecznej estetyce 
i uwiecznionym na obrazach ludziom tej epoki, których wy-
gląd jest odmienny od współczesnego ideału piękna. 

W drugim semestrze tego roku udamy się jeszcze do mu-
zeum, by sprawdzić, co fascynowało człowieka renesansu, 
a także obejrzeć perły malarstwa barokowego. Już cieszę się 
na ponowne spotkania ze sztuką, ponieważ one uczą, że pięk-
no może mieć różne oblicza i że właśnie w różnorodności kry-
je się doskonałość świata. 

~ Justyna Chudyka-Dobies

~ edukacja
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~ sport

Od ponad pół wieku trener kolarstwa, były nauczyciel 
matematyki i wychowania fizycznego. We wrześniu 
tego roku skończy 80 lat, a spod jego skrzydeł wyfru-

nęły setki kolarzy. Z trenerem Zbigniewem Szymańskim roz-
mawia Anna Lis. 

- Czy ten wiek jest pomocny czy raczej przeszkadza 
w kontaktach z młodym pokoleniem kolarzy?

- Z tym pokoleniem zawodników pomaga. Dzięki latom pra-
cy trenerskiej jestem cierpliwy i powściągliwy. W swojej pra-
cy daję z siebie wszystko i cieszę się jak zawodnicy odpłacają 
mi zaangażowaniem i wynikami. Po tylu latach wyczuwam 
na kilometr pod wiatr co z kogo będzie. Zdarzało mi się też 
miło zaskakiwać, bo byli zawodnicy, po których nie spodzie-
wałbym się takich progresów, jakie poczynili. Potwierdza się 
więc, że na wynik składają się nie tylko predyspozycje, ale 
i chęci.

- Po przekroczeniu trenerskiej pięćdziesiątki jak radzi 
sobie Pan z motywacją?

- W tym roku minie 55 lat jak jestem trenerem, a zostałem 
nim w wieku 25 lat. Pamiętam jak robiłem podyplomówkę na 
poznańskiej AWF i jeden inspektor mi powiedział, że trener 
nie może być wuefistą. W swoim zawodzie motywuje mnie 
widok kształtujących się charakterów zawodników i to nie tyl-
ko sportowych. Poza tym serce mi rośnie jak po latach spoty-
kam swoich wychowanków, którzy dziękują mi za to, że wy-
prowadziłem ich na prostą.

- Jak rozpoczęła się Pana kolarska kariera?
- Pierwszą styczność ze sportem miałem w wieku 12 lat, 

kiedy to razem z kolegami przy poznańskim AZS na Pułaskie-
go graliśmy w piłkę ręczną i nożną. Akurat w ręczną grał mój 
kuzyn, który namówił mnie do wstąpienia do drużyny. Grałem 
w niej 4 lata do czasu, w którym dostałem tak w żebro, że jed-
no mi się złamało. Akurat tak się złożyło, że przy tej samej uli-
cy mieszkał jeden pan, którego syn trenował u Edmunda Frąc-
kowiaka w Lechu Poznań. Młody powiedział mi, że jego tata 
chce, żebyśmy trenowali kolarstwo i to były moje początki z tą 
dyscypliną. Później kupiliśmy Diamanty, na które pracowali-
śmy dwa lata i jeździliśmy na nich na okrągło. Niestety w mię-
dzyczasie w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen zginął mój 
tata i nie mogłem trenować tak jak swoi rówieśnicy. Mama 
goniła mnie do nauki, więc musiałem skończyć szkołę, zdać 

Zespół rocznika 2010 wraz z sekcją lekkoatletyczną 
w trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych wyruszył 
na obóz do Nowej Rudy do Centrum Sportu. Na miej-

scu zawodnicy obu sekcji mieli do dyspozycji pełnowymiaro-
we boisko z sztuczną nawierzchnią, bieżnię lekkoatletyczną, 
halę gimnastyczną oraz basen. Najważniejszym celem obozu 
było zwiększenie wydolności tlenowej, siły, szybkości, moto-
ryki i koordynacji ruchowej. Dwukrotne wybiegnięcie w teren 
górski to w sumie blisko 30 kilometrów trasy w ciągłym bie-
gu. Codziennie odbywał się trening poranny, popołudniowy, 
a na koniec dnia przed kolacją wszyscy szli na basen w celu 
odnowy biologicznej. Zawodniczki sekcji lekkoatletycznej 

Kolarska legenda TARNOVII

maturę i pójść na studia. Koledzy postawili na rowery, a ja na 
naukę. Lech Poznań był moim pierwszym klubem, w którym 
miałem styczność z kolarstwem. Pod koniec latach 60-tych to 
była najlepsza sekcja w Polsce. Jeszcze Legia się liczyła. Na 
początku swojej kariery prowadziłem drużynę Grunwaldu do 
Małego Wyścigu Pokoju, a po niej młodzież z ostatnich klas 
uczących się w SP 60 w ramach programu ministerialnego. 
Byłem też jednym z inicjatorów powstania szkółki kolarskiej 
Borant, która współpracowała z Lechem, który to zabezpie-
czał sprzęt do trenowania i wyjazdy na zawody. 

- Z których zawodników jest Pan najbardziej dumny?
- W każdym roczniku było ich minimum dziesięciu. Z tych, 

którzy najbardziej utkwili mi w pamięci, wymienię Tadeusza 
Krawczyka, Bernarda Bociana i Zygmunta Molika. 

- Jak to się stało, że podjął Pan współpracę z kolarską 
Tarnovią? 

- Dzięki temu, że poznałem Bernarda Brońskiego, który 
jeździł w Stomilu i startował w cyklu wyścigów na Cytade-
li. Cegiełkę do tej współpracy dorzucił jego syn Piotr, który 
w 1994 r. wygrał Mały Wyścig Pokoju. W reaktywacji sekcji 
kolarskiej duży udział miał też ówczesny Wójt Gminy Tarno-
wo Podgórne Waldy Dzikowski, a w ciągłym podnoszeniu jej 
poziomu prezes Grzegorz Wasielewski. 

Obóz zimowy GKS Tarnovia

z trenerem Wojtkiem Napierałą oraz zespół 2010 z trenerem 
Błażejem Budzińskim wrócili zadowoleni i pełni pozytywnej 
energii. Oboje trenerzy skupiają się na zbliżających się zawo-
dach i rundzie wiosennej ligi WZPN.  ~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Puchar został u gospodarzy. Sołecki turniej tenisa stoło-
wego rozegrany 19 lutego wygrało Przeźmierowo. Po 
zaciętym finale drugie miejsce wywalczyły Jankowice, 

a trzecie Baranowo. W piątej konkurencji 19. edycji Rankin-
gu Sołectw Gminy rozegranej w hali OSiR w Przeźmierowie 
wzięło udział 11 sołeckich drużyn. Miejsca za podium zajęły 
kolejno reprezentacje sołectw: Wysogotowo, ex aequo: Sady 
i Lusowo (5/6),  Lusówko, Rumianek i Tarnowo Podgórne 
(7/8/9), Ceradz Kościelny i Sierosław.

W klasyfikacji generalnej 19. edycji sołeckich zmagań 
pierwsze miejsce zajmuje Tarnowo Podgórne (69 pkt.), dru-
gie Przeźmierowo (65), a trzecie Baranowo (59). Kolejność 
za podium przedstawia się następująco: Rumianek (57), Siero-
sław (55,5), Lusowo (51,5), Lusówko (51), Góra (47), Wyso-
gotowo (41), Sady (33,5), Jankowice (27), Ceradz Kościelny 
(23,5) i Chyby (11). Dotąd w żadnej konkurencji nie wzięły 
udziału sołectwa: Batorowo, Kokoszczyn i Swadzim. W imie-
niu organizatora, którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Tar-
nowo Podgórne dziękuję Kasi Bołdak, która z ramienia Sołec-

Zespół seniorów pod wodzą tre-
nera Majchrzaka od lutego roz-
grywa – głównie na boisku OSiR 

w Baranowie – serię sparingów, które 
mają pomóc w wyselekcjonowaniu za-
wodników, których trener dołączy do 
kadry na zbliżającą się rundę wiosenną. 
GKS Tarnovia zagrała dotychczas z ta-
kimi zespołami jak Wiara Lecha, Po-
znańska 13, MKS Kania Gostyń, Pogoń 
Mogilno, Sokół Pniewy, Lubuszanin 
Drezdenko, MKS Przemysław Poznań 
oraz Unią Swarzędz. 

Najbliższy mecz rozpoczynający run-
dę wiosenną sezonu 22/23, seniorzy ro-
zegrają już 18 marca o godz. 15.00 na 
stadionie przy ul. 23 Października 34 
w Tarnowie Podgórnym, a pierwszym 
rywalem po przerwie zimowej będzie 
Lipno Stęszew. Na to spotkanie zespół 
Tarnovii przystąpi z uzupełnionym skła-

Sołecki tenis stołowy

twa Przeźmierowa przygotowała dla uczestników słodki kącik 
i Tomkowi Begierskiemu z UKS Przeźmierowo – Tenis Stoło-
wy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. Pole-
cam śledzenie fanpejdża

Ośrodka na FB @OSIRTarnowoPodgorne, gdzie na bieżą-
co wrzucane są regulaminy, wyniki i zdjęcia z rankingowych 
zawodów.

~ Ania Lis 

GKS Tarnovia – przygotowania do ligi

dem o nowych zawodników, których sylwetki będziecie mogli poznać już wkrótce 
na naszym fanpage gkstarnovia.oficjalna. Następny mecz zaplanowany jest na 25 
marca na godz. 16.00, GKS Tarnovia pojedzie do Czarnkowa, gdzie zagra z miej-
scową Notecią. 

Na wszystkie mecze domowe serdecznie zapraszamy. ~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Bazując na doświadczeniu z letnich półkolonii i wychodząc naprzeciw zainte-
resowaniu rodziców, klub GKS Tarnovia po raz kolejny zorganizował półko-
lonie dla dzieci (głównie z naszej Gminy). Zainteresowanie było ogromne, 

gdyż plan na każdy dzień był urozmaicony wszelkiego rodzaju atrakcjami. Dzieci 
były w kinie, na Tarnowskich Termach, kręgielni, Jump Arenie, itd. Na najbliższe 
lato ponownie klub stworzy program półkolonii i zapewni rozrywkę i opiekę dzie-
ciom. Informacje na ten temat będziecie mogli znaleźć na klubowym fanpage GKS 
Tarnovia Tarnowo. ~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Półkolonie zimowe z GKS Tarnovia  
– Nasze Dzieciaki
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Pod koniec lutego odbyła się II Gala 
Sportu, podczas której poznaliśmy 
najlepszych sportowców i ich tre-

nerów. To właśnie dzięki nim Gmina Tar-
nowo Podgórne w 2022 r. po raz kolejny 
uplasowała się w ścisłej czołówce współ-
zawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży w Wielkopolsce, a w klasyfikacji 
ogólnopolskiej zajęła 67. miejsce na 983 
sklasyfikowane gminy (miejskie, miej-
sko-wiejskie i wiejskie). 

W czwartkowy wieczór, 23 lutego 
w Centrum Kultury Przeźmierowo na-
grody otrzymali:

- w dyscyplinie brazylijskie jiu-jit-
su: Hubert Budny, Ignacy Nowakowski, 
Miłosz Rozkres i trener Leszek Kellner 
z Osady JiuJitsu Judo Tarnowo Podgórne 
oraz Jakub Trawka i Siarhei Selivonets 
z Tarnovia Fight Club,

- w dyscyplinie golf: Natasza Klimko, 
Helena Rzeźnik i Tomasz Zembrowski 
z Black Water Links Tarnowo Podgórne,

- w dyscyplinie kajakarstwo klasycz-
ne: Patrycja Mendelska z AZS - AWF 
Poznań Kajakarze,

- w dyscyplinie karate: Barbara Świąt-
kowska, Klaudia Rosiak, Franciszek 
i Mateusz Plichta, Michał Gałęski oraz 
trenerzy Piotr Ozyra i Mariusz Jewdoki-
mow z Klubu Karate Samuraj Tarnowo 
Podgórne,

- w dyscyplinie kręglarstwo klasycz-
ne: Marta Stachowiak, Jakub Cwojdziń-
ski i trenerka Joanna Bonk z KS Alfa-
-Vector Tarnowo Podgórne,

- w dyscyplinie kolarstwo: Gabriela 
Nowakowska, Zofia Hibner, Maksymi-
lian Wiśniewski, Maciej Banaszak, An-
toni Kida, Radosław Frątczak, Karol Bo-
chenek, Piotr Maślak, Julian Kot, Igor 
Sęk, Jakub Musialik, Konrad Trzęsowski, 
Szymon Potasznik oraz trenerzy Kon-
rad Olejniczak, Piotr Broński i Zbigniew 
Szymański z Klub Kolarski Tarnovia Tar-
nowo Podgórne oraz Krzysztof Jendras, 
Szymon Nowicki (który w tym roku zo-
stał zakwalifikowany do składu podsta-
wowego reprezentacji Polski na XVI 
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Spe-
cjalnych w Berlinie 15-24 czerwca 2023) 
i trener Grzegorz Krzemiński z Tarnow-
skiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Tarson Stowarzyszenie, 

- w dyscyplinie lekka atletyka: Adam 
Mączkowiak i trener Michał Bebejewski 
z UKS „SPRINT” PRZEŹMIEROWO 
i Michał Szała z TARSON,

- w dyscyplinie taekwondo olimpij-
skie: Amanda i Sandra Góral, Martyna 
Konieczna i trener Tomasz Gorwa z UKS 
Atlas Gorwa Team Tarnowo Podgórne, 

- w dyscyplinie triathlon: Alicja i Li-
lianna Gurdziołek, Zofia Rosin, Franci-
szek i Michał Pisanko, Wojciech Jaskól-
ski i trener Borys Monastyrskyy z UKS 
Lusowo,

- w dyscyplinie żeglarstwo: Leon Jan-
kowski z AZS Sailing Team Poznań i Mi-
kołaj Majchrzycki z ŻLKS Poznań.

Poza nagrodami Wójt przyznał 22 
stypendia sportowe, których łączna 
kwota wyniosła ponad 88 tys. zł. W gro-
nie laureatów, którzy będą je otrzymy-
wać od stycznia do grudnia 2023 r. zna-
leźli się:

- Natasza Klimko z Black Water Links 
Tarnowo Podgórne,

- Julianna Przybyła z LKS CWAŁ Po-
znań,

- Aleksandra Wenzel z sekcji Judo AZS 
UW Uniwersytetu Warszawskiego,

- Patrycja Mendelska z AZS AWF Po-
znań,

- Radosław Frątczak, Karol Bochenek, 
Piotr Maślak, Jakub Musialik, Julian Kot 
i Maciej Banaszak z KK Tarnovia Tarno-
wo Podgórne,

- Jagoda Dziamska, Marta Stachowiak, 
Jakub Cwojdziński, Tomasz Byliński 
z KS Alfa-Vectror Tarnowo Podgórne,

- Sebastian Goc z KKS Lech Poznań,
- Hanka Weichert z KS Pyrki Poznań,
- Michał Szała z TARSON,
- Antonina Lachman z AZS AWF Po-

znań Sekcja Szermiercza,

- Martyna Konieczna z UKS Atlas 
Gorwa Team Tarnowo Podgórne,

- Mateusz Głuszkowski z UKS Cityzen 
Poznań,

- Leon Jankowski z sekcji windsurfin-
gu AZS Poznań, 

- Mikołaj Majchrzycki z ŻLKS Po-
znań.

W trakcie uroczystości Wójt Tadeusz 
Czajka wręczył statuetki dla Działacza 
i Trenera Roku 2022. Pierwszą otrzymała 
Marta Hała z klubu Ultra Banda, współ-
pracująca na co dzień z Tarnowskim Sto-
warzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 
TARSON (od którego w ubiegłym roku 
otrzymała wyróżnienie AMBASADORA 
SPORTU). Poza tym pani Marta może 
pochwalić się owocnymi startami w m.
in. Zimowym Ultramaratonie Karkono-
skim, ChampionMan Duathlon Czem-
piń, Ironman Gdynia, Mistrzostwach 
Polski Castle Triathlon Malbork oraz ul-
tramaratonie Harda Suka. W 2022 r. ra-
zem z pozostałymi członkami Ultra Ban-
dy i trenerem Grzegorzem Krzemińskim 
zorganizowała w Tarnowskich Termach 
pierwsze w Polsce halowe zawody tria-
thlonowe. 

Trenerem Roku został Grzegorz 
Krzemiński, który od ponad 5 lat trenu-
je grupy niepełnosprawnych sportowców 
w ramach Klubu Olimpiad Specjalnych 
TARSON. W ubiegłym roku jego pod-
opieczni zdobyli medale Ogólnopolskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 
Makroregionalnego Mityngu Pływac-
kiego Olimpiad Specjalnych w Pozna-
niu, startowali w cyklu biegów Citytrail 

Sportowa Gala Gminy Tarnowo Podgórne
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4 marca odbyły się biegi z cyklu City Trail Poznań, w których udział brały za-
wodniczki i jeden zawodnik sekcji lekkoatletycznej GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. Wszyscy wystartowali w swoich kategoriach wiekowych na róż-

nych dystansach, od 400 m do 600 m. Maria i Antonina brały po raz pierwszy udział 
w biegu rangi wojewódzkiej, Olga Porowska startowała we wszystkich biegach cy-
klu City Trail, Aleksander Ratajczak uczestniczył dotychczas łącznie w 4 startach. 
Olga następnego dnia uczestniczyła jeszcze w kolejnym biegu o nazwie „Tropem 
Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Luboniu. Zawodniczka wykazała 
się wysoką formą, wypracowaną na obozie zimowym w Nowej Rudzie, co przełoży-
ło się na zwycięstwo na dystansie 800 m. Obecnie cała grupa sekcji lekkoatletycznej 
kończy starty w biegach przełajowych i szykuje się na starty na bieżni w sezonie let-
nim. Wszystkich chętnych i zainteresowanych zapraszamy na treningi, które odby-
wają się w poniedziałki od 17.30 na stadionie GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. 23 Października, w środy od 17.00 również na stadionie GKS Tarnovia oraz 
w piątki w hali OSiR na ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. Telefon kontaktowy 
do trenera Wojciecha Napierały 786 167 740.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

WZP.6721.7.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Sadach 
w rejonie ulic Lipowej, Za Motelem, Jeżynowej i Lusowskiej.

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) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Sa-
dach w rejonie ulic Lipowej, Za Motelem, Jeżynowej i Lusowskiej, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 mar-
ca 2023 r. do 25 kwietnia 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 17 kwietnia 2023 r. w sie-
dzibie 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 10 
maja 2023 r.

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

oraz startowali w półmaratonie Bieg Lwa 
i Triathlonie Lwa czy 18 Biegu i Marszu 
Niepodległości w Baranowie.

Ponadto Wójt odznaczył Mariusza 
Jewdokimowa brązową odznaką „Za 
Zasługi dla Sportu”, przyznaną przez Mi-
nistra Sportu i Turystyki Kamila Bortni-
czuka. Prezes oraz trener KK Samuraj 
Tarnowo Podgórne otrzymał ją w dowód 
uznania za 30-letni wkład w rozwój spor-
tu na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Podczas II Gali Sportu wręczono też 
okolicznościowe czeki dla siedmiu naj-
lepszych sołectw. 

Nagrody za zajęcie miejsc 1-7 w 18. 
edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarno-
wo Podgórne otrzymały sołectwa: Tarno-
wo Podgórne – 2500 zł, Przeźmierowo 
– 2000 zł, Lusowo – 1500 zł, Baranowo 
– 1000 zł, Sołectwo Lusówko – 800 zł, 
Wysogotowo – 700 zł i Sierosław - 600 
zł. W trakcie Gali nie mogło zabraknąć 
również części artystycznej – na scenie 
wystąpili: OSiR Dance Studio Tarnowo 
Podgórne z grupami: Flexi, Waves, Won-
ky i Spectrum, para taneczna – Weronika 
Gawelska i Mikołaj Raś z Lorenzo Szko-
ła Tańca i Ruchu Wronki oraz pochodzą-
cy z Sadów Leon Olek – uczestnik Stu-
dia Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury 
SEZAM i uczeń Samorządowej Szkoły 
Muzycznej w Jankowicach – w klasie 
fortepianu.

~ Ania Lis
Więcej zdjęć na ostatniej stronie.

City Trail PoznańCity Trail Poznań
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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/

WZP.6721.11.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, 
przy al. Solidarności

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 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z póżn. zm.) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, 
przy al. Solidarności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 marca 2023r. do 17 kwietnia 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 Tarnowo Podgórne, 
pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 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 skła-
dania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dys-
kusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejsco-
wych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.

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

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu 
naszego ukochanego Taty, Zięcia, Brata, Szwagra

Stanisława - Mirosława Lipińskiego

rodzinie, przyjaciołom, kolegom z pracy,  
sąsiadom, znajomym 

 
składamy najserdeczniejsze podziękowanie

Synowie z rodziną

Naszemu Pracownikowi

Pani Marlenie Łabusz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca

składa
Dyrekcja Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym wraz z całą 

społecznością 

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Pani Doroty Anny 
Pietrzak

Wicedyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie 

Podgórnym z powodu śmierci 

Ojca

składa
Dyrekcja wraz  

z całą społecznością szkolną

Nie umiera ten, kto pozostaje 
w sercach bliskich

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
naszej drogiej koleżance 

Dr Beacie Kubickiej-Ludek

Składają Pielęgniarki i Położna 
z Ośrodka Medycyny Rodzinnej 

„SYSTEMA” w Tarnowie Podgórnym

Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Czanieckim, Magdalenie 
i Jarosławowi Urbanowskim i ich rodzinom, wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej Jadwigi Urbanowskiej  

w imieniu mieszkańców Wysogotowa  
i swoim własnym 

składa 
Agnieszka Mitoraj, Sołtys Wysogotowa
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Wszystkim, którzy towarzyszyli
mi we mszy świętej i ceremonii 

pożegnania mojego Taty

Zdziaława Wasyl

serdecznie dziękuję
Magdalena Chrzanowska Wasyl 

z Rodziną

Krystynie i Romanowi Urbaniakom
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

MAMY i TEŚCIOWEJ
składa

Koło Seniorów w Baranowie

Krysi i Romanowi Urbaniakom
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy i Teściowej

składają
Zarząd

oraz studentki i studenci
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Tarnowie Podgórnym

Zmarła nasza długoletnia seniorka 

Pani Maria Kurach
wyrazy współczucia  

dla całej rodziny

składają Zarząd i Członkowie Koła 
Seniora z Tarnowa Podgórnego

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: 13.03.2023 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: archiwum

Ustawiacz maszyn wtryskowych
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:
✓  Kontrola i korekta parametrów 

technologicznych procesu wtrysku 
✓ Wymiana form na maszynie 
✓	 	Inspekcje	sprawności	technicznej	maszyn	
i	narzędzi	wg	standardu	TPM	

✓	 Wstępna	kontrola	jakości	wyrobów	
✓	 	Przestrzeganie	wewnętrznych	procedur	oraz	
zasad	BHP

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
✓	 	Minimum	podstawowej	znajomości	obsługi	

procesu przetwórstwa tworzyw
✓	 Gotowości	do	pracy	w	systemie	3-zmianowym
✓	 Dobrej	organizacji	pracy	własnej
✓	 Zaangażowania	oraz	umiejętności	współpracy
✓	 Staranności	i	rzetelności

Elektromechanik
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:
✓  Wsparcie w uruchomieniach nowoczesnych 
stanowisk	produkcyjnych

✓	 Diagnostyka	i	rozwiązywanie	problemów
✓	 	Współpraca	z	działem	technicznym	w	zakresie	
bieżących	konserwacji	oraz	wdrażanie	
usprawnień

✓	 	Udział	w	analizowaniu	przyczyn	awarii	oraz	
podejmowanie	działań	zapobiegawczych

✓	 	Wykonywanie	przeglądów	zgodnie	
z	harmonogramem	TPM

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
✓	 	Znajomości	automatyki	przemysłowej	
w	stopniu	umożliwiającym	samodzielną	
diagnostykę

✓	 	Wiedzy	i	umiejętności	z	zakresu	serwisu	
układów	pneumatycznych,	hydraulicznych

✓	 	Samodzielności	w	zakresie	wykonywania	napraw
✓	 Gotowości	do	pracy	w	systemie	3-zmianowym

Operator techniczny
Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:
✓	 	Wykonywanie	ustawień,	regulacji	oraz	
przezbrojeń	maszyn	konfekcjonujących	papier	
przy	wsparciu	działu	technicznego

✓	 Załadunek	surowca
✓	 Odbiór	półproduktu	z	maszyny
✓	 	Nadzór	nad	prawidłowym	przebiegiem	procesu
✓	 	Dbałość	o	stan	techniczny	maszyn	i	urządzeń	
oraz	porządek	na	stanowisku	pracy

Od zainteresowanych Kandydatów oczekujemy:
✓	 	Doświadczenia	w	pracy	na	produkcji,	
w	szczególności	w	zakresie	obsługi	maszyn

✓	 	Doświadczenie	przy	obsłudze	
zautomatyzowanych maszyn 
konfekcjonujących	mile	widziane

✓	 Gotowości	do	pracy	w	systemie	3-zmianowym
✓	 Dobrej	organizacji	pracy
✓	 Umiejętności	pracy	w	grupie
✓	 Zaangażowania

Firma z kapitałem zagranicznym, zlokalizowana w Oleśnicy, będąca jednym z głównych producentów opakowań  
do przemysłu spożywczego poszukuje osób do swojego oddziału  w Niepruszewie na poniższe stanowiska:

Oferujemy:
✓	 	Pracę	w	bardzo	dynamicznie	rozwijającej	 
się	firmie	o	ugruntowanej	pozycji	na	rynku

✓	 	Stabilne	zatrudnienie	w	oparciu	o	umowę	 
o	pracę

✓	 Profesjonalne	wdrożenie	nowego	pracownika
✓	 Szkolenia	podnoszące	kwalifikacje
✓	 Motywacyjny	system	wynagrodzeń
✓	 	Preferencyjne	warunki	ubezpieczenia	

grupowego
✓	 Dofinansowanie	do	pakietów	medycznych
✓	 Dofinansowanie	do	obiadów	i	napojów	
✓	 Karty	przedpłacone

Zainteresowanych	prosimy	o	przesłanie	CV	wraz	z	nazwą	stanowiska	na	adres:
GUILLIN	POLSKA	Sp.	z	o.o.,	ul.	Jodłowa	2,	64-320	Niepruszewo, 

lub	e.mail:	
aplikacje@guillinpolska.pl

W	aplikacji	prosimy	zawrzeć	następującą	klauzulę:	„Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	danych	
osobowych	dla	potrzeb	niezbędnych	do	realizacji	procesu	rekrutacji	zgodnie	z	Rozporządzeniem	
Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016r.	w	sprawie	ochrony	osób	
fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	
takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(RODO).”

Wszystkim, którzy towarzyszyli  
nam w ostatniej drodze

mojego męża 

Zdzisława Wasyl
za okazane wsparcie, modlitwy, 

kwiaty i słowa otuchy
serdecznie Bóg Zapłać
Żona Barbara z Rodziną

Beacie Gajewskiej i Rodzinie wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Ojca 

Zdzisława Kaczmarka 

składa w imieniu mieszkańców 
Wysogotowa 

Agnieszka Mitoraj  sołtys
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NOWA KUCHNIANOWA KUCHNIA
AZJATYCKAAZJATYCKA
– od 12 złotych –

NAGRODZONY KUCHARZ
881 688 688 

Rynkowa 88, Przeźmierowo

Biały montaż, malowanie, 
pracę porządkowe i ogrod-

nicze, stawianie płotów, 
składanie mebli
tel. 517 809 642

Przyjmę do opieki przy mamie 
oraz drobnych prac domowych 

osobę dyspozycyjną 

Tel. 501 707 795
w Przeźmierowie

• DAM PRACĘ
• Panią do pracy w ogrodnictwie 
przyjmę, Przeźmierowo 691 300 952
• Zakład Poligraficzny Pol –Mak  po-
szukuje osoby na stanowisko POR-
TIERA w Batorowie, kontakt 512 972 
482
• 

• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac porządkowych, 
ogrodniczych oraz cięcie drzew, rą-
banie drewna 575 518 345
• Szukam pracy wykonam wszystkie 
prace ogrodowe, potnę drewno tel: 
667-069-745
• Emeryt złota-rączka remonty, na-
prawy tel: 609-697-398
• Podejmę się prac ogrodowych,  
503 008 671
• Szukam pracy na weekend budow-
lanka, ogrodnictwo, 511 234 965
• Szukam pracy, sprzatanie, praso-
wanie, mycie okien. Chętnie Bara-
nowo, Chyby, Przeźmierowo, także 
biura. Mam referencje. tel 530 435 
181

Sprzedam mieszkanie
miejscowość Góra

52,50 m2

tel. 660 090 624

GRUNT ROLNY 2,6 ha
SPRZEDAM

TARNOWO PODGÓRNE

509 155 935

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

KOREPETYCJE
FIZYKA, 
MATEMATYKA  692 404 477
CHEMIA  728 997 859

Poszukujemy osoby do prowadzenia  
recepcji hotelowej

Obowiązki: 
•	 	przyjmowanie	i	meldowanie	gości	zgodnie	z	wewnętrznymi	
instrukcjami,	na	bazie	programu	hotelowego	KWHotel,	

•	 	właściwe	i	prawidłowe	oraz	staranne	wystawianie	dokumentów,	
zgodnie	z	obowiązującymi	w	firmie	zasadami	obiegu	
dokumentów

•	 obsługa	gastronomiczna	gości	restauracji	hotelowej

Oczekiwania: 
•	 	mile	widziana	umiejętność	obsługi	programów	komputerowych	
stosowanych	w	Hotelu:	KWHotel	i	Gastro	POS

•	 prawo	jazdy	kat.B
•	 komunikatywna	znajomość	języka	angielskiego
•	 doświadczenie	mile	widziane
•	 otwartość	i	przyjazne	nastawienie	do	gości

Oferujemy:
•	 elastycznie	układany	grafik
•	 	szkolenie	przed	podjęciem	pracy,	oraz	pomoc	w	trakcie	pracy
•	 stabilne	warunki	pracy
•	 posiłek	pracowniczy

Wszystkie	warunki	pracy	i	płacy	do	uzgodnienia	na	spotkaniu	
indywidualnym,	po	uprzednim	ustaleniu	terminu	e-mailowo:	
biuro@firmahandlowabn.pl		lub	telefonicznie	608	018	538

Poznań, Wysogotowo  
ul. Skórzewska 20

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

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

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- praca na jedną zmianę
- wolne weekendy
- pełen etat
- możliwość awansu

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

OPERATOR CNC 
maszyn stolarskich z doświadczeniem 

lub możliwością przyuczenia

Kontakt: 
ANGO SP. Z O.O. - KAŹMIERZ
TEL: +48 692 122 246

Wymagania:
- znajomość programów CAM
-  preferujemy wykształcenie  

zawodowe/techniczne
-  znajomość rysunku technicznego
-  wysoka motywacja i chęci  

do pracy
- prawo jazdy kat.b

   GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Małgorzata Hryniewicz

tel. 664 - 449 - 244

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

► Ocieplenia i elewacje budynków

► Ocieplenia poddasza, zabudowa G-K

► Budowa domów od podstaw 
► Remonty

tel. 737 - 388 - 351

ŻYRANDOLE • KINKIETY 
KONTAKTY • KARNISZE 

WYMIANA ZAMKÓW-ZAWIASÓW 
USTAWIANIE OKIEN: 

LATO-ZIMA  
NAPRAWY HYDRAULICZNE:  
KRAN - SPŁUCZKA - SYFON
I WIELE INNYCH NAPRAW

Proszę dzwonić  
a coś poradzimy! 
Od 9.00 do 17.00

Tel. 602 361 687

NAPRAWY DOMOWE
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Poznań, Wysogotowo  
ul. Skórzewska 20 

•	zatrudni	osobę	do	sprzątania	pokoi	 
i	pomieszczeń	hotelowych.

Praca	w	godz.	8-16	 
(weekendy	nie	wszystkie)

Mile	widziane	doświadczenie

Kontakt	mail:	
biuro@firmahandlowabn.pl	/	608	018	538

Poznań, Wysogotowo  
ul. Skórzewska 20 

•	zatrudni	osobę,	która	oprócz	osobistego	
wykonywania	prac	porządkowych	 

(sprzątania	pokoi	i	pomieszczeń	hotelowych),	
potrafiłaby	także	pokierować	pracą	zespołu	

utrzymującego	czystość	w	hotelu,	 
zgodnie	ze	standardami	obiektu.

Mile	widziane	doświadczenie

Kontakt	mail:
biuro@firmahandlowabn.pl	/	608	018	538

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

+48 798 005 054

Rynkowa 105, 62-081 Przeźmierowo

www.vinoteeka.pl
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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

tel. 880 934 648

SKUP SAMOCHODÓW!
– całe, powypadkowe, uszkodzone, złom
 – gotówka do ręki
  – również bez ważnych opłat
   – minimum formalności, krótki czas oczekiwania
    – wypowiedzenie OC w dniu sprzedaży (zwrot składki OC)
     –  zapłacimy najwięcej gdy jesteś pierwszym  

lub wieloletnim właścicielem
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Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

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 •
Kat.: B-Automat 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

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

 

          
GGEEOODDEETTAA  mgr inż. Krzysztof Baczyński  

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

 

                                

HYDRO   FOB
Kompleksowe osuszanie budynków
• izolacje przeciw wilociowe
• izolacje przeciw wodne
• naprawa powłok izolacyjnych
• doractwo techniczne
• iniekcja
• systemy wentylacji
• odgrzybianie ścian
• drenaże tel. 609 270 132

michal-hydro-fob@wp.pl

Sprzedam

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

w Lusówku

☎ 509 095 350
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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

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

USŁUGI  
ELEKTRYCZNE
•  Kompleksowe  

wykonanie instalacji
• Usuwanie usterek
• Montaż urządzeń

667 174 669

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649
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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

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

Prowadzimy sprzedaż na miejscu.

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

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

www.ekodom21.pl

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

Zarządzanie	emocjami
oraz wsparcie sportowców
w	budowaniu	pewności	siebie
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

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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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 
MOSKITIERY!

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

MYCIE

MALOWANIE
elewacji

b
ru
k
o
w
e
j

www.ekodom.21
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WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI 

I ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNEJ
Urszula Nowacka-Snela

Rzeczoznawca majątkowy
Tel. 507 607 888

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
ELASTYCZNEPEDIATRA - 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 

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ
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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

Pracownia
Psychoedukacji i Terapii

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
Katarzyna Jabłecka, tel. 516140462

Karolina Bera, tel. 797796653

Dorota Bukowska, tel. 797696110

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Pedagog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

62-080 Lusówko, ul. Grabowa 30                                    
 FB: TuEmpatia IG: tuempatia.terapia

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

tel. 508 610 256
CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 144A
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00 -19.00

NISKIE CENY!
DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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Specjalistki: 
położnictwa, fizjoterapii niemowlęcej, 
fizjoterapii uroginekologicznej, 
psychologii oraz neurologopedii 
zadbają o Ciebie i Twoje Maleństwo. 

Nowocześnie, 
interdyscyplinarnie, 
wszystko w jednym miejscu!

informacje
i zapisy:

 

61 814 79 00

 
 

Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1

biuro@ctmrakowski.pl



OSADA JiuJitsu/Judo Tarnowo Podgórne Klub Karate Samuraj Tarnowo Podgórne

Trener Roku 2022 Grzegorz Krzemiński, 
Stowarzyszenie TARSON

Działacz Roku 2022 Marta Hała,  
Stowarzyszenie TARSON/Ultra Banda

UKS Lusowo

OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne Sportowi stypendyści Wójta Tarnowa Podgórnego

Gala Sportu Gala Sportu 
Gminy Tarnowo Podgórne, 23 lutego 2023 r.Gminy Tarnowo Podgórne, 23 lutego 2023 r.


