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~ na wstępie

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

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne badania i szczepie-
nia, które odbędą się w sobotę, 21 maja w Przychod-
ni MED-LUX w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 63. 

Tego dnia wykonywane będą:
- szczepienia przeciwko COVID-19: szczepionka Pfizer 

i Johnson&Johnson (jednodawkowa), dzieci od 12 roku życia; 
TRZECIA DAWKA – osoby powyżej 18 lat, 5 miesięcy po 
ostatniej dawce; CZWARTA DAWKA – osoby powyżej 80 r.ż. 
– 5 miesięcy po ostatniej dawce,

- mammografia  dla kobiet: bezpłatna dla wszystkich ko-
biet w wieku 50 – 69 lat, które nie wykonywały tego badania 
w ciągu 2 lat w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ,

- badania w ramach pakietu PROFILAKTYKA 40+ (pa-
kiet badań dla osób, które wypełniły ankietę przez Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53 (uwaga 
– zapraszamy na czczo!),

- cytologia w ramach profilaktyki nowotworów szyjki maci-
cy – cytologia dla pań w wieku 25-59 lat, które mają deklarację 
do położnej POZ (można złożyć przez swoje Internetowe Konto 
Pacjenta). Zapisy pod nr tel. 61 8163 900. ~ MED-LUX

Bezpłatna profilaktyka  
w MED-LUX 

Do Palmir!
21 czerwca planujemy wyjazd na Cmentarz-Mau-

zoleum w Palmirach, by uczcić pamięć Agniesz-
ki Dowbor Muśnickiej. Tradycyjnie delegacji to-

warzyszyć będzie eskorta motocyklowa prowadzona przez 
Wójta Tadeusza Czajkę. Jeżeli chcesz się przyłączyć do tej 
eskorty, to zgłoś się na promocja@tarnowo-podgorne.pl.
 ~ ARz

Szanowni Państwo!
Świętujmy Dni Gminy Tarnowo Podgórne! – po pande-
micznej przerwie wracamy do wspólnego gminnego świę-
towania. Zapraszamy na koncerty, animacje, wydarzenia 
sportowe i kulturalne – zaczynamy Świętem Samorządu 
Terytorialnego połączonym z otwarciem Centrum Integra-
cji Obywatelskiej Przeźmierowo. W maju w naszej Gminie 
będzie się działo – proszę sprawdzić na łamach!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Konsultuj z Doliną Samy!

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy zaprasza na kon-
sultacje społeczne w każdej z gmin członkowskich:

Tarnowo Podgórne: 14 czerwca, godz. 18.00 sala 
GOK „Sezam”, ul. Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne

To właśnie mieszkańcy, przedstawiciele sektora publiczne-
go, gospodarczego, społecznego z naszego obszaru mogą mieć 
realny wpływ na rozwój miejsca, w którym żyjemy oraz zdecy-
dować o tym na co wydawane będą fundusze unijne w ramach 
działalności Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy w latach 
2021-2027.  ~ LGD Dolina Samy
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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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!

Rozpoczynamy pracę nad Planem Rozwoju Lo-
kalnego na lata 2023 – 2028! Ten dokument 
to taka nasza lokalna konstytucja inwesty-

cyjna, określająca harmonogram realizowania zadań 
w poszczególnych miejscowościach. Bardzo dokładna 
– wyznacza kolejność podejmowania działań, z przewi-
dywanymi realizacjami poszczególnych etapów. 

Od samego początku dbam o to, by na każdym eta-
pie budowania tego Planu zapraszać mieszkańców do 
wspólnej pracy. Uważam, że taka szeroka partycypa-
cja społeczna jest gwarancją optymalnego zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców. Przecież to Państwo najlepiej 
wiedzą, jakie działania są dla nich najważniejsze i jakie 
inwestycje powinny być realizowane w Państwa bez-
pośrednim sąsiedztwie i – szerzej – w Gminie. Dlatego 
i tym razem każdy z Państwa może zgłosić swoje propo-
zycje – przekazując je sołtysom lub korzystając z elek-
tronicznego formularza na gminnej stronie internetowej. 
Na tej podstawie powstanie zbiorcze zestawienie inwe-
stycji do realizacji w latach 2023 – 2028. Nowością jest 
to, że o ostatecznym kształcie Planu zadecydują Państwo 
w głosowaniu. Każdy będzie mógł wskazać dwie – naj-
bardziej potrzebne jego zdaniem – inwestycje w swojej 
miejscowości i jedną o znaczeniu gminnym. Każdy za-
tem będzie mieć wpływ na to jak będzie się zmieniać na-
sza Gmina w najbliższych latach. 

Zachęcam do wspólnej pracy!

~ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Harmonogram prac  
nad Planem Rozwoju Lokalnego  

Gminy Tarnowo Podgórne  
na lata 2023 – 2028

Etap I – do 30 czerwca 2022 r. 
Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych w poszcze-

gólnych miejscowościach. 
Zgłoszenia za pomocą formularza (dostępnego w wersji 

papierowej u sołtysów lub w wersji elektronicznej na www.
tarnowo-podgorne.pl) lub poprzez wykorzystanie e-formu-
larza na www.tarnowo-podgorne.pl 

Etap II  – do 15 lipca 
Złożenie wniosków przez sołtysów. 

Etap III  – 15 lipca – 30 września 2022 
Opracowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego (opis 

zadań oraz ich wycena). 

Etap IV  – 1 października – 19 listopada 2022 
Prezentacja projektu Planu Rozwoju Lokalnego – szero-

ka kampania informacyjna o proponowanych zadaniach in-
westycyjnych. 

Etap V – 20 listopada 2022 (niedziela) 
Głosowanie przez mieszkańców – forma referendum 

w każdej wsi. 
Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać 2 zadania z listy 

swojej miejscowości oraz 1 zadanie z listy ponadlokalnej 

Etap VI – grudzień 2022 – styczeń 2023 
Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Rozwoju 

Lokalnego i przedstawienie Radzie Gminy. 

Etap VII  – luty – marzec 2023 
Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego w formie uchwały 

przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne.



4    | sąsiadka~czytaj |  maj 2022

~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

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

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

Uzyskaliśmy zezwolenie na przebudowę ul. Platyno-
wej oraz skrzyżowania Szamotulska / Kasztanowa / 
Platynowa. Czekamy na odpowiedź w sprawie złożo-
nego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych. 

Trwa projektowanie przebudowy ul. Wypoczynkowej

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

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

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

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

Trwa procedura wyboru projektanta dla wykonania 
nawierzchni na ul. Pomarańczowej

Góra
Trwa procedura uzyskania zezwolenia na budowę II 
etapu ścieżki rowerowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na 
osiedlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Cie-
pła, Upalna)

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

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

Trwa budowa oświetlenia ul. Edmundowskiej i Leśnej

Trwa remont chodnika na ul. Edmundowskiej

Kokoszczyn 
Przekazano plac budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym – od Ko-
koszczyna do Góry

Trwa budowa oświetlenia ul. Lipowej – w kierunku 
Góry

Gmina Tarnowo Podgórne zajęła III miejsce w kategorii gmin wiejskich 
i otrzymała tytuł laureata w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju. 

Gmina rozwija się w sposób zrównoważony wtedy, gdy swoje zasoby 
(również te naturalne) wykorzystuje racjonalnie i optymalnie, bez szkody dla przy-
szłych pokoleń. Jak podkreślają badacze: – Racjonalne wykorzystywanie zasobów 
gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego 
planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest 
obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorzą-
dowej. 

Ranking powstaje w ramach projektu badawczego „Zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Jest on od wielu lat re-
alizowany przez zespół ekspertów z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej, pracujących pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sob-
czaka. Badanie na potrzeby tego rankingu opiera się na danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, co gwarantuje jego niezależność i rzetelność. Jednocześnie pozwala 
na porównanie kierunków rozwoju poszczególne gminy i województwa w Polsce. 
Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników,  obejmujących trzy zasadnicze ob-
szary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społecz-
ny oraz ochronę środowiska. Analizy prowadzone są z podziałem na 4 grupy: gminy 
wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

26 kwietnia, podczas konferencji w Warszawie, prof. Sobczak przedstawił wyniki 
swoich analiz. Dyplom za zajęcie przez Tarnowo Podgórne III miejsca w tym Ran-
kingu odebrał Wójt Tadeusz Czajka.  

~ ARz

Wysokie III miejsce  
naszej Gminy!

Z okazji Święta Strażaka Wójt Tadeusz Czajka na spotkaniu w Urzędzie Gminy 
złożył druhnom i druhom naszych Ochotniczych Straży Pożarnych podzię-
kowania za bezinteresowną służbę. Podziękował także za wsparcie Gminy 

w działaniach na rzecz uchodźców wojennych oraz za pomoc rzeczową przekaza-
ną strażakom w Ukrainie. Wójt wręczył Komendantom OSP okolicznościowe listy 
z życzeniami, a także podarował nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla każdej z jed-
nostek. W spotkaniu uczestniczyła również Marta Bednarz, druhna z OSP Sokolni-
ki Wielkie, na co dzień pracująca w naszym Urzędzie Gminy, której Wójt również 
złożył życzenia.   

~ ARz

Strażackie święto
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~ aktualności

Gminne oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęliśmy mszą św. w intencji Ojczyzny w ko-
ściele parafialnym w Tarnowie Podgórnym. Podniosły 

charakter uroczystości podkreślała obecność licznych pocztów 
sztandarowych, a muzyczną oprawę zapewniło Koło Śpiewu 
im. Feliksa Nowowiejskiego. Po mszy uczestnicy, prowadze-
ni przez Mażoretki i Młodzieżową Orkiestrę Dętą, przeszli do 
Parku im. Wojkiewicza. Tu, przy pomniku, najpierw odśpie-
wano Hymn Państwowy. Potem okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił Wójt Tadeusz Czajka. Następnie delegacje 

Po raz pierwszy przez naszą Gmi-
nę przebiegała trasa biegu chary-
tatywnego Wings for Life. 8 maja  

mieszkańcy nie zawiedli i praktycznie 
wzdłuż całej trasy zagrzewali do dal-
szego biegu. Wielu z nich spotkało się 
w strefie kibica zorganizowanej przez 
Gminę i OSiR Tarnowo Podgórne przy 
Szkole Podstawowej w Lusowie, gdzie 
wspólnie dopingowali zawodników do 
uciekania przed goniącym ich Kapita-
nem Wąsem, czyli Adamem Małyszem. 

~ ARz

Wiwat 3 Maja!

złożyły wieńce i kwiaty, oddając cześć poległym w obronie 
Ojczyzny. Odśpiewano również Rotę, którą zaintonował pro-
wadzący uroczystość Paweł Joks. Część oficjalną zakończył 
wystrzał z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Było 
podniośle, ale radośnie i biało-czerwono. ~ ARz

Jak na skrzydłach! 

Zebrania wiejskie – cd.

Zapraszamy na kolejne zebrania wiejskie, które jeszcze 
w maju odbędą się w następujących miejscowościach:

• Sady: 25 maja, godz. 18.00, świetlica wiejska
• Rumianek: 30 maja, godz. 18.00, świetlica wiejska.

~ ARz

Filia nieczynna

Uwaga: w związku z przepro-
wadzką do Centrum Integracji 
Obywatelskiej w Przeźmiero-

wie Filia Urzędu w Przeźmierowie bę-
dzie nieczynna w dniach 18-20 maja.

~ ARz
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~ aktualności

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

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

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

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej

Przeźmierowo
Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni ul. 
Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 
kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Zakończono budowę Centrum Integracji Obywatel-
skiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wyko-
nawcy przebudowy ul. Sosnowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej doświe-
tlenia przejść dla pieszych na ul. Rynkowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Orzechowej

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

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

Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie 
zazielenienia płyty Rynku w Przeźmierowie. Nie wybra-
no wykonawcy.

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

Sady
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budo-
wy dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Wybrano projektanta dla wykonania pieszojezdni na 
ul. Jeżynowej

Zakończono budowę doświetlenia przejść dla pieszych 
na ul. Lusowskiej (przy wiadukcie i przy ul. Za Motelem) 
oraz ul. Szkolnej (przy ul. Lusowskiej)

Sierosław
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla 
przebudowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Sza-
firowej)

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświe-
tlenia ul. Karolewskiej

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. 
Czereśniowej

Opracowano projekt na termomodernizację budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej

Przekazano plac pod budowę alei z Parku 700-lecia do 
Termalnego Parku Zdrowia

Trwa projektowanie nawierzchni ul. Ks. Bryzy

Zakończono prace związane z wykonaniem doświetle-
nia przejść dla pieszych na ul. Szumin i Sowiej (prze-
dłużenie ul. Pocztowej)

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

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

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu informuje, że od 14 
maja nastąpi istotna zmiana or-

ganizacji ruchu autobusów linii obsłu-
giwanych przez TPBUS na pętli Ogro-
dy. Wszystkie autobusy jadące od strony 
Gminy Tarnowo Podgórne w kierunku 
miasta skręcać będą z DK nr 92 w pra-
wo w ul. Polską, następnie w lewo w ul. 
Nowina, by zatrzymywać się na przy-
stanku końcowym przy ul. Szpitalnej 
(po stronie pętli tramwajowej).

Odjazdy autobusów w kierunku Gmi-
ny Tarnowo Podgórne również odby-
wać się będą z tego samego, 3-stano-
wiskowego przystanku położonego na 
ul. Szpitalnej. Autobusy te skręcać będą 
w lewo w ul. Dąbrowskiego i dalej je-
chać bezpośrednio DK nr 92 w kierunku 
naszej Gminy. Ważne: od 14 maja prze-
stają funkcjonować przystanki położo-
ne przy ul. Nowina, z których od ponad  
30 lat odjeżdżały autobusy do wszyst-
kich naszych miejscowości.

~ ztm

Inaczej na Ogrodach 

Czwartą już karetkę pogotowia ratunkowego, a także pojazd specjalistyczny 
do przewozu osób niepełnosprawnych przekazaliśmy do Ukrainy, do Ka-
mieńca  Podolskiego. Auta zostały zakupione za środki zebrane przez przed-

siębiorców i mieszkańców, organizacje pozarządowe, w ścisłej współpracy z Tar-
nowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców.  

Samochody pojechały wypakowane po dach pomocą rzeczową, przekazaną przez 
naszą Gminę: sprzętem ratunkowym, materiałami opatrunkowymi, śpiworami i ka-
rimatami oraz suchą żywnością. – Jestem w stałym kontakcie z władzami Kamieńca 
Podolskiego w Ukrainie. Wiem, że ta pomoc jest nadal bardzo potrzebna – mówi 
Wójt Tadeusz Czajka. – Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie włączają się w 
naszą akcję. Bardzo proszę o dalsze wsparcie, bo potrzeby są nadal duże: i na Ukra-
inie, i u nas. Prowadzimy przecież dwa Magazyny Pomocy Humanitarnej dla uchodź-
ców wojennych, przebywających w naszej Gminie. Korzysta z nich wiele osób.   

~ ARz

Pomagamy Ukrainie
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~ dni gminy

Grzegorz Hyży, Roksana Węgiel i Siostry Melosik wy-
stąpią podczas tegorocznego święta mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne. Na mieszkańców czeka 

jednak o wiele więcej niespodzianek.
Rozpoczniemy już w piątek, 27 maja, Świętem Samorzą-

du Terytorialnego połączonym z otwarciem Centrum Integra-
cji Obywatelskiej Przeźmierowo. Przypomnijmy: Centrum 
Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo to miejsce spotkań 
dla społeczności Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególno-
ści mieszkańców Przeźmierowa, m.in. dla rady sołeckiej, koła 
seniora, lokalnych grup i organizacji pozarządowych. Została 
tu także przeniesiona filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz posterunek Policji.

Natomiast sobotnią imprezę zainaugurujemy wspólną Ra-
dosną Paradą Mieszkańców Gmina To My. Zapraszamy do 
niej wszystkich mieszkańców! Poprowadzi nas Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne z Mażoretkami. 
O 15.30 wyruszymy z parkingu przy OSP Tarnowo Podgór-
ne (skrzyżowanie ul. Słoneczna/Pocztowa) i ul. Pocztową pój-
dziemy do Parku 700-lecia. Tego dnia na scenie pojawią się 
ulubione zespoły i artyści lokalni. Od godziny 16 swój pokaz 
zaprezentują seniorzy z Fundacji „Nigdy nie jest za późno”. 
Później występ będzie miał Zespół Pieśni i Tańca „Lusowia-
cy”, który jak zwykle pokaże żywiołowy taniec i pieśni bogate 
w tradycje. Następnie zaprezentuje się Studio Piosenki. I tu 
nie zabraknie energii, bowiem młodzież, pod kierownictwem 
Ady Mańczak-Rogoży i Pawła Rogoży, zaśpiewa znane utwo-

ry w nowych aranżacjach. Liczymy, że usłyszymy także ich 
autorskie piosenki, które cieszą się ogromną popularnością na 
kanale You Tube GOK SEZAM.

Wieczorną muzyczną ucztę zapoczątkuje zespół TUGA. 
Swoje rockowo-alternatywne brzmienie zawdzięcza wypad-
kowej inspiracji i osobowości, która owocuje solidnym „Mę-
skim” graniem. Dla kontrastu, chwilę później, na scenie po-
jawią się Siostry Melosik – Dagmara i Martyna. Bliźniaczki 
zaprezentują swój autorski materiał utrzymany w stylu pop/
country. Ich melodyjne i kobiece piosenki wyróżniają się za-
równo naturalnie spójnymi głosami, przenikliwymi tekstami 
jak i rdzennym, gitarowym brzmieniem. Nie ukrywają swoje-
go zamiłowania do wszystkiego, co naturalne, dlatego często 
podkreślają, że „szczerość opowiedzianej historii interesuje je 
bardziej, niż sezonowy blichtr najnowszych trendów”. 4 mar-
ca tego roku ukazał się premierowy album Sióstr Melosik za-
tytułowany „Znam na pamięć dalszy ciąg”. Z pewnością pod-
czas koncertu będziemy mieli okazję usłyszeć niejeden utwór 
z debiutanckiej płyty.

Tego dnia gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Hyży, który 
polską publiczność oczarował swoim hipnotyzującym woka-
lem. Premiera jego debiutanckiego albumu „Z całych sił“ od-
była się 27 maja 2014 r. Od tamtego momentu światło dzienne 
ujrzało 5 singli, wszystkie podbiły serca słuchaczy i okazały 
się wielkimi przebojami (ok. 30 milionów odtworzeń klipów 
na YouTube). Wydany w 2016 r., singiel „Pod Wiatr“ osiągnął 
status Potrójnej Platyny, a „O Pani“ stała się najczęściej graną 
polską piosenką w polskich rozgłośniach radiowych w 2017 r. 
W 2018 r. Grzegorz zasiadł w fotelu trenerskim 9. edycji jed-
nego z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych progra-

DNI GMINY 2022
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mów muzycznych – The Voice of Poland. Po występie Hyże-
go, publiczność będzie miała okazję obejrzeć spektakularny 
pokaz laserowy, a na koniec: zabawa w rytm muzyki, którą za-
proponuje DJ Jeremi – zawodowy muzyk, saksofonista, aran-
żer, oraz akustyk w jednym. 

Po intensywnej sobocie przyjdzie czas na typowo rodzin-
ną integrację. Niedzielne popołudnie obfitować będzie w sze-
roką ofertę rozrywki dla młodszych, starszych i najstarszych. 
Będzie można pobawić się w Strefie Dziecięcej, a także zjeść 
wspólny posiłek w Strefie Gastronomicznej. O wszystkie te 
atrakcje zadba m.in. Gmina Tarnowo Podgórne, GOK SE-
ZAM, OSiR i Fundacja Mój Mount Everest.

Ciekawe zapowiada się także oferta kulturalna. Specjalnie 
na Dni Gminy, uczestnicy projektu Teatr w Każdej Wiosce za-
prezentują wspólny spektakl „Planeta Ziemia” nawiązujący do 
przyrody i stworzenia świata. Sądząc po tegorocznym, majo-
wym finale projektu, który zachwycił publiczność niezwykły-
mi kreacjami młodych aktorów, i teraz można spodziewać się 
pełnego zaangażowania grup teatralnych.

Jak rodzinne, międzypokoleniowe świętowanie, to musi 
na nim wystąpić Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”. Oprócz tradycyjnego śpiewu i tańca, część dzieci 
wraz z innymi podopiecznymi GOK SEZAM, zaprezentuje się 
także na… wybiegu. Amatorzy modelingu pokażą stroje ludo-
we. To jednak nie koniec modowych inspiracji. Publiczność 
będzie miała okazję obejrzeć nietuzinkowy pokaz mody autor-
stwa lokalnej projektantki Elżbiety Mazurek, laureatki głów-
nej nagrody w 44. Edycji Konkursu o Srebrną Pętelkę. Zapre-
zentuje ona kolekcję „SHERLOCKED” inspirowaną słynnym 
detektywem.

O godzinie 16.30 rozpocznie się koncert Roksany „Roxie” 
Węgiel. Piosenkarka zyskała popularność dzięki zwycięstwu 
w pierwszej edycji programu The Voice Kids w 2018 r. Tego 
samego roku, reprezentując Polskę, wygrała w 16. Konkur-
sie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku. W styczniu 2019 
r. uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fono-
graficznego Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku.  
11 czerwca 2021 r. ukazał się teledysk do utworu „Korona”, 
będący jej pierwszym singlem wydanym niezależnie, poza 
wytwórnią Universal Music Polska. 9 listopada tego samego 
roku premierę miał jej utwór pt. „Nowa Ja”, do którego po-
wstał również klip. 

Pozostając w muzycznym klimacie, po koncercie Roksany 
Węgiel na scenę zaprosimy Zespół UqSquad, który reprezen-
tuje międzypokoleniowa formacja zintegrowana osobliwych 
miłośników ukulele. Kto miał okazję posłuchać ich, choćby 
w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ten 
przyzna nam rację, że takiej grupy nie sposób zapomnieć!

Z głośnym przytupem zakończymy wspólne świętowanie. 
Puzony, waltornie, saksofony, klarnety, flety, perkusje i wiele 
innych instrumentów będzie można posłuchać podczas kon-
certu orkiestr, gdzie gościnnie zaprezentują się Opalenicka Or-
kiestra Dęta i Orkiestra ze Środy Wielkopolskiej. Oczywiście 
nie zabraknie też Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarno-
wo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa, która stała się wizy-
tówką naszej Gminy. Towarzyszyć jej będą Mażoretki. 

Zapraszamy!
~ Magdalena Woźniak

Dni Gminy Tarnowo Podgórne 2022
27.05  Święto Samorządu Terytorialnego  

– otwarcie Centrum Integracji Obywatelskiej 
w Przeźmierowie

28-29.05  Festyn w Parku 700-lecia w Tarnowie  
Podgórnym

A także:
• wesołe miasteczko, 
• wystawa samochodów zabytkowych, 
• animacje dla dzieci, 
• pokazy strażackie, 
• strefa aktywności sportowych, 
• strefa gastronomiczna i handlowa,

~ dni gminy
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DNIDNI
GMINYGMINY
TARNOWO
PODGÓRNE

27 MAJA 
miejsce: Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo

16.00 Uroczyste Spotkanie z okazji Święta Samorządu
Terytorialnego połączone z otwarciem Centrum
Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo

28 MAJA 

miejsce: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym

15.30 Radosna Parada Mieszkańców "Gmina to MY"
- parada ulicami Tarnowa Podgórnego do Parku 700-lecia
(start ul. Pocztowa/Słoneczna)

16.00 Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne
i Mażoretki na dobry początek

16.10 Pokaz taneczny seniorów
z Fundacji "Nigdy nie jest za późno"

Zespół Pieśni i Tańca "Lusowiacy"16.40

Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury "SEZAM"17.50

Zespół TUGA18.30

Konkurs o Gminie Tarnowo Podgórne z nagrodami19.30

koncert: Siostry Melosik20.00

Przemówienie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne21.15

koncert: Grzegorz Hyży21.45

Pokaz laserowy23.00

DJ Jeremi23.20

29 MAJA 
miejsce: Park 700-lecia w Tarnowie Podgórnym

13.00 Strefa dziecięca artystycznie i sportowo
m.in. strefa maluszka, warsztaty plastyczne, warsztaty modeli
wyścigówek, majsterkowanie, warsztaty modeli mini hulajnóg, wielkie
plenerowe gry, warsztaty z Fundacją Mój Mount Everest

Spektakl plenerowy uczestników projektu
Teatr w Każdej Wiosce "Planeta Ziemia"

14.00

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego "Modraki"15.00

Pokaz mody "Sherlocked" 
autorstwa lokalnej projektantki Elżbiety Mazurek

15.40

koncert: Roksana Węgiel16.30

UqSquad - koncert na ukulele17.50

Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej18.30

Opalenicka Orkiestra Dęta19.10

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne
i Mażoretki19.50

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

28 MAJA 

II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu TAGA
miejsce: Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15

X Turniej Tarnovia CUP w szpadzie dziewcząt i chłopców
miejsce: Hala OSiR przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 60

ENEA Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski w Koszykówce 3x3 
miejsce: Hala OSiR w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93a

Wystawa zabytkowych samochodów 
miejsce: parking przy małym kościele w Tarnowie Podgórnym

Urodzinowa Noc Saunowa
miejsce: Tarnowskie Termy

Poranna Joga z Fundacją Studio Figura10.00

29 MAJA 

Tor przeszkód dla dzieci
miejsce: Plaża Tarnowskich Term

Zawody Pływackie Sztafet Rodzinnych OPEN
miejsce: Tarnowskie Termy

ENEA Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski w Koszykówce 3x3 
miejsce: Hala OSiR w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93a

Wystawa zabytkowych samochodów 
miejsce: parking przy małym kościele w Tarnowie Podgórnym

 Pokaz mody ludowej w wykonaniu dzieci 
- uczestników kół Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM

14.30
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~ aktualności

Koncert i kiermasz, który odbył się w Przeźmierowie 
22 kwietnia, przyciągnął wielu mieszkańców naszej 
Gminy. Na zaproszenie Rady Rodziców w organiza-

cję koncertu zaangażowało się wiele osób. Było pięknie, so-
lidarnie, wzruszająco. Za tą wspaniałą energię chciałyśmy 
wszystkim serdecznie podziękować! 

Dzięki zaufaniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przeźmie-
rowie impreza obyła się w pięknej auli szkoły. Nowa sala 
świetnie się sprawdziła, mieszcząc wszystkie atrakcje, któ-
re czekały na gości, poza występami na scenie. Na warszta-
ty rękodzieła zaprosili Elżbieta Gronowska-Ikierską i Dawid 
Dopieralski z grupą młodych wolontariuszy oraz Natalią Er-
dei-Jankowiak, kierownik Centrum Kultury Przeźmiero-
wo. W kawiarence uwijały się Agnieszka Aleksjejew, a tak-
że Irinia Forijczuk, Anna Sokolska, Katarzyna Szymkowiak, 
Jolanta Kowalska, Joanna Jerzak, częstując pyszną kawą, 
smakołykami ze sklepiku szkolnego i znakomitymi ciastami 
upieczonymi przez mamy i dzieci szkoły w Przeźmierowie. 
Na stoisku kulinarnym mogliśmy skosztować bigosu i chleba 
ze smalcem Gosi Wiśniewskiej i Moniki Skuratowicz. Panie  
z Ukrainy przygotowały dla nas pyszne; pielmieni, lawasz, 
szubę i barszcz ukraiński.

Dziękujemy Mirce Drążkowiak za bratki, które razem 
z Anną Marzec witały nas w drzwiach. 

Dochód z wszystkich wymienionych stoisk, a także ze sto-
iska Caritasu, Rzecz Gustu Emilii Sznajder i Luizy Rybak oraz 
pani Drapińskiej zasiliły konto zbiórki.

Na scenie wystąpili: chór szkolny pod batutą Magdaleny 
Walkowiak, Luiza Rybak, Modraki, Antonina i Felicja Sto-
larskie, Antoni Kasiński, Maurycy Majewski oraz pieśniar-
ka i poetka z Ukrainy, Ludmiła Kyryliuk, mieszkająca obec-
nie w Przeźmierowie, która zaśpiewała dla nas wzruszającą 
pieśń.  Na koniec usłyszeliśmy gwiazdę wieczoru Jacka Hała-
sa, wszechstronnie utalentowanego artystę folkowego, miesz-
kańca Przeźmierowa, który wspólnie z żoną Alicją Hałas za-
wojował rodzimą scenę!

Wszystkim artystom oraz akustykowi, dzięki któremu mo-
gliśmy ich usłyszeć – Marcinowi Majewskiemu – DZIĘKU-
JEMY!

Imprezę poprowadzili Paweł Wylegała. świetny konferan-
sjer i nauczyciel oraz Oleksy Sokun z Doniecka. Dobrą ener-
gię obu panów można było zauważyć przy wyjątkowo spraw-

nie przeprowadzonej licytacji, do tego ze świetnym skutkiem 
finansowym. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w licytacji 
i oczywiście darczyńcom: Fundacja Otoczmy Troską Życie 
– Barbary Nowak, Studio Kosmetyczne Sylwii Pawlickiej, 
Studio Figura ze Skórzewa, Studio Tatuażu Kali Yuga, Biuro 
Podróży Travel Origami, Cudownik,  Sołtys Katarzyna Prey-
er, Fabryka Czekolady Millano, GOK Sezam, Oleksy Sokun, 
Gmina Tarnowo Podgórne, Emilia Sznajder, Agnieszka Alek-
sjejew.

Nic nie może się odbyć bez sprawnej organizacji. W tej 
sprawie nie zawiedli Sołtys Katarzyna Preyer, Lidka Sikora, 
Irek Rembalski, Małgorzata Grzemska z Rady Sołeckiej, przy 
pomocy młodzieży z koła wolontariatu pod wodzą Dawida 
Dopieralskiego. Dziękujemy  Elżbiecie Kryczce oraz Jakubo-
wi Marchlewskiemu z Fundacji Jacka z Szafy. Piotrowi Ba-
rełkowskiemu za reportaż, Julii Sakharovej za plakat, a także 
Paniom z obsługi szkoły.

Udało nam się zebrać prawie 10 000 zł, które zostaną prze-
znaczone na integrację dzieci. 

Koncert został zorganizowany całkowicie charytatywnie!
WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 

do sukcesu tego wydarzenia, wszystkim, którzy wsparli zbiór-
kę – DZIĘKUJEMY!!! 

~ Katarzyna Bołdak i Dorota Barełkowska 
Rada Rodziców SP w Przeźmierowie

Solidarni z Ukrainą
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~ aktualności

Do 22 maja trwa głosowanie nad projektami zgłoszonymi do II edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2022. Głosować 
będzie można za pomocą kart do głosowania (karty są dostępne w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym i w Filii 
Urzędu w Przeźmierowie) lub internetowo (na platformie tarnowopodgorne.konsultacjejst.pl w zakładce budżet obywa-

telski). 
Przypominamy projekty, na które można zagłosować:

Projekt I 
DZIEŃ SĄSIADA W WYSOGOTOWIE (biesiada są-

siedzka). Termin: czerwiec 2022, miejsce: Wysogotowo – te-
ren rekreacyjny. 

Projekt II 
DAWNE TARNOWO PODGÓRNE NA FOTOGRA-

FIACH (wystawa fotografii z albumu #DawneTarnowoPod-
górne, połączona z wydaniem minialbumu dla mieszkańców). 
Termin: do końca października 2022 r., miejsce: CIO Tarnowo 
Podgórne

Projekt III 
EKOLOGICZNE PRZEŹMIEROWO (biesiada i pik-

nik). Termin: sierpień-wrzesień 2022 r., miejsce: ul. Kościelna 
44, Przeźmierowo, plac przy kościele.

PROJEKT IV
TENISOWE ORŁY (przygotowanie treningowe dzie-

ci do tenisowych turniejów zagranicznych m.in. w Czechach 
w 2022 r.). Termin: od czerwca do października 2022, miejsce: 
korty tenisowe w Tarnowie Podgórnym. 

~ ARz

BIS – trwa głosowanie!

W słoneczny poranek, 26 kwietnia, wyruszyliśmy do 
Piły – malowniczo położonego miasta nad Gwdą, 
na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopol-

ski oraz do Tarnowa-Rybajki na wycieczkę zorganizowaną 
przez Zarząd Koła Seniora Pałacu Jankowice.

Na naszych seniorów czekały same atrakcje. Pierwszym 
punktem po przyjeździe było zwiedzanie Muzeum Okręgowe-
go im. Stanisława Staszica, w którym prezentowane są bardzo 
ciekawe zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii 
i sztuki. Przewodnik, z zawodu historyk i pasjonat, oprowa-
dzał nas po muzeum. Wiadomości, które nam przekazywał, 
sprawiły, że chciało się słuchać, słuchać i ciągle było mało. 
Po takiej dawce historii spotkaliśmy równie wspaniałego prze-
wodnika po Pile, który z wielką pasją oprowadzał nas po tym 
pięknym mieście. Trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się na 
małe co nieco do Gospodarstwa Rybackiego Pstrąg Tarnowo 
– Rybajka na obiad. Super miejsce. Uraczyliśmy się pyszną 

Koło Seniora w Jankowicach w Rybajce

zupą rybną i smażonym pstrągiem. Mieliśmy również możli-
wość zakupu świeżych ryb.

Wracaliśmy do domu w świetnych humorach, naładowani 
historią i uraczeni pysznym obiadem.
~ Lucyna Stachurska, Czesław Strzyżewski, Zdzisław Dębowski

W świetlicy wiejskiej w Baranowie cztery rodziny 
z Baranowa, Chyb i Lusowa zorganizowały w Nie-
dzielę Wielkanocną śniadanie dla rodzin z Ukrainy, 

które przyjęły do swoich domów lub do domów swoich bli-
skich. Było pięknie, świątecznie, smacznie, a przede wszyst-
kim rodzinnie. Przy suto nakrytym stole zasiadło do wspólne-
go stołu 50 osób. Była wspólna modlitwa w języku polskim 
i ukraińskim. Była zabawa w zbicie jajkiem oraz szukanie za-
jączka na terenie placu zabaw. Po wspólnym śniadaniu rozpo-
częły się zabawy dla dzieci, mecz koszykówki oraz długie roz-
mowy. Ostatni gości wyszli do swoich domów o 18. 

W imieniu organizatorów dziękujemy Sołtysowi Mieczy-
sławowi Paczkowskiemu za udostępnienie świetlicy wiejskiej 
oraz Zbyszkowi Łakomemu za przygotowanie sali.

~ Agnieszka Zakrzewska

Śniadanie Wielkanocne w Baranowie
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Jakiś czas temu, my – uczniowie klasy ósmej Szkoły 
Podstawowej w Ceradzu Kościelnym oraz przedstawi-
ciele prężnie działającego w naszej szkole Samorządu 

Uczniowskiego spotkaliśmy się z Wójtem Tadeuszem Czajką. 
Spotkanie to zainspirowało nas do przygotowania niezwykłe-
go wydarzenia, które zaangażuje całą naszą społeczność, da 
możliwość wykazania się umiejętnościami organizacyjnymi, 
pozwoli pokazać talenty i... przyniesie coś dobrego. Niedłu-
go później dowiedzieliśmy się, że w sąsiedztwie naszej szko-
ły mieszka wspaniała, dzielna i silna kobieta, pani Ula, która 
w wyniku poważnej choroby potrzebuje pomocy i wsparcia. 
Nie musieliśmy myśleć długo i krótko potem zapadła decyzja: 
organizujemy Koncert Charytatywny! Taki z wysokim pozio-
mem, profesjonalną konferansjerką, wspaniale przygotowa-
nymi występami, zaangażowanymi rodzicami uczniów, licz-
nie przybyłą publicznością i zebraną wysoką kwotą pieniędzy. 
I wiecie co? Udało nam się to znakomicie! 

Koncert Charytatywny „Serce dla Uli” – wydarzenie na ska-
lę gminną! – odbył się 6 kwietnia i przyniósł nam wszystkim 
mnóstwo pozytywnych emocji. Oprócz Wójta Tadeusza Czaj-
ki, dyrektora naszej szkoły Dariusza Szycha, przedstawicie-
li sołectw, probostwa i Rady Rodziców, uczestniczyła w nim 
również nasza wielka bohaterka – pani Ula wraz z mężem 

Norbertem i dziećmi – Sylwestrem i Ewką. Podczas Koncertu 
występowali uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali 
przed szeroką publicznością różne swoje rewelacyjne umiejęt-
ności: śpiew, taniec, beatbox, rozwiązywanie tabliczki mnoże-
nia na czas, recytację wierszy, grę na pianinie i na flecie czy 
taniec Mażoretki. Całość uświetnił występ Chóru Szkolnego 
„Iskierki” pod przewodnictwem Danuty Krusińskiej. Prze-
rwę wypełnił Kiermasz Ciast upieczonych przez niezawod-
ne mamy naszych uczniów oraz nauczyciela, a przygotowa-
ny przez mamy z Rady Rodziców. Pani Ula, z którą kilka dni 
przed Koncertem przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go przeprowadzili krótki wywiad, powiedziała, że była i jest 
wzruszona stopniem zaangażowania mieszkańców Ceradza 
Kościelnego i uczniów naszej szkoły w bezinteresowną po-
moc jej. Opowiedziała nam też niezwykłą historię, którą chy-
ba warto się podzielić. W czasie, kiedy zdrowie i życie pani 
Uli były mocno zagrożone, nasza bohaterka miewała różne 
sny, które czasem mieszały się z rzeczywistością. W jednym 
z nich występował sam Bóg, który w tym śnie każdemu dawał 
małe ziarenko do zasadzenia w ziemi. Pani Ula również takie 
dostała, jednak po przebudzeniu się nie pamiętała, co to do-
kładnie było za ziarenko. Nie mogła sobie tego przypomnieć 
i nie dawało jej to spokoju. Po powrocie do domu ze szpitala 
wraz z mężem udała się na spotkanie do naszego ceradzkie-
go księdza proboszcza Krzysztofa Borowicza, by podzięko-
wać mu za pomoc i zaangażowanie. Gdy państwo Sutkowy 
spytali księdza, co mogą zrobić, żeby się jakoś odwdzięczyć, 
ksiądz proboszcz zaproponował, żeby… zasadzili cydr libań-
ski… Rzecz to o tyle niezwykła, że poniekąd wyjaśniła kwe-
stię z ziarenkiem ze snu, prawda?

Organizacja Koncertu nauczyła nas tak wiele, że postano-
wiliśmy, że będzie to od teraz wydarzenie cykliczne organizo-
wane co roku.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z historią pani Uli 
i do wpłat na jej konto na :

https://www.siepomaga.pl/ula-sutkowy
Organizatorzy Koncertu:

~ Samorząd Uczniowski, Małgorzata Floraszek, Marta Anders

Koncert charytatywny „Serce dla Uli”

Chciałabym, aby wszyscy dowiedzieli się, jak wspaniali 
ludzie tworzą Gminę Tarnowo Podgórne. Na „Słodką 
Niedzielę” mieszkańcy Ceradza Kościelnego przeka-

zali ponad 40 blach wypieków: torty, ciasta, łakocie. Zajęli 
się całą logistyką i wyczekiwali pod kościołem chętnych na 
łakocie za „co łaska”. A łaska ludzi okazała się wielka! Ze-
brano ponad 11 tysięcy zł. Kolejnym projektem był kiermasz 
charytatywny. Również dzieci ze szkoły podstawowej w Cera-
dzu Kościelnym chciały dołożyć swoją cegiełkę do tego przed-
sięwzięcia i stworzyły koncert charytatywny „Serce dla Uli”, 
na którym prezentowały swoje umiejętności. Przełamywali tre-
mę, wstyd, opory i nieśmiałość. (…) Przedszkole „Stokrotka” 
założyło specjalną grupę „Przedszkolaki dla Uli”, gdzie ro-
dzice i ich podopieczni mogli wpłacać darowizny. Przedszkole 
„Bajkowa Akademia w Lusówku” w Walentynki sprzedawało 
gadżety w formie serduszek, rękodzieła pod hasłem „Całym 
sercem z Ulą”. Ponad 1000 osób wsparło mnie na siepomaga.
pl. Nie jestem w stanie zliczyć, ile osób wsparło mnie modli-
twą, z Księdzem Proboszczem na czele. Mnie – osobę, która 

w tej Gminie spędza zaledwie 3. rok swojej egzystencji. Moż-
na powiedzieć, że jestem dość anonimową, obcą osobą. Mimo 
tego mieszkańcy stanęli na rzęsach, by wyrwać mnie najpierw 
z objęć śmierci, a potem wyjąć mnie z ram mojego skrajne-

Ula Sutkowy
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go inwalidztwa. Dali mi motywację do podjęcia beznadziejnej 
walki o  zdrowie i powrót do rodziny. Swoją dobrocią zmusili 
mnie do pracy nad sobą. To właśnie dzięki ich wsparciu, odda-
niu i poświęceniu jestem tu dziś między Wami. 

Pragnę, by ludzie dowiedzieli się, że nie uratowali tylko 
jedno, moje serce, ale także serce mojego męża, który sta-
nął przed wizją samotnego rodzicielstwa bez wsparcia rodzi-
ców i teściów, mieszkających na Mazurach. Są jeszcze dwa 
dodatkowe, małe serduszka moich dzieci, które na ponad  
5 miesięcy straciły swoją mamę. Kolejne 2 serca to moi 

rodzice, którzy dwukrotnie na przestrzeni 2 lat stanęli przed 
wizją utraty swoich dzieci. Przyjaciół i znajomych  też nie 
mogę pominąć.

Ludzie muszą wiedzieć, jak wiele dla mnie uczynili. Jak wiel-
ką mają oni moc. Ocalili mnie i moją rodzinę. A także pokazali 
nam wszystkim, że nie jesteśmy sami, że w chwili kompletnej 
katastrofy możemy liczyć na siebie nawzajem, że umiemy się 
zjednoczyć, połączyć w empatii i działać. Osiągając widoczne, 
miarodajne efekty.

~ Ula Sutkowy

Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i ga-
stronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani 
dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 maja 2022 r. W roku nabycia zezwolenia 
lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej, do-
konuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności 
zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
Podstawowa:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alko-

holu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% 

do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu.

Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w któ-
rym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:

• 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 
alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej warto-
ści sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

• 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% 
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku po-
przednim,

• 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powy-
żej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszcze-
gólnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła 
wartości, w których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysoko-
ści określonej w pkt. 1.

Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę 
dokonania wpłaty na rachunek tutejszego urzędu potwierdzo-
nej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę 
lub przelew.

Warunkiem potwierdzenia sprzedaży wyrobów alkoholo-
wych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posia-
danie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez 
uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy 
z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

• zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwo-
lenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu zło-
żenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży 
oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodat-
kowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2,

• zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwole-
nie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu doko-
nania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 
dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wnie-
sie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5, powiększonej 
o 30% tej opłaty,

• zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 zezwolenie cofa się w przy-
padku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu 
o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania 
opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę 
przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia 
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania de-
cyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fał-
szywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystą-
pić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upły-
wie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 
18 ust. 11).

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – ra-
chunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr 
rachunku: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Bliższych informacji na powyższy temat udziela Jolanta 
Kaźmierczak tel. 61 8959 260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

Podstawa prawna; Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (tekst jednolity: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1119 z późniejszymi 
zmianami).

~ edg

Termin płatności II raty 2022 r.
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
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v7 urodziny
na sportowo

cena: 179pln
start: 20:00
koniec: 2:00

*liczbamiejsc ograniczona
*zapisy akademia@tarnowskie-termy.pl z dopiskiem -Maraton Aqua Fitness

19:00 - 20:30

zapisy: akademia@tarnowskie-termy.pl do 22maja 2022

MARATONAqua Fitness
25.05.22

7
Wpisowe - 10 pln / 3h za każdego uczestnika
płatność w dniu zawodówwkasach Tarnowskich Term
powcześniejszych zapisach.

29.05.22

28.05.22

START 14:00 Zawody Pływackie Sztafet RodzinnychOPEN
(rodzic + dziecko)

konkurencje:
50m - sztafeta stylem dowolnym
50m - sztafeta ratownicza
50m - sztafeta z wylosowanym przedmiotem

URODZINOWA
noc
saunowa
bilety do nabycia w kasach Tarnowskich Term lub na rezerwacje.tarnowskie-termy.pl/bilety

10 pln/2h
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2200 ppllnn**
bilet ulgowy na ccaałłyy ddzziieeńń za
ŚWIĘTUJ ZNAMIDZIEŃDZIECKA
1.06.22

29.05.22

* upominki dla najlepszego zawodnika w kategorii wiekowej
* ogłoszenie wyników na Facebooku Tarnowskich Term - 31.05.22

Zapraszamy uczestników od 6 do 12 r.ż.
do sportowej rywalizacji!

miejsce: plaża Tarnowskich Term
godzina: 10:00 - 14:00
wstęp: wolny

Tor przeszkód
dla dzieci

*regulamin promocji znajdziesz na www.tarnowskie-termy.pl

11:30 - zapisy
12:00 - 14:00 - zawody

9:00 - zapisy
9:30 - 11:30 - zawody stylem dowolnym,
dystans 25m w kategoriach wiekowych
oraz sztafeta rodzic + dziecko

ZAWODY PŁYWACKIE
AKADEMII PŁYWANIA

12.06.22
BASEN SPORTOWY

MAŁYBASEN SPORTOWY

* w razie pytań prosimy o kontakt: akademia@tarnowskie-termy.pl
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 kwietnia

LI sesja Rady Gminy VIII 
kadencji odbyła się 26 
kwietnia 2022 r. 25 pro-

jektów uchwał dotyczących sta-
nowienia prawa lokalnego to już 
norma, którą muszą rozpatrzeć 
radni. 

Omawianie projektów uchwał 
zaczęliśmy jak zwykle od spraw 
związanych z budżetem Gminy 
na 2022 r i Wieloletnią Progno-
zą Finansową. Koniecznym stało 
się dostosowanie planu docho-
dów i wydatków do faktycznego 
przebiegu zjawisk finansowych. 
Zaproponowane zmiany miały 
charakter drobnej nowelizacji 
i zyskały pełną akceptację Rady. 

Spośród projektów uchwał 
związanych z ładem przestrzen-
nym Rada podjęła decyzję 
o zmianach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzenne-

go: terenów w Batorowie przy 
ul. St. Batorego, ul. Rzemieśl-
niczej i Magazynowej w Prze-
źmierowie, w Chybach przy 
ul. Szkolnej (dz. nr 25 i 26/57), 
w Tarnowie Podgórnym dla te-
renów przy ul. Szkolnej, Rokiet-
nickiej i Czereśniowej oraz dla 
obszaru w Ceradzu Kościelnym. 
Rada wyraziła zgodę również na 
przystąpienie do opracowania 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla 
terenów w Sierosławiu dla dzia-
łek nr 24 i 11/31 przy ul. Krę-

tej, w Górze dla działek nr 15/14 
oraz dla układu drogowego w re-
jonie ul. Poznańskiej w Górze. 

Przyznano dotację celową na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie oraz roboty budowlane 
polegające na konserwacji i re-
stauracji polichromii na sklepie-
niu prezbiterium oraz podłuczu 
łuku tęczowego w kościele pw. 
św. Jadwigi i św. Apostoła w Lu-
sowie. 

Pozostałe projekty uchwał 
dotyczyły zagadnień z zakresu 
gospodarki nieruchomościami. 
Wyrażono zgodę na zakup dzia-
łek położonych w Górze, dwóch 
działek w Przeźmierowie, w Tar-
nowie Podgórnym i Wysogoto-
wie. Decyzją Rady wyrażono 
zgodę na odstąpienie od trybu 
przetargowej sprzedaży nieru-
chomości położonej w Tarnowie 
Podgórnym działek nr 963/11, 
1256/20 oraz 1256/22. Rada ze-
zwoliła na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy czę-
ści działki 80/29 w Tarnowie 
Podgórnym. Rada zdecydowa-
ną większością głosów wyraziła 
zgodę na zbycie nieruchomości 
przez wniesienie ich w drodze 
aportu rzeczowego do mienia 
spółki Tarnowskie Termy, która 
na tej działce ma wybuduje Ter-
malny Park Zdrowia. 

Poza tym Rada nadała nazwy 
ulic: w Jankowicach ul. Fol-
warczna, w Górze ul. Letnia 
i w Tarnowie Podgórnym – ul. 
Zaściankowa. 

Określono wykaz kąpielisk 
w Gminie – to kąpielisko nad 
Jeziorem Lusowskim o długo-
ści linii brzegowej 66 metrów. 
Organizatorem kąpieliska jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tar-
nowo Podgórne, a sezon kąpielo-
wy w 2022 r. wyznaczono od 26 
czerwca do 28 sierpnia. 

Rada podjęła uchwałę inten-
cyjną w sprawie likwidacji od-

działów przedszkolnych w Szko-
le Podstawowej im. Kawalerów 
Uśmiechu w Lusówku. Powo-
dem są trudne warunki lokalowe 
w placówce. 

W maju Radę Gminy cze-
ka wiele pracy związanej z wy-
daniem z profesjonalnej opinii 
w sprawie wykonania budżetu 
Gminy za 2021 r. Opinia owa 
jest niezbędna dla oceny działal-
ności organu wykonawczego do-
konywanej w celu wypełnienia 
procedury absolutoryjnej oraz 
dokonania analizy Raportu o sta-
nie Gminy Tarnowo Podgórne. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 24 maja 2022 r. 

 
~ Krystyna Semba 

Przewodnicząca Rady 

Przyznano dotację  

na konserwację 

polichromii 

 na sklepieniu 

kościoła 

w Lusowie

~ sprawozdanie



maj 2022 | sąsiadka~czytaj |    17

~ aktualności

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego nie usta-
ją w działaniach, które mają na celu pomoc finansową 
dla Piotrusia Zwirblisa. Chłopczyk urodził się w 2017 

r., z mózgowym porażeniem dziecięcym, choruje na postać 
spastyczną czterokończynową, dysplazję oskrzelowo-płucną, 
niedobór odporności, retinopatię wcześniaków I stopnia oraz 
ma problemy ze wzrokiem. Z racji przypadającej Niedzieli 
Palmowej, tydzień przed Świętami Wielkanocnymi, zreali-
zowaliśmy akcję sprzedaży palemek, przed dużym kościołem 
w tarnowskiej Parafii pw. Wszystkich Świętych. Przygoto-
waliśmy blisko 150 szt. wiązanek wielkanocnych, które były 
kupowane za dobrowolny datek, przez parafian uczestniczą-
cych w mszach świętych. Sprzedaż przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania, gdyż wielkanocne palmy rozeszły się w bardzo 
szybkim tempie. Prócz tego wielkim sercem wykazały się tak-
że osoby, dla których zabrakło palemek, a oni nadal zapełniali 
puszkę z pieniędzmi. Zebraliśmy kwotę 2504,84 złotych, któ-
re zostały przeznaczone na pobyt Piotrusia na Turnusie Re-
habilitacyjnym w Wągrowcu. Nieocenioną pomocą w przy-
gotowaniu kompozycji z palemek i bukszpanu wykazali się: 
Magdalena Kierzek, Joanna Pawlicka, Przemysław Łuczak 
oraz Bartosz Jóźwiak. Z kolei w sprzedaż palemek zaangażo-

22 kwietnia przypadał Światowy Dzień Ziemi. Z tej 
okazji Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórne-
go zaprosili mieszkańców do udziału w „Akcji 

sprzątania świata w Tarnowie Podgórnym”. Współorganiza-
torem tego wydarzenia był zespół Eco Team, składający się 
z pracowników firmy Schattdecor. Zaproszenie do tych dzia-
łań przyjęli mieszkańcy, rodzice z dziećmi, uczniowie tarnow-
skich szkół oraz harcerze ze Szczepu Harcerskiego „Bordowa 
Brać”, 31 PDH „Astra” i 31 JGZ „Bordowe Wilczęta”. 

Dla wszystkich zapewnione zostały rękawiczki oraz worki 
na śmieci z podziałem na segregację. Spotkaliśmy się na tere-
nie Parku 700-lecia Tarnowa Podgórnego, by na początku ak-
cji zasadzić sadzonki dwóch drzewek. Zanim je wkopaliśmy 
do ziemi, pod ich korzeniami umieściliśmy tzw. kapsułę cza-
su z podpisami wszystkich uczestników akcji. Kto wie może 
przyszłe pokolenia kiedyś ją odkryją? Następnie wyruszyli-
śmy w trasę sprzątając teren Sołectwa. Zaczęliśmy od Parku, 

w którym się zebraliśmy i podzieliliśmy na grupy sprzątające. 
Szczególnym poświęceniem wykazali się pracownicy firmy 
Schattdecor, którzy dzięki specjalnemu sprzętowi oczyszcza-
li dwa stawki zlokalizowane na terenie Parku w dużej mierze 
z butelek i puszek. Ekipy w różnych konfiguracjach poruszały 
się ulicami: Szkolną, 27 Grudnia, Cichą, Sasankową, Nową, 
Poznańską, Pocztową, Kruczą, Rokietnicką oraz Alejami Soli-
darności i Samorządności. Po dwugodzinnej wyprawie koniec 
akcji miał miejsce na Ogródku Sołeckim przy ul. Ogrodowej. 
Tam uczestnicy dostarczyli wszystkie zebrane śmieci. Po tak 
wyczerpującym zadaniu każdy zasłużył na odpoczynek i cie-
pły posiłek przygotowany przez Krzysztofa Mizerę z Bankie-
towej Strzelnicy. Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia wszyst-
kich zaangażowanych w to piękne dzieło. Dbajmy o naszą 
planetę, zostawmy czyste środowisko dla nas i dla przyszłych 
pokoleń. ~ Łukasz Duda 
 Sołectwo Tarnowo Podgórne

Wielkanocne palemki dla Piotrusia

wała się młodzież ze wspólnoty działającej przy tarnowskiej 
Parafii. Wszystkim wymienionym dziękujemy z całego serca, 
a szczególnie ofiarodawcom, którzy wsparli to dzieło. 

~ Łukasz Duda 
Sołectwo Tarnowo Podgórne

Akcja sprzątania świata w Tarnowie Podgórnym
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~ tcwp

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

z najczęściej pojawiających się zagadnień jest samochód oso-
bowy w działalności gospodarczej. Kontynuując temat, przy-
gotowaliśmy kolejne wyjaśnienia dotyczące kwestii zakupu 
i rozliczania samochodu osobowego w firmie.

1) Jak rozliczać VAT od zakupionego samochodu dla przed-
siębiorcy, który zamierza skorzystać ze zwolnienia z VAT

Pan Roman prowadzi jednoosobową działalność gospodar-
czą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W lutym 2021 
r. zakupił w ramach działalności gospodarczej środek trwały 
– nowy samochód osobowy o wartości około 110 000 zł net-
to. Odliczył 50% podatku VAT od faktury zakupowej, wpro-
wadził samochód do ewidencji środków trwałych. Z dniem 1 
lipca 2022 r. zamierza skorzystać ze zwolnienia ze sprzeda-
ży VAT ze względu na wysokość obrotów (obroty firmy nie 
przewyższają 200 000 zł). Samochód będzie nadal użytkowa-
ny w firmie.

Pytania:
- czy pan Roman może korzystać ze zwolnienia VAT?
- jak rozliczyć ubiegłoroczne odliczenie 50% VAT przy za-

kupie? 
Odpowiedź: 
Pan Roman może korzystać ze zwolnienia VAT pod warun-

kiem, że upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił 
prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia i ob-
roty nie przekroczyły łącznie w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 200 000 zł. 

W związku z tym, że pan Roman wybierze zwolnienie w po-
datku VAT,  będzie zobowiązany do częściowego zwrotu po-
datku odliczonego i dokonania odpowiednich korekt w dekla-
racjach VAT (okres trwania korekty 5 lat od momentu zakupu). 
W przypadku pana Romana przeznaczenie samochodu do 
sprzedaży zwolnionej spowoduje konieczność dokonania ko-
rekty 4/5 części podatku odliczonego przy nabyciu samochodu 
i tym samym zwrotu tego podatku do urzędu skarbowego. Ko-
rekty w wysokości - po 1/5 podatku odliczonego przy nabyciu 
samochodu będzie obowiązany dokonać po zakończeniu 2022 
r. oraz w trzech kolejnych latach (zakładając, że w latach tych 
podatnik nie stanie się ponownie czynnym podatnikiem VAT.).

Podstawa prawna:
art. 113 ust. 1, ust. 11, ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.); art. 91 ust. 7, art. 91 ust. 2, art. 91 ust. 7e 
ustawy o VAT ust. 11, ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 
685 ze zm.).

2)  Sprzedaży używanego samochodu osobowego zakupione-
go od osoby prywatnej – konsekwencje VAT

W 2019 r. pani Lucyna jest czynnym podatnikiem podat-
ku VAT, na potrzeby prowadzonej działalności gospodar-
czej zakupiła samochód osobowy od osoby prywatnej na 
podstawie umowy kupna - sprzedaży (bez VAT). W kolej-
nych latach pani Lucyna odliczała VAT z faktur za paliwo, 
mycie i naprawy tego samochodu. 

Pytanie:
Czy przy sprzedaży samochodu zakupionego na podsta-

wie umowy (bez VAT) należy naliczyć podatek VAT? 
Odpowiedz: 
Istnieje kilka rozwiązań w tym stanie faktycznym: 
1. Opodatkowanie.
Sprzedaż samochodu, który został nabyty i użytkowany 

w ramach działalności gospodarczej jest czynnością opodatko-
waną. Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatne dostawy 
towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), 
o ile dokonywane są przez podatnika działającego w takim 
charakterze (art. 2 ust. 1 lit. c dyrektywy VAT), tj. następują 
w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. 

2. Procedura VAT marża. 
Pani Lucyna może dokonać sprzedaży samochodu w ra-

mach procedury VAT marża. 
W określonych przepisami sytuacjach dostawy towarów 

używanych, mogą być opodatkowane według szczególnej 
procedury opodatkowania marży. Istotą tej procedury jest 
opodatkowanie marży, tj. różnicy między kwotą sprzedaży 
a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Ta pro-
cedura może być stosowana do dostaw towarów (w tym sa-
mochodów osobowych) używanych, które zostały nabyte od 
podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, 
w tym od osób prywatnych, jeżeli podatnicy nabywali towa-
ry używane, przewidując ich odsprzedaż w przyszłości, po 
okresie używania w prowadzonej działalności.

3. Wycofanie na cele osobiste i następnie sprzedaż. 
Pani Lucyna może wycofać samochód z działalności i na-

stępnie sprzedać jako osoba fizyczna. 
W związku ze sprzedażą pojazdu osoba fizyczna, nie bę-

dzie działała w charakterze podatnika VAT, a w konsekwen-
cji sprzedaż auta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT 
(m.in. nie będzie udokumentowana fakturą, umowa sprzedaży 
będzie zaś podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 
o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takim przy-
padku należy pamiętać, że poprzedzające sprzedaż wycofanie 
samochodu na cele osobiste będzie podlegać opodatkowaniu 
VAT, jako nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy 
o VAT). Podstawa opodatkowania tej nieodpłatnej dostawy 
towarów powinna zostać ustalona – ze względu na brak pra-
wa do odliczenia przy nabyciu samochodu – w sposób szcze-
gólny. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

RUBRYKA KSIĘGOWA TCWP

Samochód osobowy w działalności 
gospodarczej – studium przypadków cz. 2
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12 zajęć tanecznych dla se-
niorów z formacji Senior 
Dance Stars, spotkania 

z młodzieżą, odwiedziny samotnych se-
niorów w Domu Seniora oraz konsulta-
cje i wsparcie psychologiczne dla osób 
w trudnej sytuacji emocjonalnej, w tym 
dla uchodźców z Ukrainy. Tak wygląda-
ły nasze działania w kwietniu. Każdej 
aktywności towarzyszył przyjacielski 
przytulas, życzliwość i moc pozytywnej 
energii.

W Domu Seniora za sprawą wolon-
tariuszki Oli Pempery byliśmy świad-
kami ogromnego wzruszenia, bowiem 
kolorowe włóczkowe ptaszki przez nią 
wykonane przywołały w mieszkańcach 
domu wspomnienia zabaw z dzieciń-
stwa. Popularną onegdaj „zośkę”, któ-
rą można było rzucać lub żonglować. 
Te kolorowe małe ptaszyny przeniosły 
ich do czasów błogiej beztroski i chwil 
spędzonych z rówieśnikami z ławy 
szkolnej. Dodatkowo wspólne śpiewa-
nie, rozmowy i kartki wykonane przez 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 

w Przeźmierowie pod opieką artystycz-
ną Dawida Dopieralskiego dopełniły na-
szą wizytę i sprawiły samotnym senio-
rom wielką radość.

Z młodzieżą omawialiśmy tegoroczny 
plan działań w Akademii Młodych Or-
łów, w której znajdą się m.in. warsztaty 
związane z rozwojem kompetencji tzw. 
miękkich oraz z zakresu rozwoju osobi-
stego. Zajęcia rozpoczną się w drugiej 
połowie roku i obejmą grupę 20 osób.

Maj zapowiada się równie pracowi-
cie. Przed nami rozpoczęcie cyklu spo-

tkań z różnymi specjalistami w VI edy-
cji projektu „Piękni i zadbani w każdym 
wieku”. Plenerowe lekcje tańca z na-
szym instruktorem Patrykiem Nowa-
kiem i mini występ formacji tanecznej 
„Senior Dance Stars” podczas uroczy-
stych obchodów Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne. Serdecznie zapraszamy dzie-
ci, młodzież, dorosłych i seniorów do 
wspólnej międzypokoleniowej zabawy 
w rytmach salsy, cha-cha i bachaty. Star-
tujemy 28 maja o godz. 16.00 w Parku 
700-lecia w Tarnowie Podgórnym. Bę-
dzie się działo! 

 Z wiosennymi pozdrowieniami
~ Maja Stępień wraz z Zespołem  

Fundacji „Nigdy nie jest za późno”

Projekty: Active Dance, Akademia 
Młodych Orłów oraz Piękni i zadbani 
w każdym wieku, są współfinansowane 
z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. 
Wizyty w Domu Seniora oraz wsparcie 
psychologiczne w projekcie „Nie jesteś 
sam, realizujemy ze środków własnych”.

~ stowarzyszenia

pejskiej wynika bowiem, że w takich przypadkach podstawę 
opodatkowania stanowi cena nabycia części składowych (lub 
podobnych części składowych), przy których nabyciu przysłu-
giwało prawo do odliczenia, określona w momencie przeka-
zania (zob. wyrok z 17 maja 2001 r. w połączonych sprawach 
C-322/99 i C-323/99). W konsekwencji podstawa opodatko-
wania tego nieodpłatnego przekazania będzie zapewne nie-
wielka, a być może w ogóle nie wystąpi (jeżeli takie części 
składowe ze względu na zużycie nie mają już wartości ryn-
kowej).

W nawiązaniu do powyższego, o ile pani Lucyna nabyła 
samochód z zamiarem jego odsprzedaży w przyszłości (po 
okresie używania w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej) – najkorzystniejsza z punktu widzenia VAT będzie 
sprzedaż tego pojazdu z zastosowaniem procedury marży. 

Cena sprzedaży samochodu będzie niższa od ceny jego zaku-
pu, co spowoduje, że podstawa opodatkowania VAT z tytułu 
jego dostawy będzie „zerowa” i VAT z tytułu sprzedaży samo-
chodu nie wystąpi.

Podstawa prawna
art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 29a oraz art. 120 usta-

wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.); art. 2 ust. 1 lit. c dyrek-
tywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólne-
go systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 2006 
r. L 347, ze zm.); art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 2 pkt 4 ustawy 
z 9 września 2000 r. 

~ TCWP

Pracowity kwiecień
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~ stowarzyszenia

Pośród różnorodności form ob-
chodzenia Świąt Wielkanocnych, 
grupa Słuchaczek i Słuchaczy na-

szego UTW (i nie tylko) wybrała rów-
nie ciekawy sposób. Czas, niezakłóco-
ny zgiełkiem kulinarnych przygotowań, 
spędziliśmy w OW Dominikana w Sia-
nożętach.

Zachowując tradycje przygotowań, 
mogliśmy umilić sobie czas spacerami 
brzegiem morza, owiewani zefirkiem 
w blasku wiosennego słońca.

Bliskość takich miejscowości jak 
Ustronie Morskie, gdzie stoi konsekro-
wany w 1986 r. neogotycki Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Św., pozwala-
ła na zaspokojenie potrzeb duchowych, 
natomiast  Podczele, w których ustano-
wiony w 1996 r. Ekopark Wschodni, sy-
cił pięknem i spokojem otaczającej nas 
przyrody. Był też czas na rozrywkę.

 Z ciekawostek pomiędzy Podczelem 
a Sianożętami, w Bagiczu, w ramach 
remilitaryzacji Niemiec w latach 1935-
1939 zostało wybudowane lotnisko woj-
skowe, które w 1945 r. zostało jedną 
z najważniejszych baz lotniczych Ukła-
du Warszawskiego. Obecnie loty wyko-
nują jednostki prywatne.

A przed nami zielony, kwitnący 
MAJ

Nie powiem nic oryginalnego. Nie ma 
piękniejszego miesiąca. Co prawda je-
sień oszałamia nas gamą pięknych barw, 
lecz świeża, soczysta zieleń, zapachy, 
kwitnące krzewy, drzewa i złociste łany 
rzepaku to bajka. Cudze chwalicie…

Po świątecznym wypoczynku, po 
okresie słodkiego lenistwa i objada-
nia się jajkami, szynkami, mazurkami 
i babkami różnego kształtu i smaku, na-
sze żołądki nareszcie mogą odpocząć, 
a my zużywamy więcej siły i wciąga-
my brzuchy przy zapinaniu pasków czy 
guzików. A może tak, kije i marsz nad 
brzegiem jeziora na trasie Lusowo – Lu-
sówko? W przedostatnią sobotę kwiet-
nia było nas 28 osób. Chodzimy w każ-
dą sobotę o godz. 9.00. Zapraszamy 
chętnych, ruch to zdrowie. 

Jak co roku, uczestniczyliśmy w ob-
chodach Święta Konstytucji 3 Maja. 
Nasi przedstawiciele, wraz z pocztem 
sztandarowym, wzięli udział we mszy 
w intencji Ojczyzny, po czym złożyli 
kwiaty pod pomnikiem w parku im. J. 
Wojkiewicza. 

Uprzejmie przypominamy, że w środę 
25 maja dr Łukasz Ratajczak wygłosi 
ostatni w bieżącym roku wykład „Tata 
jest The Best” o nowej roli ojca w no-
wej rodzinie. Serdecznie zapraszamy na 
godz. 17.00 do SP w Tarnowie Podgór-
nym.

W sobotę, 4 czerwca, po raz IX za-
praszamy na Spartakiadę Seniorów 
Gminy Tarnowo Podgórne. Zapew-
niamy dojazd, super konkurencje, kawę 
i dobrą zabawę. Szczegółowe informa-
cje w komunikatach.

~ Maria Zgoła

Wspaniała wiosenna pogoda, a wiosna w pełnym roz-
kwicie ukazuje nam piękno miesiąca maja. My, se-
niorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pędzimy 

na spotkanie zatytułowane „Wycieczka w Nieznane”, a znamy 
wyłącznie godzinę odjazdu autokaru. Gdzie…? dokąd...?

Z bijącymi sercami próbujemy odgadywać trasę pieczołowi-
cie zaplanowaną i skrywaną przez organizatorkę Prezes Irenę 
Szewczyk i Franciszka Jakóbca.

Po godzinie jazdy pierwsza niespodzianka: docieramy do 
drewnianego kościółka parafialnego w Wierzenicy. Chary-
zmatyczny proboszcz opowiada cudownie o jego historii, 

mieszczących się zabytkach i niezwykłych zdarzeniach. Kon-
templujemy niezwykłe piękno tego miejsca.

Okazuje się, że dalej udajemy się do Kicina. Tam mieści się 
również przepiękny stary kościółek z wyjątkową historią, opo-
wiedzianą przez rozkochanego w tym miejscu i dobrze znane-
go mieszkańcom miejscowego przewodnika.

Cały czas oczekujemy oczywiście dalszych niespodzianek. 
I one mają miejsce: Dziewicza Góra, mieszcząca się w otuli-
nie Puszczy Zielonka. Jak przystało na seniorów wszyscy bez 
wyjątku wdrapujemy się na nią, podziwiając piękną wieżę wi-
dokową, wcześniej pokrzepieni wspaniałą kawą i cudownymi 
świeżymi drożdżówkami.

Następny przystanek – Owińska. Park orientacji przestrzen-
nej – przestrzeń znana i uznana w całym kraju, służąca rehabi-
litacji osób z dysfunkcją wzroku. Szał!

Ale to nie koniec niespodzianek. Docieramy tym razem do 
Biedruska. Przepięknie  położony pałac o bogatej przeszłości. 
Rozkoszujemy się w jego wnętrzu wspaniałym obiadem, a po-
tem przechadzamy się po pięknym parku. W drodze do Tar-
nowa zatrzymujemy się na parkingu leśnym i udajemy się do 
Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” – to zrekonstruowany 
XV-wieczny drewniany młyn wodny. 

Jak ten czas szybko przeleciał. Było tak pięknie! Ach ten 
maj! ~ Bożena Walczak

Projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne

Za nami Wielkanoc, przed nami maj!

Wycieczka w nieznane
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„Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznawać”. Właśnie 
tak brzmi szósty punkt Prawa Harcerskiego. Podczas naszych 
zbiórek czy wyjazdów niezwykle ważny jest dla nas kontakt 
z naturą. Stale uczymy się o niej czegoś nowego, zastanawia-
my się jak o nią dbać i staramy się zarazić tą troską o przyro-
dę innych. Z tego powodu nie mogły nas ominąć wydarzenia 
z okazji Dnia Ziemi, które odbyły się na terenie naszej Gminy. 

W Baranowie 24 JGZ Bordowe Kamyki i 24 PDH Orbis 
wzięły udział w sołeckim sprzątaniu świata. Zuchy z wielkim 
zaangażowaniem podeszły do tego zadania, czego dowodem 
jest czysta okolica oraz 9 worków zapełnionych w godzinę! 
A harcerze porządkowali okolice pomnika Miłosierdzia Bo-
żego.

Gromady i drużyny z Tarnowa również wzięły udział w so-
łeckim sprzątaniu świata. Wspólnymi siłami zuchy z 31 JGZ 
Bordowe Wilczęta i harcerze z 31 PDH Astra posprzątały Park 
700-lecia oraz tarnowskie ulice.

Bardzo cieszy nas, jak wielu członków naszego Szczepu po-
stanowiło wziąć udział i sprawić, aby okolice, w których ży-

jemy, stały się jeszcze piękniejsze. Niestety, Dzień Ziemi jest 
tylko raz w roku, a śmieci w parkach czy na skwerach przy-
bywa każdego dnia. My zamierzamy regularnie dbać o porzą-
dek na naszych ulicach m.in. podczas wyjść czy zbiórek, tak 
jak robiliśmy to dotychczas. I oczywiście zachęcamy do tego 
wszystkich i każdego z osobna! 

Czuwaj! ~ Szczep Harcerski Bordowa Brać

~ stowarzyszenia

Dzień Ziemi po harcersku

Placówki powiatu poznańskiego, które na co dzień pro-
wadzą terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawno-
ściami (WTZ, ŚDS), zapraszamy do udziału w Konkur-

sie Fotograficznym. 
Jeżeli w trakcie wspólnych wyjść, wycieczek z Uczestnika-

mi, urzekły Was kwiaty i udało się je uwiecznić na zdjęciu, to 
serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie pod 
tytułem: „Świat kwiatów wokół nas w ujęciach osób z niepeł-
nosprawnościami”. 

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 30 września 2022 r. 
Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdą Państwo 

na stronach www.roktar.pl, www.powiat.poznan.pl oraz pod nr 
tel. 500 420 323. Organizatorem Konkursu, który jest współ-
finansowany z budżetu powiatu poznańskiego, jest Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

~ Elżbieta Kram
Stowarzyszenie ROKTAR

Konkurs Fotograficzny ROKTAR

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 
poszukuje osób, które chciałyby opiekować się oso-
bami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi, w ich 

mieszkaniach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Proponujemy pracę w ramach umowy zlecenia. Wynagro-

dzenie w wysokości 19,70 zł brutto na godzinę oraz w wyso-
kości 29,55 zł brutto na godzinę za pracę wykonaną w niedzie-
lę i święta u osób samotnych w rozumieniu ustawy o pomocy 
społecznej.

Organizując pracę, staramy się zapewniać usługi opiekuń-
cze „po sąsiedzku”, w taki sposób, aby osoba zapewniająca 
opiekę zamieszkiwała w najbliższym sąsiedztwie podopiecz-
nego.

Możliwe jest zawarcie umowy zlecenia w wymiarze 2-3 go-
dzin dziennie, wg. możliwości czasowych osoby podejmują-
cej się zapewnienia usług opiekuńczych. 

Zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowany jest 
do potrzeb podopiecznego i obejmuje:

- mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pielęgnacja zlecona przez lekarza,
- układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie po-

zycji,
- posłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej i osobistej,
- karmienie chorego, o ile jego stan zdrowia wymaga tej 

czynności.
Zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o kontakt tele-

foniczny z Ośrodkiem,
tel. 61 8959 340 lub 61 8959 341.

~ Dariusz Nowakowski
Kierownik OPS Tarnowo Podgórne

Zostań opiekunem!
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~ stowarzyszenia

W kwietniu mija kolejna rocznica tragedii, jaka wy-
darzyła się wiosną 1940 r. w Katyniu. Z rozkazu 
Stalina w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i in-

nych miejscowościach zamordowano 21 768 obywateli pol-
skich, w tym około 10 tys. oficerów, podoficerów i szerego-
wych żołnierzy Wojska Polskiego. Wśród nich była jedna 
kobieta, córka gen. J.D. Muśnickiego, por. pilot  Janina Le-
wandowska. Jej czaszka pochowana jest w grobie rodziców na 
cmentarzu parafialnym w Lusowie. Jest to więc odpowiednie 
miejsce, by uczcić pamięć ofiar sowieckiego reżimu. 

9 kwietnia Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie zorganizowało uroczystości,  upamiętniające to 
wydarzenie. W obchodach brały udział władze gminne, przed-
stawiciele władz wojewódzkich i liczne stowarzyszenia. Urząd 
Wojewódzki reprezentowała Teresa Masłowska – pełnomoc-
nik ds. wsparcia środowisk kombatanckich, Starostwo Powia-
towe Piotr Zalewski – Członek Zarządu powiatu poznańskie-
go, Gminę Tarnowo Podgórne – Wójt Tadeusz Czajka oraz 
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Instytut Pa-
mięci Narodowej – Izabela Kopczyńska i Julia Kolanowska, 
17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną im. Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza – mjr Marcin Choda-
kowski, 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej im. 
Gen. Stanisława Taczaka – porucznik Mikołaj Klorek, Kura-
torium Oświaty i Wychowania – st. wizytator Bożena Chwa-
liszewska, Muzeum Powstańców Wielkopolskich z Lusowa 
– dyrektor, dr Michał Krzyżaniak, Stowarzyszenie „Katyń” 
– Wiceprezes Dobrochna Konrad, Poznański Klub Seniorów 
Lotnictwa Polskiego – Prezes Barbara Grześkowiak-Bocian, 
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyj-
nych oraz Stowarzyszenie „Sami Swoi” z Dopiewca – Zofia 
Dobrowolska, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918/1919 Zarząd Główny reprezentowali prezes Ta-
deusz Musiał oraz członek zarządu Jan Janiszewski, LO im. 
Powstańców Wielkopolskich z Tarnowa Podgórnego – dyr. 
Mirosława Przyłudzka-Moryl, SP im. Gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa – dyr. Kinga Grek-Kowalczyk, SP Lu-
sówko im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – dyr. Bożena Kry-
stianc, Kurkowe Bractwo Strzeleckie – prezes Stanisław Bą-
czyk, Związek Kombatantów i Uczestników Poznańskiego 
Czerwca 1956 r. – wiceprezes Piotr Sosiński, Wielkopolską 

Chorągiew ZHP reprezentował phm Piotr Pers, a Lusowo – 
sołtys Karolina Nowak. Udział w uroczystościach wzięli także 
mieszkańcy naszej Gminy oraz liczni członkowie naszego To-
warzystwa. Wielu z w/w gości zabrało głos, a w swych wypo-
wiedziach oprócz wspomnień o barbarzyńskiej zbrodni i o Ja-
ninie Lewandowskiej, odnosiło się także do aktualnej sytuacji 
na Ukrainie.

Uroczystość prowadziła prezes Towarzystwa Zofia Smo-
larz. Po przemówieniach członek Towarzystwa Aleksandra 
Ludwiczak zaprezentowała swój wiersz „Taniec pamięci”, 
a Sławomir Grajek odczytał modlitwę za poległych żołnierzy. 
Następnie goście złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakoń-
czenie uroczystości odśpiewano „Rotę”. Prowadząca obcho-
dy zaprosiła wszystkich gości do muzeum, przy którym rosną 
dwa świerki upamiętniające obie córki generała. Jeden z nich 
przywieziony z Katynia przez Krystynę Lewandowską ze Sto-
warzyszenia „Katyń” (zbieżność nazwisk przypadkowa) upa-
miętnia wspomnianą Janinę Lewandowską. Tam kilka słów nt. 
posadzonego świerku powiedział Sławomir Grajek i tam rów-
nież zapalono znicze. Chętne osoby miały możliwość zwie-
dzenia lusowskiego muzeum.

Tegoroczne obchody rocznicowe miały szczególny charak-
ter. Wojna toczącą się na Ukrainie, informacje, jakie docie-
rają do Polaków w związku z niepokojącymi zapowiedziami 
władz rosyjskich o likwidacji cmentarza polskiego w Katyniu 
oraz kolejne próby fałszowania historii mordu katyńskiego – 
to wszystko rodzi wielkie obawy, aby rok 1939 się nigdy nie 
powtórzył. Znów trzeba powtarzać: „Nigdy więcej wojny”.

Zainteresowanych tematem obchodów rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej zapraszamy na stronę TPGJDM na FB, gdzie znaj-
duje się obszerna fotorelacja z uroczystości.

~ TPGJDM
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Taniec Pamięci
Ziemio katyńska, ziemio śmierci
Golgotą Wschodu tyś nazwana.
Tam tańczą drzewa taniec pamięci, 
Byś zawsze była niezapomniana.
  Pamięci o tym, że polskim żołnierzom
  Nie dane było dożyć dni chwały.
  Ich wolność, dumę i młode życie
  Zabrały zdradzieckie strzały.
Drzewa tańczą swój taniec powoli.
Wiatr śpiewa smutne piosenki.
O tym    -    co Polskę tak bardzo boli,
O czasie zdrady i udręki.
  I drzewa tańczą, a wiatr szumi
  Swą smutną pieśń powoli,
  O tych Polakach, którzy nigdy do kraju
  nie wrócą z sowieckiej niewoli.
Wszyscy poszli już w zaświaty,
Żaden do apelu nie stanie.
Na ich mogiłach rosną kwiaty,
A pamięć o nich w ojczyźnie pozostanie.

~ Aleksandra Ludwiczak

Obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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~ absolwenci

I kiedy to minęło? Jeszcze niedawno stali w progu naszego 
Liceum po raz pierwszy – zaciekawieni, lekko stremowani 
i pełni nadziei – a tu już nadeszła chwila pożegnania. O kim 

mowa? O tegorocznych maturzystach Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.

W piątek, 29 kwietnia, pożegnaliśmy naszych abiturientów – 
ostatni rocznik uczniów, którzy przed pójściem do szkoły śred-
niej ukończyli gimnazjum, dlatego ich odejście miało również 
dodatkowy wymiar – kończyło pewien okres w systemie eduka-
cji. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Tarnowie Podgórnym, a dodatkowym 
aspektem podnoszącym rangę tego wydarzenia byli obecni go-
ście: Wójt Tadeusz Czajka, I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Julian Kieł-
czewski, Kierownik Wydziału Oświaty Agata Gidaszewska, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym Ha-
lina Topolewska,  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Aga-
ta Herda oraz Lucyna Zimna-Opat – Skarbnik Rady Rodziców 
naszego Liceum. Oczywiście nie mogło zabraknąć Dyrekcji na-
szego Liceum, Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl i  Pawła Dłużew-
skiego, nauczycieli, rodziców i przyjaciół absolwentów. 

Serdeczne przemowy, gratulacje, podziękowania i życzenia 
nadały uroczystości niepowtarzalnego charakteru. Zaprosze-
ni goście wręczyli nagrody uczniom naszego Liceum, którzy 
mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia. W tym roku Na-
grodę Wójta Gminy Tarnowo Podgórne otrzymała Emilia Pa-
łęza z klasy IIIAg za doskonałe wyniki w nauce (najwyższa 
średnia wśród maturzystów), wybitne osiągnięcia podczas licz-
nych turniejów Debat Oksfordzkich (indywidualnie i zespoło-
wo) oraz udział w finale Olimpiady Polonistycznej na etapie 
wojewódzkim. Z kolei Julian Kiełczewski wręczył nagrody dla 
„Uczniów-społeczników”, które otrzymali Aleksandra Schwarz 
oraz Michał Kubala z klasy IIICg za zaangażowanie w pracę Sa-
morządu Uczniowskiego, a w przypadku Michała Kubali rów-
nież za pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy. 

Głównym punktem programu było oczywiście wręczenie 
świadectw – trzyletnią, ciężką pracę naszych uczniów potwier-
dziły liczne świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody 
przekazane w dowód uznania za sukcesy i udział w wielu kon-
kursach i zawodach międzyszkolnych. Okazało się, że nasza 
młodzież nie tylko świetnie radzi sobie na konkursach przed-
miotowych, ale także ma ogromne sukcesy w sporcie. Wśród 
osób nagrodzonych znaleźli się również uczniowie, którzy z 
poświęceniem działali w ramach Szkolnego Koła Wolontaria-
tu. Ostatnim punktem programu był niezwykle zabawny występ 
artystyczny w wykonaniu uczniów klas trzecich po szkole pod-
stawowej.

Było uroczyście, pięknie i trochę smutno – smutno, gdyż 
zawsze trudno się rozstać z uczniami, z którymi zżyliśmy się 
przez trzy lata szkoły, z którymi dzieliliśmy wspaniałe chwi-
le, przeżywaliśmy wielkie sukcesy i czasami też małe porażki. 
Rocznik 2019-2022 bardzo mocno odczuł skutki pandemii, spę-
dzając w domach na nauce zdalnej ponad półtora roku, jednak 
wielomiesięczna izolacja nie pozbawiła tej młodzieży ogromnie 
ważnych umiejętności – dostrzegania ludzi wokół siebie, goto-
wości do pielęgnacji relacji koleżeńskich i chęci życia w praw-

Ale to już było

dziwym, a nie wirtualnym świecie – i to chyba powinniśmy po-
strzegać za ich ogromny sukces.

Jednak nasz smutek nie jest wielki – w końcu przed nimi całe 
dorosłe życie, w które wkraczają teraz pełni nadziei, oczekiwań 
oraz wiedzy. Cały świat stoi przed nimi otworem – wystarczy, 
że wyciągną rękę.

Wszystkim naszym maturzystom serdecznie gratulujemy 
ukończenia szkoły i życzymy doskonale zdanej matury oraz 
tego, aby bez względu na okoliczności zawsze patrzyli pozy-
tywnie w przyszłość, wierzyli w siebie i odważnie realizowali 
swoje marzenia, gdyż jak powiedział Johann Wolfgang von Go-
ethe: „Odwaga ma w sobie moc geniuszu”.

~ Hanka Piotrowska

Klasa III Ag

Klasa III Bg

Klasa III Cg
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Polonez Trzeciego Maja
Zgoda Sejmu to sprawiła
Że nam wolność przywróciła
Wiwat ! Krzyczcie wszystkie stany 
Niech żyje Król kochany!

Taka jest narodu wola
Za swych braci i za Króla
Obywatel każdy wszędzie
Życie swoje łożyć będzie

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam Nieba żywot dały
Wiwat ! Krzyczcie wszystkie stany
Niech żyje Król kochany! 

„Polonez Trzeciego Maja” powstał w 1791 r. na wieść 
o uchwaleniu przez Sejm Czteroletni Konstytucji, wyrażał ra-
dość i nadzieję w odrodzenie upadającej Rzeczypospolitej.

3 maja nasze bractwo uczestniczyło w obchodach roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy świętej i uroczy-
stym apelu pod pomnikiem w Parku im. Wojkiewicza siostry, 
bracia oraz sympatycy udali się na strzelnicę. Świętowanie 
rozpoczęliśmy odśpiewaniem pieśni „Wiwat Maj” pod prze-
wodnictwem brata Marka Czajki. Trudno sobie wyobrazić 
świętowanie bez rywalizacji strzeleckiej – jako pierwszy strzał 
oddał do tarczy 3-majowej Wójt Tadeusz Czajka. 

Strzelano do kilku konkurencji. Tarczę 3-majową zdobył 
Krzysztof Cieślik z KBS Tarnowo Podg, II miejsce – Walde-
mar Kubiak KBS Tarnowo Podg, III miejsce – Wiesław Ci-
chy KBS Tarnowo Podgórne. Puchar Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne: I miejsce – Waldemar Kubiak, II miejsce – Łukasz 
Szajkowski III miejsce – Piotr Rogacki. Tarcza Pistoletowa: 

I miejsce – Andrzej Pawlicki KBS Tarnowo Podg., II miej-
sce – Krzysztof Cieślik, III miejsce – Marek Szajkowski KBS 
Tarnowo Podg. Tarcza Pań: I miejsce – Joanna Rogacka KBS 
Tarnowo Podg, II miejsce – Edyta Skrzypiec, III miejsce – 
Halina Dutkiewicz KBS Tarnowo Podg. Tarcza Chybił-Tra-
fił: I miejsce – Piotr Owczarz KBS Tarnowo Podg, II miejsce 
– Edyta Skrzypiec, III miejsce – Franciszek Wudarski. Kara-
binek pneumatyczny: I miejsce – Janek Rogacki, II miejsce 
– Leon Wudarski, III miejsce – Kasia Rogacka, IV miejsce 

– Jan Szajkowski, V miejsce – Franek Wudarski, VI miejsce – 
Agata Szajkowska. Kura zestrzeliła siostra Halina Dutkiewicz 
KBS Tarnowo Podg, II miejsce – Piotr Rogacki, III miejsce 
– Waldemar Kubiak. Dziękuję wszystkim za udział w uroczy-
stościach oraz spotkaniu na strzelnicy. Mam pewność że na-
sze świętowanie będzie się powtarzać do końca świata i jeden 
dzień dłużej. 

Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek 
w godz. 16.00-20.00. Zapraszamy młodzież zainteresowaną 
sportem strzeleckim. 

Z brackim pozdrowieniem 

~ Stanisław Bączyk 
prezes KBS Tarnowo Podgórne. 

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie
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Ciesząc się ze spotkania, jazdę autokarem rozpoczęli-
śmy dostojnie od pieśni, zaintonowanej przez Prezesa 
Koła Juliana Kiełczewskiego: „Kiedy ranne wstają zo-

rze...”. I tak, 7 kwietnia, ruszyliśmy w jednodniową wyciecz-
kę, trasą Lubiń – Soplicowo – Turew, zorganizowaną przez 
aktyw Koła Seniorów w Przeźmierowie.

Wieś Lubiń k/Kościana jest siedzibą klasztoru benedykty-
nów, którego początki sięgają XI wu. Przebiega przez nią Dro-
ga św. Jakuba – wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. 
O klasztorze opowiadał nam miejscowy zakonnik. Dawny ko-
ściół romański stanowi prezbiterium kościoła dzisiejszego. 
W XVIII w. klasztor rozbudowano, a kościół przebudowano 
w stylu barokowym z rokokową amboną w kształcie jaskół-
czego gniazda. Benedyktyni, stosując się do wymagań reguły 
zakonu, w XII w. utworzyli skryptorium, w którym przepisy-
wano księgi liturgiczne, roczniki i dokumenty, a w później-
szym okresie przekłady fragmentów Pisma Świętego, zbiory 
kazań i kroniki zakonu. 

W krużganku klasztornym umieszczono tablicę, upamiętnia-
jącą przypuszczalny pobyt Mickiewicza w Lubiniu, a w jed-
nym z pomieszczeń urządzono „pokój Mickiewicza”. Klasz-
tor prowadzi też szkółkę drzew oraz produkuje likier ziołowy 
Benedyktynka. W 2009 r. zespół opactwa Benedyktynów zo-
stał uznany za Pomnik historii na mocy Rozporządzenia Pre-
zydenta RP. 

Drugi etap podróży to obiekty „Soplicowa” w Cichowie, 
które w 1999 r. znalazły się na planie filmowym „Pana Ta-
deusza”. Jedną z atrakcji jest możliwość spotkania ze zwie-
rzętami tresowanymi na potrzeby filmów. „…Nie tak Panowie 
Bracia w Wielkopolszcze było – Co za ład, co za zgoda, aż 
przypomnieć miło...”, „Wpadam do Soplicowa jak w centrum 
polszczyzny: Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny...” – 
to słowa Adama Mickiewicza. Dla niego dworek w Soplico-
wie i jego okolice były obrazem typowej polskiej wsi, w której 
życie mieszkańców płynie sielsko i spokojnie na typowych, 
zwyczajowych pracach i zabawach. Skansen tworzą: piętrowy 
lamus – do przechowywania sprzętu gospodarczego, narzędzi, 
zboża, żywności (dziś rupieciarnia), wozownia, spichlerz, staj-
nia, stodoła i kurnik.  

Ostatni etap to Turew, gdzie najważniejszym zabytkiem jest 
barokowy pałac Chłapowskich z XVIII w. z parkiem krajo-
brazowym. Przed rezydencją stoi głaz pamiątkowy ku czci 
Dezyderego Chłapowskiego – właściciela majątku, patrioty, 
twórcy wzorowego gospodarstwa rolnego i jednego z inicjato-
rów zasad pracy organicznej w Wielkopolsce. To tutaj generał, 
na wzór krajów zachodniej Europy, zaczął wprowadzać no-
woczesne metody uprawy ziemi i prowadzenia gospodarstwa 
rolnego. Jako pierwszy w Polsce zastosował dreny. Tutaj wy-
budowano jedną z pierwszych w województwie poznańskim 
cukrowni, potem gorzelnię (1843 r), browar i olejarnię. 

W budynkach obecnej gorzelni (z 1918 r.) działa miedzia-
ny aparat destylacyjny jednokolumnowy z 1985 r. o wyso-
kości 9,6 m, posiadający 20 półek wywarowych i 11 półek 
spirytusowych, na których odbywa się destylacja zacieru od-
fermentowanego. Dzienna produkcja to nawet 4000 l spiry-
tusu. Całość ogrzewa niemiecki kocioł z 1934 r. Przetwarza 

się tu na spirytus żyto, pszenżyto i ziemniaki, a czasami na-
wet kukurydzę (na Burbon – rodzaj amerykańskiej whisky). 
Gorzelnia Turew to także niezwykłe muzeum, unikatowe na 
skalę europejską. Kierownik Grzegorz Konieczny jest pasjo-
natem – od 2004 r. zbiera stare urządzenia gorzelnicze i do-
kumenty. Powstała piękna ekspozycja, też dookoła budynku, 
a w piwnicy także sala degustacyjna. Obdarzony niezwykłą 
charyzmą i specyficznym poczuciem humoru, jest dla wielu 
odwiedzających gorzelnię w Turwi synonimem fascynata go-
rzelnictwa, umiejącego w sposób niezwykle przystępny prze-
kazać zawiłości procesu technologicznego. Na uwagę zasłu-
gują zabytkowe, odnowione urządzenia, które służyły niegdyś 
gorzelnikom. Największe wrażenie robi maszyna parowa po-
chodząca z 1906 r, i kocioł parowy z 1905 r. Są tutaj pompy 
wodne, pompy zacierowe, stare podręczniki, dokumenty akcy-
zowe czy areometry, z których jeden pochodzi z 1863r. W Tur-
wi eksponaty nie tylko przetrwały, ale niektóre z nich są nadal 
są użytkowane. Zademonstrowano nam pracę pompy wodnej 
dwustronnego działania, bezpośrednio połączonej z pompą 
parową – wynalazku opatentowanego w USA przez Henry’e-
go R. Worthingtona w 1855 roku. Dzięki temu silniki parowe 
stały się bardziej kompaktowe i wydajne. Należy podkreślić 
udział firmy rzemieślniczej „TOMKO”, Tomasza Woźniaka 
– pasjonata z Przeźmierowa – przy remoncie / rekonstrukcji 
egzemplarza z 1934 r. Urządzenia takie – ze względu na ci-
śnienie robocze rzędu 10atm – podlegają Urzędowi Dozoru 
Technicznego w Poznaniu. 

Po zakończeniu zwiedzania i degustacji nalewek, pełni 
różnorodnych wrażeń zaśpiewaliśmy nasz hymn seniorów 
i w wesołej atmosferze wróciliśmy autokarem do domów. Se-
zon wycieczek został rozpoczęty.

~ Zbigniew Koczorski 

Seniorzy w Soplicowie i nie tylko



26    | sąsiadka~czytaj |  maj 2022

~ porady

Psychologia na co dzień 

ZAUFANIE, czyli kapitał społeczny
Cokolwiek chcielibyśmy w życiu zrobić, wybudować 

dom, założyć ogród, zrobić remont, pojechać na wy-
cieczkę, kupić komputer czy nowe ubranie potrzebny 

jest nam do tego kapitał. Bez niego ani rusz. Możemy co naj-
wyżej snuć mniej lub bardzie realne plany czy marzenia.

Dla budowania lepszej rzeczywistości społecznej, politycz-
nej, a nawet dla lepszego własnego samopoczucia w tej rze-
czywistości, jaką mamy tu i teraz nieodzowny jest nam od-
powiedni kapitał społeczny. Jedną z istotnych składowych 
kapitału społecznego jest zaufanie społeczne. W Polsce po-
ziom zaufania społecznego od lat pozostaje na niskim pozio-
mie. 

Zaufanie, mówiąc najogólniej, to wiedza lub wiara, że 
obiekt zaufania nie zawiedzie naszych oczekiwań. Wiedzę lub 
wiarę może zastąpić nadzieja, że nasze oczekiwania zostaną 
spełnione. Ale to nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze działa-
nie. Trzeba pokazać sobie samemu i innym, że zasługuje się 
na zaufanie, a to można udowodnić jedynie poprzez działanie. 
Poprzez konkretne zachowania, które pokażą, że jesteśmy fak-
tycznie tym za kogo się podajemy, za kogo chcemy uchodzić.

Obiektem zaufania może być drugi człowiek, zwierzę, przed-
miot, substancja, instytucja, społeczeństwo, bóstwo. Obiektem 
zaufania mogę i powinnam/powinienem być ja sama/sam. Za-
ufanie do sibie samego stanowi punkt wyjścia do budowania 
zaufania do innych, budowania kapitału społecznego. Budo-
wania lepszej rzeczywistości, budowania dobrobytu material-
nego, dobrostanu psychicznego.

W przypadku relacji międzyludzkich zaufanie dotyczy 
najczęściej uczciwości drugiej strony wobec nas, co nieko-
niecznie oznacza uczciwość wobec innych, na przykład w gru-
pie przestępczej. Zaufanie może, ale nie musi być odwza-
jemnione; jest jedną z podstawowych więzi międzyludzkich, 
zarówno w rodzinie jak i grupach społecznych, i bywa szcze-
gólnie cenne w sytuacjach kryzysowych. Zaufaniem obda-
rowuje się osobę, której się wierzy. Jest to pojęcie analizo-
wane w ramach wielu dyscyplin takich jak psychologia czy 
socjologia. Zaufanie jest podstawą więzi międzyludzkich. Ma 
ono również ogromne znaczenie podczas budowania stałego 
związku, gdyż staje się ono fundamentem udanego wspólnego 
pożycia. Gdy w związku lub małżeństwie pojawi się jego brak, 
grozi to rozstaniem, gdyż ciągłe podejrzenia mogą zaszkodzić 
dobrej komunikacji między partnerami. Wzbudzanie zaufania 
jest też częstą metodą działania przestępców, zwłaszcza oszu-
stów. Emocja zaufania jest doznawana także przez bardziej 
inteligentne zwierzęta.

Podważanie zaufania stanowi metodę niszczenia spójności 
i efektywności zarówno jednostki, jak i grupy. Począwszy od 
tych najmniejszych, rodzinnych, koleżeńskich, na strukturach 
państwowych i międzynarodowych kończąc. Każdy, kto życzy 
drugiemu źle, nieważne w jakim wymiarze, stara się w pierw-
szym rzędzie poodważyć zaufanie do siebie samego i innych. 
Skłócić, podzielić. 

Cechy zaufania to respekt (szacunek), uprzejmość, uczci-
wość, miłość i grzeczność. Oczywiście, obdarzanie zaufa-
niem wszystkich jest bezsensowne, ale brak zaufania do ko-
gokolwiek jest neurotyczne i głupie (D.J. Juvenalis, rzymski 
poeta). Na zaufanie trzeba zapracować, zdobycie zaufania 
wymaga czasu. Zdobywa się zaufanie krok po kroku, stracić 
można je w jednej chwili. Gdy tylko sobie zaufasz, będziesz 
wiedział, jak żyć (J . W . v o n  G o e t h e ) . M. Pasterski po-
daje trzy sposoby na budowanie zaufania do siebie: 

1. Ucz się psychologii
Im większa będzie Twoja wiedza na temat działania mózgu, 

tym bardziej zrozumiesz, że w Twojej psychice nic nie dzieje 
się przez przypadek.

2. Podważaj autorytety
Ślepa wiara w autorytet upośledza Twoją umiejętność 

samodzielnego myślenia. Sprawia, że skreślasz siebie na rzecz 
ludzi “ważnych”.

Nie chodzi o to, abyś nie miał autorytetów - chodzi raczej 
o to, abyś nie traktował ich jako nieomylnych nadludzi. Je-
śli zaufasz sobie i przestaniesz prowadzić wewnętrzną wojnę 
z sabą samym, będziesz wiedział jak pokierować swoim ży-
ciem znacznie lepiej niż jakikolwiek guru czy ekspert.

3. Szukaj odpowiedzi w sobie
Wiesz dużo więcej, niż Ci się wydaje. Usiądź w ciszy, za-

mknij oczy i spokojnym głosem wewnętrznym zadaj sobie od-
powiednie pytanie. Poczekaj na odpowiedź. Prędzej czy póź-
niej przyjdzie do Ciebie słowo, symbol lub wyobrażenie, które 
będzie dla Ciebie wskazówką.

Zachowania, które budują zaufanie to: mówienie wprost, 
okazywanie szacunku, dbanie o przejrzystość, naprawianie 
krzywd, okazywanie lojalności, wykazywanie się rezultata-
mi, doskonalenie się, konfrontowanie się z rzeczywistością, 
prezyzowanie oczekiwań, przejmowanie odpowiedzialności, 
umiejętność słuchania, dotrzymywanie zobowiązań, obdarza-
nie zaufaniem.

~ 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 wieku
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Dieta? Zacznij od głowy!
Nastawienie ma niebagatelne znacze-

nie! Zacznij odchudzanie od głowy i zo-
bacz, co się zmieni! 

Wydaje Ci się, że schudniesz od utrzy-
mania deficytu kalorycznego i sporej ak-
tywności fizycznej? Tak pewnie będzie, 
ale jeśli nie zaczniesz odchudzania od 
zmiany myślenia Twoje efekty szybko 
ulecą lub skończy się zaburzeniami od-
żywiania! Często popadamy w pułapki, 
które zamiast czynić zmianę nawyków 
przyjemnym, powodują u nas narastają-
cą frustrację i nienawiść do samych sie-
bie... 

Jak zacząć pracować nad głową? 
Przestań myśleć 0-1 
Nic w życiu nie jest czarno-białe! Ta-

kie myślenie doprowadzi Cię wyłącz-
nie do porażki! Twoja motywacja szyb-
ko zniknie przy pierwszej „porażce”. 
Takie myślenie nazywa się myśleniem 
WSZYSTKO ALBO NIC lub DYCHO-
TOMICZNYM. 

Nie stawiaj sobie nierealnych celów
Po co Ci cel, którego nie jesteś w sta-

nie osiągnąć? Zamiast wygórowanych 
wymagań stawiaj mniejsze i realne cele 
- ich osiągnięcie da Ci motywację do da-
lej walki!

Doceniaj sukcesy
Nawet te małe! W końcu sukces to 

sukces!
Nie myśl o porażkach
Brak siły na trening? Pokusa dese-

ru była silniejsza? Zdarza się najlep-
szym! Zamiast rozpamiętywać porażki, 
po prostu się z nimi pogódź! Wyciągnij 
wnioski i skup się na dotychczasowych 
sukcesach! Czas zmiany nawyków i od-
chudzania to czas ciągłej nauki! Dziec-
ko, zanim nauczy się chodzić wiele razy 
się wywróci. Zacznij siebie traktować 
jak takiego malucha, masz święte prawo 
popełnić błąd!

Nie dziel życia na okres diety i „wol-
ności”

Takie podejście sprawi, że szybko 
puszczą Ci hamulce! Zamiast wycze-
kiwać upragnionej wolności od diety, 
skomponuj taką, która sprawi, że wcale 
nie poczujesz, że na niej jesteś! Nie wy-
magaj od siebie zbyt wiele na raz. To po-
woduje niepotrzebny stres i frustrację. 

Każdego dnia bądź dumna/y z kilku 
małych sukcesów

Przemyśl lub zapisz to, co Ci się uda-
ło. Stwórz jedno miejsce, w którym za-
chowasz notatki – zeszyt lub słoiczek 
z karteczkami. Wracaj do swoich sukce-
sów i czytaj je co jakiś czas. Szybko zo-
baczysz, jak wiele udało Ci się osiągnąć, 
a Twoja lista sukcesów będzie znacznie 
dłuższa niż porażek! Każda mała rzecz 
to sukces, może to być posłodzenie her-
baty mniejszą ilością cukru, zjedzenie 
połowy porcji tortu na urodzinach babci 
lub odmówienie sobie batonika na zaku-
pach. 

W gabinecie często spotykam się 
z podobnym problemem. Zaczyna się 
niewinnie, np. od przyniesienia przez 
koleżankę ciasta do pracy, później po-
jawia się weekend, a wtedy pokus, któ-
rym ulega pacjent, jest znacznie więcej 
– grill, impreza, wesele... Pojawia się 
uczucie porażki, aktywność odchodzi 

na dalszy plan, tylko dlatego, że pacjent 
pozwolił sobie na zbyt dużo pyszności. 
Później zwykle przychodzi chęć powro-
tu do zdrowych nawyków, ale... od po-
niedziałku lub od Nowego Roku. Poja-
wia się ogromna frustracja, że znowu 
się nie udało. I tak w kółko. A cel coraz 
dalej! Jeśli błędny krąg odchudzania 
jest Ci znany, ZMIEŃ MYŚLENIE! 
„Wszystko albo nic” prowadzi wyłącz-
nie do porażki. 

Myślenie i podejście naprawdę zmie-
nia wszystko! Wszystkie zmiany nawy-
ków powinny wynikać z miłości do sie-
bie! Nie zaczynaj zmian z nienawiści do 
własnego ciała! 

dietetyk kliniczny  
mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl 
www.prozdrawiam.pl

~ porady

Z praktyki dietetyka

Tajemnica diety – poznaj największy sekret!

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne

warsztaty

MIEJSCE: 
Biblioteka Publiczna  
Gminy Tarnowo  
Podgórne 
ul. Ogrodowa 2a,  
62-080  
Tarnowo Podgórne
 
Wstęp wolny z wejściówkami. 
Liczba wejść ograniczona.  
Rezerwacja bezpłatnych  
wejściówek pod numerem  
telefonu 61 814 74 11.

dla dzieci  
w wieku 3-6 lat

17:00
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Dzisiaj chcemy zaproponować Państwu kilka nowości 
z naszych półek i mamy nadzieję, że każdy znajdzie 
dla siebie coś fascynującego. Zapraszamy oczywiście 

do Biblioteki, gdzie oprócz tych, dostępnych jest jeszcze mnó-
stwo innych gorących tytułów. Cieszy nas, kiedy z Biblioteki 
wychodzi  zadowolony Czytelnik z książką pod pachą.

„Tam, gdzie las spotyka się z niebem” – Glendy Vande-
rah

Niesamowicie oryginalna i magiczna historia, która za-
chwyca od pierwszej strony. Kiedy po śmierci matki oraz po 
walce z rakiem Joanna powraca do przerwanych studiów i po-
nownie zaczyna badać ptaki, chce udowodnić światu, ale tak-
że sobie, że trudne przeżycia nie załamały jej. Cisza i spokój 
Joanny zostają jednak przerwane, kiedy przed jej domem po-
jawia się tajemnicza dziewczynka. Ursa – bo tak ma na imię 
dziewczynka, twierdzi, że przybyła z gwiazd, aby zrozumieć 
ludzi. Odejdzie wówczas, kiedy zobaczy pięć cudów. Książka 
skłania do refleksji i do zastanowienia się nad relacjami mię-
dzyludzkimi. To literacka perełka, która poruszy każde serce 
i wzbudzi całą paletę emocji.

„Wstyd” – Robert Małecki
Lektura nie tylko dla miłośników historii kryminalnych, 

ale także lubiących wielowątkowe powieści. Julia Kamiń-
ska, zwana Karlą, jest byłą policjantką, która obecnie pracu-
je jako nauczycielka historii w liceum medycznym i samotnie 
wychowuje nastoletnich bliźniaków. Bohaterka, która nie do 
końca radzi sobie z tragiczną śmiercią męża, będzie musia-
ła zmierzyć się z kolejną traumą, tym razem śmiercią syna. 
„Wstyd” to nie tylko bardzo dobry, mocny thriller kryminalny, 
ale przede wszystkim opowieść o dramacie matki, która nie 
dostrzega problemów własnego syna zmagającego się ze swo-
ją tożsamością. 

„Cienie zła” Krystyna Mirek 
To ostatnia część trylogii Blizny Przeszłości, opowia-

dającej o losach Majki Sokołowskiej i mieszkańcach mia-
steczka Borki. Ostatni tom jest zdecydowanie spokojniejszy 
niż dwa poprzednie. Autorka skrupulatnie domyka wszyst-
kie wątki i losy poszczególnych bohaterów. Świetny thriller 
z psychologicznymi elementami, ale też z rozbudowaną war-
stwą obyczajową. Kto jest przyjacielem, a kto tak naprawdę 
jest odpowiedzialny za zbrodnię sprzed lat. Tom I – Blizny 
przeszłości, tom II – Dawne tajemnice.

„Skazanie” – Remigiusz Mróz
Tego autora chyba nie trzeba reklamować. Mróz przedsta-

wia dalsze perypetie Chyłki i Zordona. Niektórzy twierdzą, że 
autor powinien już zakończyć tę serię jakiś czas temu, inni nie 
wyobrażają sobie pożegnania z tą „mrozową” parą. „Skaza-
nie” to już 15 tom słynnej serii, w której dokonują się zmiany 
zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej głównej boha-
terki. Jak każda z części i ta wciąga, i intryguje.

„O włos” – Katarzyna Bonda
Nowa seria najpopularniejszej autorki powieści kryminal-

nych w Polsce, tym razem z detektywem Jakubem Sobieskim 
w roli głównej. W warszawskim Lesie Kabackim znalezione 
zostają zbezczeszczone zwłoki dwóch młodych dziewczyn, 
z „podpisem” mordercy – kosmykiem ludzkich włosów… Na 

początku wątek jest jakby stonowany, ale strona po stronie za-
czyna się rozkręcać. Trzeba śledzić poszczególne informacje, 
ponieważ każda z nich ma swoje znaczenie. „O włos” to wcią-
gający, wielowątkowy kryminał z powiązaniami, poszlakami 
i niespodziewanymi sytuacjami. 

„Czas niesprawiedliwych. Zapisane w pamięci” – Elżbie-
ta Jodko-Kula

Powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Jest to hi-
storia siedmiu rodzin z warszawskiego Żoliborza, które sta-
rają się przetrwać trudny czas wojennej zawieruchy. Autorka 
opisuje okres II wojny światowej, zaangażowanie młodych 
bohaterów w walkę z okupantem i ich determinację w wal-
ce o ojczyznę. Postacie historyczne oraz prawdziwe zdarze-
nia wplecione w powieść podnoszą jej walory. Jest to piękna 
książka o szacunku, o miłości oraz o sile przyjaźni. Powieść 
obyczajowa z historycznym tłem. 

„Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodź-
cami” – Monika Białkowska

To reportaż, który ukazuje historię uchodźców z różnych 
krajów: Afganistanu, Syrii, Iraku, Rwandy i Erytrei, którzy 
osiedlili się w różnych miejscach w Europie. Każda z nich po-
rusza i skłania do myślenia. Jest to książka dla tych, którzy 
uchodźców nie chcą traktować jak polityczny temat, ale jak 
ludzi. Nie ma znaczenia, po której stronie politycznego sporu 
o uchodźców stoimy. Białkowska każdemu z nas otwiera oczy 
na cierpienia ludzi o innym kolorze skóry, wyznających inną 
niż my religię, uczy tolerancji i zrozumienia. 

„Armenia. Obieg zamknięty” – Maciej Falkowski
To kolejna odsłona reportaży z serii Sulina, bardzo dobra 

książka o Armenii i o Ormianach. Autor opisuje nie tylko od-
ległą przeszłość, ale również teraźniejszość, codzienne życie 
mieszkańców z ich problemami i radościami. Opowiada o kul-
turze, tradycji, religii i zwyczajach. Większość historii zawar-
tych w książce poparta jest rozmowami ze zwykłymi miesz-
kańcami. Reportaż spodoba się na pewno wszystkim, których 
fascynuje ta część świata.

~ A.N.

Majowe propozycje
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

BILETY/WEJŚCIÓWKI:
• serwis Biletyna.pl (tylko bilety)
• Kino Sezamu: CK Przeźmierowo 
pół godziny przed seansem
• w biurze GOK SEZAM (ul. 
Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) 
od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w 
Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. 
w godz. 16-20; w CK Przeźmierowo od 
pon. do pt. w godz. 16-20

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

BIURO GOK SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

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

Zeskanuj i kup bilet

AF
ISZ

5/06
KOŚCIÓŁ Z LUSOWIE

NIEDZIELA
GODZ. 13:00

Lusowskie Spotkania Muzyczne: 
Duet: Ewa Guzowska (altówka) i Tomasz 
Kandulski (gitara)
Wstęp wolny

9/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

CZWARTEK
GODZ. 19:00

„Monologi z Szekspira” - grupa 
teatralna NOVI
Obowiązują bezpłatne wejściówki

4/06

6/06

PRZY DWORKU W SIEROSŁAWIU

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 19:00

Kwartet Aulus - koncert plenerowy,
Wstęp wolny

„... I melodia” - - koncert edukacyjny 
Prosinfoniki dla przedszkolaków

16/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 12:00

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

20/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: 
„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice 
Dumbledore’a”
Bilety: 18 zł

22/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

KINO SEZAMU dla dzieci: „Igrzyska 
zwierzaków”
Bilety: 14 zł

22/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 12:00

KINO SEZAMU dla dzieci:
 „Детективне бюро Лессі та Майї. Перша 
таємниця” („Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai: Pierwsza tajemnica ”)
Український дубляж, Безкоштовний 
вхід
bezpłatny seans w języku ukraińskim

27/05
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: „F_cking Bornholm”
Bilety: 18 zł

28-29/05
PARK 700-LECIA W TARNOWIE PODGÓRNYM

SOBOTA/
NIEDZIELA

Dni Gminy 
Tarnowo Podgórne 2022
Wystąpią m.in.: 
Grzegorz Hyży
Roksana Węgiel
Siostry Melosik
Wstęp wolny

3/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU: 
„Mała mama”
 Bilety: 18 zł

4/06
PRZY CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

SOBOTA 
GODZ. 16:00

MAŁA SCENA SEZAMU
Spektakl plenerowy:
„Ptasi baj” - Teatr Atofri
Wstęp wolny

10/06
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAMU:
„Złoto” 
Bilety: 18 zł

1-28/06
GALERIA W ROTUNDZIE W TARNOWIE PODGÓRNYM

„Prowadząca kontra uczestnicy” 
- wystawa prac uczestników 
Kół plastycznych z Tarnowa Podgórnego

12/06
DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

Jubileusz 100-lecia Koła Śpiewu 
im. Feliksa Nowowiejskiego
Wstęp wolny

PONIEDZIAŁEK
GODZ. 12:00
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Prezentujemy filmy wyświetlane 
w maju. Czerwcowy repertuar zosta-
nie podany wkrótce na www.goksezam.
pl oraz na profilu GOK SEZAM na Fa-
cebooku. Zachęcamy do śledzenia nas 
w internecie.

Dla dorosłych:
20.05 „Fantastyczne zwierzęta: Ta-

jemnice Dumbledore’a”,  reż. David 
Yates. Family/Fantasy/Przygodowy

Profesor Albus Dumbledore (Jude 
Law) wie, że potężny i zły czarodziej 

Gellert Grindelwald (Mads Mikkel-
sen) zamierza zawładnąć światem cza-
rodziejów. Nie mogąc powstrzymać go 
w pojedynkę, powierza to zadanie ma-
gizoologowi Newtowi Skamanderowi 
(Eddie Redmayne). Staje on na czele 
nieustraszonej drużyny, złożonej z cza-
rodziejów, czarodziejek i jednego dziel-
nego mugolskiego piekarza. W niebez-
piecznej misji natkną się oni na znane 
już i nowe zwierzęta oraz staną do wal-
ki z coraz liczniejszymi zastępami zwo-
lenników Grindelwalda. Ale jak długo 
Dumbledore będzie trzymał się z boku, 
skoro stawka jest tak wielka?

27.05 „Fucking Bornholm”,  reż. 
Anna Kazejak. Dramat/Komedia

Grupa przyjaciół wybiera się z dzieć-
mi na tradycyjny wyjazd na długi week-
end, który od lat spędzają na duńskiej 

wyspie Bornholm. Incydent między 
dziećmi wywoła falę kryzysu w ich re-
lacjach. Każda z par sprawia wrażenie 
szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? 
Czy żyją pozorami?

3.06 Mała mama, reż. Céline Sciam-
ma, Dramat / Fantasy

Czy potrafilibyśmy zaprzyjaźnić się 
ze swoim rodzicem, gdyby nasze wspól-
ne drogi przecięły się w czasie, kiedy 
oboje byliśmy dziećmi? Taka sytuacja 
przytrafia się ośmioletniej Nelly, która 

spotyka rówieśniczkę łudząco podob-
ną do swojej matki. To niecodzienne 
wydarzenie staje się punktem wyjścia 
do opowieści o przyjaźni, potrafiącej 
przekroczyć pokoleniowe bariery i za-
razem studium potęgi dziecięcej wy-
obraźni. Céline Sciamma, autorka na-
grodzonego w Cannes „Portretu kobiety 
w ogniu”, w swoim najnowszym filmie 
porusza motyw przepracowywania ża-
łoby (bohaterów poznajemy w momen-
cie odejścia nestorki rodziny), jednak 
na pierwszy plan wydobywa niezwykłą 
czułość rodzinnych relacji i celebruje 
ciekawość świata, którą zaraża nas mło-
dziutka Nelly.

10.06  Złoto, reż. Anthony Hayes, 
Thriller 

Dwaj nieznajomi w trakcie podróży 
przez pustynię natrafiają na najwięk-
szy samorodek złota, jaki kiedykolwiek 
został znaleziony. Szybko opracowują 

plan wydostania grudy złota i jej ochro-
ny. Pierwszy z mężczyzn wyrusza po 
niezbędny sprzęt. Drugi walczył bę-
dzie z przeciwnościami przyrody, dziki-
mi psami oraz tajemniczymi intruzami. 
A także z rosnącym przekonaniem, że 
został pozostawiony na pastwę losu.

Dla dzieci:
22.05 Igrzyska zwierzaków, anima-

cja
Urodzona optymistka Daisy marzy 

o tym, żeby wygrać wielkie zawody 
dla „Najstraszniejszych zwierząt świa-
ta”. Problem w tym, że będąc uroczym 
ssakiem z gatunku kuoka, przypomina-
jącym skrzyżowanie chomika z… kan-
gurem, ma nikłe szanse na rywaliza-

cję z największymi i najgroźniejszymi 
drapieżnikami planety. Ale od czego są 
upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać 
niemożliwego, Daisy rozpocznie trud-

ny trening pod okiem starego mistrza 
– Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność 
i intelekt, zrobi wszystko, żeby udo-
wodnić światu zwierząt, że wola wal-
ki i szansa na medale wcale nie muszą 
iść w parze z muskułami, groźnym wy-
glądem i długością paszczy, szpona czy 
ogona.

BEZPŁATNE SEANSE  
W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

22.05 godz. 12 „Детективне бюро 
Лессі та Майї. Перша таємниця” 
(„Biuro detektywistyczne Lassego 
i Mai: Pierwsza tajemnica ”)

Український дубляж, Безкоштовний 

вхід
Bezpłatny seans w języku ukraińskim 

Герої популярної серії фільмів от-
римують перше серйозне завдання. 
Конкурс Хаммарабі має шанс ста-
ти великою подією в школі Валле-
бі. Нагородою є старовинна книга, в 
котрій написано правила вирішення 
конфліктів. Перед самим початком 
конкурсу книга зникає за таємничих 
обставин. Без неї конкурс не може 
відбутись! Учні би даремно готува-
лись, а окрім того, школа би втрати-
ла престиж. Лессі та Майя з самого 
початку беруть участь у справі, нама-
гаючись знайти втарту. Енергійна та 
активна дівчинка є повною протидеж-
ністю сором’язливого Лессі. Чи діти 
розплутають клубок, дійшовши по 
нитці до кінця справи і як в розв’язу-

~ gok

Kino Sezamu zaprasza
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ванні загадки їм допоможе білий го-
луб?

Безкоштовний вхід 
Bohaterowie popularnej serii filmów 

otrzymują pierwsze poważne zlecenie. 
Konkurs Hammarabi ma szansę stać się 
wielkim wydarzeniem w szkole w Val-
leby. Nagrodą jest starożytna księga, 
w której spisano zasady rozwiązywa-
nia sporów. Tuż przed rozpoczęciem 
konkursu książka znika w tajemniczych 
okolicznościach. Bez niej konkurs nie 
może się odbyć! Uczniowie szykowa-
liby się na próżno, a w dodatku szko-
ła straciłaby swój prestiż. Od początku 
zaangażowani w sprawę Lasse i Maia 
podejmują próbę odnalezienia zguby. 
Energiczna i przebojowa dziewczynka 
jest zupełnym przeciwieństwem nie-
śmiałego Lasse. Czy dzieci dojdą po 
nitce do kłębka do finału sprawy i jak 
w rozwiązaniu zagadki pomoże im biała 
gołębica?

Przebojowy wstęp do popularnej serii 
filmów o przygodach młodych detekty-
wów. Wstęp wolny

Друзі з України!
Після сеансу запрошуємо на зу-

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

Культурний центр Пшезьмерово, 
вул 12, показ українською мовою, 
після показу запрошуємо до конфе-
ренц-залу.

Ми чекаємо на Вас! Команда GOK 
SEZAM

Kino Sezamu, Centrum Kultury Prze-
źmierowo, ul. Ogrodowa 13a, 62-081 
Przeźmierowo.

Przyjaciele z Ukrainy!
Po seansie filmowym zapraszamy 

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

Centrum Kultury Przeźmierowo, 
godz. 12, pokaz w języku ukraińskim, 
po seansie zapraszamy do sali konferen-
cyjnej.

Czekamy na Was!
~ Zespół GOK SEZAM

Znakomita muzyka, świetne aranże, gwarancja wysokie-
go poziomu wykonawczego – zarówno muzyki klasycz-
nej jak i standardów muzyki rozrywkowej. To wszystko 

zapewni Kwartet Aulos, który z okazji Dnia Wolności da kon-
cert na świeżym powietrzu przy Dworku w Sierosławiu. 

Zespół istnieje od 1997 roku, tworzą go absolwenci Akade-
mii Muzycznej – obecnie soliści orkiestry Teatru Wielkiego 
w Poznaniu: Karolina Modzelewska (flet), Mariusz Dziedzi-
niewicz (obój), Krzysztof Mayer (klarnet), Dariusz Rybacki 
(fagot). Przez wiele lat zespół występował jako Poznańskie 
Trio Stroikowe.

Od jesieni 2004 r. po nawiązaniu współpracy z flecistką Ka-
roliną Modzelewską – nie rezygnując z grania w trio – zespół 
występuje głównie w kwartecie jako Kwartet Aulos. Połącze-
nie długoletniego doświadczenia w kameralistyce Poznań-
skiego Tria Stroikowego z możliwościami brzmieniowymi 
fletu, poszerzyło środki wyrazu artystycznego zespołu, oraz 
pozwoliło jeszcze bardziej wzbogacić repertuar. Poza koncer-
tami w rodzinnym Poznaniu, zespół koncertuje na terenie ca-
łej Polski oraz za granicą. Był wielokrotnie gościem Festiwalu 
Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju, Festiwalu Mozartow-
skiego w Poznaniu, Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organo-
wej w Wolsztynie, brał udział w koncertach Festiwalu Ave 
Maria w Czeladzi, wielkopolskiego festiwalu Musica Sacra - 
Musica Profana.

Muzycy zespołu sami opracowują aranżacje swoich utwo-
rów, co obok radości grania, daje im też satysfakcję tworzenia, 
układania materii dźwiękowej zgodnie z własnym poczuciem 
estetyki.

Precyzyjnie wypełniają przestrzeń dźwiękową, każąc słu-
chaczom zapomnieć, że grają tylko cztery instrumenty. Po-
trafią w czterech głosach zawrzeć zarówno muzykę oper Mo-
zarta, symfonicznych „Tańców Węgierskich” Brahmsa, jak 
i big-bandowych kompozycji Glenna Millera.

Podczas czerwcowego koncertu będzie można usłyszeć 
m.in. Badinerie J. S. Bacha, Mazurek B-dur F. Chopina, ale 
także takie utwory jak Love and marriage J. Van Hausena, Ga-
briel’s oboeb E. Morricone czy też Vabank H. Kuźniaka. 

~ MW
4.06 godz. 19, Kwartet Aulos, przy Dworku w Sierosławiu, 

wstęp wolny. Fot. Tomasz Koryl

Muzycznie w Sierosławiu
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Wiosenna aura sprzyja rodzinnym spacerom na świe-
żym powietrzu. A gdyby tak, wybrać się na wy-
cieczkę do teatru pod gołym niebem? Z SEZA-

MEM to możliwe! Zapraszamy na spektakl plenerowy pt. 
„Ptasi baj” niezależnej grupy teatralnej Atofri. Grupa powstała 
w 2008 r. w ramach Poznańskiej Fundacji Artystycznej. Swój 
repertuar kieruje do najmłodszych widzów w wieku od 1 do 
6 lat. 

W czerwcu przy Centrum Kultury Przeźmierowo zaprezen-
tuje spektakl inspirowany ptasimi wierszami. Wszystkie sceny 
ożywi muzyka grana na ksylofonie i instrumentach perkusyj-
nych. Będą ptasie odgłosy, ptasie skrzydła i ptasi taniec. Po 
obejrzeniu prawie 40-minutowej opowieści widzowie zostaną 
zaproszeni do wspólnej zabawy.

Gdyby warunki pogodowe tego dnia nie sprzyjały parkowe-
mu spotkaniu, spektakl zostanie przeniesiony do budynku. 

~ MW
4.06 godz. 16, park przy Centrum Kultury Przeźmierowo, 

Mała Scena Sezamu: Atofri „Ptasi baj” – spektakl plenerowy, 
wstęp wolny

Rodzinny spektakl plenerowy

„Monologi z Szekspira” to najnowszy tytuł spektaklu grupy teatralnej 
Novi. Będzie on bazował na monologach i sonetach Szekspira luźno 
połączonych w całość. Jak tłumaczy Artur Romański, reżyser sztuki 

i instruktor grupy: „Chcemy sprawdzić czy wyrwane z kontekstu dramatów wiel-
kiego autora monologi mogą być samodzielną wypowiedzią i czy to działa na sce-
nie”. W spektaklu, który będzie miał trochę formułę „work in progress”, pojawią się 
teksty w tłumaczeniach Słomczyńskiego, Barańczaka i Urlicha połączone sonetami 
z muzyką Anny Niestatek. Dekoracje i kostiumy zaprojektowała i wykonała Nata-
lia Krynicka. Jak zdradza reżyser, w spektaklu usłyszymy między innymi monologi 
z Poskromienia złośnicy, Makbeta,  Koriolana, Tymona Ateńczyka”. Zapowiada się, 
więc teatralna uczta klasyki połączonej z nowoczesnym spojrzeniem i młodymi ak-
torami na scenie. Brzmi intrygująco, prawda? ~ MW

9.06 (czwartek) godz. 19, CK Przeźmierowo „Monologi z Szekspira” – Novi, obo-
wiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasach: w biurze GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; w CK Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20

Klasyka na scenie

Urszula Głowacka przyznaje, że malarstwo jest dla niej niczym „woda, po-
wietrze i chleb – życie bez niego byłoby chyba niemożliwe – pomaga ode-
rwać się od codzienności, uzewnętrznić to co siedzi głęboko w duszy, po-

kazać radość, a w trudniejszych momentach poradzić sobie ze smutkiem”. Jej prace 
można oglądać do końca maja w Galerii w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym. Wy-
stawa nosi tytuł „Czerwony, żółty, niebieski”. Trzy kolory – jak tłumaczy malarka – 
to trzy okresy jej twórczości, zapisane kolorową plamą na lnianym płótnie.

Prace lokalnej artystki są wyjątkowe nie tylko ze względu na ich abstrakcyjny, in-
dywidualny styl, ale również dzięki użytej przez autorkę techniki pouringu, polega-
jącej na rozlewaniu mieszaniny farb i specjalnego medium. Taki sposób tworzenia 
daje nieograniczone możliwości, które ocenić można jedynie poprzez osobisty kon-
takt ze sztuką, dlatego zapraszamy do zwiedzania naszej Galerii z pracami Urszuli 
Głowackiej.

~ Magdalena Woźniak
9.05-30.05, godz. 16-20, Galeria w Rotundzie, Dom Kultury w Tarnowie Podgór-

nym, „Czerwony, żółty, niebieski” – wystawa prac Urszuli Głowackiej

Barwy duszy
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~ gok

Po kilkumiesięcznej przerwie w kościele w Lusowie po-
nownie spotkamy się, by wspólnie rozkoszować się 
dźwiękami muzyki wykonywanej na żywo. Tegoroczną, 

XXI edycję LSM rozpocznie duet Ewy Guzowskiej (altówka) 
i Tomasza Kandulskiego (gitara). 

Ewa Guzowska jest altowiolistką, pedagogiem, doktorem 
habilitowanym i profesorem nadzwyczajnym Akademii Mu-
zycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła z wy-
różnieniem Universität der Künste w Berlinie oraz wyróżnie-
niem Summa Cum Laude (studia podyplomowe). Jest również 
absolwentką z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu. Współpracowała z licznymi or-
kiestrami i koncertowała na terenie całej Europy. Jest laureat-
ką licznych nagród i wyróżnień. 

Ewa Guzowska nagrała 5 płyt z muzyką kompozytorów 
polskich oraz z sonatami na altówkę. W Lusowie zagra wraz 
z Tomaszem Kandulskim – gitarzystą, pedagogiem, doktorem 
sztuki, wicedyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Po-
znaniu. Jako gitarzysta doskonalił on swoje umiejętności pod 
okiem mistrzów, a wyrazem ich uznania były zaproszenia na 
liczne festiwale w Polsce i poza jej granicami. Wraz z skrzy-
paczką Sandrą Haniszewską w latach 2008-2015 współtwo-
rzył zespół Haniszewska-Kandulski Duo, który zaznaczył 

swoją obecność w świecie muzycznym licznymi koncertami 
i zdobyczami konkursowymi. Dzięki Duo ma także na swoim 
koncie płytę, szeroko chwaloną przez krytykę.

~ MW
5.06 godz. 13, Kościół w Lusowie, Lusowskie Spotkania 

Muzyczne: duet Ewy Guzowskiej (altówka) i Tomasza Kan-
dulskiego (gitara), wstęp wolny

Nowy sezon Lusowskich Spotkań Muzycznych

Koło Śpiewu im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, najstarsza grupa ar-
tystyczna w Gminie Tarnowo 

Podgórne, obchodziła w zeszłym roku 
niezwykle ważny jubileusz 100-lecia 
powstania chóru. Niestety, pandemia 
zmusiła do przełożenia świętowania tak 
zacnych urodzin na rok 2022.  

I właśnie z tej okazji w niedzielę, 12 
czerwca, o godz. 15.00 odbędzie się 
uroczysty koncert w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Będzie moż-
na usłyszeć pieśni religijne, patriotycz-
ne, stylizacje muzyki ludowej, a także 
utwory popularne z muzyki rozrywko-
wej. 

Przez wszystkie lata chór towarzyszył 
i nadal towarzyszy, ważniejszym świę-
tom i imprezom na terenie Gminy, re-
prezentował ją też poza jej granicami. 
W ciągu długiej historii, chór zdobył 
wiele cennych nagród. W repertuarze 
zespołu istnieje niezliczone bogactwo 
utworów, w tym pieśni patriotyczne, 
opracowania melodii ludowych, utwo-
ry muzyki klasycznej i sakralnej, a tak-
że pieśni współczesne, okolicznościowe 
i biesiadne oraz znane tematy filmowe.

Dziś Koło Śpiewu im. Feliksa Nowo-
wiejskiego spotyka się dwa razy w ty-

godniu na próbach. Organizuje coroczne 
„Jesienne Święto Pieśni”, a zimą „Bie-
siadę kolędową”. Długoletnim prezesem 
chóru był śp. Jacek Smoliński. Obecnie 
prezesem działającego w GOK SEZAM 
zespołu jest Romualda Duda, a dyry-
gentem – Szczepan Tomczak . Serdecz-
nie zapraszamy na jubileuszowy kon-
cert i niewątpliwie na ucztę muzyczną 
wszystkich sympatyków Koła Śpiewu.

Cześć Pieśni
~ Dorota Zygmańska

12 czerwca o godz. 15.00, Dom Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym, Koncert 
z okazji jubileuszu 100-lecia Koło Śpie-
wu im. Feliksa Nowowiejskiego, wstęp 
wolny. 

Jubileusz 100- lecia Chóru
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~ pałac jankowice

W ramach cyklu „Brzmienie wiosny” Pałac Jan-
kowice zaprasza na koncert utalentowanej ar-
tystki Kathii. 29 maja o godzinie 17.00 ta młoda 

songwriterka i producentka z Poznania, dysponująca wyjąt-
kowym i oryginalnym głosem zaśpiewa oraz zagra w sali 
koncertowej Pałacu Jankowice. 

Kathia jest na samym początku swojej artystycznej dro-
gi. Podczas koncertów gra na gitarze i pianinie. No i śpie-
wa! Mimo młodego wieku komponuje dojrzałe utwory i pi-
sze dobre teksty – zarówno po polsku, jak i po angielsku. 
22 sierpnia 2020 r. światło dzienne ujrzała jej EP „Town” 
z sześcioma utworami i… od razu została płytą tygodnia 
portalu onet! EP w nakładzie 500 egzemplarzy rozeszła się 
w cztery miesiące! Wydawca szybko musiał zamówić do-
druk. Kathia zapraszana jest już na duże festiwale, a także 
zagrała m.in. na Soundrive, Bangarang i Ińskim Lecie Fil-
mowym. W ciągu całego pandemicznego roku, gdy prze-
mysł muzyczny stanął, ta młoda dziewczyna zagrała ponad 
100 koncertów! Wierzymy, że tak dobre, autorskie kompo-
zycje, przyciągający uwagę wokal i ogrom talentu zapowia-
dają wielką karierę artystki. Warto sprawdzić ją na żywo!

Zapraszamy serdecznie do Pałacu Jankowice 29 maja, 
godz. 17.00.  ~ A.S-F

II edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo 
Podgórne 2022 w Pałacu Jankowice zbliża się wielkimi 
krokami, a my wciąż nie możemy się rozstać z laureata-

mi tej pierwszej. Pamiętacie wokalistkę o anielskim głosie, któ-
ra podczas festiwalowej rywalizacji wykonała utwór „Chciałem 
być” z repertuaru Krzysztofa Krawczyka i zdobyła wyróżnienie? 
To Gabriela Kurzac – wówczas zachwyciła nie tylko festiwalo-
wą publiczność, ale i dyrektor Pałacu Jankowice, która przyznała 
jej nagrodę specjalną I edycji OFP Tarnowo Podgórne 2021. 

Wszystkich fanów artystki zapraszamy do Pałacu Jankowi-
ce już 22 maja o godz. 17.00 na jazzujący i kameralny kon-
cert, w którym obok znanych polskich piosenek z repertuaru 
między innymi Krystyny Prońko, Czesława Niemena czy Na-

talii Kukulskiej znajdą się również piosenki jazzowe i musi-
calowe. Laureatce nagrody specjalnej będzie towarzyszył na 
fortepianie Marek Tutko.

Gabriela Kurzac studiuje wokalistykę jazzową na Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
w klasie prof. Joanny Żółkoś-Zagdańskiej. Gra na skrzypcach, 
fortepianie, gitarze i perkusji. Jest stypendystką Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatką festiwali i kon-
kursów wokalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. Uczestniczyła w  programie telewizyjnym „The Voice 
Kids” oraz finale „Szansy na Sukces – OPOLE 2020”. W War-
szawskim Teatrze Buffo grała rolę Wendy w musicalu „Pio-
truś Pan” w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza 
Stokłosy. W ramach koncertów Old Breakout, upamiętniają-
cych obok Tadeusza Nalepy także twórczość Kubasińskiej, 
śpiewa utwory wykonywane w oryginale przez Mirę, udowad-
niając, że blues pięknie potrafi łączyć pokolenia. W wolnym 
czasie uwielbia czytać książki psychologiczne i kryminały.

Na to wyjątkowe, muzyczne spotkanie zapraszamy w nie-
dzielę 22 maja o godz. 17.00.

~ PJ
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 16. 

maja pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 
20.00, sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura uczestnic-
twa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

Brzmienie wiosny - Gitara, pianino i śpiew

Laureatka nagrody specjalnej OFP 2021 zaśpiewa w Pałacu

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 23 maja pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. 
– pt. w godz. 8.00 – 20.00 sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedura uczestnictwa w wyda-
rzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl
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Wystawy i wernisaże od po-
czątku działalności Pała-
cu Jankowice wpisane są 

w DNA tego miejsca. Okazała i efek-
towna ekspozycja prac artysty z lokal-
nego poznańskiego podwórka, odbędzie 
się 5 czerwca, we wnętrzach Pałacu Jan-
kowice. Będzie to wernisaż twórczości 
Krzysztofa Zdanowskiego.

Krzysztof Zdanowski to pasjonat in-
nowacyjnej i oryginalnej pracy arty-
stycznej. Ponadto, ilustrator, magister 
sztuki, absolwent Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu. Jego prace, 
w szczególności portrety oraz street art, 
wyróżnia ponadczasowy styl linearny. 
Freelancer w branży gier, reklamy oraz 
na polu artystycznym. Współtworzy ko-
lektyw niezależnych twórców w prze-
strzeni kreatywnej Pyramida Hub. 

Niedawno w sąsiedniej gminie Ro-
kietnica, Krzysztofowi Zdanowski wraz 

z Michałem Duminow, zaprojektowa-
li serię wyjątkowych rzeźb, na które 
składa się sześć podświetlanych nocą 
serc, wykonanych ze stali kortenow-
skiej. Serca zobaczyć można na rondzie 
w Rokietnicy. Pracę autorstwa Krzysz-
tofa Zdanowskiego podziwiać można 
również w naszej Gminie: nad wejściem 
do budynku C Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne wita nas mural tego zdolnego 
artysty.

Na wystawę w Pałacu Jankowice skła-
dać będzie się zbiór prac autonomicznej 
twórczości artysty. Zobaczymy autor-
skie linearne portrety, ręcznie wykonane 
prace rysunkowe jak i plakaty, które są 
wynikiem przełożenia rysunku na formę 
cyfrową. Autor zaprezentuje również 
grafiki Larsa i Rozalii, które wykonał 
specjalnie dla Pałacu Jankowice. Prace 
Krzysztofa Zdanowskiego zabiorą Was 
w świat mistrzowskiej formy, estetyki 

i oryginalnego stylu. Całość wydarzenia 
uzupełni koncert w klasycznym reper-
tuarze pianistki Karoliny Makowskiej. 
Będzie to z pewnością wydarzenie nie-
codzienne i unikatowe. 

Wernisaż odbędzie się 5 czerwca 
o godzinie 17.00.

~ A.S-F
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 

wejściówek od 30 maja pod nr tel. 61 10 
10 400 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 20.00, 
sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00 ). Pro-
cedura uczestnictwa w wydarzeniach 
oraz szczegółowe informacje dostępne 
na stronie: www.palacjankowice.pl

~ pałac jankowice

– Jeśli słuchasz, jak ta dwójka młodych 
ludzi gra muzykę, myślisz, że wszystko 
na świecie będzie dobrze – tak o mu-
zycznym duecie pianistów The Scholtes 
and Janssens Piano Duo piszą najzna-
komitsi i najbardziej zasłużeni muzycy. 
Mieszkańcy naszej Gminy będą się mo-
gli o tym przekonać podczas Koncertu 
Inauguracyjnego II Festiwalu Muzycz-
nego Duetomania, który odbędzie się 
11 czerwca w Pałacu Jankowice.

Holenderski duet fortepianowy The 
Scholtes and Janssens Piano Duo zapre-
zentuje się naszej publiczności w kon-
cercie pt. „Szeherezada”. Duet występo-
wał w wielu krajach na 5 kontynentach 
i słynie z genialnego brzmienia oraz 
wspaniałych umiejętności technicznych, 
prezentując bardzo intensywne i energe-
tyczne występy. Lestari Scholtes i Gwy-
lim Janssens są obecnie uznawani za je-
den z najbardziej obiecujących duetów 

fortepianowych swojego pokolenia 
i czołowy duet fortepianowy z Holandii. 
Ich debiut w Carnegie Hall w 2009 r. był 
szeroko komentowany jako występ ze 
wspaniale zintegrowanym dźwiękiem, 
a sam duet pozostaje nadal w wysokiej, 
szczytowej formie. 

Mocno wierzymy, że to będzie nietu-
zinkowy koncert, na który zapraszamy 
do Pałacu Jankowice 11 czerwca o go-
dzinie 18.00! Współorganizatorem kon-
certu jest Atelier Muzyki Kameralnej.

~ A.S-F

*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 6 czerwca 2022 r. 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 wy-
darzeniach oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie: www.palacjan-
kowice.pl

Tysiąc i jedna noc – na cztery ręce

Kreatywny stan umysłu...
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Jest nam niezwykle miło ogłosić zapisy do kolejnej edycji  Festiwalu 
Talentów i Pasji. „Pewnego dnia coś zrobisz, coś zobaczysz 
albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się zni-

kąd. I poczujesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w pier-
si. Kiedy tak się stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz 
umysł i podążaj za tym pomysłem.” Beth Hoffman. Tworzysz 
albo robisz coś ciekawego i chciałbyś pokazać swoją pasję i talent? 
W myśl powyższego cytatu, zapraszamy Państwa do udziału 
w trzeciej już edycji konkursu „Festiwal Talentów i Pasji”, organizowa-
nego przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz Pałac Jankowice.

To wyjątkowy konkurs bez ograniczeń, w którym pasja 
i talent odgrywa główną rolę! Skierowany jest 
do wszystkich mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne, bez względu na wiek. 

Z każdym rokiem przekonujemy się jak róż-
norodne i ciekawe są pasje i talenty mieszkań-
ców  naszej gminy. Nie chcemy narzucać kate-
gorii ani grup wiekowych. Jesteśmy otwarci na 
Państwa propozycje. Niektórzy mieli już szansę 
na pokazanie swoich dzieł czy kolekcji szerszej 
publiczności, inni nie zdają sobie nawet sprawy, 
jak unikatowy talent posiadają. W każdym z nas 
tkwi ta tajemnicza cząstka, która wyróżnia każde-
go z osobna na tle ogółu. Ważne jest, by ją od-
kryć, przyswoić, pielęgnować, rozwijać i cieszyć 
się z owoców, które wydaje.

Mamy zatem – jako mieszkańcy – różne talen-
ty: do śpiewania, malowania, grania czy rysowa-
nia… Są wśród nas tacy, którzy wiedzą, jak dbać 
o zieleń wokół domu, inni mają rękę do robótek 
ręcznych. Są tacy, którzy potrafią pięknie rzeźbić 

i tacy, którzy potrafią robić przecudne zdjęcia. Paleta różnych 
pasji jest z pewnością niesamowita!

Pokażmy jak ciekawe i wyjątkowe są talenty mieszkańców 
naszej Gminy! Swoje zgłoszenia można przesyłać poprzez 
formularz elektroniczny do 30 maja. Po tym etapie wszystkie 
przesłane prace zostaną opublikowane na facebookowej stro-
nie Festiwal Talentów i Pasji, gdzie do 8 czerwca odbywać się 
będzie głosowanie internatów. 

Prezentacja  wyłonionych laureatów oraz wręczenie nagród, 
odbędzie się 12 czerwca podczas gali finałowej w Pałacu Jan-
kowice. ~ PJ

~ pałac jankowice

Objazdowy Teatr Władca Lalek odwiedzi w czerwcu 
Pałac Jankowice. Spektakl plenerowy przygotowany 
z okazji Dnia Dziecka przez teatr, będzie rodzinną grą, 

inscenizowaną na motywach dziecięcej poezji ludowej. Wo-
kół głównego motywu spektaklu, którym jest poszukiwanie 
zaginionej lalki, narasta szereg barwnych krótkich scen, 
pozwalających „wyżyć się” nie tylko aktorom, ale też widow-

Poszukiwanie zaginionej lalki

ni, stanowiąc kolejne elementy zabawy. Cztery mile za piec 
jest sztuką dydaktyczną, gdzie na pierwszy plan wybija się nie 
nauka moralna, a wyobraźnia i twórcze możliwości dziecka.

Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami 
na plenerowy spektakl teatralny pt. Cztery mile za piec, do Pa-
łacu Jankowice, 4 czerwca o godzinie 16.00.

~ PJ

Masz Pasję? Talent? – Czekamy na Ciebie!
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~ pałac jankowice

Na spotkanie z Wojciechem Malajkatem czekaliśmy od 
ubiegłego roku, tym razem wszystko wskazuje na to, 
że spotkanie bez przeszkód będzie mogło się odbyć!

W niedzielę, 5 czerwca o godz. 13.00, odbędzie się „AtmoS-
FERA POEZJI z Wojciechem Malajkatem”, który zinterpre-
tuje fragmenty sonetów krymskich oraz liryków Lozańskich 
Adama Mickiewicza. Muzycznie spotkanie dopełni Zuzanna 
Czachor – flecistka orkiestry  Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Postać Adama Mickiewicza – niezmiennie – przybliży prof. 
UAM dr hab. Wiesław Ratajczak.

Wojciech Malajkat jest absolwentem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej  
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 2016 r. pełni 
funkcję rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza w Warszawie. Od 1983 r. po debiucie w Królu Le-
arze (reż. J. Machulski, H. Machulska) współpracował i wy-
stępował na deskach wielu teatrów w całej Polsce, będąc także 
w latach 2009 -2017 dyrektorem naczelnym, a później arty-
stycznym Teatru Syrena w Warszawie. Widzom telewizyjnym 
znany jest między innymi z takich ekranizacji jak: serial Sza-
tan z siódmej klasy, Ogniem i mieczem (reż. J. Hoffman), oraz 
serii filmów Listy do M.

Zapraszamy serdecznie 5 czerwca o godz. 13.00 do sali kon-
certowej Pałacu Jankowice.

~ PJ, Fot. East News

Nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris nocet) to 
powszechnie znana łacińska paremia zgodnie, z któ-
rą nieznajomość norm prawa nie chroni nas przed 

odpowiedzialnością prawną. Chociaż w wielu przypadkach 
przysługują nam istotne uprawnienia, mało kto dobrze orien-
tuje się w obowiązujących przepisach. Zmienność prawa, nie-
jasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od 

otrzymanej decyzji lub napisania pozwu, to uciążliwy problem 
dla wszystkich, którzy samodzielnie poszukują rozwiązań, 
zwłaszcza Seniorów. A przecież negatywne konsekwencje 
niedostatecznej znajomości prawa ponosimy my – obywatele, 
często właśnie Seniorzy. Dlatego tak ważne jest abyśmy byli 
świadomi jakie prawa nam przysługują, a z drugiej strony ja-
kie mamy obowiązki. 

Z tego względu, już 20 maja Tarnowskie Centrum 
Senioralne otwiera punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej dla Seniorów w Pałacu Jankowice. Konsultacje 
z radcą prawnym będą odbywały się dwa razy w mie-
siącu, w piątki w godz. 12.30 –14.30. Porady będą 
udzielane po wcześniejszym telefonicznym umówie-
niu terminu wizyty. Zapisy będą przyjmowane tele-
fonicznie od 16. maja pod nr tel.: 61 10 10 400 (pon. 
– pt. w godz. 8.00 – 20.00). Uprawnionymi do korzy-
stania z bezpłatnych usług pomocy prawnej są Senio-
rzy, zamieszkujący Gminę Tarnowo Podgórne i po-
siadający Kartę Mieszkańca. 

Projekt nieodpłatnej pomocy prawnej realizowa-
ny jest przez Tarnowskie Centrum Senioralne w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych oraz 
przeciwdziałania nadużyciom i wypełnia założenia 
programu „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Se-
niorom” na lata 2021-2025. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.palacjankowice.pl

 ~ PJ

AtmoSFERA z poezją Adama Mickiewicza

Wyłącznie telefoniczna rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 30 maja pod numerem telefonu: 61 10 10 400 
(pon. – pt. w godz. 8.00 – 20.00 | sob. – nd. w godz. 12.00 – 
20.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegó-
łowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

Rusza nieodpłatna pomoc prawna dla Seniorów 
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61 10 10 400

Co w Pałacu?

Pałac Jankowice zastrzega sobie Prawo zmian w harmonogramie wydarzeń.  
wszystkie informacJe będą Podawane na bieżąco.

Maj20
22

22.05. / nd Wiosenny koncert Gabrieli Kurzac | *zapisy tel. od 16 V 
Laureatki Nagrody Specjalnej OFP TP 2021, akompaniament Grzegorz Tutko17:00

Koncert: Sonaty i Serenady | *zapisy tel. od 16 V 18:00

19.06. / sob
16:00

05.06. / nd AtmoSFERA POEZJI z Wojciechem Malajkatem  
Poezja Adama Mickiewicza | *zapisy telefoniczne od 30 V

13:00

20
22

21.05. / sob

„Kreatywny stan umysłu” | *zapisy tel. od 30 V
Wernisaż twórczosci Krzysztofa Zdanowskiego

17:00

17:00

9:30

„Szukając ciszy” - wernisaż Marii Urszuli Napierały 
Wystawa prac malarskich | *zapisy telefoniczne od 16 V 

Egzaminy wstępne do SSM I st. w TP  
Szczegóły na www.ssm-tp.pl  

z Wojciechem 
Malajkatem

Brzmienie 
zimy:

Debiutujący
Zespóą Heima

04.06. / sob 16:00 „Cztery mile za piec” - Teatr Władca Lalek
Plenerowy spektakl z okazji Dnia Dziecka

29.05. / nd

VI

nd

13:00

05

17:00 Brzmienie wiosny: Koncert Kathii | *zapisy tel. od 23 V
Gitara, pianino i śpiew w wykonaniu młodej artystki

czerwiec

katarzyna budnik - altówka | grzegorz mania - fortePian
ProJekt „z klasyką Przez Polskę” realizowany Przez narodowy instytut muzyki i tańca,  
finansowany z środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

18:0011.06. / sob
Tysiąc i jedna noc - na cztery ręce | *zapisy tel. od 6 VI
Duet: The Scholtes and Janssens Piano Duo.

12.06. / nd 16:00 Gala III Festiwalu Talentów i Pasji 
i targi talentów i PasJi „ręko - dzieło” 

17:00 „Szkoła z Pasją” koncert uczniów SSM I st. w TP

Tysiąc i jedna noc 
- na cztery ręce 

Fot. Bartosz Krupa, EastNews

Koncert fortepianowy Karoliny Makowskiej 

koncert ii festiwalu muzycznego „duetomania”, we wsPółPracy z atelier muzyki kameralneJ

Rodzinny Piknik Świętojankowy 
Folkowa potańcówka z Kapelą Towarzyską
Warsztaty plecenia wianków i robienia kadzideł z ziół | *zapisy tel. od 6 VI  

VI

nd

18:00

11
The Scholtes  
and Janssens  
Piano Duo 

Fot. Ronald Knapp

-19:00
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~ edukacja

Kwiecień był bardzo intensywnym i pełnym atrakcji 
miesiącem w Przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka”. 

Najpierw wyruszyliśmy na wycieczkę do „Stare-
go Zoo” w Poznaniu.  Poznaliśmy tam różne, ciekawe gatunki 
zwierząt, spotkaliśmy też te całkiem znane. Spędzenie całego 
dnia w otoczeniu natury – bogatej fauny i flory, było dla nas 
ogromną przyjemnością. Zwiedzaliśmy obiekt podążając ślada-
mi Wielkanocnego Zajączka, który zostawił dla każdego dziec-
ka upominek. Wspinaliśmy się też w parku linowym, jeździli-
śmy kładami oraz kolejką. 

Podczas warsztatów świątecznych dzieci wykazały się pomy-
słowością i przygotowały wspaniałe ozdoby. W ramach zajęć 
Klubu Małego Kucharza upiekły i ozdobiły tradycyjne mazur-
ki. W odświętnych strojach zasiadły do uroczystego śniadania 
wielkanocnego.  

Chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. 
„Wielkanocny Zajączek” zorganizowanym przez nasze przed-
szkole. Uczestnicy byli bardzo kreatywni, a każda praca jedyna 
w swoim rodzaju. Każdy dostał dyplom oraz nagrodę. 

 Poznajemy zawody i często zapraszamy do naszego przed-
szkola znakomitych gości, którzy z pasją opowiadają o tym, 
czym zajmują się w codziennej pracy oraz odkrywają przed 
dziećmi tajniki swoich zawodów. W kwietniu gościliśmy far-
maceutę, policjanta, ekipę z pogotowia ratunkowego oraz stra-
żaków, którym towarzyszyły psy ratownicze. Wiemy już jak 
wygląda i co się znajduje w wozie strażackim, radiowozie oraz 
karetce. 

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, aby go uczcić, 
dzieci wyruszyły do pobliskiego parku i pozbierały napotkane 
po drodze śmieci. Wiele radości sprawiło im przyczynienie się 

Wielkanoc w Gniazdku minęła nam pod znakiem 
przygotowań dekoracji, które ozdobiły domy dzie-
ci i pomogły wprawić całe rodziny w świąteczny 

nastrój. Dekorowaliśmy jajka, przygotowaliśmy bukszpanowe 
stroiki, a w Wielkim Tygodniu toczyliśmy bitwy o „najsilniej-
sze” gotowane jajko. 

W kwietniu wiosenne słońce sprawiło, że w plenerze spędzi-
liśmy wiele godzin. Dzieciaki zachęcone widokiem zielonych 

gałązek, świergotem ptaków i przebudzeniem owadów, kieru-
jąc swoje twarze ku słońcu, przypominały sobie albo wymy-
ślały zupełnie nowe aktywności. Popołudnia mijały na budo-
waniu fortów z piasku, bitwach mrówek i przygotowywaniu 
sałatek ze świeżej trawy. Co więcej, jeden z wiosennych dni 
minął nam na odwiedzinach zupełnie niesamowitych – dzię-
ki z zaproszeniu jednej z naszych gniazdkowych koleżanek, 
poznaliśmy źrebaka o imieniu Torino. Poczuliśmy odległość 
w nogach, poznaliśmy zapach stajni, pogłaskaliśmy wszystkie 
konie, daliśmy im przysmaki, przyglądaliśmy się jeżdżącym 
w siodle. Piknikowaliśmy pod lasem, obserwując jednocze-
śnie – i w sumie z wzajemnością – konie na wybiegu. Mały 
Torino zdecydowanie skradł nasze serca. 

Piątkowe spotkania młodzieży w kwietniu stały się zupełnie 
wyjątkowe, ponieważ do grupy dołączył chłopiec z Ukrainy. 
Dzięki temu spotkaniu odbyło się wiele niezwykłych, czasem 
trudnych rozmów, równoważonych oczywiście zabawą, która 
– jak okazuje się nie pierwszy raz – potrafi łączyć pomimo bra-
ku znajomości języka, pomimo różnic kulturowych, pomimo 
trudnych przeżyć. ~ gniazdko 

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka”

Wiosenne przygody

do tego, aby nasza planeta była czystsza. Przedszkolaki pogłę-
biły wiedzę na temat ekologii. Nabyły umiejętności prawidło-
wego segregowania odpadów.

 Ostatni tydzień miesiąca był poświęcony świętom patrio-
tycznym. Dzieci utrwaliły najważniejsze informacje o Polsce. 
Dowiedziały się, kim jest patriota. Dzięki odpowiedniej lite-
raturze, przedszkolakom nieobce są symbole narodowe i tre-
ści patriotyczne. Nauczyły się piosenki o naszym kraju i jego 
mieszkańcach, odśpiewały hymn narodowy, a także wytwo-
rzyły piękne biało-czerwone prace plastyczne.

Przed nami kolejny miesiąc wytężonej pracy. Zaczniemy od 
przygotowania do udziału w VIII Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków „Sprintem do Maratonu”. Celem wydarze-
nia jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania 
czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie 
biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków na-
wyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

Zapraszamy na nasze strony na FB.
~ Chatka Kubusia Puchatka

Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko” w Ceradzu Kościelnym

Jak najwięcej w plenerze
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W kwietniu przed Świętami Wielkanocnymi odbyły 
się w naszym przedszkolu warsztaty wielkanocne. 
Dzieci wraz z rodzicami tworzyły na nich ozdoby. 

Powstały piękne zajączki, pisanki, wianki, kartki i dekoracje 
na stół. Wszyscy wykazali się dużą pomysłowością i zaanga-
żowaniem. Następnego dnia odbył się kiermasz, na którym 
można było zakupić wcześniej wykonane ozdoby. Pozyskane 
środki pieniężne zasiliły konto Rady Rodziców. 

Był to cudowny, rodzinny czas, spędzony w miłej atmos-
ferze, w oczekiwaniu na zbliżające się święta Wielkiej Nocy.

~ Elżbieta Farbiszewska i Weronika Strugała

Przed Świętami Wielkanoc nymi w Przedszkolu „Cza-
rodziejski Zamek” w Przeźmierowie został zorganizo-
wany charytatywny kiermasz. Przedszkolaki wraz z ro-

dzicami mogli zakupić piękne wielkanocne ozdoby. Zebrana 
kwota została przekazana Michalince Helmchen. 

Kwietniowy kiermasz jest już naszą przedszkolną tradycją. 
Dzięki wsparciu rodziców i naszych przedszkolaków udało 
nam się pomóc kolejnej osobie. Dziękujemy wszystkim za-
angażowanym osobom, które zakupiły przygotowane ozdoby 
świąteczne.  

~ na

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Warsztaty wielkanocne
Przedszkole Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie

Charytatywny kiermasz 

Przedszkole Tenisówka w Lusówku

Cyfrowa podróż z Avatarem

Wiek przedszkolny to wyjątkowy czas rozwoju każ-
dego dziecka w czterech najważniejszych obsza-
rach rozwojowych: poznawczym, fizycznym, spo-

łecznym i emocjonalnym. Przedszkole jest miejscem, które 
wspiera w sposób holistyczny obszary rozwojowe w oparciu 
o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Dzieci z Tenisówki w roku przedszkolnym 2021/2022 re-
alizują Ogólnopolski Projekt „Cyfrowa podróż z Avatarem 

w przedszkolu”. Jego celem jest rozwijanie kompetencji cy-
frowych u najmłodszych dzieci oraz wdrażanie do umiejętne-
go i bezpiecznego korzystania z dostępnych technologii w co-
dziennym życiu.

Istotnym aspektem projektu jest również uświadomienie 
dzieciom, jakie mogą napotykać zagrożenia w sieci, ale tak-
że pokazać, że nowoczesna technologia jest źródłem wie-
dzy. Wykorzystanie nowoczesnej technologii, przy użyciu 
różnorodnych narzędzi i programów komputerowych wpły-
wa na pobudzenie zainteresowań, wszechstronną aktyw-
ność i twórczą postawę u dziecka, zdobywając jednocześnie 
nowe doświadczenia w jednej z wielu dziedzin współcze-
snego świata.
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Miło jest nam poinformować, że Katarzyna Piszczek 
uzyskała tytuł LAUREATA III MIEJSCA w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, organizowanej 

przez Uniwersytet Jagielloński. Nasza uczennica znalazła się 
w gronie 20 najlepszych młodych chemików w Polsce. Drugi 
sukces, jak równie ogromny, to uzyskanie tytułu FINALISTY 
w olimpiadzie chemicznej przez Bartka Szpakowskiego. 

Oboje dotarli do III etapu olimpiady, w którym było trzeba 
wykazać się sporo wiedzą, wykraczającą poza podstawę pro-
gramową z chemii. Treści dotyczyły zarówno chemii nieorga-
nicznej, jak i sporą częścią chemii organicznej. Jesteśmy nie-
zmiernie dumni z osiągnięć Kasi oraz Bartka. 

Życzymy Wam kolejnych ogromnych sukcesów!
~ Dorota Mizera

Nauczyciel chemii

11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Paw-
ła II odbył się kiermasz świąteczny pt. Chata u Za-
jąca. Podczas tego wydarzenia, można było zaku-

pić wyjątkowe ozdoby oraz pyszne wielkanocne wypieki m.in. 
mazurki, baby oraz babeczki. Wszystkie dary wykonane zo-
stały przez uczniów oraz ich rodziny. 

Wystawa zajączków w formie pluszaków, plecaczków, 
drewnianych figurek oraz innych dekoracji nadała dodatko-
wego czaru. Całkowita kwota uzyskana z kiermaszu, została 
przeznaczona na ogród sensoryczny dla naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy!
~ Organizatorzy akcji

Drużyna z naszej szkoły brała udział w 31 Ogólnopol-
skim Finale Odysei Umysłu w Gdyni, który odbyły 
się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.  

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowa-
ny w formie międzynarodowego konkursu. Celem jest rozwój 
zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. 
Dzieci uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia, twórcze-
go rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, któ-
re rozwiązać można na wiele sposobów. 

W finale wzięło udział ponad 200 drużyn z całego kraju. 
Uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali bardzo twórcze 
rozwiązanie problemu „To życie to cyrk!” . Tajemnicza Postać 
niespodziewanie trafiła do świata cyrku, który okazał się wnę-
trzem jej organizmu. Odyseusze samodzielnie przygotowali 
scenariusz, scenografię i rekwizyty.  Kolejnego dnia musieli 
rozwiązać problem spontaniczny, którym było zadanie kon-
strukcyjne – budowa wieży.  Jesteśmy bardzo dumni z naszej 
drużyny!

~ Sp2tp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

WYBITNI CHEMICY

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Zajączkowo  
– chata u zajączka

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Odyseja Umysłu i SP2

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Poznaniu mieliśmy okazję uczestniczyć 
w spotkaniu na temat Ekoenergetyki w ramach 

spotkań z cyklu ON AIR. Zapoznaliśmy się z najnowszymi 
trendami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz obejrze-
liśmy auta elektryczne i hybrydowe prezentowane jako samo-
chody przyszłości. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą 
oraz zaangażowaniem w tę trudną, lecz bardzo istotną dla na-
szej przyszłości tematykę. 

~ Karolina Junik

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Wizyta  
na Uniwersytecie 
Przyrodnicznym
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Przedświąteczny tydzień upłynął uczniom z klas 1-3 
i oddziałów przedszkolnych pod znakiem jajka. Przez 
ten czas realizowany był bowiem, kolejny w tym roku 

szkolnym, projekt edukacyjny „Jajko w szkole”.
Jajko jako symbol życia, cykle rozwoju zwierząt jajorod-

nych, budowa jajka i jego wartości odżywcze, jajko Kolum-
ba, matematyczne łamigłówki i związki frazeologiczne z jaj-
kiem – to tylko część realizowanych zagadnień. Ponadto 
eksperymenty, prace plastyczne (m.in. ogromne pisanki, któ-
re ozdobiły korytarze szkolne), piosenki i zabawy, których 
wspólnym mianownikiem było jajko.

Uczniom bardzo spodobał się temat projektu i chętnie bra-
ły udział w różnych aktywnościach dowiadując się przy tym 
wielu ciekawych rzeczy. Zakończeniem projektu było poszu-
kiwanie na terenie całej szkoły, ukrytych przez zajączka ja-
jek i wspólne zabawy na boisku szkolnym. W ostatnim dniu 
nie mogło także zabraknąć świątecznego śniadania, podczas 
którego uczniowie przygotowywali kolorowe i zdrowe prze-
kąski, oczywiście z jajkiem w roli głównej.

~ Sp2tp,  
A.S., A.D.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Jajko w szkole

Podczas eliminacji do szkolnego konkursu „Mam talent” 
okazało się, że wśród uczniów klas 1-3 utalentowanych 
osób nie brakuje. 11 kwietnia, w auli szkolnej, odbył się 

finał, w czasie którego zaprezentowano aż 18 pokazów.  Wy-
stąpiono z tańcem, gimnastyką artystyczną, śpiewem, grą na 
instrumencie, ale również pokazami zręcznościowymi, spraw-
nościowymi, stand-upem, składaniem papieru techniką origa-
mi i sztuczkami iluzjonistycznymi. Najlepsze pokazy zosta-
ły nagrodzone voucherami do Krainy Rekina, ufundowanymi 
przez Radę Rodziców. Każdy wykonawca otrzymał dyplom 
oraz drobny upominek. Wielkie talenty drzemią w małych lu-
dziach! 

~ Agnieszka Mikołajczyk

Szkoła Podstawowa w Baranowie

BARANOWSKIE 
TALENTY

22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 
uczniowie ceradzkiej podstawówki pokazali w jaki 
sposób należy dbać o Ziemię. Wykonywali plakaty 

pod hasłem „Jestem przyjacielem Ziemi”, które pokazywały jak 
według uczniów powinna wyglądać Ziemia.

Uczniowie również wypełniali pomysłami liście, na których 
umieszczano pomysły w jaki sposób dbać o Ziemię. Gotowe 
liście zostały umieszczone na wykonanym wcześniej drzewie, 
które uświetniło ten dzień w holu naszej szkoły. 

Dzień Ziemi został uwieńczony wybraniem imienia dla drzew-
ka, które zostało zakupione dla naszej szkoły. W ramach konkur-
su należało wymyślić imię dla drzewka oraz uzasadnić je. 

Zwycięzcą została Kasjana Kosicka z kl. 1A nazywając 
drzewko imieniem Ketrab z uzasadnieniem: to oryginalne imię 
dla dębu, pochodzi od najstarszego dębu w Polsce-Bartka, na-
pisane wspak” Gratulujemy wszystkim uczestnikom Międzyna-
rodowego Dnia Ziemi, pięknych pomysłów, które ukazują jak 
być Przyjacielem Ziemi i mamy nadzieję, że będziemy zawsze 
je wdrażać w codzienne życie, aby nasza Ziemia cieszyła nas 
jeszcze wiele lat swoim pięknem i dobrami.

~ spck

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Przyjaciele Ziemi
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Przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie klasy 1a wraz 
z wychowawcą wybrali się do Ogrodu Botanicznego. 
Wielka przygoda rozpoczęła się już na przystanku au-

tobusowym, ponieważ do Poznania dzieci dotarły transportem 
publicznym. Dla wielu z nich była to okazja do podróżowania 
autobusem miejskim i trzeba przyznać, że spisały się na me-
dal. 

Na początku naszej wizyty w Ogrodzie Botanicznym dzie-
ci uczestniczyły w warsztatach tworzenia stroików świątecz-
nych. Z całą pewnością był to pracowity i kreatywnie spędzo-

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Z wizytą w Ogrodzie Botanicznym

ny czas. W dalszej części wszyscy udaliśmy się na spacer, aby 
wśród budzącej się do życia przyrody wypatrywać ukrytych 
specjalnie dla naszej klasy koszyczków.  W każdym z nich 
znajdowały się symbole wielkanocne, które zapoczątkowały 
rozmowę na temat tradycji wielkanocnych.  

~ Paulina Maćkowiak

5 kwietnia uczniowie klasy 8b 
z Anną Rowińską udali się do fir-
my Saueressig Polska w Tarnowie 

Podgórnym. Wyjazd ten odbył się w ra-
mach doradztwa zawodowego. Celem 
wizyty było zapoznanie się z profilem 
działalności firmy, ze specyfiką prowa-
dzenia zakładu produkcyjnego i pracy 
w różnych działach.

Po przybyciu na miejsce uczniowie 
naszej klasy zostali przyjęci przez pro-
kurenta, Rafała Zaborowskiego, który 
w bardzo ciekawy sposób opowiedział 
o firmie Saueressig. Z tej krótkiej, ale 
interesującej prezentacji dowiedzieli-
śmy się, że firma ta jest liderem w bran-
ży opakowań. 

Mogliśmy zapoznać się z miejscem, 
gdzie rozpoczyna się projektowanie 
opakowań i prześledzić proces ich pro-
dukcji aż do produktu końcowego. 
Uświadomiło nam to, że w powstanie 
opakowania zaangażowanych jest wie-
le osób z różnych specjalności, między 
innymi pracownicy marketingu, projek-

Szkoła Podstawowa w Lusówku 

Uczniowie z wizytą w Saueressig Polska

tanci, graficy komputerowi, inżynierowie budowy maszyn, grawerzy laserowi, me-
chanicy obróbki skrawaniem oraz pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta. 

Wizyta w firmie Saueressig Polska minęła nam bardzo szybko. Być może ktoś 
z nas  jeszcze tu wróci, ale nie jako zwiedzający, a jako pracownik?

Dziękujemy za miłe przyjęcie.  
~ Uczniowie klasy 8b 
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Czy jest coś, co może bardziej cieszyć rodziców, nauczycie-
li, a nawet dyrektorów niż wygrana ucznia w konkursie? … 
Tak! Dwie wygrane!

22 kwietnia w Domu Kultury w Murowanej Goślinie odbył się 
finał XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne 
przebudzenie”. W szranki stanęli najlepsi z najlepszych wyłonieni 
w etapie gminnym – łącznie 51 uczniów. 

Tarnowo Podgórne reprezentowali uczniowie naszej szkoły. 
W kategorii klas 1-3 występowali Emilia Domańska (1a) oraz Fran-
ciszek Gorlak  (3c), a w kategorii klas 7-8: Felicja Stolarska (7a). 
Jesteśmy dumni z całej trójki, ale dziewczyny okazały się bezkon-
kurencyjne! Obie zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach!  

Emilka recytowała wiersz pt. „Żaba” Jana Brzechwy, w którym 
pokazała wspaniałą dykcję, zachowała odpowiednie tempo, a także 
fantastycznie intonowała,  wzbudzając uśmiech na twarzach juro-
rów. Nie mogli pozostać obojętni na taki wdzięk!

Felicja miała trudniejsze zadanie. Jako reprezentantkę katego-
rii klas 7-8 obowiązywał ją nie tylko wiersz, ale i fragment pro-
zy. Uczennica zdecydowała się na wiersz pt. „Dusiołek” Bolesława 
Leśmiana, a jako fragment prozy wybrała „Flawię de Luce. Badyl 
na katowski wór” Alana Bradleya. I mimo że konkurencja była wy-
śmienicie przygotowana, to komisja przyznała, że po jej występie 
nie mieli wątpliwości, kto zajmie pierwsze miejsce w tej kategorii. 

Puchniemy z dumy! Pękamy z radości!  Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów! ~ Paulina Dyks

Szkołą Podstawowa w Przeźmierowie

Sukcesy w konkursie recytatorskim

Tuż po wiosennej przerwie człon-
kowie szkolnego wolontariatu, 
dzieci z koła teatralnego oraz 

uczniowie klas 2e i 3d Szkoły Podsta-
wowej w Lusowie, po wielu żmudnych 
i czasochłonnych próbach, pokaza-
li całej społeczności szkolnej, a przede 
wszystkim nowym uczniom z Ukrainy 
to, nad czym tak długo pracowali.

Piękne dekoracje, fantazyjne stroje, 
znakomity kunszt taneczny i aktorski 
sprawiły, iż widzowie, wśród których 
nie zabrakło także władz Gminy Tarno-
wo Podgórne oraz wyjątkowego gościa 
znanego uczniom z telewizyjnego  pro-
gramu „Mam Talent” – Szymona Ho-
łowni, po obejrzeniu „Rzepki” Juliana 
Tuwima w języku ukraińskim, „Cali-
neczki” na podstawie baśni J. Ch. An-
dersena, wystawionej w języku rosyj-
skim oraz wspaniałych interpretacjach 
piosenkarsko-tanecznych bardzo długo 
bili brawo młodym artystom. Występu-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Teatralna niespodzianka dla gości z Ukrainy

jącym uczniom tak bardzo spodobała się ta forma zajęć popołudniowych, że już na-
stępnego dnia omawiali repertuar kolejnych występów.

~ Paulina Andrzejewska
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There are several types of Moun-
tain biking (MTB). One of them 
is Enduro - technical driving on 

narrow paths down the mountain. The 
second type of riding is Downhill, in 
which you go at high speed in difficult 
conditions and rough terrain. The third 
type of MTB riding is Dirt, i.e. riding 
on a path prepared from the ground with 
jumps.

The price range of mountain bikes 
is very wide because their prices range 
from PLN 4,000 to even PLN 50,000. 
The price of bicycles differs due to their 
use and applied equipment. The prices 
of enduro bikes range from PLN 6,000 
to even PLN 20,000, dirt bikes range 
from PLN 3,000 to PLN 8,000. If you 
want to buy Downhill bike, you have to 
spend between PLN 12,000 and PLN 
30,000.

There are different types and sizes of 
shocks, they must be selected appropri-
ately for the driving style. For Downhill 

Dnia 7 kwietnia w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie 

Podgórnym odbyły się Drzwi Otwar-
te. Dla ósmoklasistów była to doskona-
ła okazja, aby na własne oczy obejrzeć 
szkołę, w której wielu z nich planuje 
kontynuować naukę po szkole podsta-
wowej. Liczba osób chętnych zwiedzić 
nasze Liceum trochę nas zaskoczyła – 
samych zainteresowanych kandydatów 
było ponad 130, przyszli do nas w to-
warzystwie rodziców, kolegów i koleża-
nek. Goście mogli zwiedzać szkołę pro-
wadzani przez naszych uczniów, a także 
uczestniczyć w wielu przygotowanych 
na tę okazję atrakcjach – jak zwykle 
wielką uwagę zwrócił „wybuchowy” 
pokaz możliwości w pracowni chemicz-
nej, ale ogromną popularnością cieszyły 
się również propozycje dla miłośników 
biologii, matematyki, języka polskiego 
czy historii.

Przypominamy: w roku szkolnym 
2022/2023 proponujemy naukę w trzech 
klasach:

Szkoła Podstawowa w Lusówku

We are bike freaks !

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

To dopiero się działo!

1 A – profil językowo-prawniczy 
(przedmioty rozszerzone: język polski, 
język angielski, historia),

1B – profil politechniczny (przedmio-
ty rozszerzone: matematyka, informaty-
ka, język angielski),

1C – profil medyczno-przyrodniczy 
(przedmioty rozszerzone: biologia, che-
mia, język angielski).

Zapraszamy!
~ Hanka Piotrowska,  

Zespół ds. promocji

 Szczegółowa  
oferta szkoły:

you need shock with 200mm of travel. Enduro bikes require shock with a travel of 
140mm to 180mm. And for dirt bikes you need shocks with less travel from 80mm 
to 120mm.

To ride bikes successfully, you need tires that are suitable for this. There are dif-
ferent types of tires, e.g. adapted to speed or grip. Speed   rated tires are marked with 
3c maxx speed. And those for grip up to 3c maxx grip. There is also an intermediate 
type 3c maxx terra tire. See you on the way !

~ Michał Ruciński & Adam Guzek, 7d, SP Lusówko
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Bycie otwartym, odważnym i odpowiedzialnym to nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania pragnienie i cel młodych 
ludzi. Jednak często zarówno nasi uczniowie jak i ich ro-

dzice są przekonani, że na bycie samodzielnym należy jeszcze 
trochę poczekać. 

Innego zdania był Chensheng Wang, uśmiechnięty, niezwykle 
uprzejmy szesnastolatek z Chin, który od początku września do 
pierwszych dni kwietnia uczęszczał do naszej szkoły. Czarek 
– tak go nazywaliśmy – przybył do nas w ramach międzynaro-
dowego programu interkulturowego ASF International. Celem 
Czarka było poznanie naszego kraju i nauczenie się języka pol-
skiego. Początki nie były łatwe – naukę języka polskiego roz-
poczynał od przysłowiowego zera, bardzo często komunikował 
się z uczniami i nauczycielami w języku angielskim, a w czasie 
lekcji korzystał z programów tłumaczeniowych. Jednak z tygo-
dnia na tydzień mogliśmy zauważać jego postępy w nauce ję-
zyka polskiego. Nie tylko ze względu na rozwój kompetencji 
językowych, ale też poprzez uczestniczenie we wszystkich ak-
tywnościach swojej klasy (uroczystościach, wycieczkach), Cza-
rek nawiązywał bliższe relacje z kolegami. 

Gdy w znacznym stopniu zżył się ze swoją klasą, okazało się, 
że nasza wspólna przygoda musi się zakończyć. Zgodnie z wy-
mogami organizatora uczestnik wymiany co trzy miesiące prze-
prowadza się do nowej rodziny. Dwie pierwsze rodziny, u któ-
rych przebywał Czarek, mieszkają w naszej okolicy, kolejna 
rodzina, z którą nawiązał kontakt i do której się przeprowadził, 
mieszka w Łodzi. Konsekwencją tego była więc zmiana szkoły. 

ZST w Tarnowie Podgórnym był pierwszą polską szkołą, 
z jaką Czarek się zetknął. Stanisław Kozubowski, uczeń klasy 
2 TA, przeprowadził z Czarkiem wywiad i poprosił go o kilka 

refleksji na temat pobytu u nas oraz o porównanie jego szkoły 
w Chinach i naszej szkoły. Wywiadu z Czarkiem można posłu-
chać na YouTube, na kanale Samorząd Uczniowski ZSTTP.

Okazało się, że Czarek był zaskoczony, iż ma możliwość 
uczęszczać do tak nowoczesnej szkoły. Zdziwiło go również, że 
nasi uczniowie przebywają w szkole tak krótko – w Chinach mło-
dzież w jego wieku ma zajęcia codziennie od godziny 6.45 do 
wieczora, niekiedy do godz. 22, a do domu wraca tylko wyko-
nać zadania domowe i wyspać się. Nasz nowy uczeń był rów-
nież zdziwiony faktem, że tak wiele przedmiotów nauczanych 
jest u nas z podziałem na grupy, zaskoczyła go też możliwość 
(a czasem konieczność) korzystania w czasie zajęć z komputerów 
i smartfonów, stosowanie na lekcjach tak wielu metod multime-
dialnych, portali służących do sprawdzania wiedzy i umiejętno-
ści oraz dziennika elektronicznego. Będąc u nas, Czarek po raz 
pierwszy w życiu miał też okazję uczestniczyć w wycieczkach 
szkolnych. 

Biorąc udział w wymianie międzynarodowej, Czarek nie 
tylko uczęszcza do szkoły, ale też podejmuje inne aktywno-
ści – uczestniczy w kursach języka polskiego i rozwija swoją 
sportową pasję – bieganie. We wszystkich działaniach musi wy-
kazywać się samodzielnością i odpowiedzialnością – od rodzi-
ców dzielą go tysiące kilometrów. 

Wizyta Czarka była dla nas ciekawym doświadczeniem – zy-
skaliśmy nową wiedzę, poznaliśmy wiele ciekawostek doty-
czących życia w Chinach, częściej rozmawialiśmy w języku 
angielskim, a niektórzy z nas zaczęli też myśleć o pobycie stu-
dyjnym za granicą – jest to niezaprzeczalnie niesamowite do-
świadczenie. ~ B.G.

W ostatnim tygodniu kwietnia wiosna postanowiła się 
do nas uśmiechnąć, a my, korzystając z pięknej po-
gody, zorganizowaliśmy tzw. „aktywną przerwę”. 

Przez trzy dni uczniowie mogli korzystać z zabaw w parku 
przed szkołą. Stanowiska z przygotowanymi atrakcjami kon-
trolowali wolontariusze, którzy pomagali rozkładać  i sprzątać 
sprzęt, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Pomysł oka-
zał się strzałem w dziesiątkę! Każdego dnia królowały inne 
aktywności: były zabawy podwórkowe,  rozgrywki sportowe 
oraz gry towarzyskie. Akcja zainteresowała zarówno młod-
szych, jak i starszych uczniów naszej podstawówki. Miło było 

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Aktywna przerwa

patrzeć, jak dzieci bawią się w zapomniane już w dzisiejszych 
czasach gry, integrują się, doskonaląc umiejętności sportowe 
oraz inicjują interakcje społeczne. Uczniowie na chwilę zapo-
mnieli o swoich telefonach i wirtualnym świecie mediów spo-
łecznościowych, a zamiast tego aktywnie spędzili przerwy na 
świeżym powietrzu. ~ Zespół ds. Promocji Zdrowia

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

Nasza polska – chińska przygoda
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Lepszego debiutu w rozgrywkach III ligi siatkówki męż-
czyzn chyba nie dało się wymarzyć. Tarnovia Volley-
ball Tarnowo Podgórne w tym sezonie po raz pierwszy 

w historii klubu przystąpiło do zmagań seniorskiej siatkówki 
męskiej o Mistrzostwo III ligi. Początkowe założenia nie były 
wygórowane, właściwie to założenie było jedno – wystarto-
wać i zakończyć sezon bez względu na miejsce. Jednak apetyt 
rośnie w miarę jedzenia i po trudnej rundzie zasadniczej uda-
ło się zająć ostatnie promowane awansem do rundy play-off, 
czyli 4 miejsce. 

W półfinale zwycięstwo z najwyżej notowanym po rundzie 
zasadniczej zespołem Szamotulanin Szamotuły dodało skrzy-
deł naszym siatkarzom i poniosło ich na sam szczyt, dając osta-
tecznie zwycięstwo w dramatycznym dwumeczu finałowym 
z zespołem UKS Piątka Turek (1:3, 3:0), gdzie o Mistrzostwie 
III ligi decydował złoty set wynikiem 19:17 dla nas. Kolejnym 
etapem był turniej półfinałowy w barażach o II ligę, gdzie go-
spodarzem był Mistrz Województwa Zachodniopomorskiego 
STS Kospel Koszalin, a gośćmi, oprócz klubu z Tarnowa, KS 
Stal Grudziądz i Madej-Bud Kasztelan Rozprza. Tarnovia Vol-

leyball przeszła jak burza przez półfinał i wygrała wszystkie 3 
mecze bez straty seta. 

W optymistycznych nastrojach nasi siatkarze pojechali w dłu-
gą drogę, bo aż pod Rzeszów, walczyć w turnieju finałowym, 
decydującym o awansie do II ligi. W turnieju wzięły udział 
drużyny SST Lubcza Racławówka – gospodarz, UKS Tygry-
sy Strzelin i SKS Iskra Warszawa. Po niezwykle zaciętym me-
czu rozpoczęcia z zespołem ze Strzelina, Tarnovia minimalnie 
przegrała wynikiem 2:3 w setach i 15:17 w tie-breaku. Jak się 
później okazało, była to najmocniejsza ekipa, która nie pono-
sząc żadnej porażki, awansowała do II ligi. Mecz z Iskrą War-
szawa można uznać za wypadek przy pracy, ponieważ porażka 
0:3 przekreśliła nasze szanse na bezpośredni awans. W ostatnim 
meczu jednak chłopaki pokazali klasę i pokonali gospodarza 
po ciężkiej walce 3:2, zajmując ostatecznie III miejsce. Moż-
na gdybać, co by było gdyby, ale wynik przeszedł do historii 
i oczywiście należy go uznać za niespodziewany sukces, dający 
nadzieję na walkę o awans w przyszłym sezonie. Podziękowa-
nia dla sponsorów, kibiców i Gminy Tarnowo Podgórne, bez 
których ten sukces nie byłby możliwy. ~ Błażej Szubstarski

Jak co roku w czerwcu, już po raz 
piąty, przyjdzie nam gościć najlep-
szych siatkarzy i najlepsze siatkarki 

plażowe w regionie. V Grand Prix Gmi-
ny Tarnowo Podgórne w Siatkówce Pla-
żowej o Puchar Wójta w tym roku, wzo-
rem lat poprzednich, będzie obejmowało 
2 turnieje eliminacyjne. 5 czerwca odbę-
dzie się I turniej eliminacyjny na tere-
nie Tarnowskich Term pod patronatem 
Prezes Anity Stellmaszyk. Tu  na dwóch 
boiskach zmierzą się 24 pary, z któ-
rych do Finału awansuje pierwszych 8. 
II turniej eliminacyjny odbędzie się 12 
czerwca  na ul. Ogrodowej 4 w Tarno-
wie Podgórnym pod patronatem Sołtysa 
Piotra Owczarza – na boisku zmierzy się 
16 par, z których awans uzyska jedynie 

O włos od II ligi

V Grand Prix w Siatkówce Plażowej

6 najlepszych. Regulamin przewiduje możliwość udziału tylko w jednym turnieju 
eliminacyjnym. 

Wielki Finał odbędzie się 19 czerwca na plaży w Lusowie i poprzedzony będzie 
dzień wcześniej turniejem par damsko-męskich, czyli tak zwanej kategorii mikst. 
Zapraszamy wszystkich spragnionych siatkarskich emocji na piasku.

~ Błażej Szubstarski
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Po dwuletniej przerwie na uli-
ce Przeźmierowa powrócił Bieg 
Unijny w pełnej, stacjonarnej 

formie. Edycja w 2020 r. została odwo-
łana, natomiast w zeszłym roku wyda-
rzenie odbyło się jako wirtualne.

Bieg Unijny odbył się 1 maja, z oka-
zji 18. rocznicy wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. W gorącej aurze zmagało 
się blisko 250 zawodników. Nowością 
w stosunku do poprzednich edycji była 
możliwość wyboru dystansu – 5 km lub 
10 km, odpowiednio jedna lub dwie pę-
tle krętymi, przeźmierowskimi ulicz-
kami. Dystans 10 km przebiegło 120 
osób, a 5 km – 127. 

Organizatorami wydarzenia był 
sprawdzony duet biegaczy ze Stowa-
rzyszenia Tarnowo Podgórne Biega 
oraz doświadczonych działaczy Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, a całość współ-
finansowana było ze środków Gmina 
Tarnowo Podgórne. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objął Wójt Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 

Na dystansie 10 km w kategorii kobiet 
zwyciężyła Monika Brzozowska re-
prezentująca 12. Wielkopolską Bryga-
dę Obrony Terytorialnej. Drugie miej-
sce zajęła Pola Kowalewska z OŚ AZS 
Poznań, a trzecie Marcelina Czajka – 
CzajkaRunner – biegaczka bez manier.  
Wśród panów, bieg na 10 km wygrał 
Paweł Tarasiuk (Centralny Wojskowy 
Zespół Sportowy), jednocześnie usta-
nawiając najlepszy czas na tym dystan-
sie – 33:46. Srebro wywalczył Adam 
El Bah z teamu „Za linią mety”, a brąz 
– Przemysław Fornalik z KM Lwówek 
Wielkopolski. 

Na dystansie 5 km w kat. kobiet zwy-
ciężyła Paulina Kaczmarek. Druga „za 
linią mety” była Beata Wilczyńska, 
a trzecia Katarzyna Śpitalniak z gru-
py Biegiem w las. W kat. mężczyzn 
pierwsze miejsce zajął Fryderyk Kacz-
marek ze Stefanowicz Running Aca-
demy, który potrzebował jedynie 16 
minut i 58 sekund na pokonanie trasy. 
Drugi finiszował Mateusz Rodewald, 
a trzeci Jarosław Brodowicz z Fehlau 
Run Team.

Z okazji 18 rocznicy wejście Polski 
do UE, nagrody specjalne otrzymały 
również osoby, które zajęły 18 miejsce 
na obu dystansach. W klasyfikacji open 

Bieg Unijny ponownie w Przeźmierowie

na dystansie 5 km 18. na mecie zamel-
dowała się Beata Wilczyńska, a na 10 
km – Jakub Pietrzak. 

Nagrodzeni zostali także najmłod-
si i najstarsi uczestnicy Biegu Unijne-
go. Najmłodszym na piątce był dwu-
nastoletni Jakub Kowalski, a na dyszce 
czternastoletnia Wiktoria Kurka. Naj-
starszym biegaczem, który pokonał 
krótszą trasę, był Stanisław Przybylak 
(76 lat), a na dystansie 10 km Ryszard 
Marek Raś (72 lata) 

Nie zapomniano również uhonoro-
wać ostatnich biegaczy którzy ukoń-
czyli bieg, czyli Weronikę Szulc ze 
Stowarzyszenia Tarson, która zamknę-
ła bieg na 5 km i Annę Kasztelan koń-
cząca zmagania na 10 km.

Organizatorzy, oprócz przygotowa-
nia samej trasy, zadbali o miasteczko 
biegowe, gdzie można było uzupełnić 
płyny oraz posilić się znakomitymi, do-
mowymi ciastami. Wśród cieni drzew, 
na zmęczonych biegaczy czekali ma-

sażyści. Warto zwrócić uwagę, że tra-
sę otwierał motocykl elektryczny, któ-
ry bezszelestnie i bez żadnych spalin 
przewodził czołówce biegaczy. 

Wszyscy, którzy zapisali się na bieg, 
przyczynili się do wsparcia celu chary-
tatywnego – z każdej opłaty startowej, 
organizator przekaże 10 zł na leczenie 
i rehabilitację Marcelinki z Lusówka.

Bieg Unijny to – obok Biegu i Mar-
szu Niepodległości – impreza o ma-
łej skali, skoncentrowana na lokalnej, 
sportowej społeczności. Jej piknikowy 
charakter oraz profesjonalną oprawę 
doceniają biegacze bliżsi i dalsi. Orga-
nizowana z czystej pasji przy wsparciu 
Gminy oraz lokalnych sponsorów jest 
idealnym uzupełnieniem biegowego 
święta – Biegu Lwa, na który również 
serdecznie zapraszamy.

~ Mikołaj Bajer
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Blisko 200 zawodników z 41. klubów stanęło na starcie 
62. edycji Ogólnopolskiego Małego Wyścigu Pokoju. 
Tegorocznej edycji po raz pierwszy towarzyszył Me-

moriał Mariana Kegela, (M. Kegel był m.in. najzdolniejszym 
poznańskim szosowcem, czwartym kolarzem mistrzostw 
świata w 1966 r. i uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Mek-
syku w 1968 r.).   

Dwudniowa rywalizacja na Torze Poznań toczyła się w ka-
tegorii żak i młodzik. 

W klasyfikacji open żaków zwyciężył Stanisław Wrona z KS 
Deichmann SKSM MAT Sobótka, który został również najak-
tywniejszym zawodnikiem 62.OMWP. Na drugim miejscu po 
trzech etapach uplasował się Maciej Molik ze stargardzkiego 
towarzystwa cyklistów STC Stargard, a na trzecim Ksawery 
Nowicki z UKS TFP Jedynka Kórnik. Nagradzane miejsca 
za podium zajęli Julian Obrusiewicz z UKS Ratusz Maszewo 
i Nicole Kurek z UKS TFP Jedynka Kórnik. W kat. żak z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne 5. miejsce zajął Leon Janikowski, 
15. – Mikołaj Toboła, 31. – Arkady Pilc i 32. – Antoni Grad.

Pierwsze miejsce w kat. open młodzików zajął Michał Soł-
tys z KS Deichmann SKSM MAT Sobótka, drugie Robert Go-
ska z KK Ziemia Darłowska, a trzecie Mikołaj Legieć z UKS 
Centrum Nowa Ruda. Miejsca 4-10 zajęli kolejno: Filip Pod-
górski z UKS Ratusz Maszewo, Dawid Frankowiak z MLUKS 
Victoria Jarocin, Mateusz Błaszak z UKS TFP Jedynka Kór-
nik, Paweł Pankowiak z MLUKS Victoria Jarocin, Jakub Śle-
dziński z UKS Copernicus Toruń CCC, Bartosz Zelcer i Jakub 
Pacholec – z ZTS Glinnik/BGS Sportwear.

W kat. młodziczka zwyciężyła Maria Okrucińska z UKS 
Copernicus Toruń CCC. Na drugim stopniu podium stanęła 
Nikola Ledzion ze stargardzkiego towarzystwa cyklistów STC 
Stargard, a na trzecim Michalina Oleszak z UKS TFP Jedynka 
Kórnik. Miejsca tuż za nim zajęły Agata Sekta z UKS Avatar 

Czekały 15 lat i się doczekały. 
Kręglarki KS Alfa-Vector Tar-
nowo Podgórne zostały Druży-

nowymi Mistrzyniami Polski. Pierwszy 
mistrzowski tytuł wywalczyły: Izabe-
la Torka, Weronika Torka, Aleksandra 
Bonk, Dominika Zygarłowska, Marta 
Stachowiak, Iwona Dziamska i trenerka 
Joanna Bonk. Jest to drugi drużynowy 
złoty medal zdobyty przez Klub. Mie-
siąc temu mistrzami Polski zostali pa-
nowie. Uzyskane wyniki sprawiają, że 
obie drużyny awansują do rozgrywek 
w drużynowym kręglarskim pucharze 
świata, który odbędzie się w październi-
ku w Monachium.

~ Ania Lis

62. Wyścig Pokoju

Kobielice oraz Antonina Kawalec ze stargardzkiego towarzy-
stwa cyklistów STC Stargard. Zajęciem dobrych miejsc w kla-
syfikacji młodziczek mogą pochwalić się również dziewczyny 
z KK Tarnovia. Gabriela Nowakowska zajęła szóste miejsce, 
a Zofia Hibner siódme. Jedynym kolarzem startującym w kat. 
młodzik w barwach Tarnovii był Filip Budny, który zajął dwu-
dzieste dziewiąte miejsce. W gronie startujących znalazła się 
jedna zawodniczka z UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne: 
Maja Zawilińska. która ukończyła wszystkie 3 etapy, odnoto-
wując swój debiutancki start w corocznych zmaganiach Ogól-
nopolskiego Małego Wyścigu Pokoju. W drużynówce żaków 
zwyciężyło STC Stargard, a młodzików UKS Copernicus To-
ruń CCC. W jednej i drugiej kategorii KK Tarnovia zajął dru-
gie miejsce.

Organizatorzy dziękują za wsparcie techniczne firmie KIA 
DELIK z Przeźmierowa, która udostępniła dwa elektryczne 
samochody, towarzyszące kolarzom na Torze Poznań oraz bie-
gaczom podczas Biegu Unijnego w Przeźmierowie.

~ Ania Lis

Nasze złotka
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Trzeci wynik w kat. kobiet crossowego ultramaratonu GWiNT Ultra Cross, 
który odbył się na trasie Wolsztyn – Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski 
– Wolsztyn, odnotowała Jolanta Witczak. Biegaczka z Lusowa dystans 100 

mil pokonała po raz siódmy i tym samym może pochwalić się ponad 1150 km prze-
biegniętymi na gwintowych trasach. W tym roku wielkopolski ultramaraton o cha-
rakterze przełajowym odbył się w terminie 23-24 kwietnia. ~ Ania Lis  

Dwa brązowe medale w wyści-
gu ze startu wspólnego zdobyli 
zawodnicy Klub Kolarski Tar-

novia Tarnowo Podgórne. Na najniż-
szym stopniu podium trzeciej serii Pu-
charu Polski w kolarstwie 
szosowym stanęli Anto-
ni Biłyk (kat. junior młod-
szy) i Radosław Frątczak 
(U23). W rywalizacji orli-
ków w pierwszej dziesiątce 
znalazł się również Szymon 
Potasznik, który zajął ósme 
miejsce. Wśród juniorek do-
bry wynik uzyskała Otylia 
Zagórska, która na mecie 
zameldowała się jako dwu-
nasta. W najważniejszej po 

mistrzostwach Polski imprezie w kra-
jowym kolarstwie szosowym, która od-
była się 24 kwietnia w Lubartowie, wy-
startowało blisko pięciuset zawodników. 
 ~ Ania Lis 

Wielki 
powrót
Dziewięćdziesiąty dziewiąty 

medal w zawodach rangi mi-
strzostw Polski i kolejny tytuł 

mistrza Polski w kategorii M60 zdobył 
Zbigniew Kwita. Wynik, który uzyskał, 
był pierwszym po dwuletniej przerwie. 
Chodziarz z Przeźmierowa odnotował 
go w Sulejówku, gdzie 24 kwietnia od-
były się Mistrzostwa Polski Masters 
w chodzie sportowy na 10 km.

~ Ania Lis 

Zespół GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne, rocznik 
2014, wziął udział w rozgrywkach WZPN realizowa-
nych w formie turnieju dnia 23 kwietnia. Rywalizacja 

odbywała się w Poznaniu na obiektach sportowych SP nr 77. 
Nasz zespół, prowadzony przez trenera Gniewka Markie-

wicza, reprezentowały dwie drużyny tak, aby nasi młodzi 
zawodnicy mieli okazję do jak największego zdobycia do-
świadczenia poprzez większą liczbę minut gry na boisku. 
GKS TARNOVIA rywalizowała m. in. z AP Reiss Poznań, AP 
Oborniki i zespołem Red Box AP Poznań. 

W tej kategorii wiekowej wynik nie jest odnotowywany, 
a podstawą szkolenia jest kształtowanie postawy do podejmo-
wania walki sportowej z poszanowaniem przeciwnika i prze-
pisów gry w piłkę nożną. Kolejny turniej odbędzie się w Tar-

Gieksiątka na turnieju WZPN w Poznaniu

nowie Podgórnym przy boiskach OSIR 14 maja (w sobotę) 
o godz. 13.00.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

700 mil

Brązowa seria
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WZP.6721.4.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2373) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy 
ul. Skórzewskiej w Wysogotowie wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 1 czerwca 2022r. do 24 czerwca 2022r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-

dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne / Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 
lipca 2022r.

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne; Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl; Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochro-
na-danych-osobowych.html  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochro-
na-danych-osobowych/

WZP.6721.3.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 8/2 
w Rumianku oraz dla działki nr 77 w Górze

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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
8/2 w Rumianku oraz dla działki nr 77 w Górze, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja 2022 r. do 20 
czerwca 2022 r.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-269) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 06 czerwca 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, za-

dawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu 
i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu 
tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglą-
darki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie zamiesz-
czony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie 
przestrzenne/ Ogłoszenia w sprawie planów miejscowych oraz stu-
dium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 
lipca 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne
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Rozgrywki mini-siatkówki chłopców i dziewcząt klubu 
Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne w tym sezonie, 
również obfitują w mniejsze i większe sukcesy. W naj-

młodszej kategorii dwójek chłopców i dziewcząt (kategoria 
U10), po kilku turniejach eliminacyjnych, udało się zabrnąć po 
jednej parze, aż do półfinału Wielkopolski, gdzie warto zazna-
czyć, że chłopaki grali z odpowiednio 2 i 3 lata starszymi od 
siebie, a druga para dziewcząt, które odpadły troszkę pecho-
wo w ćwierćfinale, również rywalizowały jak równy z rów-
nym z 2 lata starszymi od siebie przeciwniczkami. Na tym 
samym etapie rywalizację zakończyły dziewczynki w katego-
rii trójek (kategoria U11) oraz chłopcy w kategorii czwórek 
(kategoria U12), co świadczy o dobrych umiejętnościach i re-
prezentowanym wysokim poziomie wyszkolenia. Jednak naj-
lepszy wynik jak na razie, co nas nie powinno dziwić z uwagi 
na zeszłoroczne Wicemistrzostwo Województwa w kategorii 
dwójek chłopców U10, mają nasze trójki chłopców, na któ-

Mini-siatkówka Tarnovia Volleyball

rych dobry występ w finale po cichu liczymy, tym bardziej, 
że Tarnovia Volleyball będzie gospodarzem Turnieju Finało-
wego w tej kategorii, który odbędzie się już w dniu 22 maja 
na hali Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Nowej 60 – gorąco zachęcamy kibiców i wszystkich 
sympatyków siatkówki do uczestniczenia w tym niecodzien-
nym wydarzeniu. Jak wiemy doping to dodatkowy wiatr w ża-
gle, w szczególności dla tak młodych i ambitnych zawodni-
ków. Wszystkim drużynom gratulujemy, trzymamy kciuki za 
kolejne dobre występy i chylimy czoła przed Gminą Tarnowo 
Podgórne, sponsorami, działaczami i wolontariuszami, którzy 
oczywiście mają nieoceniony wkład w sukces sportowy na-
szych drużyn.  

~ Błażej Szubstarski

Zawodnicy naszego czwarto ligowego zespołu mogą 
mówić o ogromnym pechu po ostatnich kolejkach. Po 
świętach wielkanocnych rozegraliśmy mecz u siebie 

z Victorią Września, który zakończyliśmy wynikiem 0:0, co 
jest dla nas mocnym zaskoczeniem, gdyż wynik nie odzwier-

4-ligowy rollercoaster ciedla naszej przewagi. W kolejnym spotykaniu pojechaliśmy 
do Konina, skąd z trudem wywozimy trzy punkty po zwycię-
stwie 0:1. Najbardziej bolesną dla nas porażką w tym sezonie 
jest jednak ta z Nielbą Wągrowiec. Tę drużynę podejmowali-
śmy w Tarnowie Podgórnym. Zespół gości nie dosyć, że grał 
od 30 minuty w dziesięciu (po ostrym faulu na naszym za-
wodniku), to posiadanie piłki było na poziomie 80% dla giek-
sy, a liczba strzałów w naszym wykonaniu przekraczała 20. 
Goście wykorzystali w ostatnich minutach stały fragment gry, 
przechylając szalę meczu na swoją korzyść.  

Warto podkreślić, że trzech naszych zawodników Kacper 
Rybarczyk, Mikołaj Dorna i Mateusz Malczyk zostali powo-
łani do reprezentacji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
UEFA Regions.

Majowe mecze:
14 maja, godz. 17.00 GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne vs 

Iskra Szydłowo
21 maja, godz. 12.00 Olimpia Koło vs GKS Tarnovia Tar-

nowo Podgórne
28 maja, godz. 16.00 Huragan Pobiedziska vs GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne
~ GKS Tarnovia

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
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Igor Jarysz jest kolejnym naszym wychowankiem, który 
został powołany do kadry Wielkopolski z rocznika 2010. 
Jego umiejętności dostrzegli trenerzy kadry WZPN jak 

i Mobilnej Akademii Młodych Orłów na jednym z meczów 
wyjazdowych przeciwko AP Oborniki. We wspominanym me-
czu cała kadra zagrała odpowiedzialnie i solidnie, co spowo-
dowało, że zainteresowanie przyjezdnych trenerów wzbudzili 
też inni nasi zawodnicy. Trener zespołu Błażej Budziński prze-
kazał, że na kolejne zgrupowanie kardy WZPN, które odbę-
dzie się we wrześniu, pojedzie minimum 3 zawodników z jego 
zespołu.  Jeżeli chcieliby Państwo zapisać dziecko do naszego 
klubu, to rekrutacja jest cały czas otwarta.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Nasz zawodnik z sekcji BJJ, Jakub Trawka, wystarto-
wał w prestiżowym turnieju Grappling Industries Ber-
lin, który odbył się 23 kwietnia. Turniej rozpoczął od 

wygranej przez poddanie, lecz w kolejnej wygranej walce nasz 
zawodnik doznał kontuzji kolana. Pomimo bólu wygrał kolej-
ne walki dochodząc tym samym do półfinału, który przegrał 
na punkty. Jakub Trawka opisał swój występ tak: – Jestem za-
dowolony z występu i z zajętego miejsca, mimo kontuzji, ale 
uważam, że w pełnej dyspozycji zająłbym pierwsze miejsce. 

Warto podkreślić, że Kuba mając 17 lat startował w katego-
rii senior purpurowy pas.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Kolejny zawodnik  
GKS Tarnovia powołany  
do kadry WZPN

Igor Jarysz podczas testów (źródło: facebook wielkoposki zpn) 

Junior z GKS Tarnovii 
na podium w Berlinie
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Wraz z nadejściem maja, pogoda za oknem coraz 
bardziej zachęca do aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Tymczasem Tartanowi Wo-

jownicy rozkręcają się już w najlepsze, rywalizując w kolej-
nym, jedenastym sezonie Tartan League. Wejście w kolejną 
dekadę zmagań niewątpliwie pokazuje, jakim zainteresowa-
niem i prestiżem, niezmiennie cieszą się lokalne rozgrywki na 
„czerwonych boiskach”.

Za nami trzy kolejki sezonu 2022 obfitujące w bramki i emo-
cje. Poziom rozgrywek, zarówno pod względem taktycznym 
jak i umiejętności indywidualnych poszczególnych zawodni-
ków, wydaje się rosnąć nieprzerwanie z każdym gwizdkiem 
rozpoczynającym kolejne spotkanie.

W pierwszej fazie sezonu Tartan League 2022 na czoło ta-
beli wysunęły się, jak zawsze głodne trofeum, Zachodnie Lwy 
oraz będąca pod przywództwem nowego-starego kapitana – 
9Trefl.

Za plecami liderów plasuje się obecnie, poszukujący wciąż 
optymalnego ustawienia, zespół Sportingu, który, podobnie 
jak prowadząca dwójka, wciąż nie zaznał porażki w tym se-
zonie.

Po trzech kolejkach czwartą lokatę zajmuje Pavilon, który 
zgromadził tę samą liczbę punktów, co zajmujący piątą pozy-
cję obrońcy tytułu – Galacticos.

Ostatnie miejsce zajmuje – na razie – drużyna Dynamo 
Wschód, która nie weszła dobrze w ten sezon i wciąż nie zdo-
była ani jednego punktu.

Układ tabeli na obecnym etapie rozgrywek jest na pewno 
wskazówką dla kapitanów co wyszło jak należy, a co można 
poprawić. Historia Tartan League pokazuje jednak, że w tak 
wczesnej fazie sezonu nie należy nikogo skreślać, a cała tabela 
może jeszcze nie raz wywrócić się „do góry nogami”.

Zapraszamy do śledzenia rozgrywek na stronie internetowej 
www.tartanleague.ligspace.pl   ~ tartan

Druga dekada na Tartanie

Młodzi adepci piłkarstwa, a do-
kładniej zawodnicy z rocz-
nika 2012-13 GKS Tarnovii 

Tarnowo Podgórne, w ramach swojej 
przygody z piłką nożną w ostatni week-
end kwietnia brali udział w prestiżo-
wym turnieju SGB Jarocin Cup. Dla 
naszych młodych piłkarzy pierwsze 
chwile na turnieju to nokaut, porów-
nując do boksu, bądź walka biblijnego 
Dawida z Goliatem. Nasi chłopcy byli 
wzrostowo i fizycznie najmniejszą dru-
żyną jak przysłowiowy Dawid, lecz 
wielcy duchem i wolą walki. Z meczu 
na mecz radzili sobie coraz lepiej. Dru-
żyna dała zgromadzonym kibicom dużo 
pojedynków 1x1, fajnych rozwiązań bo-
iskowych. Ostatecznie nasi wychowan-
kowi zajęli miejsce w dolnej części ta-

beli. Nasi chłopcy rywalizowali z taki 
zespołami jak AP Reissa Pleszew, Wda 
Świecie, Mieszko Gniezno, PSS Junior 
Koziegłowy, Kotwica Kórnik, Falubaz 
Zielona Góra, Pogoń Nowe Skalmierzy-
ce, Żaki Szczecin, Football Akademy 
Szczecin, Gedania Gdańsk. 

Dziękujemy rodzicom za pomoc 
w wyjeździe. Serdecznie zapraszamy 
w szeregi młodych piłkarzy GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne

Gieksiaki na turnieju w Jarocinie
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WZP.6721.4.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie ulic Szkolnej, Rokietnickiej i Czereśniowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tar-
nowo Podgórne Uchwały Nr LI/879/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Tarnowie 
Podgórnym w rejonie ulic Szkolnej, Rokietnickiej i Czereśniowej.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-305) lub drogą elektro-
niczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-pod-
gorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarno-
wo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.5.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 340/13 przy ul. 
Ogrodowej i działki nr 570 przy ul. Łozowej w Lusowie.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr L/851/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 340/13 przy ul. Ogrodowej 
i działki nr 570 przy ul. Łozowej w Lusowie. 

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61 10 23 045) lub drogą elek-
troniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-
-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.
tarnowo-podgorne.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy i składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać 
na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.2.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Ceradzu Ko-
ścielnym

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., 
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LI/880/2022 z dnia 26 kwietnia 
2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Ceradzu 
Kościelnym.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbęd-
ną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elek-
troniczną, po uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-
-podgorne.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.
tarnowo-podgorne.pl oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 30 
czerwca 2022r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.3.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla działki 151/4 oraz układu 
drogowego w rejonie ul. Poznańskiej w Górze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 
poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne 
Uchwały Nr L/850/2022 z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przystąpie-
nia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla działki 151/4 oraz układu drogowego w rejonie ul. 
Poznańskiej w Górze oraz Uchwały Nr LI/896/2022 z dnia 26 kwiet-
nia 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/850/2022 z dnia 29 marca 
2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla działki 151/4 oraz ukła-
du drogowego w rejonie ul. Poznańskiej w Górze.

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanem epidemii, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu, po wcześniejszym uzgodnie-
niu drogą telefoniczną (tel. 61-8959-230) lub drogą elektroniczną, po 
uprzednim wysłaniu prośby na adres: wzp@tarnowo-podgorne.pl oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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Pełnia wiosny – maj to najpiękniejszy miesiąc roku. Jest 
już bujnie, zielono i w miarę ciepło. Niebawem lato 
i tak bardzo wyczekiwane wakacje. Latem dużo mówi 

się o ochronie skóry i włosów przed negatywnym wpływem 
słońca, piasku i słonej wody, a co z naszymi paznokciami i sto-
pami? O nie też musimy zadbać! Czy Twoje stopy są gotowe 
na gorący letni sezon? Czy są zadbane i zdrowe? Wysoka tem-
peratura, wakacyjny klimat, wyjazd nad morze, jezioro sprzy-
jają długim spacerom, wycieczkom. Aby czuć się komfortowo 
i nie zaznać skrępowania przed odsłanianiem ich powinniśmy 
troszczyć się o nie przez cały rok. W praktyce jednak kondy-
cją naszych stóp i paznokci zaczynamy przejmować się chwilę 
przed włożeniem odkrytego obuwia. A po zimie nasze stopy 
nie zawsze wyglądają zdrowo. Ciężkie, często niezbyt wygod-
ne buty, syntetyczne skarpetki mogą powodować szereg dole-
gliwości i powstanie patologicznych zmian w obrębie paznok-
ci i skóry stóp. 

Przy braku profilaktyki i regularnej pielęgnacji nie każdy 
może bez obaw je wyeksponować. Wszelkiego rodzaju otwar-
te obuwie letnie – choć często urocze i wygodne, ma jedną 
zasadniczą cechę – odsłania stopy i nic się w nich nie ukry-
je! Mankamenty i dolegliwości w obrębie stóp dodatkowo 
nasilają się wraz z nadejściem wysokich, letnich temperatur, 
a otwarte obuwie sprzyja przesuszaniu skóry.

 Pomimo świadomości o nieprawidłowym stanie stóp i pa-
znokci, którym często towarzyszy nawet uciążliwy ból, wielu 
z nas do tego stopnia krępuje się nieestetycznych zmian, że 
nie czyni nic w kierunku polepszenia ich kondycji. Popęka-
na skóra, bolesne odciski, nieestetyczne kurzajki, modzele czy 
zmiany chorobowe o podłożu infekcyjnym w obrębie skóry 
i aparatu paznokciowego to tylko nieliczne z nich.

Zrozumiałe jest też, że nikt z nas nie lubi stawiać siebie 
w niekomfortowej sytuacji, a skrępowanie jakie towarzyszy 
odsłonie naszych przypadłości powoduje, iż zbyt późno i po 
nieefektywnych działaniach w zaciszu własnego domu decy-
dujemy się oddać nasze stopy w ręce specjalisty. W konse-
kwencji długotrwały, nieleczony stan doprowadzić może do 
dużych problemów zdrowotnych i nasilenia objawów bólo-
wych.

Większość schorzeń stóp wynika z braku właściwej, regu-
larnej pielęgnacji i bagatelizowaniu istniejących problemów. 
Inną bardzo istotną przyczyną wpływającą na zdrowie i kon-
dycję stóp są przewlekłe problemy zdrowotne np. zaburzenia 
hormonalne, zaburzenia układu krążenia, choroby metabolicz-
ne czy chociażby niedobór witamin. 

Biorąc pod uwagę zdrowie i kondycję naszych stóp nie mo-
żemy zapomnieć o tym jak istotny jest dobór właściwego obu-
wia. W okresie letnim odłóżmy na bok mocno zabudowane 
buty wykonane z sztucznych tworzyw i zapewnijmy komfort 
swoim stopom, wybierając obuwie wygodne, lekkie i prze-
wiewne, wykonane z naturalnych materiałów takich jak skó-
ra. Pozwoli ono na odpowiednią cyrkulację powietrza wokół 
stóp, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstania zagrożeń 
zapalnych oraz infekcji bakteryjnych czy grzybiczych. 

 Bez względu jednak na źró-
dło problemów, warto o sto-
py troszczyć się przez cały rok. 
Poświęćmy im odrobinę więcej 
uwagi, gdyż to one właśnie każ-
dego dnia dźwigają ciężar nasze-
go ciała, pomagają bezproblemo-
wo przemieszczać się z miejsca 
na miejsce, są więc bardzo eks-
ploatowane i obciążane. Co cie-
kawe przyczyn bólu i schorzeń 
stóp może być wiele i nie zawsze 
są one związane bezpośrednio 
z nimi samymi. Jeżeli pojawi się 
u Ciebie dyskomfort i ból utrud-
niający codzienne funkcjono-
wanie, chodzenie, bieganie, tańczenie czy uprawianie innych 
dyscyplin sportowych, nie należy go bagatelizować. Może być 
to sygnał niejednokrotnie, świadczący o schorzeniu narządu 
odległego od stopy, chorób ogólnoustrojowych (np. dna mo-
czanowa) a także zmian przeciążeniowych, stłuczenia, skrę-
cenia, złamania czy zmian wynikające także z ich niepra-
widłowej budowy i deformacji. Najczęściej występujące to: 
haluksy, nerwiak Mortona, ostrogi piętowe, koślawość czy 
płaskostopie. Każdy, nawet najmniejszy ból w stopie, spowo-
dowany chociażby małym odciskiem, brodawką wirusową, 
wpływa na sposób chodzenia, który odbija się funkcjonowa-
niem całego organizmu. 

W każdym przypadku, gdy niepokoi Cię stan Twoich stóp, 
skontaktuj się ze specjalistą podologiem. Jego rolą jest prze-
ciwdziałanie powstawaniu zmian chorobowych w obrębie 
stóp, a także planowanie i przeprowadzenie kuracji w przy-
padku już istniejących dolegliwości.

~ Eliza Nowak
Podologia HELP Tarnowo Podgórne

Zdrowe stopy sprawnie poniosą 
nas tam, gdzie zapragniemy! 
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Do Biegu Lwa pozostało niewiele czasu! Fani sporto-
wych zmagań biegowych mogą wziąć udział w pół-
maratonie, biegu na 10 kilometrów, sztafetach, a dla 

najmłodszych przygotowano Bieg Lwiątek. Dla osób, które 
chciałyby czynnie uczestniczyć w wydarzeniu organizatorzy 
przygotowali szereg możliwości, nie tylko biegowych. 

Centrum wydarzeń będzie skupione przy stadionie GKS 
Tarnovii, jednak cała miejscowość będzie żyła Biegiem Lwa. 
Za sprawą biegaczy pokonujących kolejne kilometry będzie 
emocjonująco. Za sprawą mieszkańców – najlepszej publicz-
ności w Polsce będzie głośno, empatycznie i wesoło! 

Organizatorzy stawiają na sportową świadomość
Obecnie bieganie to już coś więcej niż moda. Kiedyś było 

tylko przyjemnością, a stało się sposobem na kulturowy obo-
wiązek dbania o swoje ciało, zdrowie i ducha. Razem z Kim-
ball Electronics Poland, Fundacja Bieg Lwa przychodzi bie-
gaczom z pomocą i daje możliwość ponownego zwrócenia się 
w kierunku własnego zdrowia. Mowa o komplecie badań pro-
filaktycznych, które przed biegiem dostępne są dla wszystkich 
zawodników. 

Atrakcje dla każdego
Bieg Lwa 2022 to między innymi bogate strefy przygoto-

wane przez partnerów sportowej imprezy w Tarnowie Pod-
górnym. Dziś EXPO Lwa to prawie 50 firm i instytucji zgro-
madzonych w prawie 40 strefach aktywności. To wielkie, 
światowe koncerny i małe, rodzinne firmy. Wszyscy w jed-
nym miejscu zapraszają do swoich stref oferując zawsze dar-
mowe atrakcje, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych 
swoimi pomysłami. EXPO Lwa to bogata strefa, którą będzie 
można odwiedzić na stadionie GKS Tarnovia. 

Co znajdziemy w poszczególnych strefach?
STREFA SPORTU 
Serdecznie zapraszamy do strefy sportu, przygotowanej 

przez OSIR oraz Tarnowskie Termy, gdzie będzie można 
obejrzeć pokazy klubów sportowych działających na terenie 
gminy Tarnowo Podgórnego, oraz spróbować sił w licznych 
sportowych atrakcjach. Dla rodziców pragnących odpocząć 
przygotowaliśmy wygodne leżaki w strefie relaksu. 

GRAWERBUS
Po przekroczeniu linii mety grawerbus da Wam możliwość 

uwiecznić swój wysiłek i spersonalizować medal! 

STUDIO FIGURA
Fundacja Studia Figura zaprasza Lwiątka na dzień pod ha-

słem ZDROWI I AKTYWNI. Odkrywanie nowych smaków, 
trening przy energetycznej muzyce, malowanie buziek, balo-
nowe szaleństwo i wiele innych atrakcji będzie na was cze-
kać w specjalnej strefie naszej fundacji. A dla mam Lwiątek, 
Studio figura Tarnowo Podgórne przygotowało Strefę Piękna 
i Relaksu.

PASJA ROZWOJU
Strefa PASJA ROZWOJU zaprasza dzieci i młodzież na 

zajęcia kształtujące, m.in: kreatywność, asertywność i pra-
cę w zespole, a osoby dorosłe na sesje budujące motywację, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, jak również konsulta-
cje przedterapeutyczne.

SCHATTDECOR
Zapraszamy do strefy Udekoruj świat z Schattdecor. Na 

warsztatach plastycznych dzieci wykreują własne bransolet-
ki, breloczki, zaprojektują T-SHIRT, a także wykonają kartkę 
na Dzień Matki. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji, m.in.: 
malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, dekorowanie dom-
ków z papieru oraz puszczanie gigantycznych baniek. W na-
miocie Schattdecor będzie radośnie i kolorowo!

MONDELEZ
Strefa Mondelēz International zaprasza do odkrywania ta-

jemnic Milkowej Zagrody, w której czeka na Was wiele atrak-
cji! Malowanie twarzy, złote tatuaże, warsztaty plastyczne, 
konkursy, gry i zabawy ruchowe, strefa wypoczynku, brzmi 
ciekawie? Odwiedź nas na EXPO Lwa!

LIDL
W Lidlu wiemy, że ekologia i zdrowe odżywianie to ważne 

aspekty naszego życia i jako firma bierzemy za niego odpo-
wiedzialność, dlatego zapraszamy do ECO strefy Lida, gdzie 
dostępne atrakcje będą miały na celu zwiększenie wiedzy eko-
logicznej wśród dzieci i dorosłych. Razem z Lidlem promuje-
my zdrowe i ekologiczne nawyki! 

ITA
Strefa ITA zaprosi lwiątka i lwy na pokaz bolidu elektrycz-

nego eWarta, konstruktorzy opowiedzą o procesie powstawa-
nia bolidu, jego osiągach i pracach konstrukcyjnych nad ko-
lejnymi wersjami pojazdów. Między godziną 10:00 a 17:00 
zapraszamy Lwiątka na zabawy z animatorem. Przewidzieli-
śmy szereg atrakcji: bańki mydlane, zabawy konstruktorskie, 
kącik plastyczny, zaplatanie warkoczyków, malowanie twarzy, 

Wielkie odliczanie do Biegu Lwa!
~ bieg lwa
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zabawy ruchowe.  Dorosłe Lwy będą mogły odpocząć w na-
szej strefie relaksu.

ZST
Strefa Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne za-

prosi do obejrzenia, czego uczą się specjaliści w różnych za-
wodach. Przekonamy wszystkich zainteresowanych, że nauka 
w naszej szkole to również świetna i kreatywna zabawa.

PUROMEDICA
Puromedica zaprasza wszystkich zawodników i kibiców 

Biegu Lwa do odwiedzenia swojego stoiska. Przygotujemy 
dla Was, nasze „kropelki mocy” najważniejszych minerałów 
oraz zaprezentujemy najnowszy produkt – wegańską witaminę 
D3 w pysznej czekoladzie.

ZAKŁADKA
Strefa Kawiarni Zakładka zaprasza duże Lwy i małe Lwiąt-

ka na pyszną, świeżo paloną kawę oraz lemoniadę, konkursy 
sportowe z nagrodami a także strefę relaksu dla zmęczonych 
nóg. Będzie głośno, pysznie, aktywnie. A wszystko to w jed-
nym miejscu na naszym stoisku Zakładki dla każdego kto od-
wiedzi EXPO Lwa. 

MAGNA
Zapraszamy Państwa do strefy bezpiecznej jazdy w strefie 

Magna, gdzie przybliżymy działalność firmy, zaprezentujemy 
fotele samochodowe, pokażemy jak prawidłowo wpiąć fote-
liki oraz zapinać pasy dzieciom, opowiemy o zależności po-
między uzyskanym wynikiem, a drogą hamowania pojazdu 
na różnych nawierzchniach. Na symulatorach do świadomej 
i bezpiecznej jazdy uczestnicy będą mogli zapoznać się z tech-
nikami inteligentnej, płynnej i przewidywalnej jazdy potocz-
nie nazywanej EKO jazdą, która wcale nie musi być nudna.

GOOD FOOD
Przymierz się do strefy Good Food Products, gdzie zagrasz 

w waflową wersję kultowej gry Twister oraz sprawdzisz swoją 
celność rzucając w tarczę Darta Giganta. Wygraj specjalne pa-
kiety produktów oraz dowiedz się jak wygląda praca w Good 
Food.

GRUPA LAK
Gdzie strefa GRUPA LAK startuje, tam też was  rozmasuje 

i do biegu przygotuje. Lwiątko w tatuażu, to dobra opcja po 

masażu. Wbijaj na dziarke, wrzuć luz, pyknij na ściance foto. 
Poczuj sie jak boss i wygraj swój los. Zgarniasz vouchery bez 
bajery. 

PODOLOGIA HELP
Odwiedzając strefę Podologia HELP uzyskasz informacje na 

stanu zdrowia Twoich stóp i paznokci, doradztwo w zakresie 
zalecanych badań, terapii oraz pielęgnacji stóp. Zapraszamy 
nie tylko osoby, które zauważyły niepokojące zmiany w obrę-
bie stóp i paznokci, ale i takie które chciałby by uzyskać infor-
macje na temat profilaktyki.  Chcesz skorzystać z bezpłatnej 
porady? Serdecznie zapraszamy już 21 maja Expo Bieg Lwa 
Podologia HELP

AMAZON
Zapraszamy do pełnej wrażeń i emocji strefy Amazon, gdzie 

uczestnicy, lwiątka, lwice i lwy, będą mogli wziąć udział w za-
wodach Amazon Challanage na największych w Polsce torach 
przeszkód! Czekają cenne nagrody! 

NOWA ELEKTRO
Stefa Nowa Elektro zachęca do oszczędzania energii. Dla 

najmłodszych zabawa z animatorką i nagrody do wygrania. 
Dla starszych trochę wiedzy – jak oszczędzić na prądzie i nie 
dać się podwyżką. 

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
Zapraszamy do namiotu pełnego atrakcji dla dzieci i nie tyl-

ko – będzie i kącik plastyczny, i możliwość spontanicznych 

~ bieg lwa
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zabaw ruchowych, i miejsce na chwilę wypoczynku. Zachęca-
my także do pozostawienia kilku miłych słów na naszej ścian-
ce. 

Nie tylko sport
Bieg Lwa to również koncert! W tym roku na scenie zagra 

kultowa formacja łącząca rock z elementami raggae i rocka 
alternatywnego zamkniętego w dwóch słowach – Farben Leh-
re. Koncert jest wydarzeniem dostępnym dla każdego! Wstęp 
zupełnie bezpłatny. Koncert odbędzie się w dwóch częściach 
– o godz. 18.40 oraz 21.15.

Kibicuj i zdobądź nagrody
Wszyscy wiedzą, że kibice Biegu Lwa są najlepsi w Polsce. 
- Na trasę biegów zapraszamy całe rodziny – od dzieci przez 

dorosłych po seniorów. Właśnie między innymi dzięki dzie-
ciakom łatwiej zawodnikom będzie pokonać słabości na tra-
sie półmaratonu i Pogoni za Lwem – komentują organizato-
rzy.

Doping doda sił i napełni energią na kolejne kilometry! 
Z pewnością sportowcy zapamiętają kolorowe grupy miesz-
kańców i podziękują im niejednokrotnie uśmiechem czy przy-
biciem piątki. Organizatorzy zachęcają również do polewania 
trasy i zawodników wodą, śpiewania, klaskania, a nawet 
i kawa na trasie będzie miłą niespodzianką. Zaproszenie kie-
rowane jest także do grup – przedszkola, szkół, organizacji po-
zarządowych, klubów sportowych i zespołów muzycznych.

Co zrobić, aby je zdobyć? Podczas kibicowania wypatruj fo-
tografa, który zrobi Wam zdjęcia. Po zakończeniu biegu zdję-
cia kibicujących opublikujemy na facebookowej stronie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Oceniającymi będą zawodnicy, ich 
rodziny oraz sami mieszkańcy, którzy zagłosują na najlepszą 
drużynę zostawiając pod ich zdjęciem lajka. Wygrają trzy za-
łogi, których zdjęcia zdobędą najwięcej polubień. Gotowi na 

świetną zabawę? Widzimy się 21 maja w Tarnowie Podgór-
nym.

Organizatorem akcji jest Gmina Tarnowo Podgórne, a patro-
nat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka.

Garść informacji dla mieszkańców Gminy Tarnowo 
Podgórne

Już po raz kolejny Bieg Lwa to wielkie sportowe święto, 
którego organizatorami są również mieszkańcy. Uśmiech na 
twarzy, dopingowania na trasie, często przed swoimi domami 
jest dowodem na to, że warto być częścią Biegu Lwa. Ape-
lujemy, aby nie stawiać samochodów na trasie i informować 
sąsiadów, aby również tego nie robili. Jeśli planujecie wyjazd 
pomiędzy godziną 17.00, a 22.40, to zostawcie auto poza trasą 
biegu. Gdzie nie warto parkować? Zobaczcie na stronie www.
bieglwa.pl 

Przez cały dzień ruch pieszy będzie odbywać się bez zakłó-
ceń. Bądźmy dumni ze sportowej rywalizacji właśnie w Tar-
nowie Podgórnym, niczym berlińczycy ze swojego maratonu. 
Pamiętajcie, że mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne to naj-
lepsza publiczność w Polsce!

Plan godzinowy: O tym warto wiedzieć!
9.00-22.00  – EXPO Lwa i zlot food trucków
9.00-22.00  – EXPO Lwa i zlot food trucków
13.00-16.30  – Mityng Lekkoatletyczny z Amazon
15.30   – Bieg Niepełnosprawnych
18.00   – start Pogoni za Lwem
18.40-19.15  – koncert cz.1
20.00   – start półmaratonu
21.15-22.30  – koncert cz.2

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

Tylko ich ciała zabrał czas.
  H. Rynkowski

Pani

Agacie Stypińskiej
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej  

im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to 
nieśmiertelność.

  E. Dickinson

Pani

Annie Kotlarczyk
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

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

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
   Ks. Jan Twardowski

Pani

Marzenie Kowal
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY
przekazuje 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie  
oraz pracownicy administracji Szkoły Podstawowej  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

Rodzinie

Anny i Grzegorza Kotlarczyk

wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca, Teścia 
i Dziadka

śp. Alojzego Kubiaka

składa sołtys Mieczysław Paczkowski, Rada Sołecka
oraz Radni z Baranowa

WZP.6721.8.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy 
Dopiewskiej i Szkolnej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy Dopiewskiej 
i Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

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

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

W związku ze stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku 
oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej 
– szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia 
w sprawie planów miejscowych oraz studium”, co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji. 

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

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej pro-
gnozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 11.05.2022 r.

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

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

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

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: fot. J. Zachciał, Obchody 3-maja

• DAM PRACĘ
• Przyjmę do opieki przy mamie 
osobę dyspozycyjną, na godziny, 
najchętniej z Przeźmierowa lub 
okolicy. tel. 501 707 795
• Przyjmę do pralni w Przeźmie-
rowie tel. 507-067-176
• Serwis sprzątający zatrudni pa-
nie do sprzątania biur w Prze-
źmierowie i okolicy.Praca w 
godzinach rannych lub popołu-
dniowych. Wymagane doświad-
czenie . Tel.603 635 878
• Potrzebna krawcowa-pra-
ca stała lub dodatkowa, Prze-
źmierowo tel. 507-067-176 

• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych 
oraz cięcie drzew, rąbanie drewna 
575 518 345
• Pani z doświadczeniem zaopie-
kuje się osobą starszą na terenie 
gminy. 533 696 051
• Zaopiekuję się osobą starszą 
w Przeźmierowie. Mam doświad-
czenie 530 109 670
• Podejmę się prac ogrodniczych, 
tel. 503 008 671

SPRZEDAM KOŁA  
175/65 R15 84T M+S
 tel. 604 372 440

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

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

Profesjonalnie i Szybko
Poznań & Warszawa

OGRODY od A do Z
wiosenna pielęgnacja ogrodów, 
trawników: wertykulacja, 
aeracja, piaskowanie...
projekt oraz kompleksowa 
realizacja ogrodów
budowa i serwis nawadniania
stała opieka abonamentowa
domki narzędziowe i altanki, 
prace brukarskie

Zapraszamy ☎ 797 042 660 

✓

✓

✓
✓
✓
✓
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Przyjmę do opieki przy  
mamie osobę dyspozycyj-

ną, na godziny, najchętniej 
z Przeźmierowa lub okolicy

tel. 501 707 795603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm tel. 501 617 969

USŁUGI BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWE UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆITM Baza Poznańska Sp. z o.o.   Znajdź nas na Pracuj.pl

www.muszkieterowie.pl

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

POGOTOWIE
TECHNICZNE

24h24h

575 391 291
• udrażnianie kanalizacji - wymiana 
   zaworów - wymiana baterii
• montaż pralki, zmywarki, syfonów
• wypompowanie wody 
   z piwnic, mieszkań,
   garaży
• wymiana silikonu, 
   regulacja okien, 
   drzwi PCV-ALU
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GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

FIZJOTERAPIA i REHABILITACJA
PSÓW

Rynkowa 56, Przeźmierowo

516 003 274

Bieżnia wodna
Psi fitness
Terapia manualna
Fizykoterapia
Porady behawiorystyczne

Zoofizjoterapeuta i behawiorysta
 Paulina Kaliska-Gąsiorowska

WIZYTY
DOMOWE

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy

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

Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.

www.wolvet.com

61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942

Przeźmierowo 
1-2 os. pokój do wynajęcia

669-838-185

DO WYNAJĘCIA
W BARANOWIE 

60 M2 NA DZIAŁALNOŚĆ
603 068 902

NAPRAWA ZDERZAKÓW 
SPAWANIE PLASTIKÓW

Szamotuły, Dworcowa 24 
tel. 695 209 192

EWA RZETELNA
TWÓJ OSOBISTY

AGENT NIERUCHOMOŚCI

Profesjonalnie 
przeprowadzę przez 

sprzedaż nieruchomości 
nie zapominając 

o Twoim komforcie. 
Zyskasz czas, prywatność 

i pieniądze!

#rzetelnaagentka

rzetelnaewa@gmail.com tel. 509 44 59 34

WYNAJMĘ LOKAL 
HANDLOWO - USŁUGOWY

66 m2 w Zakrzewie 
ul.Radosna 1 

przy drodze na Lusowo 
obok sklepu Żabka

tel. 501 164 800
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LOKGAZ Sp. z o.o.
Lusówko, ul. Jankowicka 7a

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

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

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

www.lokgaz.pl
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REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

kom. 602 659 208

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

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

WESELA • IMPREZY RODZINNE
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tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

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

tel. 694 99 88 21

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu: mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl
Od 20 lat na rynku nieruchomości

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

Suszka i Syn Nieruchomości

KORA
SOSNOWA

ZIEMIA
TRAWNIKOWA

tel. 661 977 269

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

tel. 508 610 256

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl
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PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

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

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 800-1800

Sobota 900-1400

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

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
MOSKITIERY!

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281
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

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

Prowadzimy sprzedaż na miejscu.

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

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

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
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CENTRUM MEDYCYNY PRACY I SPORTU

ul. Batorowska 11

MEDYCYNY

 

GABINETY SPECJALISTYCZNE:

OKULISTYKA 

DIETETYKA 

CHIRURGIA 
NACZYNIOWA

ORTOPEDIA 

 

Kontakt dla Firm:

Rejestracja: +48

 

 

 

 

CENTRUM MEDYCYNY PRACY I SPORTU 

ul. Batorowska 11      62-081 Wysogotowo 

 

Kompleksowe badania z:  

MEDYCYNY PRACY i MEDYCYNY SPORTOWEJ 

GABINETY SPECJALISTYCZNE: 

 NEUROLOGIA LARYNGOLOGIA

FIZJOTERAPIA PSYCHOLOGIA

NACZYNIOWA 
PRACOWNIA USG PSYCHIATRIA

 ENDOKRYNOLOGIA KARDIOLOGIA

                              

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

+48 665 711 111   rejestracja@albatrosmed.pl
 

www.albatrosmed.pl 
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Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO
ul. Krótka 14

tel. 606 261 239, 61 670 09 28

• NAPRAWA
• WYKONANIE

PROTEZY ZĘBOWE

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej

• od poniedziałku do soboty •
LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria i EKG

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

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

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964
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Nie rzucamy słów na
DRZEWA!!!  

wszystko co z nimi związane oraz 
BUDOWA i PIELĘGNACJA obszaru ZIELENI

Tel. 883 979 808  www.megadrwal.pl

PLANOWANIE + PROJEKTOWANIE OGRODÓW + ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU  
+ RETENCJA WODY + OTOCZENIE GRANICZNE wraz z OGRODZENIAMI 

+ istniejące OGRODY PARKI ich FLORA + istniejące DRZEWA i ich DENDROFLORA

WYSTARCZY WYJRZEĆ PRZEZ 
OKNO, BY DOSTRZEC POTRZEBĘ 
WYKONANIA PRAWIDŁOWEJ OCE-
NY I ZABEZPIECZENIA POSIADA-
NYCH DRZEW. Nie niszczyć a wspierać, 
usuwać kiedy jest to konieczne.  DRZE-
WA SĄ NASZYMI NAUCZYCIELAMI. 
Opracowujemy drzewa na wszystkich eta-
pach: od prawidłowego posadzenia, formo-
wania do obiektów dorosłych, wiekowych, 
zabytków oraz pomników przyrody. 

Wykonujemy  podstawową ocenę wi-
zualną zbierając dane o stanie drzewa, po-
siadanych cechach, a także analizę wystę-
powania grzybów, które są bardzo ważną 
informacją o stanie drzewa. Wykonujemy 
badania diagnostyki podstawowej oraz za-
awansowanej z wykorzystaniem  odpo-
wiednich narzędzi diagnostycznych między 
innymi tomografu akustycznego  3D, in-
spekcji w koronach poprzez dostęp linowy, 
badań mechanicznych obciążenia i statyki.  
Dzięki tym czynnościom wykrywamy roz-
miary i miejsca wypróchnień oraz ubytków 
w drzewie,  analizujemy  komputerowo bio-
mechanikę oraz wytrzymałość systemu ko-
rzeniowego. Zebrane tomogramy, pomiary  
drzewa, cechy diagnostyczne poddajemy 
analizie, symulacji komputerowej obciąże-
niem wiatrem huraganowym o prędkości do 
33 m/s  szacując poziom bezpieczeństwa 
drzewa. Badanie takie generuje wyczer-
pujący raport o  stanie drzewa zawierający 
wnioski oraz zalecenia w zakresie wykona-

nia  niezbędnych zabiegów i zabezpieczeń, 
by drzewo było bezpieczne dla otoczenia 
i wzrastało dla pokoleń. Tomograf aku-
styczny wykorzystuje bezinwazyjną meto-
dę fal dźwiękowych (bez promieniowania). 
Stosujemy także inne metody badawcze ta-
kie jak próby wytrzymałości systemu ko-
rzeniowego dla danego obciążenia tzw. 
Pulling Test. Dla drzew i krzewów wyko-
nujemy pełne inwentaryzacje, mapowanie, 
okresowe kontrole, ekspertyzy oraz kon-
trole prac dotychczas przeprowadzonych.  
Drzewa dostarczają nam wielu cennych in-
formacji dlatego obserwując  ich ukształto-
wanie możemy odczytać wpływ wydarzeń  
historycznych oraz zmian środowiskowych 
co czynimy. 

NASZ STAŁY ROZWÓJ jest efektem 
potrzeb rynku na funkcjonowanie firmy, 
która potrafi sprostać wymaganiom klien-
ta ceniącego sobie prostotę, praktyczność, 
piękno natury. My wiemy jak zbudować 
wymarzony ogród oraz dalej jak o niego za-
dbać, czyli wprowadzić zabiegi niezbędne 
oraz pomocnicze. Spotykanie się z formułą 
budowlaną (budowa ogrodów) dla naszego 
zespołu oznacza stworzenie obszaru czyn-
nego biologicznie, zagospodarowania go 
w celu zapewnienia  harmonii materii ży-
wej w sposób niekolidujący z pozostałą ar-
chitekturą ogrodu.

W JEDNEJ KUŹNI powstaje całe rze-
miosło. Pracownia Architektury Krajobra-
zu Arborysty to kompleksowe wykonanie 
od pomysłu przez realizację do utrzymania 
w wieloletnich sezonach wegetacji. Każdy 
klient oczekuje dobrze wykonanej pracy, 
fachowości, sumienności, trzymania ram 
terminów oraz najlepiej jak prace reali-
zuje jeden wykonawca, który wie co robi. 

Oszczędność czasu i środków finansowych 
to przede wszystkim właściwe planowa-
nie, logistyka, rzetelne doradztwo. Krok po 
kroku przekształcamy wizję w projekt, by 
dokonać analizy i podsumowania dających 
konkretne wytyczne do pracy. Nasza współ-
praca z klientem jest zawierana nie tylko do 
czasu projektowania, planowania, tworze-
nia, na jeden sezon, ale także później, gdy 
wszystko rośnie, my dbamy  i wiemy co ro-
bimy, cały proces jest przemyślany na lata 
funkcjonowania naszej flory i dendroflory 
ogrodowej.

Ze względu na dużą popularność traw-
ników polecamy skupić się na ich właści-
wej pielęgnacji. 

AERACJA i WERTYKULACJA to 
jedne z ważniejszych zabiegów sezono-
wych. Posiadamy AERATOR kołkowy do 
skutecznej i dogłębnej aeracji niezależnie 
od twardości gruntu. Aerator tworzy wy-
korki wykonywane na głębokość od 5 do  
8 cm (średnica dobierana do potrzeb trawni-
ka) w ruchu posuwisto-pionowym, nie ob-
rotowym, co czyni zabieg profesjonalnym 
i pozostawia trawnik bez zbędnych uszko-
dzeń. Jako jedyni w okolicy posiadamy naj-
wyższej klasy sprzęt do takich zadań. Dla 
każdego kolejnego obszaru prac, zabiegu 
przedstawiamy taki sam poziom sprzętowy 
i niezbędną wiedzę połączoną z doświad-
czeniem. 

Wspomnę tu nasze motto: MAŁE RZE-
CZY CZYNIONE Z PASJĄ STAJĄ SIĘ 
WIELKIE (Inspektor drzew, Arborystya 
Auropean Tree Worker Łukasz Z.) Pracow-
nia Architektury Krajobrazu Arborysty. 

Nasza oferta i szczegóły wszystkich ob-
szarów pracy dostępne na stronie interneto-
wej:  WWW.MEGADRWAL.PL 

DOŚWIADCZENIE
BHP

WŁASNY SPRZĘT

Inspektor drzew
- przeglądy drzew- podstawowa diagnostyka-  zaawansowana diagnostyka- ekspertyzy

-  inwentaryzacje, zarządzanie drzewostanami

European TREE WORKER Specjalistyczne  uprawnienia do pracy  przy drzewach znacząco  podnoszące poziom  pracy arborysty
ID: 008873
Certyfikat międzynarodowy  25 krajów UE

Pracownia Architektury  

krajobrazu Arborysty 

- projektowanie ogrodów

-  projektowanie Instalacji 

nawadniania i oświetlenia

-  praktyczne analizy budowy 

ogrodów oraz projektów

-  doradztwo/wykonawstwo 

prawidłowej pielęgnacji 

zieleni
- budowa retencji WODY

-  budowa ciągów 

komunikacyjnych 

-  dobór/analiza gatunków 

roślinności, tworzenie 

właściwego podłoża

Arborysta Chirurg drzew

Niezbędne uprawnienia

- ubezpieczenie

-  doświadczona kadra stale 

podnosząca kwalifikacje
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PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313

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

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

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

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

punkt sprzedaży roślin ozdobnych
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WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

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

535 867 490

• nowe instalacje
• przeróbki
• remonty

CHIŃSKIE CENTRUM HANDLOWE

Tarnowo Podgórne, Poznańska 40D
Godziny otwarcia:

od poniedziałku do soboty 9.00-19.00

NISKIE CENY! 
DOBRA JAKOŚĆ! 
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

WELTENWELTEN

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

PROJEKTY BUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNE

601 726 802     architektpoznan-arx.pl

DOMY - FIRMY - GARAŻE - HALE - MODERNIZACJE
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tel. 510 925 011

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

lub wieloletnim właścicielem




