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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

Akcja krew!
Zimowa Akcja honorowego krwiodawstwa, organizo-

wana przez Stowarzyszenie Dar Serc we współpracy 
z poznańskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa, odbędzie się 12 lutego. – I tym razem sko-
rzystamy z gościnności Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
Podgórnym – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia. – Zapraszam 
wszystkich, którzy chcą podzielić się najcenniejszym lekiem.  
Odbędzie się w tarnowskiej „jedynce” przy ul. Szkolnej 5, 
w sobotę, 12 lutego w godzinach 8.00 – 16.00. ~ ARz

Pary małżeńskie obchodzące w 2022 r. jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego prosimy o zgłoszenie tego faktu oso-
biście przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cy-

wilnego w terminie do 31 stycznia 2022 r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania 
uroczystości ich wręczenia. 

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do 
Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą 
zgłosić osobiście ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną 
ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem 
Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP. 

Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Poznańskiej 115 – bud. A, pokój 19, tel. 61 89 59 219 
lub 61 89 59 243. Wnioski są również do pobrania w Filii Urzędu 
w Przeźmierowie (w Pasażu przy ul. Rynkowej 75c, tam również 
można złożyć wypełniony dokument). Do Urzędu i do Filii za-
praszamy w poniedziałki w godz. 8.30-18.00, wtorek – czwartek 
w godz. 7.30-15.30 i w piątki w godz. 7.30-14.00. ~ usc

UWAGA Złote Pary 

Szanowni Państwo!
Pierwszy raz obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego miały charakter państwowy – o gminnych obchodach 
Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 
piszemy w naszej gazecie. 
Temat drastycznych podwyżek cen gazu poruszamy od kilku 
miesięcy. Teraz zachęcamy do złożenia wniosku o tzw. doda-
tek osłonowy (w ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej). 
Przedstawiamy też założenia pilotażowego gminnego progra-
mu wsparcia. Proszę sprawdzić kryteria i procedury.
Styczeń zawsze w naszej Gminie rozbrzmiewa radością i mu-
zyką. Na sobotę, 29 stycznia, planujemy Koncert Noworoczny, 
połączony z Galą Aktywni Lokalnie – obowiązują bezpłatne 
wejściówki. Uwaga: termin Koncertu może zostać przesunięty 
ze względu na pandemię. Zagra także Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy – u nas aż przez dwa dni: 29 i 30 stycznia!  
O udziale publiczności w hali sportowej OSiR przy ZST zade-
cyduje sytuacja pandemiczna, ale transmisja on-line będzie na 
pewno dostępna dla wszystkich. Zachęcamy także, by spraw-
dzić wielkoorkiestrowy rozkład jazdy i wziąć udział w wyda-
rzeniach na świeżym, zdrowym (!) powietrzu. Zagrajmy razem, 
jakkolwiek, ale z sercem!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna



styczeń 2022 | sąsiadka~czytaj |    3

~ pytanie do Wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy Straż Gminna przeprowadza kontrole?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Straż Gminna każdorazowo przeprowadza kontrolę posesji, w przypadku zgło-
szenia podejrzenia spalania niedozwolonych substancji. Z każdej kontroli spo-
rządzana jest stosowna dokumentacja. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawi-

dłowości, to wobec osób odpowiedzialnych mają zastosowanie środki przewidziane 
prawem. Natomiast jeżeli na terenie wskazanej nieruchomości przeprowadzone kon-
troli nie wskazały żadnych uchybień, to w przypadku kolejnych zgłoszeń odstępuje 
się od każdorazowych kontroli. Proszę pamiętać, że w procesie spalania powstaje 
dym, ale nie zawsze świadczy on o tym, że spalane są substancje zabronione.

W trwającym okresie grzewczym Straż Gminna przeprowadziła już 25 kontroli 
nieruchomości. W jednym przypadku kontrola zakończyła się postępowaniem man-
datowym. Kolejny przypadek skutkował skierowaniem kontroli Państwowej  In-
spekcji Handlowej w stosunku do podmiotu, dokonującego sprzedaży paliw stałych. 
Natomiast nieruchomość, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza, zosta-
ła skontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – skutkiem 
było postępowanie mandatowe i administracyjne oraz wniosek do Sądu Rejonowego 
w Poznaniu.

Finalizujemy prace dokumentacyjne związane z pozwoleniem na budowę ulic 
stanowiących jeden ciąg, tj. ul. Wioślarska od ul. Grabowej do ul. Rejsowej 
oraz ul. Rejsowa i ul. Bursztynowa. Jeśli pozwolą na to wolne środki w gmin-

nym budżecie, to przystąpimy do realizacji tego przedsięwzięcia. 
Natomiast na bieżąco staramy się zapewnić utrzymanie przejezdności tych dróg.

Czy Straż Gminna przeprowadza 
kontrolę czym ludzie palą  
w piecach? 

Czy mógłbym otrzymać 
informację o zaplanowanych 
budowach dróg na osiedlu 
Morskim w Lusówku?

Zaszczep siebie i dzieci! To ważne!
Zachęcamy do skorzystania z punktów na terenie naszej Gminy (w przypadku tych szczepień nie obowiązuje rejoni-

zacja): 

•  Centrum Medyczne MED-LUX, ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, formularz zgłoszeniowy na med-lux.pl 
lub tel. 61 8163 900,

•  Poradnia Specjalistyczna BO.Medica, ul. Rynkowa 18, Przeźmierowo, mail zdrowie@bomedica.com.pl 
lub SMS 782 108 108,

•  Punkt szczepień MEDIKOR, Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, specjalna zakładka na 
www.medikor.eu, mail szczepieniatarnowo@medikor.eu lub tel. 512 987 874.

Jeżeli będzie taka potrzeba to Gmina zorganizuje bezpłatny transport do punktu szczepień – w tej sprawie 
prosimy o kontakt pod nr tel. 508 559 467. ~ ARz
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~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

Przekazano plac budowy ul. Letniskowej

Przekazano plac budowy ul. Nad Miedzą (w granicach 
m. Poznania) – wykonawca będzie czekać na wymianę 
gazociągu przez Poznań – do 15 maja br)

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
zezwolenia na przebudowę ul. Platynowej oraz skrzyżo-
wania Szamotulska/Kasztanowa/Platynowa

Rozpoczęto projektowanie przebudowy ul. Wypoczyn-
kowej

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

Ceradz Kościelny
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na rozbu-
dowę szkoły Podstawowej

Chyby
Posiadamy zezwolenie na przebudowę ul. Kasztanowej 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy 
wiejskiej

Przekazano plac budowy pieszojezdni na ul. Końcowej 
(przy współudziale finansowym mieszkańców)

Góra
Trwa opracowanie projektu budowy II etapu ścieżki ro-
werowej do granicy z Gminą Kaźmierz

Trwa opracowanie dokumentacji dla budowy dróg na osie-
dlu „Opałki”– I etap (ul. Promykowa, Gorąca, Ciepła, Upalna)

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

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

Lusowo
Zakończono budowę ul. Kukułki

Lusówko
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla konty-
nuacji ścieżki/chodnika na ul. Rozalińskiej i Sierosławskiej

Zakończono budowę kolejnego etapu oświetlenia na os. 
Morskim 

Trwa procedura uzyskania w Starostwie Powiatowym 
budowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejso-
wej), ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) 
oraz Bursztynowej

Trwa opracowanie projektu na budowę szkoły podsta-
wowej w Lusówku 

Przeźmierowo
Przekazano plac budowy na wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej nawierzchni z 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. informuje, że z dniem 
1 stycznia 2022 roku przestaje obowiązywać Uchwała Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Nr XLIV/758/2021 z dnia 18 września 2021 r. w sprawie dopłat do 

ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowa-
dzania ścieków.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2022 roku ustają dopłaty z budżetu Gminy 
Tarnowo Podgórne do 1 m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych – usług zaliczo-
nych do taryfowych grup odbiorców: K1, K2, K3, K4, K5 i K6 w wysokości 1,05 zł 
brutto. Obowiązująca stawka za odbiór 1 m3 ścieków wynosi obecnie 8,46 zł brutto.

~ TP-KOM

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Cena ścieków już bez dopłat
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~ aktualności

Zdecydowaną większością gło-
sów (17 głosów za, przy dwóch 
wstrzymujących się) 14 grudnia 

Rada Gminy przyjęła budżet Gminy Tar-
nowo Podgórne na 2022 rok (2 radnych 
było nieobecnych). Głosowanie było 
ostatnim punktem procedury uchwala-
nia budżetu – poprzedziło je odczytanie 
najważniejszych pozycji budżetowych 
oraz przedstawienie pozytywnych opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
komisji stałych Rady Gminy. Następnie 
długo dyskutowano nad przyszłorocz-

nymi planami inwestycyjnymi – m.in. o 
budowie tężni i utworzeniu Tarnowskie-
go Parku Zdrowia, o budowie Centrum 
Oświatowo-Sportowego w Lusówku, a 
także rozmawiano o realizacji inwesty-
cji zapisanych w Planie Rozwoju Lokal-
nego. Radni zwracali uwagę również na 
wyższe „janosikowe”, jakie musi do bu-
dżetu odprowadzić nasza Gmina i na ni-
ską subwencję oświatową, niepokrywa-
jącą wydatki Gminy na oświatę. 

– Cieszę się, że przedstawiony przeze 
mnie projekt budżetu znalazł zrozumie-

nie w Radzie Gminy – powiedział Wójt 
Tadeusz Czajka. – Rzeczywiście mamy 
ambitne plany, ale uważam, że miesz-
kańcy czekają na realizację zawartych 
w nim inwestycji. 

Dochody w przyszłym roku zaplano-
wano w wysokości 279,6 mln zł, a wy-
datki 275,1 mln (w tym wydatki inwe-
stycyjne to 41 mln zł). Przewidziano 
także nadwyżkę budżetową w wyso-
kości 4,4 mln zł (z przeznaczeniem na 
spłatę zaciągniętych zobowiązań). 

~ ARz

rolnictwo i rybactwo
600 589,00

transport, w tym drogi
39 897 058,48

gospodarka 
mieszkaniowa
3 864 720,00

administracja
21 798 598,71

bezpieczeństwo 
publiczne i ppoż

1 844 792,00

obsługa długu publicznego
1 914 809,05

oświata i wychowanie
112 399 131,29

ochrona zdrowia
6 251 000,00

pomoc społeczna
6 397 430,00

rodzina
24 484 871,19

gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

15 558 229,50

kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

10 227 769,01
kultura fizyczna

8 889 018,25

"janosikowe"
19 411 939,00

pozostałe
1 595 335,72

Taki mamy budżet na 2022 rok

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne 
na 2022 rok – Wydatki  

Na żywo o Gminie
Pierwsze internetowe spotkanie na żywo odbyło się w li-

stopadzie, w ramach „Wielkiej Lekcji Obywatelskiej” 
– ogólnopolskiej akcji organizowanej przez wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. Wówczas Wójt Tadeusz 
Czajka spotkał się online z mieszkańcami, na swojej stronie na 
portalu społecznościowym Facebook. Najpierw przedstawił 
najważniejsze wyzwania stojące dzisiaj przed lokalną samo-
rządnością, a potem mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania 
m.in. o gminne plany inwestycyjne, budżet Gminy, działania 
proekologiczne, a także na bieżąco komentować odpowiedzi. 

To wydarzenie spotkało z się bardzo pozytywnym odze-
wem, stąd decyzja o comiesięcznych spotkaniach z miesz-
kańcami. Najbliższe odbędzie się 17 stycznia (poniedziałek), 

o godz. 18.00, na stronie facebookowej Tadeusz Czajka – 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. Zapraszamy i zachęcamy 
do zadawania pytań.  ~ ARz
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~ aktualności

kostki w okolicy ul. Folwarcznej)  

Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Olszynowej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetle-
nia ul. Orzechowej

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

Trwa opracowanie dokumentacji na termomoderniza-
cję starego budynku szkoły podstawowej

Rumianek
Trwa opracowanie projektu rozbiórki i budowy budynku 
komunalnego przy ul. Szkolnej

Sady
Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę 
dodatkowego pasa ruchu w ul. Za Motelem

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ul. Jeżynowej

Wybrano wykonawcę 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 prze-
budowy ul. Prostej (od ul. Bukowskiej do ul. Szafirowej)

Swadzim
Zakończono budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Integracji Obywatelskiej

Opracowano projekt Termalnego Parku Zdrowia (tężnie) 

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetle-
nia ul. Karolewskiej

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oświetle-
nia ul. Czereśniowej

Opracowano projekt na termomodernizację budynku 
komunalnego przy ul. Pocztowej

Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy na budo-
wę alei z parku 700-lecia do Termalnego Parku Zdrowia

Rozpoczęto projektowanie nawierzchni ul. Ks. Bryzy

Wybrano wykonawcę doświetlenia przejść dla pieszych 
na ul. Szumin i Sowiej (przedłużenie ul. Pocztowej)

Wybrano wykonawcę utwardzenia tłuczniem dróg we-
wnętrznych – ul. Bratkowej, Mieczykowej i Aksamitkowej

Wysogotowo
Trwa przebudowa ul. Pszennej

Trwa budowa łącznika ul. Bukowska – ul. Owsiana

Czekamy na odpowiedź w sprawie wniosku o dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych przebudowy ul. Ba-
torowskiej

Rada Gminy Tarnowo Podgór-
ne w dniu 23 listopada 2021 r. 
uchwaliła stawki podatków lo-

kalnych i opłaty targowej na 2022 rok. 
Wysokość tych stawek została zapropo-
nowana przez Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusza Czajkę, (generalnie) 
na poziomie stawek obowiązujących w 
roku 2021. W podatku od środków trans-
portowych przekazuję dobrą wiadomość 
dla właścicieli przyczep i naczep, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą wyż-
szą niż 36 ton oraz system zawieszenia 
pneumatyczny lub uznany za równoważ-
ny. W stawkach tych Wójt zaproponował 
Radzie Gminy obniżenie ich wysokości.

Podatek od nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości za-

warte są w uchwale Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne Nr XLVI/772/2021 w spra-
wie stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2021 
r., poz. 8895). Oto przykładowe (najczę-
ściej stosowane) stawki:

• od budynków mieszkalnych lub ich 
części – 0,66 zł od 1m2 powierzchni użyt-
kowej,

• od budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 22,35 
zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

• od gruntów związanych z działalno-
ścią gospodarczą bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, 

• od gruntów pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,36 zł od 1m2 powierzchni. 

Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na 

rok 2022 stosowana będzie uchwa-
ła Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XLVI/773/2021 w sprawie obniżenia 
ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na rok 
2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2021 r., 
poz. 8896). Zgodnie z tą uchwałą obniżo-
no cenę skupu 1 dt żyta do kwoty 48,00 
zł. Stawka podatku obliczona na podsta-
wie tej ceny wynosić będzie na terenie 
gminy Tarnowo Podgórne 120,00 zł za 1 
ha przeliczeniowy dla podatników posia-
dających gospodarstwo rolne, a dla pozo-

stałych podatników opłacających poda-
tek rolny 240,00 zł za 1 ha fizycznego. 

Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha lasu, czyli grun-

tów leśnych sklasyfikowanych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako lasy (z 
wyjątkiem tych gruntów zajętych na wy-
konywanie innej działalności gospodar-
czej niż działalność leśna) wynosi, rów-
nowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczaną według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały roku poprze-
dzającego rok podatkowy. 

Średnia cena sprzedaży drewna, 
obliczona według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wy-
niosła 212,26 zł za 1m3 – zgodnie z Ko-
munikatem Prezesa GUS z dnia 20 paź-
dziernika 2021 roku (M.P. z 2021 r., poz. 
950).

Podobnie jak w latach poprzednich 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie pod-
jęła uchwały w sprawie obniżenia śred-
niej ceny drewna. 

Zatem w 2022 roku podatek leśny za 
1 ha fizyczny lasu wyniesie 46,6972 zł. 

Podatek od posiadania środków 
transportowych

Na rok 2022 poszczególne stawki po-
datkowe zawiera uchwała Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne Nr XLVI/774/2021 
w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2022 (Dz. Urz. 
Woj. Wielkp. z 2021 r., poz. 8897).

Wysokość stawek w tym podatku zo-
stała określona na poziomie stawek obo-
wiązujących w roku 2021. Wyjątkiem są 
stawki od przyczep i naczep, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 
36 ton oraz pneumatyczny system zawie-
szenia lub system uznany za równoważ-
ny. Stawki te zostały w stosunku do po-
przedniego roku obniżone. Dla pojazdów 
tych stosowana będzie stawka w wyso-
kości 1603 zł bez względu na liczbę osi 
jezdnych. W konsekwencji tej obniżki od 
przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton stosowana będzie jednolita stawka 
we wspomnianej wysokości. UWAGA: 
dla pojazdów tych z zawieszeniem reso-
rowym wysokość stawek została ustalo-
na na poziomie stawek obowiązujących 
w roku 2021 (wyższym).

Podatki i opłaty lokalne na 2022
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Przypominamy, że właści-
ciele pojazdów podlegających 
opodatkowaniu winni złożyć (bez 
wezwania) deklaracje na podatek od 
środków transportowych DT-1. Termin 
do złożenia tej deklaracji jak i do wpłaty I 
raty podatku od środków transportowych 
upływa w dniu 15 lutego br.

Formularze podatkowe
Obowiązują jednolite (na terenie całe-

go kraju) wzory deklaracji i informacji na 
podatki lokalne. Dla podatku od nieru-
chomości IN-1, DN-1; podatku rolnego 
IR-1, DR-1, podatku leśnego IL-1, DL-1 
oraz podatku od środków transportowych 
DT-1.

Formularze w wersji papierowej do-
stępne są w Wydziale Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Filii 
Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz w 
formie elektronicznej na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Tarnowo Podgór-
ne (www.tarnowo-podgorne.pl) jak i na 
Portalu Podatkowym na stronie (www.
podatki.gov.pl).

Składanie deklaracji i informacji w 
formie elektronicznej jest możliwe za 
pośrednictwem elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej ePUAP. 
Na portalu e-URZĄD w Tarnowie Pod-
górnym, dostępnym, za pośrednictwem 
naszej strony internetowej znajdują się 
odnośniki do wszystkich elektronicznych 
formularzy. Deklaracje i informacje mu-
szą być opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym lub podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 
a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.

Decyzje wymiarowe na rok 2022
Osobom fizycznym, będącym podat-

nikami, decyzje w sprawie wymiaru po-
datku od nieruchomości, podatku rolne-
go oraz leśnego będą dostarczane przez 
Pocztę Polską na przełomie stycznia i lu-
tego 2022r.

Opłata targowa
Uchwałą Nr XLVI/774/2021 Rada 

Gminy Tarnowo Podgórne wprowadziła 
i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 
2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2021r., 
poz. 9154). 

Opłatę targową zobowiązani są pła-
cić osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej, sprzedające na 

targowiskach – poza budynkami lub w 
ich częściach. Za targowisko uważa się 
wszelkie miejsca, w których jest prowa-
dzona sprzedaż. Wysokość opłaty targo-
wej nie uległa zmianie w stosunku do lat 
poprzednich

Od opłaty targowej zwolnieni są:
1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, które są podatnika-
mi podatku od nieruchomości w związku 
z przedmiotami opodatkowania położo-
nymi na targowiskach;

2) rolnicy i ich domownicy prowadzą-
cy w piątki i soboty handel w rozumieniu 
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 październi-
ka 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu 
handlu w piątki i soboty przez rolników i 
ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2290).

Pobór należności pieniężnych w dro-
dze inkasa (UWAGA: likwidacja tej 
formy płatności podatków lokalnych)

Od bieżącego roku zrezygnowano z 
poboru przez inkasentów (sołtysów wsi) 
podatków lokalnych (podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego, podatku le-
śnego). Uregulowanie tych należności 
będzie możliwa wyłącznie przelewem 
lub wpłatą gotówkową w instytucjach 
finansowych (banki, urzędy pocztowe i 
inne), na wskazany w decyzjach podat-
kowych indywidualny rachunek banko-
wy.

Inkaso opłaty targowej pozostaje bez 
zmian i zostało uregulowane w uchwa-
le Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr 
XLVI/774/2021 w sprawie poboru należ-
ności pieniężnych w drodze inkasa (Dz. 
Urz. Woj. Wielkp. z 2021r., poz. 9153).

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi dla nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy 
w 2022 roku wynosi 26,00 zł od miesz-
kańca. Stawka ta obowiązuje od 1 marca 
2020 r. i została wprowadzona uchwałą 
Nr XX/334/2020 Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne z dnia 21 stycznia 2020 roku 
(Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020r., poz. 
1065).

Przypominam, że jest to stawka pod-
stawowa, gdyż zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
mieszkańcy są zobowiązani do zbiera-
nia odpadów w sposób selektywny. W 
uchwale tej Rada Gminy ustaliła rów-
nież stawkę opłaty podwyższonej, którą 
stosować będzie Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne wyłącznie, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie będzie wypełniać 
obowiązku zbierania odpadów komunal-
nych w sposób selektywny. Stawkę opła-
ty podwyższonej ustalono w wysokości 
52,00 zł miesięcznie na jednego miesz-
kańca – jako dwukrotność stawki podsta-
wowej. 

Opłatę miesięczną za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi zgodnie z 
uchwałą Nr XX/338/2020 Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycz-
nia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 
2020r., poz. 1069) należy uiścić (bez we-
zwania) z góry, w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc. Opła-
tę tę uiszcza się na indywidualny rachu-
nek bankowy (nie jest to rachunek do 
wpłat podatków).

Formularz deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi DO-1 został ustalony uchwa-
łą Nr XX/337/2020 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 21 stycznia 2020 
roku (Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020r., 
poz. 1068). Podobnie jak formularze de-
klaracji i informacji podatkowych, for-
mularze te w wersji papierowej dostępne 
są w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, Filii Urzę-
du Gminy w Przeźmierowie oraz w for-
mie elektronicznej na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
(www.tarnowo-podgorne.pl).

Przypominam również, że jest możli-
wość skorzystania ze zwolnień w opłacie 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi:

Ø na podstawie uchwały Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr XX/335/2020 
z dnia 21 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. 
Woj. Wielkp. z 2020r., poz. 1066) w wy-
sokości 1,00 zł od obowiązującej stawki 
opłaty dla właścicieli nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady, stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

Ø na podstawie uchwały Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne Nr XX/336/2020 
z dnia 21 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. 
Woj. Wielkp. z 2020r., poz. 1067) w wy-
sokości 2,50 zł od obowiązującej stawki 
opłaty dla członków rodzin wielodziet-
nych, o których mowa w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodzi-
ny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1390 z późn. zm.).

Zwolnienia te ze stosowania nie wy-
kluczają się wzajemnie.

~ Jarosław Kabaciński, Kierownik  
Wydziału Podatków Lokalnych
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Gminne obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Po-
wstania Wielkopolskiego miały bardzo bogaty prze-
bieg i  trwały 3 dni. Najważniejszym ich akcentem 

i zwieńczeniem były uroczystości w Lusowie, 29 grudnia. Tego 
dnia miała miejsce uroczysta msza św. w kościele parafialnym 
w Lusowie w intencji dowódcy Powstania gen. Józefa Dowbo-
ra Muśnickiego, jego rodziny oraz wszystkich powstańców. 

Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali na miejscowy 
cmentarz, gdzie przy rodzinnym grobowcu generała nastąpił 
ciąg dalszy uroczystości. Wśród licznie zgromadzonych gości 
obecni byli: Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestraw-
ska, która jednocześnie reprezentowała Prezydenta RP An-
drzeja Dudę, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskie-
go Wojciech Jankowiak, przedstawiciele władz powiatowych, 
Władze Gminy i Rady Gminy Tarnowo Podgórne, delegacje 

Przebiegli 103 kilometry z Łupic (gm. Sława) do Lusowa, 
aby uczcić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Inicjatorką ultramaratonu gen. Józefa Do-

wbora-Muśnickiego była mieszkanka Lusowa Jolanta Witczak, 
która jako jedna z siedmiu biegaczy pokonała cały dystans. Wy-
darzenie odbyło się we współpracy z Towarzystwem Pamięci 
Gen. J. D. Muśnickiego i było współfinansowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne. 

Pamiętamy o Powstaniu

placówek oświatowych, liczne organizacje społeczne – rów-
nież spoza terenu Gminy, harcerze i mieszkańcy Wielkopol-
ski. Uroczystości uświetnili żołnierze 17 Wielkopolskiej Bry-
gady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz przedstawiciel  
12 Brygady WOT z Poznania. ~ FB TPGJDM

Bieg rozpoczął się w Łupicach 27 grudnia o godz. 18.00, 
od złożenia kwiatów pod tablicą, upamiętniającą genera-
ła Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz spoczywających na 
cmentarzu w Łupicach bohaterów walk o wolną Polskę. Tra-
sa biegła do Wolsztyna, a potem przez Nowy Tomyśl i Dusz-
niki, na metę w  Lusowie. Tu biegacze dotarli 28 grudnia 
i razem z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci gen. Do-
wbora-Muśnickiego, Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne 
oraz Sołtys i Radą Sołecką Lusowo i Kołem Gospodyń z Lu-
sowa oddali hołd generałowi i zapalili znicz. 

Po biegu, jego inicjatorka Jolanta Witczak powiedzia-
ła: – Emocje jemu towarzyszące i  wrażenia trudno opisać 
w  słowach. To trzeba doświadczyć na własnej skórze. Noc, 
zima, mróz… Cieszę się, że udało nam się pokonać tę trud-
ną trasę. Czuję ogromną satysfakcję, że w ten sposób mogli-
śmy upamiętnić kolejną rocznicę zwycięskiego Powstania. 
Każdy z biegaczy, który dotarł do mety otrzymał pamiąt-
kowy okolicznościowy medal oraz upominki ufundowane 
przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz gminy: Duszniki, Sła-
wa i Wolsztyn. ~ A. Lis (skróty pochodzą od redakcji)

Przez trzy kolejne wieczory, 27 – 29 grud-
nia, Urząd Gminy był oświetlony biało-

czerwonymi barwami, a nad wejściem wi-
doczny był powstańczy orzeł – to elementy 

Urząd w barwach biało-czerwonych
przypominające o 103. Rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. O tym wydarze-
niu przypominają także flagi, wywieszone w 
Tarnowie Podgórnym, Przeźmierowie i Luso-
wie. Jak co roku wiszą one od 27 grudnia do 
16 lutego (wtedy przypada rocznica podpisa-
nia pokoju w Trewirze, który formalnie zakoń-
czył Powstanie Wielkopolskie).  ~ ARz

Pobiegli dla Generała
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Przez wszystkie miejscowości w Gminie przejechała No-
woroczna Eskapada. Prowadził ją Wójt w kolorowo 
oświetlonym aucie, udostępnionym przez Grupę Pnie-

wy. Za nim jechał autobus z WOŚP-owymi sercami, przy-
pominający o tym, że 30 stycznia zagramy również w naszej 
Gminie. Potem jechały samochody ze wszystkich jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej naszej Gminy – z Tarnowa Pod-
górnego, Lusowa i Ceradza Kościelnego), a za nimi, na koń-
cu, Straż Gminna. I – podobnie jak w zeszłym roku – śladem 
Eskapady podążyli w swoich autach mieszkańcy, tworząc ko-

Z Eskapadą 
w Nowy Rok!

lorowy korowód. Trasa wiodła przez 
wszystkie 16 miejscowości (została tyl-
ko nieznacznie zmieniona w porówna-
niu do ubiegłorocznej, o czym informo-
waliśmy zapraszając na wydarzenie). 

– Cieszę się, że tak wielu mieszkańców 
wyszło na ulice, by nas pozdrowić – pod-
sumował Eskapadę Wójt Tadeusz Czaj-
ka. – Wspólnie i z radością powitaliśmy 
Nowy Rok! 

Przejazd oraz życzenia składane przez 
Wójta można było też śledzić na żywo 
w Internecie (wiemy, że wiele osób oglą-
dało całą 3-godzinną relację!). Dzięku-
jemy za wszystkie komentarze i pozy-
tywne opinie, przekazywane pod relacją 
internetową. Do zobaczenia za rok!

~ ARz

Życzenia na 100 lat!
Mieszkaniec Lusowa, pan Jan Jankowiak, obchodził setne urodziny! Życze-

nia w imieniu mieszkańców naszej Gminy złożyli Wójt Tadeusz Czajka, 
I Zastępca Wójta Ewa Noszczynska-Szkurat oraz Przewodnicząca Rady 

Gminy Krystyna Semba. 
~ ARz

Zebrania 
wiejskie  
– później 

Ze względu na pande-
mię zebrania wiej-
skie, które wstępnie 

planowaliśmy na styczeń 
i luty, zostaną przesunięte na 
wiosnę. 

~ ARz 
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Rada Ministrów, rozporządzeniem 
z dnia 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 
z 2021r. poz. 2266) ustaliła staw-

kę zwrotu podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w 2022 
roku, w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu podatku nie może być 
wyższa niż suma:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 
zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użyt-
ków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego, 
wskazanej w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne według stanu na 
dzień 1 lutego 2022 r., oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowe-
go (1,00 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocz-
nej liczby dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła (DJP) będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w 2021 r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględ-
nia się gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej 
oraz gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż dzia-

łalność rolnicza w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym.

Przypominamy, że producent rol-
ny musi wystąpić do kierownika biu-
ra powiatowego ARiMR o wydanie 
dokumentu zawierającego informację 
o liczbie DJP bydła na potrzeby wnio-
sku o zwrot podatku akcyzowego

W bieżącym roku producent rolny 
może składać do wójta, burmistrza (pre-
zydenta miasta) właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżaw-
cy) wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wysokości limitu zwrotu określonego na 
2022 r., w dwóch terminach, tj.:

• od 1 lutego 2022 r. do 28 lute-
go 2022 r. producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 
2021r. do 31 stycznia 2022r.,

Zwrot podatku akcyzowego w 2022
(UWAGA: zmiana limitów!)

• od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierp-
nia 2022 r. producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) potwier-
dzającymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej został ogłoszony w drodze rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. z 2018r. poz. 2466) moż-
na go pobrać w Wydziale Obsługi Klien-
ta naszego urzędu i jest również dostęp-
ny na naszej stronie internetowej (www.
tarnowo-podgorne.pl), a także na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

• 1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w pierwszym termi-
nie,

• 1 – 31 października 2022 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim termi-
nie w sposób określony we wniosku.

~ Jarosław Kabaciński 
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Drogi  gminne 
Podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 
Stanisław Bączyk – Kierownik Czystości i Porządku
tel. 61 814 64 30, wew. 434/441, po godz. 15 wew. 432, 

tel. kom. 507 024 042

Droga krajowa nr 92
GDDKiA Oddz. w Poznaniu, tel. 61 814 22 61
Rejon w Nowym Tomyślu Obwód Drogowy Swadzim, 
Dyż. zimowego odśnieżania
Grzegorz Ludwiczak, Konrad Sieracki
tel. kom. 698 629 861, 660 759 605, 698 629 702
 

Drogi wojewódzkie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
tel. 61 820 52 25
Dyż. zimowego utrzymania: 61 22 58 153, 61 22 58 154

Droga wojewódzka nr 184:  RDW Szamotuły 
ul. Powstańców Wlkp. 75, tel. 61 22 58 480, 
dyżur zimowy: tel. kom. 607 330 046

Droga wojewódzka nr 307: RDW Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 42, tel. 61 225 8464; 61 225 84 62
dyżur zimowy: tel. kom. 605 760 290 

Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM
Stanisław Bączyk – Kierownik Czystości i Porządku

Dyż. zimowego utrzymania: tel. kom. 508 236 315
tel. 61 814 64 30 wew. 434/441, po godz. 15 wew. 432 
tel. kom. 507 024 042

Zimowe utrzymanie dróg
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11 grudnia dzieci z rodzicami zebrały się wokół choin-
ki na placu zabaw w Sadach, aby przystroić drzew-
ko na święta Bożego Narodzenia w swoje piękne 

ozdoby choinkowe. Na choince zawisły m.in. dzwoneczki, 
bombki, łańcuchy oraz piękne lampki. W ten zimowy, śnież-
ny dzień dzieciaki mogły także spotkać się z Świętym Miko-
łajem oraz jego Elfem. Oczywiście nie przylecieli oni do nas 
z pustym rękami. Nasze pociechy mogły robić sobie zdjęcia 
z Mikołajem, zadawać pytania, a na koniec otrzymać słodki 
poczęstunek z czerwonego worka. 

Podczas dwugodzinnego spotkania na placu rozbrzmiewała 
świąteczna muzyka, a zamarznięte rączki można było ogrzać 
przy ognisku popijając gorącą czekoladę.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę, a na 
Nowy Rok życzymy pomyślności, szczęścia oraz zdrowia!

~ Rada Sołecka Sady

Koniec roku obfitował w międzynarodowe sukcesy naszej 
uzdolnionej młodej harfistki – Zariny Zaradnej z Prze-
źmierowa. Najpierw w Chinach, w Hongkongu odbył się 

VI Międzynarodowy Konkurs Harfowy (on-line). Jest to obecnie 
jeden z największych konkursów harfowych na świecie. W tym 
roku do konkursu zgłosiło się ponad 370 zawodników z 25 państw.

Dziesięcioletnia Zarina zajęła III miejsce w kategorii „D” (wiek 
do 12 lat) i była w tej kategorii wiekowej jedyną wyróżnioną har-
fistką z Europy, pozostałe miejsca i nagrody w tej kategorii otrzy-
mały harfistki z Chin, Korei, Japonii, USA.

Natomiast I miejsce Zarina zajęła w konkursie muzycznym 
w Estonii – MUSIC@E-CONTEST 2021 (on-line). W jej kate-
gorii kategorii wiekowej (do 11 lat) do konkursu zgłosiły się 32 
harfistki, z czego 31 harfistek było z Chin, z Hongkongu. I nasza 
Zarina ten konkurs wygrała! Gratulujemy! ~ ARz 

Ubieranie choinki w Sadach

Nasza Zarina na podium w Azji

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
zaprasza na

Koncert Noworoczny 
połączony z Galą „Aktywni Lokalnie”

29 stycznia 2022 r., godz. 16.00
Hala sportowa OSiR przy Zespole Szkół Technicznych,  

ul. Nowa 60, Tarnowo Podgórne

Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki – szczegóły na str. 33

Uwaga: z uwagi na sytuację pandemiczną termin Koncertu może być przesunięty,  
o czym poinformujemy na gminnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
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Najpierw, we wrześniu 2021 r., o drastycznych podwyż-
kach cen gazu dowiedzieli się klienci spółki G.EN 
GAZ Energia. Wówczas alarm podnieśli i mieszkań-

cy, i włodarze blisko 100 gmin. Z inicjatywy Wójta Tadeusza 
Czajki, 19 września na Zjeździe samorządowców w Tarnowie 
Podgórnym powołany został Ogólnopolski Komitet Protesta-
cyjny, który wystosował wystąpienia do instytucji, które mają 
wpływ na sytuację na szeroko rozumianym rynku gazowym 
(do tych pism dołączono 20 tys. podpisów mieszkańców). 
Członkowie Komitetu reprezentowali mieszkańców m.in. na 
posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii oraz na spotkaniach 
z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i z Prezesem URE. Analizowali także możli-
wości współpracy z ogólnopolskim stowarzyszeniem konsu-
menckim. Apele i stanowiska w tej sprawie przyjmowały rady 
powiatów, miast i gmin, również nasza Rada Gminy (na se-
sji w dniu 26 października). I mieszkańcy, i przedstawiciele 
Komitetu rozmawiali z przedstawicielami mediów lokalnych 
i ogólnopolskich. W mediach szeroko informowano również 
o proteście mieszkańców pod siedzibą G.EN GAZ Energii w 
Tarnowie Podgórnym.

– Moim zdaniem, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, 
by pokazać, że nie zgadzamy się na ubóstwo energetyczne ani 

na nierówne traktowanie mieszkańców przez różnych dostaw-
ców gazu – mówi Wójt Tadeusz Czajka, Koordynator krajowy 
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego. – Niestety, z ża-
lem stwierdzam, że ze strony podmiotów i instytucji rządowych 
nie było chęci współpracy w tej trudnej sytuacji. 

Od 1 stycznia podwyżki cen gazu wprowadziła także spół-
ka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Do-
datkowo G.EN GAZ Energia podniósł ceny dla klientów in-
stytucjonalnych. To sprawiło, że problem wysokich cen gazu 
dotyczy już praktycznie wszystkich mieszkańców i przedsię-
biorców naszej Gminy. 

– Uważam, że ta kwestia powinna być rozwiązana na szcze-
blu centralnym – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Z naszej strony 
uruchamiamy pilotażowo Gminny Program wsparcia. Jedno-
cześnie nasz Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w proce-
durze udzielania tzw. dodatku osłonowej w ramach Rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej.

Zasady przyznawania dodatku osłonowego oraz wsparcia 
w ramach pilotażowego Gminnego programu zamieszczamy 
obok.

~ ARz

Gaz tak drogi!

Porównanie cen gazu ziemnego w Gminie Tarnowo Podgórne 
wyrażone w groszach za 1 kWh (netto)

21,742 21,742

11,257

20,379

wcześniej obecnie

PGNiG

21,742

40,94237,688

79,783

wcześniej obecnie

Odbiorcy indywidualni Odbiorcy instytucjonalni
m.in. szkoły, przedszkola, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

G.EN.GAZ ENERGIA PGNiG

Podane stawki mogą się nieznacznie różnić w zależności od taryfy
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Na grudniowej sesji Rada Gminy 
przyjęła zaproponowany przez 
Wójta Tadeusza Czajkę pilotażo-

wy program osłonowy w zakresie udzie-
lania pomocy osobom, których jedynym 
źródłem ogrzewania lokalu mieszkalne-
go jest gaz ziemny. 

Gminny Program powstał z myślą 
o mieszkańcach, będących w najsłabszej 
sytuacji ekonomicznej i ma być osło-
ną przed skutkami wysokiej i skokowej 
podwyżki cen gazu ziemnego, dostarcza-
nego za pomocą sieci dla potrzeb ogrze-
wania lokali mieszkalnych. 

O wsparcie z gminnego programu będą 
mogli się ubiegać: 

• osoby samotnie gospodarujące, któ-
re ukończyły 65 rok życia i których do-
chód nie przekracza kwoty netto 1940 zł 
miesięcznie,

• dwuosobowe gospodarstwa domo-
we, w których skład wchodzą:

- wyłącznie osoby, które ukończyły 65 
rok życia, 

- osoby, które ukończyły 50 rok życia 
i co najmniej jedna z tych osób posia-
da orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, a ich łączny dochód 
nie przekracza kwoty netto 2400 zł mie-
sięcznie,

• wieloosobowe gospodarstwa do-
mowe, w skład których wchodzą osoby 
sprawujące opiekę nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny, uprawnione do 
następujących świadczeń:

- świadczenia pielęgnacyjnego lub spe-
cjalnego zasiłku dla opiekuna, przyzna-
nego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

- zasiłku dla opiekuna, przyznanego na 
podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów, a ich łączny dochód nie prze-
kracza miesięcznie iloczynu liczby osób 
pozostających na wspólnym gospodar-
stwie domowym i kwoty netto 1200 zł,

• wieloosobowe gospodarstwa domo-
we, w których wychowywane jest co naj-

mniej 1 dziecko do 16 roku życia, na któ-
re przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny, 

• pozostałe wieloosobowe gospo-
darstwa domowe o niskich dochodach, 
w których łączny dochód nie przekracza 
miesięcznie iloczynu liczby osób pozo-
stających na wspólnym gospodarstwie 
domowym i kwoty netto 600 zł.

W programie rozpatrywane będą ra-
chunki za okres grudzień 2021 r – kwie-
cień 2022 r. Obecnie trwa opracowywa-
nie procedury ubiegania się o to wsparcie 
i formularza wniosku. O uruchomieniu 
możliwości składania wniosków będzie-
my informujemy na gminnej stronie in-
ternetowej oraz na łamach naszej gazety. 

Zaproponowany program ma charakter 
pilotażowy, co pozwoli w racjonalny spo-
sób zweryfikować jego działanie w prak-
tyce i przygotować doskonalsze progra-
my na okresy późniejsze, o ile zachodzić 
będzie taka potrzeba, a możliwości finan-
sowe Gminy będą na to pozwalały.

~ ARz

GAZ: Pilotażowy Gminny program wsparcia

Ministerstwo Energii i Klimatu informuje o rozpoczę-
ciu przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku 
osłonowego. 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego sa nastę-
pujące:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 
zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy za-
łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. 
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie 

tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać  swojej gmi-
nie, w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 
2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., to wy-
płata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach. 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Jeżeli wniosek wpłynie po 31 
stycznia 2022 r., ale do 31 października 2022 r., to wypłata zo-

stanie zrealizowana jednorazowo, niezwłocznie, najpóźniej do 
2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które 
otrzymają dotacje z budżetu państwa. W naszej Gminie obsłu-
gą dodatków osłonowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Formularze wniosków są dostępne w wersji elektronicznej – 
do pobrania w serwisie gov.pl oraz na gminnej stronie interneto-
wej www.tarnowo-podgorne.pl Natomiast w wersji papierowej 
możne je otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej, w bud. C 
Urzędu Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmiero-
wie, w godzinach pracy, tj. pon. 8.30-18.00, wt-czw. 7.30-15.30, 
pt. 7.30-14.00.

Wypełnione wnioski przyjmowane są w wersji papierowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, w bud. C w Wydziale Obsługi 
Klienta i Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie, w godzinach pracy, 
tj. pon. 8.30-18.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

 ~ ARz

Złóż wniosek o dodatek osłonowy
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„Apteka Tarnowska”
ul. Poznańska 82B, Tarnowo Podgórne, 
tel.  61 816 45 77
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 16.00
dostępność w porze nocnej: 
14.02.2022 – 20.02.2022
18.04.2022 – 24.04.2022
20.06.2022 – 26.06.2022
22.08.2022 – 28.08.2022
24.10.2022 – 30.10.2022
26.12.2022 – 31.12.2022

Apteka „Nasza”
ul. Ogrodowa 14, Przeźmierowo,
tel.  602 525 181
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 13.00
dostępność w porze nocnej: 
21.02.2022 - 27.02.2022
25.04.2022 – 01.05.2022
27.06.2022 – 03.07.2022
29.08.2022 – 04.09.2022
31.10.2022 – 06.11.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 16.06.2022, 25.12.2022

Apteka „Stokrotka”
ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo, 
tel.  61 818 27 56
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
28.02.2022 – 06.03.2022
02.05.2022 – 08.05.2022
04.07.2022 – 10.07.2022
05.09.2022 – 11.09.2022
07.11.2022 – 13.11.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 15.08.2022

Apteka „Stokrotka II”
ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo, 
tel.  61 652 38 93
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 15.00

dostępność w porze nocnej: 
07.03.2022 – 13.03.2022
09.05.2022 – 15.05.2022
11.07.2022 – 17.07.2022
12.09.2022 – 18.09.2022
14.11.2022 – 20.11.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 05.06.2022

Apteka „Witamina”
ul. Pocztowa 1, Tarnowo Podgórne,
tel.  61 812 18 63
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.00 – 16.00
niedziela. 10.00 – 13.00
dostępność w porze nocnej: 
14.03.2022 – 20.03.2022
16.05.2022 – 22.05.2022
18.07.2022 – 24.07.2022
19.09.2022 – 25.09.2022
21.11.2022 – 27.11.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 18.04.2022

Apteka „W Lusówku” 
ul. Albatrosa 2, Lusówko, 
tel. 61 646 00 87, 882 138 942
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
21.03.2022 – 27.03.2022
23.05.2022 – 29.05.2022
25.07.2022 – 31.07.2022
26.09.2022 – 02.10.2022
28.11.2022 – 04.12.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 17.04.2022

Apteka „Morska”
ul. Tarnowska 33D, Lusówko,
tel. 61 448 54 63
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 8.30 – 15.00
dostępność w porze nocnej: 
28.03.2022 – 03.04.2022
30.05.2022 – 05.06.2022
01.08.2022 – 07.08.2022

Na wszelki wypadek
Poniżej zamieszczamy godziny otwarcia aptek na terenie naszej Gminy. Pro-

simy zwrócić uwagę na dyżury w porze nocnej oraz w święta i dni wolne od 
pracy. Dostępność w porze nocnej odbywa się w godz. 22.00 – 7.30, a w świę-

ta i dni wolne od pracy – w godz. 14.00 – 18.00. 
Podawane terminy zostały ustalone przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwa-

łą nr XXXVI/469/VI/2021 z 15 grudnia 2021 r. (w tej uchwale podane są dyżury 
w 2022 r. wszystkich aptek w powiecie poznańskim).

03.10.2022 – 09.10.2022
05.12.2022 – 11.12.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 01.11.2022, 26.12.2022

Apteka „Pomocna”
ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo,
tel.  61 652 41 74
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 14.00
dostępność w porze nocnej: 
04.04.2022 – 10.04.2022
06.06.2022 – 12.06.2022
08.08.2022 – 14.08.2022
10.10.2022 – 16.10.2022
12.12.2022 – 18.12.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 01.05.2022, 11.11.2022

Apteka „Pomocna”
ul. Szamotulska 26J, lok. G10, G11,
Baranowo, tel.  61 222 79 79
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00
sobota: 9.00 – 18.00
niedziela. 10.00-16.00 (tylko niedzie-

le handlowe)
dostępność w porze nocnej: 
07.02.2022 – 13.02.2022
11.04.2022 – 17.04.2022
13.06.2022 – 19.06.2022
15.08.2022 – 21.08.2022
17.10.2022 – 23.10.2022
19.12.2022 – 25.12.2022
dostępność w święta i dni wolne od 

pracy: 03.05.2022

Apteka „Pod Orłem”
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne, 
tel. 61 814 64 05
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 18.00

Apteka „Saggitarius”
ul. Św. Antoniego 2, Swadzim, 
tel. 61 663 80 83
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9.00 – 21.00 
sobota: 9.00 – 21.00
niedziela. 9.30 – 20.00 (tylko niedzie-

le handlowe)

Apteka „Rosa”
ul. 23 Października 32, Tarnowo Pod-

górne, tel. 61 663 80 83
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 21.00 

sobota: 8.00 – 16.00
niedziela. 10.00 – 16.00 (tylko nie-

dziele handlowe) ~ wso
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~ sprawozdanie

Z prac Rady Gminy
Sesja z 14 grudnia

XLVII sesja odbyła się 14 
grudnia To jedna z naj-
ważniejsza sesja w roku, 

ponieważ w jej programie zna-
lazło się uchwalanie budżetu 
Gminy na 2022 r. Zanim do tego 
jednak doszło radni musieli po-
chylić się nad nowelizację bu-
dżetu na 2021 r. Istotne było przy 
tym uchwalenie wydatków, które 
nie wygasają mimo upływu roku 
budżetowego.

Radni zatwierdzili pilotażo-
wy program osłonowy w za-
kresie udzielenia pomocy oso-
bom w najsłabszej sytuacji 
ekonomicznej, których jedy-
nym źródłem ogrzewania loka-
lu mieszkalnego jest gaz ziem-
ny, Program ten zawiera ustalone 
kryteria dla beneficjentów po-
mocy. Szczegółowe informacje 
wewnątrz gazety

Następnie przeszliśmy do re-
alizacji skomplikowanego i sfor-
malizowanego procesu uchwa-
lania budżetu Gminy oraz 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy na lata 2022-2029. 
Radni wypowiadali się w dysku-
sji na temat tych dokumentów. 
Budżet nie doczekał się na se-
sji jakiejś szczególnie pogłębio-
nej analizy poszczególnych jego 
załączników. Dyskutantom nie 
podobało się głównie to, że ka-
talog zaplanowanych inwestycji 
nie zawierał wszystkich tytułów 
zawartych w obowiązującym 
nadal Planie Rozwoju Lokalne-
go, a także niska subwencja na 
oświatę 41 mln zł, gdy wydatki 
w budżecie wynoszą 110 mln zł 
(!), wzrost tzw. Podatku „janosi-
kowego” o 2 mln zł. Padały też 
ostre oceny pod adresem tężni. 
W finalnym głosowaniu Budżet 
Gminy Tarnowo Podgórne na 
2022 r. został przyjęty większo-
ścią głosów (wśród 19 uczestni-
czących w głosowaniu radnych 
17 było za, a 2 się wstrzymało). 

Podstawowe informacje doty-
czące budżetu Gminy na 2022 r. 
znajdą Państwo wewnątrz tego 
numeru naszej gazety. 

 W dalszej części Rada uchwa-
liła gminne programy: profilak-
tyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdzia-
łania narkomanii w naszej Gmi-
nie. Podjęto decyzję w spra-
wie zawarcia porozumienia 
międzygminnego, dotyczące-
go zapewnienia opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz za-
pobiegania bezdomności.

 Jednym z najtrudniejszych 
momentów tej sesji, który wy-
wołał silne emocje, były zmiany 
Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Tarnowo Pod-
górne. Ze względu na uchylenie 
uchwały XXX/553/2020 przez 
Wojewodę, którego zastrzeże-
nia w wyroku uwzględnił WSA  
w Poznaniu, Radni musieli pod-
jąć decyzję o zmodyfikowaniu 
zmiany studium uwzględniając 
zastrzeżenia.

Może pokrótce opiszę pra-
cę Radnych wraz z II Zastępcą 
Wójta Piotrem Kaczmarkiem, 
kierownik Wydziału Zagospoda-
rowania Przestrzennego Natalią 
Piechotą oraz ekspertki z firmy 
URBANIKA, którzy przez trzy 
miesiące (wrzesień – listopad 
2020 r.) pracowali nad uwaga-
mi, które złożono w trakcie kon-
sultacji społecznych do projektu 
Studium. Uwag było 130. Nie-
którzy zainteresowani mieszkań-
cy brali udział w posiedzeniach 
komisji. Sytuacja nie była łatwa 
dla radnych – w sytuacjach trud-
nych przychylili się do wniosku 
mimo uwag ekspertów, że mamy 
przekroczony limit terenów 
pod zabudowę mieszkaniową, 
że chłonność wolnych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową 
w Gminie wynosi 25 831 osób... 

To zaważyło, że WSA w Pozna-
niu wydał wyrok stwierdzający 
nieważność uchwały, dotyczą-
cej w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań przestrzennych. 
Po roku na obecnej sesji Rada 
pochyliła się ponownie nad Stu-
dium (oby ostatni raz). 

Później głowy radnych za-
przątnięte były zmianą miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Tarnowie Pod-
górnym: dla terenu działek przy 
ul Poznańskiej przy drodze kra-
jowej nr 92 oraz działek przy ul. 
Szkolnej. 

Jeszcze kilka projektów mniej-
szej wagi, dotyczących gospo-
darki nieruchomościami, wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawnej z dotych-
czasowymi dzierżawcami oraz 
sprzedaży działki położonej 
w Baranowie przeznaczonej pod 
zieleń i w Sadach teren rolny. 
Procedura sprzedaży odbędzie 
się w trybie bezprzetargowym 
i będzie skierowana do właści-
cieli przyległych działek celem 
poprawy zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej

Rada jednogłośnie podjęła de-
cyzję w sprawie wynagrodzenia 
Wójta bez jakichkolwiek ko-
mentarzy. 

Życzeniami Zdrowych, Ro-
dzinnych Świąt i Szczęśliwe-
go Nowego Roku zakończono 
LXVII sesję, która trwała do 
22.00 – jak do tej pory to naj-
dłuższa sesja tej kadencji

Następna sesja odbędzie się  
1 lutego o godz. 16.00. Ze 
względu na pandemię zachęcam 
do śledzenia transmisji z obrad 
w Internecie.

~ Krystyna Semba 
Przewodnicząca Rady Gminy
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~ tcwp ~ aktualności

Gmina Tarnowo Podgórne – Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia 
udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Polski Ład 

– zmiany w podatkach dla przedsiębiorców”, które odbędzie 
się 28 stycznia.

Program szkolenia:
„Polski Ład – zmiany w podatkach dla przedsiębiorców”.
1. Nowe ulgi dla podatników: ulga dla klasy średniej, ulga 

dla emerytów, ulga dla powracających z zagranicy, ulga dla 
rodzin 4+

2. Miesięczne obowiązki płatnika.
3. Składka zdrowotna właściciela firmy od 1 stycznia 2022 r.
 

Wykładowca: Izabela Leśniewska (Doradca podatkowy, 
Kancelaria doradcy podatkowego ALO-2)

Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgło-

szeń.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o bez-

pośredni kontakt z biurem TCWP WYŁĄCZNIE za pośred-
nictwem poczty elektronicznej – adres: kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl W treści maila prosimy o podanie następujących 
informacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy.

Na zgłoszenia czekamy do 26 stycznia.
~ TCWP

Szkolenie TCWP: Polski Ład

Przedsiębiorcy prowadzący handel 
detaliczny, jak i gastronomiczny 
wyrobami alkoholowymi są zo-

bowiązani dokonać wpłaty I raty opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 31 stycznia 
2022 r. W roku nabycia zezwolenia lub 
utraty jego ważności opłaty, o których 
mowa poniżej, dokonuje się w wysoko-
ści proporcjonalnej do okresu ważności 
zezwolenia.

Opłaty kształtują się następująco:
Podstawowa:
525 zł – na sprzedaż napojów zawie-

rających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł – na sprzedaż napojów zawie-

rających powyżej 4,5% do 18% alkoho-
lu (z wyjątkiem piwa),

2 100 zł – na sprzedaż napojów zawie-
rających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przed-
siębiorca prowadzący sprzedaż napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży, 
w którym roczna wartość w roku po-
przednim przekroczyła:

37 500 zł – dla napojów alkoholo-
wych o zawartości do 4,5% alkoholu 
oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży tych napo-
jów w roku poprzednim,

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

77 000 zł – dla napojów alkoholo-
wych o zawartości powyżej 18% alko-
holu – wnosi w wysokości 2,7% ogól-
nej wartości sprzedaży tych napojów 
w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna war-
tość sprzedaży poszczególnych rodza-
jów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, o których mowa w pkt. 
2, wnoszą opłatę w wysokości określo-
nej w pkt. 1.

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

Warunkiem potwierdzenia sprzedaży 
wyrobów alkoholowych jest posiadanie 
przez przedsiębiorcę kopii złożonego 
oświadczenia potwierdzonej przez tutej-
szy urząd oraz posiadanie odpowiednie-
go dowodu potwierdzającego dokonanie 
opłaty za korzystanie z zezwoleń.

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

Konsekwencje prawne niewywiąza-
nia się przedsiębiorcy z obowiązków 
wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi:

• zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. 
a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa 
z upływem 30 dni od dnia upływu ter-
minu złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsię-
biorca w terminie 30 dni od dnia upływu 
terminu do dokonania czynności okre-
ślonej w ust. 12 pkt. 5 lit. a nie złoży 
oświadczenia wraz z jednoczesnym do-
konaniem opłaty dodatkowej w wyso-
kości 30% opłaty określonej w art. 111 
ust. 2,

• zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b 
oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upły-
wem 30 dni od dnia upływu terminu do-
konania opłaty w wysokości określonej 

w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca 
w terminie 30 dni od dnia upływu ter-
minu do dokonania czynności określo-
nej w ust. 12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty 
opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5, 
powiększonej o 30% tej opłaty,

• zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ze-
zwolenie cofa się w przypadku przed-
stawienia fałszywych danych w oświad-
czeniu o wartości sprzedaży alkoholu 
w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświad-
czenia lub niedokonania opłaty w wy-
sokości i terminach określonych przez 
ustawę przedsiębiorca może wystą-
pić o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia wydania decyzji o wygaśnięciu ze-
zwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia 
z powodu podania fałszywych danych 
w oświadczeniu przedsiębiorca może 
wystąpić o wydanie nowego zezwole-
nia nie wcześniej niż po upływie 3 lat 
od dnia wydania decyzji o cofnięciu ze-
zwolenia (art. 18 ust. 11).

Opłatę należy wnieść na konto Urzę-
du Gminy Tarnowo Podgórne ul. Po-
znańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 
– rachunek bankowy w ING Bank Ślą-
ski S.A. Oddział Poznań nr rachunku: 
32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

Bliższych informacji na powyższy te-
mat udziela Jolanta Kaźmierczak tel. 61 
89 59 260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

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

~ wso

Termin płatności I raty 2022 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
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Aplikacja „Moja Komenda”

Moja Komenda to mobilna wy-
szukiwarka dzielnicowych. 
Jest bardzo łatwa w obsłudze 

– pozwala jednym kliknięciem ustalić 
kontakt do swojego dzielnicowego. Wy-
starczy wpisać adres, żeby ustalić, któ-
ry funkcjonariusz odpowiada za dany 
rejon. Dzielnicowego można wyszukać 
również po imieniu i nazwisku. Aplika-
cja „Moja Komenda” zawiera również 
bazę teleadresową wszystkich komend, 
komisariatów, posterunków oraz rewi-
rów dzielnicowych w Polsce. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to interaktywna mapa, 
która pozwala przekazywać 

Policji informacje o  niebezpiecznych 
miejscach w okolicy. Każda osoba może 
skorzystać z mapy wchodząc na stronę 
internetową www.policja.pl. 

Mapa jest bardzo prosta w obsłudze, 
wystarczy wybrać miejsce na mapie 
oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidło-
we parkowanie itp. Wszystkie zgłosze-
nia są anonimowe i nie trzeba podawać 
swoich danych osobowych. 

Każde zgłoszenie jest zawsze we-
ryfikowane przez Policję. Korzystając 
z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pa-
miętajmy że w przypadkach, które wy-
magają natychmiastowej interwencji 
Policji niezwłocznie powinniśmy dzwo-
nić pod nr alarmowe tj. 112 lub 997. 

W ramach działań priorytetowych Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz 
ze Strażą Gminną Tarnowo Podgórne, w związku z  informacjami od soł-
tysów oraz mieszkańców Gminy zebranymi podczas konsultacji społecz-

nych, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca dokonywać będą kontroli zdiagnozo-
wanego zagrożenia w rejonach służbowych:

I Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: 
Przeźmierowo, ul. Rynkowa – Park Kanikowskiego
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych, nielegalny handel środkami odurzającymi, 
Dzielnicowy: mł.asp. Daniel Kamiński tel. 786-936-081 
II Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Baranowo, Os. Rubinowe
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: kradzieże 

pojazdów oraz elementów wyposażenia,
Dzielnicowy: asp. sztab. Daniel Ryczek tel. 786-936-076
III Rejon zdiagnozowanego zagrożenia:
Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa, rejon Gminnego Ośrodka Kultury
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych, dewastacje mienia,
Dzielnicowy: sierż. Krzysztof Byczek, tel. 786 936 076
IV Rejon zdiagnozowanego zagrożenia:
Lusowo, ul. Nowa – teren przyległy do szkoły podstawowej
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: wykrocze-

nia w ruchu drogowym tj. utrudnianie ruchu oraz nieprawidłowe parkowanie,  
Dzielnicowy: asp. Damian Michniewski tel. 786 936 077
V Rejon zdiagnozowanego zagrożenia: Lusówko, Os. Rozalin
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
kradzieże pojazdów
Dzielnicowy: mł.asp. Marcin Piasek tel. 516 903 455

Zakładanym celem do osiągnięcia, będzie ograniczenie występowania wykroczeń 
w ruchu drogowym, oraz kradzieży, a tym samym poprawa poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

W przypadku informacji, oraz sugestii mieszkańców o innych rejonach zagrożo-
nych w Gminie, w których niezbędna jest interwencja Policji lub Straży Gminnej 
będą one poddawane szczegółowej analizie i zlecane do realizacji dzielnicowym 
Rewiru Dzielnicowych Referatu Prewencji KP w Tarnowie Podgórnym z siedzibą 
w Baranowie oraz Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w celu wyeliminowania 
zjawiska patologii społecznej, co wiąże się z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej Gminy. 

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

Wyłudzenia pieniędzy na wnuczka i policjanta

Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami na „Wnuczka i Policjan-
ta”, które nadal są popularne i wykorzystywane przez osoby podszywające się 
za kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób starszych – senio-

rów o archaicznych imionach, wyszukując ich danych w książkach telefonicznych. 
Przypomnijmy, że Policja, Prokuratura, CBŚ ani ABW nigdy nie proszą o przeka-

zanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiegokolwiek powodu. Dlatego Komisariat Policji 
w Tarnowie Podgórnym apeluje:

• w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujcie Policję pod 
nr 112, 997 lub Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym tel. 47 77 148 60,

• nigdy nie wręczaj pieniędzy obcej osobie,
• nie dzwoń na numery podawane przez rozmówcę – je też odbierają oszuści!
• zadzwońcie do bliskich i potwierdzajcie czy to faktycznie oni dzwonili i czy fak-

tycznie potrzebują pomocy.  

Właściwe zabezpieczenia

Komisariat Policji w Tarnowie 
Podgórnym Rewir Dzielnico-
wych informuje właścicieli do-

mów, mieszkań i zarządców obiektów 
handlowych o właściwym zabezpiecze-
niu przed kradzieżami, włamaniami po-
przez dokonanie przeglądów obiektów 
pod kątem prawidłowego działania za-
bezpieczeń, monitoringu. Apeluje także 
o reagowanie na osoby podejrzanie za-
chowujące się, obserwujące posesje czy 
też obiekty handlowe. 

W przypadku zauważenia podejrza-
nych osób i pojazdów prosimy o nie-
zwłoczne poinformowanie Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym pod nr 
tel. 997 i 112.

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH 
NA I PÓŁROCZE 2022

KRAJOWA MAPA 
ZAGROŻEŃ 

BEZPIECZEŃSTWA
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To dopiero się okaże, a Zarząd UTW życzy słuchaczom, 
darczyńcom, sympatykom, przyjaciołom i wszystkim 
ludziom dobrej woli, żeby nie zabrakło zdrowia, sił 

do pracy, dobrego humoru, radości, gotówki, kreatywności 
i uśmiechu każdego dnia. Obyśmy za rok spotkali się w tym 
samym gronie. Do siego roku!  

A teraz kilka słów o tym co u nas. 13 grudnia, w pięknie ude-
korowanej przez panią Longinę sali GKS Tarnovia, na wspól-
nym kolędowaniu spotkało się osiemdziesięcioro członków 
UTW. Swą obecnością zaszczycili nas Wójt Tadeusz Czajka 
i I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Było symbo-
liczne dzielenie się opłatkiem i życzenia świąteczno-nowo-
roczne. Chór „Pięknie żyć”, pod dyrekcją Bartosza Melosika 
i przy wsparciu zgromadzonych gości, wykonał kilka prze-
pięknych kolęd. Rafał Maciejewski przygotował tradycyjne 
wigilijne dania, a w gwiazdkowym prezencie uczestnicy ob-
darowani zostali ściennymi kalendarzami na rok 2022. 

Zapomnij o codziennych troskach i udaj się na spacer do kra-
iny pełnej wrażeń – zapraszała ulotka. To właśnie zrobiliśmy. 
W kolejny piękny, grudniowy dzień, 14 grudnia, odwiedzili-
śmy Ogród Dendrologiczny. Tam w Lumina Parku podziwiali-
śmy magiczny las. Przez prawie dwie godziny zachwycaliśmy 
się postaciami z bajek, kwiatami, sylwetkami zwierząt, zmie-

niającymi się kolorami drzew itp. Przeży-
liśmy burzę i byliśmy w czarodziejskim 
zamku. Piękne iluminacje, sceneria i sprzy-
jająca pogoda dały nam dużo radości i este-
tycznych wrażeń. Polecamy, koniecznie po 
zmierzchu.

Chór „Pięknie żyć” uświetnił występem uroczystość organi-
zowaną przez fundację Mai Stępień „Nigdy nie jest za późno”, 
która odbyła się w piątek 17 grudnia w auli Szkoły Podstawo-
wej w Przeźmierowie. Zaśpiewaliśmy kilka kolęd i piosenkę 
„Dopóki jesteś”. Był to pierwszy występ dla innej niż UTW 
publiczności!

Zarząd zatroszczył się o to, by do domów wszystkich na-
szych słuchaczy dostarczyć ścienny kalendarz UTW na rok 
2022. Zostały one opracowane, przez Irenę Ciesielską-Bal-
cer i Grażynę Jańczak, którym dziękujemy, a wydrukowane 
za czek, jaki otrzymaliśmy od Wójta na uroczystości 10-lecia 
UTW.

Czterdziestodwuosobowa grupa pożegnała stary i powitała 
nowy rok po raz pierwszy nad morzem, w Ustroniu Morskim. 
„Pod Modrzewiem” przyjęto nas bardzo serdecznie i gościn-
nie. Wspaniałych humorów nie popsuła nawet mokra, jesienna 
aura. Przed północą, z pochodniami udaliśmy się na plażę. Po 
złożeniu życzeń, już w roku 2022, wróciliśmy na salę balową, 
którą sami, oczywiście dużo wcześniej, udekorowaliśmy.

W styczniu, po raz trzydziesty zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy.  Już przed świętami pięć osób z grupy nor-
dic walking wzięło udział w nagraniu spotu, reklamującego 
to wydarzenie (jest on już dostępny w sieci). W niedzielę, 30 
stycznia, uruchamiamy Kącik Wędrującej Książki. Dajemy 
książkom nowe życie. Książki przeczytane, w dobrym stanie, 
można przynosić do biura UTW lub bezpośrednio na stoisko. 
Stare przeczytane można wymienić na inne, wg zaintereso-
wań. O 11.00 w ruch pójdą kije, będziemy zbierać datki do pu-
szek (startujemy przy tarnowskim Liceum). Konto Orkiestry 
zasili również dochód z licytacji samochodu, który przekazał 
na ten cel Marek, członek naszego UTW. Jest to VOLKSWA-
GEN POLO, kolor biała perła (!), rok produkcji 1991, prze-
bieg około 300 tysięcy km. Auto ma ważny przebieg i ubez-
pieczenie ważne do lipca br. Można nim odjechać.

Końcówka stycznia to dwa tygodnie ferii zimowych – nie 
będzie zajęć. 

Luty – karnawał w pełni. W tym roku wypada nam bal 
przebierańców. Planujemy tę imprezę na piątek, 11 lutego, 
w świetlicy wiejskiej w Lusowie, w godz. 19.00-2.00. Tele-
foniczne zgłoszenia przyjmuje Maria Zgoła, tel. 889 125 832. 
Stroje dowolne, nie narzucamy tematyki, suknie balowe i kla-
syczne garnitury wykluczamy. Wykażmy się pomysłowością, 
stać nas na to! Uwaga: w razie większych zaostrzeń związa-
nych z pandemią bal może być odwołany. Oby nie!

Najbliższe wykłady:
•  1 lutego: Powstanie Warszawskie – prof. dr hab. Paweł 

Stachowiak,
•  16 lutego: Rodzina wobec wyzwań współczesności –  

dr Agnieszka Kozłowska.
Wykłady są bezpłatne, mają charakter otwarty. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych. Nasi członkowie mają to w za-
kresie swoich obowiązków.

Jeszcze raz: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA NOWY 
2022 ROK!

~ Maria Zgoła 

Co nam Nowy Rok 
da w darze? 
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Ach, cóż to był za rok! 

2021 rok był dla nas rokiem nie-
zwykłym.  Po długim czasie wir-
tualnych i ograniczonych spotkań 

spowodowanych pandemią COVID- 
19, zaczęliśmy wracać  do normalno-
ści. Wszystkim  najbardziej  brakowa-
ło przyjacielskiego dotyku, odrobiny 
radości oraz bliskich spotkań z drugim 
człowiekiem. Doświadczaliśmy tego 
na  wszystkich zajęciach, jakie zapro-
ponowaliśmy i zrealizowaliśmy w 2021 
r. na rzecz mieszkańców Gminy Tarno-
wo Podgórne. Począwszy od między-
pokoleniowych arte-terapeutycznych 
warsztatów „Namaluj swój świat”, któ-
re miały swój finał 17 grudnia 2021 r. 
w postaci uroczystego wernisażu w Auli 
Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie, 
poprzez projekty dedykowane tylko se-
niorom (warsztaty taneczne Active Dan-
ce, warsztaty stylu i rozwoju osobistego 
Piękni i zadbani w każdym wieku) oraz 
na sesjach psychologicznych i warsz-
tatach rozwoju kompetencji cyfrowych 
w Akademii Starszych Orłów. Potrzeby 
bliskości doświadczaliśmy również na 
spotkaniach z młodzieżą, biorącą udział 
w Akademii Młodych Orłów i naszy-
mi wolontariuszami. Na każdym z tych 
spotkań obok porcji przydatnej wiedzy 
i nowych umiejętności obdarowywa-
liśmy się dobrym słowem, pozytywną 
energią i wzajemną życzliwością.  Wię-
cej informacji o tych projektach znaj-
dziecie w poprzednich numerach „Są-
siadki-Czytaj” oraz na naszym fanpage 
na Facebooku. Są tam też wzruszające 
filmy, wywiady oraz reportaże z udzia-
łem uczestników naszych działań. Wy-
żej wymienione projekty mogliśmy 
zrealizować na najwyższym poziomie 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy 
Tarnowo Podgórne oraz dzięki naszym 
Partnerom takim jak m.in. ogólnopolska 

marka odzieżowa Quiosque czy Akade-
mia Wizażystyki Maestro Mistrza Świa-
ta Makijażu Profesjonalnego Olafa Ta-
baczyńskiego.  

W swoim zakresie i ze środków wła-
snych dbaliśmy o samotnych seniorów 
w zaprzyjaźnionym Domu Seniora. 
Każdej wizycie towarzyszyły ogromne 
emocje i wzruszenia. Byliśmy dla nich 
jak najbliższa rodzina, która pamięta 
o ważnych świętach i uroczystościach. 
Dla nich piekliśmy ciastka i drożdżów-
ki, robiliśmy laurki i ozdoby świątecz-
ne oraz nagrywaliśmy kolędy i piosen-
ki świąteczne. Zapewniając, że nadal są 
dla kogoś ważni, a ich wspomnienia wy-
jątkowe i cenne dla młodego pokolenia.

Odbyliśmy też kilkaset krzepiących 
i wzmacniających rozmów telefonicz-
nych, przeciwdziałając w ten sposób 
poczuciu osamotnienia i stanom depre-
syjnym. Dzięki funduszom, jakie prze-
kazaliście nam ofiarując 1% od podatku, 
reaktywowaliśmy projekt „Nie jesteś 

sam” i uruchomiliśmy profesjonalne 
bezpłatne, indywidualne wsparcie psy-
chologiczne dla osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej. To dzię-
ki Wam mogliśmy pomóc młodzieży, 
dorosłym i seniorom, bo depresja nie 
wybiera i może dotknąć każdego bez 
względu na wiek...

W 2021 r. obchodziliśmy  też jubile-
usz 5-lecia naszej działalności!  Jeste-
śmy dumni, że w tym czasie w  projek-
tach Fundacji „Nigdy nie jest za późno” 
wzięło udział ponad 950 osób! Wszyst-
kie te osoby, dzięki naszym działaniom 
uwierzyły, że nigdy nie jest za późno na 
miłość, naukę i spełnianie marzeń! A ży-
cie mamy tylko jedno i nie wolno go od-
dawać walkowerem. O to nam chodziło! 

Z miłością do ludzi i wdzięcznością za 
całe dobro jakiego doświadczamy i któ-
rym się dzielimy -

~ Maja Stępień 
Prezes Fundacji  

„Nigdy nie jest za późno” z Zespołem
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Świąteczny grudzień w Fundacji
Przygotowania do świąt rozpoczęliśmy już 6 grudnia, wy-

konując świąteczne kartki. 9 grudnia Panie odwiedzi-
ły Salon pielęgnacji urody „Lafayette” w Przeźmiero-

wie. Dzięki życzliwości właścicielki i personelu uczestnicząc 
w warsztatach masażu można było skorzystać, w zależności 
od potrzeb, z zabiegów na twarz, plecy czy ręce – na miejscu 
w salonie jak również w domu. Dziękujemy za miłe przyjęcie 
i wspaniałą atmosferę, która naładowała uczestniczki dobrą 
energią.  

Najpiękniejsze święta, czyli Boże Narodzenie, to czas spo-
tkań w rodzinnej atmosferze w gronie bliskich, przyjaciół, 
koleżanek, znajomych. Nikt nie powinien być w tym czasie   
sam. Przyjemne gesty, upominki, życzenia sprawiają, że czu-
jemy się częścią społeczności. W przeddzień Wigilii odwie-
dziliśmy z upominkami i ciepłym słowem nasze podopieczne.  
Życzyłyśmy sobie dobrego zdrowia, pomyślności i powrotu 
do normalności.

Koniec roku jest najlepszą okazją do podsumowań. 31 
grudnia spotkałyśmy się w świetlicy wiejskiej w Swadzi-
miu. W miłej sylwestrowej atmosferze, przy dobrym jedze-
niu, rozmawialiśmy o zwyczajach wigilijnych w naszych do-
mach i śpiewałyśmy kolędy. Przy kawie i tradycyjnym pączku 
omawiałyśmy to, co najbardziej i najmniej przypadło do gustu 
paniom, wolontariuszom i organizatorom podczas realizacji 
projektów w 2021 roku. W programie 2022 roku z pewnością 
znajdą się wyjazdy na wycieczki i pikniki, ćwiczenia fizyczne, 
które bez względu na schorzenia związane z wiekiem moż-
na bezpiecznie wykonywać w domu. Kontynuować będzie-
my również udział w życiu kulturalnym Gminy na przedsta-
wieniach i koncertach. Planujemy też warsztaty poprawiające 
kondycję ciała i skóry oraz ogólny wygląd. Chcemy kontynu-
ować cykl spotkań – projekt CUD, wspierający rozwój oso-
bisty, który spotkał się z dużym aplauzem ze strony naszych 
uczestniczek.

Miniony rok bardzo pozytywnie wpłynął na zespół. Uczest-
niczki naszych projektów pomimo różnych charakterów zna-

lazły wspólny język, zainteresowania i stworzyły ciepłą ro-
dzinną atmosferę.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali nas przy reali-
zacji naszych projektów: prowadzącym warsztaty za profe-
sjonalizm i zrozumienie, wolontariuszom za cierpliwość, pra-
cownikom Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
za dobre rady, ciepłe słowo i życzliwość.

Zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w projek-
tach realizowanych przez Fundację” Oczy Szeroko Otwarte” 
w 2022 r.:

1. Cykliczne spotkania z osobami starszymi – samotnymi, 
potrzebującymi wsparcia.

2. Projekt „CUD” – cykl spotkań, mających na celu rozwój 
osobisty: ciało, umysł, duch.   

Informacji o programach udzielamy pod tel.: 502 523 736.
Wszystkim życzymy szczęśliwego Nowego Roku, ufamy, 

że będzie nam dane, wspólnie zrobić dużo dobrego na rzecz 
lokalnej społeczności.

~ Zarząd Fundacji  
„Oczy Szeroko Otwarte” 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne

PODZIĘKOWANIE

W tym wyjątkowym okresie Bożego Narodzenia 
chcemy z serca podziękować. Już kolejny raz w 
naszej parafii udało się połączyć wiele serc. Naj-

pierw Adwent – czas przychodzenia Boga i czas przygotowa-
nia człowieka na to wyjątkowe spotkanie. Modlitwa, Roraty, 
spowiedź, postanowienia, ale nie tylko… Działający od wielu 
lat Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym intensywnie przeżywał ten czas na 
jeszcze jednej płaszczyźnie – tej materialnej. Udało się połą-
czyć wiele serc. Serca darczyńców z sercami potrzebujących. 
Pragniemy w tym miejscu za to serdecznie podziękować. 
Najpierw wszystkim członkom Parafialnego Zespołu Caritas 
za ich zaangażowanie, czas i miłość do drugiego człowieka. 
Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgór-
nym za udostępnienie pomieszczeń i wieloletnią życzliwość.

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy ofiarowali swój 
czas, pieniądze, dary materialne, a także pięknie zapakowane 

paczki z prezentami, aby wspomóc potrzebujących. Podzię-
kowanie pragniemy skierować także do osób indywidualnych 
i firm. Dziękujemy Krzysztofowi Spychale z rodziną, firmie 
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. za kawę dla naszych podopiecz-
nych, właścicielom i pracownikom zaprzyjaźnionych sklepów, 
którzy umożliwili zakup i składanie artykułów spożywczych 
do koszy Caritasu Parafialnego: DINO POLSKA S.A., Zakła-
dom Mięsnym „Bystry”, Księgarni Alicji Smoczyk, sklepom: 
ERMET Ewy Zborowskiej-Wieczerzak, MINIMARKET u 
Reni – Renaty Kaźmierczak, SKLEP POLSKI, Delikatesy 
Centrum, NOWEX – Krzysztofa Nowaka i Lidii Strzelczak.

Na progu nowego roku składamy serdeczne życzenia: Niech 
Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra błogosławi w życiu 
osobistym, zawodowym i duchowym! Chrystus podzielił się z 
nami wszystkim, niech nas uczy tego samego!

~ Duszpasterze Parafii Wszystkich Świętych  
w Tarnowie Podgórnym
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Po śmierci bliskiej osoby często musimy zająć się wielo-
ma kwestiami formalnymi. Jedną z nich jest kwestia dzie-
dziczenia. Spadkobranie odbywa się na podstawie testa-

mentu (ostatnia wola spadkodawcy co do jego majątku) albo na 
podstawie ustawy, a konkretnie ustawy Kodeks cywilny, któ-
ra definiuje krąg osób uprawnionych do dziedziczenia po da-
nej osobie. W pierwszej kolejności musimy ustalić czy zmar-
ły pozostawił po sobie testament. Jeśli brak jest testamentu to 
dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy. Spadek moż-
na w określonym terminie przyjąć bądź odrzucić (na przykład 
w sytuacji, gdy jest obciążony). Aby uzyskać formalne potwier-
dzenie, iż jest się spadkobiercą należy złożyć wniosek do sądu 
o stwierdzenie nabycia spadku bądź udać się do notariusza ce-
lem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Po ustaleniu 
kręgu spadkobierców spadek można podzielić – w sądzie po-
przez dział spadku albo u notariusza, który sporządza akt nota-
rialny w sytuacji zgodnej woli spadkobierców. Należy pamiętać 
także o zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego.

Następnie należy uregulować podatek od spadków i da-
rowizn, pamiętając, iż będąc członkiem najbliższej rodziny 
zmarłego – małżonkiem, dzieckiem, rodzicem można zostać 
zwolnionym od zapłaty podatku, składając określoną deklara-
cję w danym terminie.

Nabywając w spadku nieruchomość należy ujawnić ten fakt 
w księdze wieczystej, w przypadku zaś gdy zmarły pozostawił 
oszczędności powinno się udać się do banków celem zamknię-
cia kont i przelewu środków (obecnie można ustalić w jakich 
bankach zmarły posiadał konta bankowe).

W przypadku śmierci osoby bliskiej nie należy czekać 
z uporządkowaniem spraw spadkowych, gdyż terminy doko-
nania niektórych czynności - na przykład w zakresie odrzuce-
nia spadku czy uzyskania zwolnienia od podatku, są niezwy-
kle restrykcyjne.

~ Adwokat Aleksandra Tatarewicz
www.kg-adwokaci.pl

e-mail: tatarewicz@kg-adwokaci.pl

Spadkobranie krok po kroku

18 grudnia zakończyliśmy sezon strzelecki. W tym 
dniu po raz trzeci podziękowaliśmy uczestnikom 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego za przy-

łączenie Wielkopolski do Polski. Możemy dzisiaj powiedzieć, 
że Wielkopolanie poszli do powstania z potrzeby serca, bo 
w sercu mieli swoją ojczyznę – Polskę. Nie walczyli o za-
szczyty, honory czy nagrody. Może o tym świadczyć fakt, że 
trudno dzisiaj odszukać wszystkich uczestników powstania.

Po zaciętej rywalizacji Tarczę 103. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego zdobył Roman Kowalczyk – KBS 
Piechcim, drugi był Krzysztof Cieślik – KBS Tarnowo Pod-
górne, a trzeci Marek Pochylski – KBS Budzyń. 

Puchar Wójta zdobył Roman Kowalczyk, II miejsce Wal-
demar Kubiak – KBS Tarnowo Podg., III miejsce Marek Po-
chylski. 

Tarcza Pistoletowa: I miejsce Krzysztof Cieślik, II miejsce 
Andrzej Pawlicki – KBS Tarnowo Podg., III miejsce Wiesław 
Cichy – KBS Tarnowo Podg. 

Tarcza Pań: I miejsce Magdalena Mazantowicz – KBS Tar-
nowo Podg, II miejsce Karolina Organiściak, III miejsce Wio-
letta Ciesielska. 

Tarcza Chybił Trafił: I miejsce Waldemar Kubiak, II miejsce 
Krzysztof Cieślik, III miejsce Natalia Cicha – KBS Tarnowo 
Podg. 

Karabinek Pneumatyczny dla dzieci: I miejsce Olaf Kamiń-
ski, II miejsce Borys Kaniasty, III miejsce Janek Organiściak. 

Kura zestrzelił Marian Gryczka KBS Tarnowo Podg., w asy-
ście Magdaleny Mazantowicz i Wiesława Cichego.

29 grudnia delegacja bractwa z sztandarem i kwiatami od-
dała cześć gen. broni Józefowi Dowborowi Muśnickiemu oraz 
powstańcom na cmentarzu w Lusowie. Wystrzał z armaty 
brackiej zakończył uroczystości przy grobie generała. 

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

Wiadomości brackie
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Z praktyki dietetyka

Od czego zależy stan naszego zdrowia

Żywienie na codzień 

Sytość – czy można ją regulować?

Sceptycy powiedzą, że wystarczy 
jeść do syta, smakosze będą uza-
leżniali ją od rodzaju dania, przy-

rządzenia. Zapewne po świętach wiele 
osób czuje sytość na myśl o specjałach 
świątecznych. To jest opisana w na-
uce specyficzna sytość sensoryczna (na 
określone pokarmy, spożywane w więk-
szych ilościach). Problemy z nią czę-
sto towarzyszą zaburzeniom regulacji 
masy ciała związanym z nadkonsump-
cją, otyłością i niedowagą. Regulacja 
tych zaburzeń pozwala zapano-
wać nad objętością zjadanego 
pożywienia. 

Wiadomo, że odczuwanie 
głodu i sytości to skompli-
kowana reakcja chemicz-
ną, w którą zaangażowanych 
jest wiele czynników. Nale-
żą do nich przyczyny kulturowe, 
społeczne, stres, wygląd, smak i zapach 
pożywienia. Zaangażowanych jest tu też 
wiele hormonów przewodu pokarmo-
wego i tkanki tłuszczowej. Sytość może 
być regulowana np. przez cholecystoki-
ninę, glukagopodobny peptyd 1, peptyd 
YY, polipeptyd trzustkowy, glukozależ-

ny peptyd insulinotropo-
wy, leptynę, grelinę, in-
sulinę, kortykoliberynę, 
a także przez transkrypt 
regulowany przez koka-
inę i amfetaminę peptyd 
CART i melanokortynę. 

Ważna jest wrażliwość 
na smak i zapach, często 
uwarunkowana genetycz-
nie i pamięć sensoryczna, 
która dotyczy „szarlot-

ki babci”. W przy-
padku zaburzeń 

związanych z ich wydziela-
niem niezbędne są badania 
i konsultacja endokrynolo-
giczna. Równocześnie bar-

dzo pomocna jest rozmowa 
z wykwalifikowanym specjali-

stą z zakresu fizjologii żywienia. 
Istnieje wiele metod regulacji głodu 

i sytości. Są to techniki przeżuwania po-
karmu, regulacja indeksu sytości i skła-
du diety. Wiadomo, że samo obniże-
nie wartości energetycznej diety (kcal) 
w celu utraty masy ciała jest dużo mniej 
skuteczne niż np. podniesienie indeksu 

sytości diety. A co to ta-
kiego? 

Indeks sytości (IS) to 
wskaźnik opisujący po-
ziom sytości po zjedzeniu 
porcji produktu spożyw-
czego o określonej war-
tości kalorycznej. IS jest 
skutecznym narzędziem 
w walce z nadwagą i oty-
łością. Jako punkt odnie-
sienia do jego oznaczeń 
przyjęto białe pieczywo 
(IS=100%). Produkty 

o wysokim IS (ryby 228%) pomagają 
w przestrzeganiu diety niskokalorycznej 
i zapobieganiu napadom głodu, produk-
ty z niskim IS (pączki 68%) sprzyjają 
niekorzystnym zmianom masy ciała. 

Życzę wszystkim apetytu na 
produkty z wysokim indeksem sytości. 
Smacznego! 

~ dr hab. Magdalena  
Człapka-Matyasik, dietetyk kliniczny

 dietetyk@twojdietetyk.org 
www.twojdietetyk.org

Geny? Opieka zdrowotna? 
A może środowisko? Nasz stan 
zdrowia najbardziej zależy od... 

STYLU ŻYCIA! 
W 1974 r. Marc Lalonde, ówczesny 

Minister Zdrowia Kanady, przedsta-
wił koncepcję obszarów zdrowia, która 
cały czas jest aktualna na całym świecie. 
Wyróżnił on 4 obszary czynników, które 
mają wpływ na zdrowie:

- czynniki genetyczne (np. dziedzicz-
ne predyspozycje do dziedziczenia cho-
rób) – 16%, 

- opieka zdrowotna (dostępność i ja-
kość opieki medycznej) – 10%,

- środowisko (jakość powietrza 
i wody, zanieczyszczenie, itp.) – 21%, 

- styl życia (aktywność fizyczna, die-
ta, umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem, używki, zachowania seksualne) –  
53%. 

Ta koncepcja w bardzo dużym stopniu 
pokazuje, że największy wpływ na na-
sze zdrowie ma właśnie tak mocno nie-
doceniany szeroko rozumiany zdrowy 
styl życia. Szalenie ważne jest, aby jeść 
zdrowo (dostarczać odpowiedniej ilości 

warzyw i owoców, jeść nieprzetworzo-
ne produkty, dostarczać kwasów omega 
3, pić zalecaną ilość wody), wysypiać 
się, być aktywnym fizycznie (i nie cho-
dzi o wyciskanie ciężarów na siłowni, 
może to być taniec, pilates, spacery, coś 
co sprawi radość i będzie wykonywanie 
regularnie). Powinniśmy nauczyć się 
również rozładowywać stres czy odpo-
czywać. Są to czynności, które powinny 
być wykonywane codziennie cały czas, 
to taka nasza polisa na zdrowie.

Jak już widzisz, Twoje zdrowie 
w ogromnej mierze zależy OD CIEBIE! 
Dbaj o niej najlepiej jak potrafisz! 

~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak 
dietetyk kliniczny

kontakt@prozdrawiam.pl
www.prozdrawiam.pl
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Psychologia na co dzień 

O wartości PARADOKSU
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi;  chcesz rozśmieszyć 

Boga, opowiedz mu o swoich planach. Kto z nas tego 
nie słyszał? Mawia się też: najpiękniejsze róże kwitą 

na gnoju. Albo:  lotos najpiękniej zakwita na bagnie. Czy: nie 
ma takiego złego co by na dobre nie wyszło.

Powiedzenia te mówią metaforycznie o paradoksach życio-
wych, paradoksalności życia. Paradoks to coś nieoczekiwa-
nego, nieprawdopodobnego, zadziwiająego. Twierdzenie 
logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych 
wniosków.   

Z jednej strony paradoksy życia odbierają nam złudzenia na 
temat bycia logicznymi, racjonalnymi. Pokazują, że życie nie 
jest logiczne tak bardzo, jak byśmy tego chcieli i jak często 
to sobie wyobrażamy. Z drugiej strony wskazują na ogromną 
wartość podświadomości, intuicji. Podkreślają wartość we-
wnętrznej mądrości, w którą jesteśmy wyposażeni jak każdy 
element przyrody.  Roślin  i zwierząt nie musimy uczyć jak 
mają żyć. Wewnętrzną mądrość zatracamy pod wpływem na-
cisków kultury wyrażających się w różnego rodzaju modach, 
trendach, stereotypach, uprzedzeniach. Paradoksy mówią nam 
o tym, jak ważne jest odnalezienie prawdy o sobie samym.  
Prawdy, która wybiega daleko poza to, co logiczne i racjonal-
ne. Która, zawiera w sobie logikę i racjonalność, ale się w niej 
nie zamyka. Jest dużo bardziej bogata, barwna i ciekawa.

Paradoks wskazuje na konieczność wyważenia pomiędzy 
tym co racjonalne a pozaracjonalne. Przy czym pozacjonal-
ności nie należy mylić z irracjonalnością. Chodzi o uwzględ-
nienie i zaakceptowania złożoności świata i siebie samego.  
Paradoks wskazuje na konieczność harmonijnego, elastyczne-
go poruszania się pomiędzy przeciwstawnymi siłami, którym 
podlegamy. 

E. Fromm za główną przyczynę paradoksalności życia czło-
wieka uznał jego przynależność zarówno do świata natury jak 
i kultury. Rozdarcie pomiędzy cielesnością a duchowością 
człowieka i wynikającymi z tego potrzebami, które nie zawsze 
pozostają z sobą w zgodzie. Rzecz w tym, żeby doprowadzić 
do harmonii między nimi.

Paradoksalność życia jego zdaniem wyraża się poprzez 
dychotomie egzystecjalne.  Dychotomię między życiem 
a śmiercią, między możliwościami potencjalnymi a realny-
mi, między potrzebą więzi z innymi a samotnoscią.

Z dychotomią pomiędzy życiem a śmiercią wiąże się para-
doks czasu. Konieczność wyważenia pomiędzy docenianiem 
tego co przeszłe i jego wpływu na teraźniejszość. Umiejętnością 

mądrego, elastycznego planowania przyszłości. A zrozumie-
niem, że tak naprawdę mamy do dyspozycji jedynie i aż teraź-
niejszość. Jedyną pewnikiem jest fakt przemijania. Umiejętność 
bycia „tu i teraz” pomaga jak najlepiej wykorzystać czas, który  
mamy do dyspozycji. Trwaj chwilo, jesteś wieczna. 

Z dychotomii pomiędzy praktycznie nieograniczonymi 
możliwościami naszych mózgów a realiami historycznymi, 
społecznymi, osobowościowymi wynika paradoks wyboru. 
Fakt, że każdy wybór wiąże się równocześnie z zyskiem i stra-
tą. Jeżeli pójdziemy w lewo, tracimy tym samym możliwość 
pójcia w prawo. Tak jest z  każdą naszą życiową decyzją. „Coś 
za coś”, „trzeba coś stracić, żeby coś zyskać”. Generalnie całe 
życie jest sztuką wyboru. Ważne żebyśmy się sami nie posta-
wili w sytuacji osiołka, któremu „w żłoby dano” i nie pozwo-
lili przeciec życiowym szansom przez palce.

Dychotomia pomiędzy potrzebą więzi a samotnością wiąże 
się z paradoksem samotności. Nie możemy żyć bez innych 
ludzi.  A równocześnie w najbardziej znaczących momentach  
naszego życia jesteśmy sami z decyzjami, jakie musimy pod-
jąć. Nikt nie podejmie ich za nas. I sami musimy ponieść kon-
sekwencje tych decyzji. Pytając innych o radę słyszymy często 
różne podpowiedzi, które z reguły kończą się stwierdzeniem: 
„zrób jak uważasz”. 

Trudno jest podjąć właściwą decyzję bez znajomości sa-
mego siebie. A poznajemy siebie na wiele sposobów. Jednym 
z nich jest mechanizm porównań społecznych. Przeglądamy 
się w innych ludziach jak w  lustrze i podejmujemy decyzje co 
zmienić, co wzmocnić. Ale też poznajemy siebie poprzez we-
wnętrzny  dialog. W samotności. M. Buber mówi, że możemy 
dogłębnie poznać siebie tylko w lodowatych mrokach samot-
ności. Paradoks polega na tym, żeby nie tracąc więzi z innymi 
ludźmi nie uciekać przed momentami  dojmującej samotno-
ści. W różnych kulturach i religiach wskazuje się na wartość 
„doświadczenia pustyni”. Odosobnienia. Bycia osobno,  bycia 
osobnym. Bycia sobą.

Inny mędrzec mówi, że ktoś, kto naprawdę chce być sobą, 
odnaleźć prawdę o sobie, jest jak człowiek, który idzie w tłu-
mie pod prąd szukając na ziemi zagubionej perły. Nie jest to 
łatwe.  Czy to zrobimy? To zależy od tego, jak sobie poradzi-
my z paradoksem wyboru.

~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta

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

Laureatka plebiscytu  21 osób Flexi na XXI wiek
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Rok 2021 za nami, a zatem czas podsumowań. Stworzy-
liśmy ranking najchętniej czytanych książek. Oto po 
jakie książki najczęściej sięgali czytelnicy Biblioteki 

Publicznej w Tarnowie Podgórnym oraz Filii.
15 NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANYCH KSIĄŻEK 

DLA DOROSŁYCH (obyczajowe, kryminały thrillery, 
sensacyjne)

1. Miłość leczy rany – K. Bonda
2. Czerwień – M. Sobczak
3. Najmilszy prezent – A. Krawczyk
4. Wampir – W. Chmielarz
5. Kłamstewka – N. Majewska-Brown
6. Intruz – M. Stelar
7. Małe miasto, wielkie kłamstwa – D. Chamberlaine
8. Luna – G. Gargaś
9. Śliski interes – R. Ćwirlej
10. Teściowa – S. Hepworth
11. Terapeutka – B.A. Paris
12. Dziewczyna z Neapolu – L. Riley
13. Czuły narrator – O. Tokarczuk
14. Dziki łubin – Ch. Link
15. Matki i córki – A. Grabowska

15 NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANYCH KSIĄŻEK 
POPULARNONAUKOWYCH 

1. Czuła przewodniczka – N. De Barbaro
2.  Beata Tyszkiewicz: portret damy – B. Tyszkiewicz, A. 

Augustyn-Protas
3. Była arabską stewardesą – M. Margielewski
4. Saga rodu Czartoryskich – Z. Wojtkowska
5.  Proroctwo o dwóch papieżach: objawienia o końcu Ko-

ścioła w czasach Benedykta i Franciszka – S. Gaeta
6.  Przedwojenni. Zawsze był jakiś dwór: historie ziemian 

– A. Mieszczanek

7.  Mówili, że jestem zbyt wrażliwa: dla tych, co za dużo 
myślą i za bardzo się przejmują – F. Bosco

8.  Mała Norymbergia: historia katów z Gross-Rosen – A. 
Dobkiewicz

9.  Szymborska – znaki szczególne: biografia wewnętrzna 
– J. Gromek-Illg

10. Antonówki: kobiety i Czechow – S. Frołow
11.  Uwolnić Melanię: nieautoryzowana biografia Pierwszej 

Damy – K. Bennett
12. Powrót z Bambuko – K. Nosowska
13. Kajś: opowieść o Górnym Śląsku – Z. Rokita
14.  Zmierzch demokracji: zwodniczy powab autorytaryzmu 

– A. Applebaum
15.  Chiny 5.0: jak powstaje cyfrowa dyktatura – K. Stritt-

matter

15 NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANYCH KSIĄŻEK 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Staś Pętelka: wielka wyprawa – B. Supeł
2. Tata Oli już nie chce być dorosły – T. Brunstrom
3. Jadzia Pętelka nie odda łopatki – B. Supeł
4. Czerwone krzesło – A. Maleszka
5. Marta i ufoludek – W. Widłak
6. Ubaw po pachy – J. Kinney
7. Basia i wyprawa do lasu – Z. Stanecka
8. Kicia Kocia gra w piłkę – A. Głowińska
9. Zapiski Luzaka. Ale jazda! – L. Peirce
10. Harry Potter i komnata tajemnic – J. K. Rowling
11. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. – J. Christa
12. Baśniobór – B. Mull
13. Do wszystkich chłopców, których kochałam – F. Han
14. Mroczne wybrzeża – D.L. Jensen
15. Mysz, która chciała być lwem – R. Bright, J. Field

~ A.N.

NAJCHĘTNIEJNAJCHĘTNIEJ
CZYTANECZYTANE
KSIĄŻKIKSIĄŻKI  
20212021  

książkiksiążki  
popularnonaukowepopularnonaukowe

powieścipowieści  
dla dorosłychdla dorosłych

książki dla dzieciksiążki dla dzieci
i młodzieżyi młodzieży

CZYTELNICZY RANKING 2021 ROKU
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Klasyka broadwayowskiego mu-
sicalu, doceniana przez kryty-
ków produkcja, a może zabaw-

na polska komedia? To wszystko czeka 
na widzów Kina Sezamu w najbliższym 
czasie. Wkrótce pojawi się też repertuar 
na luty. Zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej www.goksezam.pl 
oraz profilu facebook.com/goksezam. 

14.01 „Licorice Pizza” reż. Paul 
Thomas Anderson. Dramat Historia 
toczy się na początku lat siedemdzie-
siątych w dobie wolności, eklektycznej 
mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane 
z ogromną czułością i sentymentem do 
epoki, szczenięce zauroczenie dorasta-

jących w Los Angeles Alany i Gary’ego 
rozwija się na tle powstawania pierw-
szych filmowych mega produkcji w Fa-
bryce Snów i wielkich przemian kultu-
rowych czasu wolnej miłości.

21.01 „West Side Story”
Słynny broadwayowski musical po-

wraca w nowej odsłonie i w reżyserii 
samego Stevena Spielberga! Zdobywca 
Oscara zabiera widzów w podróż w cza-

sie do roku 1957 i pozwala ponow-
nie odkryć uroki młodzieńczej miłości, 
a także poczuć dreszcz emocji towarzy-
szący rywalizacji nowojorskich gangów 
ulicznych.

28.01 „Kogel mogel 4” reż. Anna 
Wieczur-Bluszcz. Komedia

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwi-
ta, podobnie jak Kasi i profesora Wolań-
skiego. Babcia Solska marzy już tylko 

o ślubie jedynego wnusia… Jednak na 
drodze do szczęścia młodego Zawady 
staje Bożenka. Wolańska postanawia 
radykalnie odmienić swoje życie i za-
miast na seks, tym razem stawia na ce-
libat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy 
nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszy-
scy bohaterowie spotkają się w jednym 
miejscu, nastąpi tytułowy koniec świa-
ta...

Seans dla każdego

Chociaż pierwsza gwiazdka już 
za nami, a z wigilijnej wiecze-
rzy pozostało wspomnienie, to 

tradycja śpiewania kolęd i pastorałek do 
2 lutego (Matki Boskiej Gromnicznej) 
wciąż pozostaje głęboko zakorzeniona 
w naszej kulturze. Obraz gromady ko-
lędników przemierzających wsie i mia-
steczka to jeden z tradycyjnych symbo-
li świątecznego czasu. Kontynuując ten 
zwyczaj, ZPiT Lusowiacy pragnie za-
prosić na swój koncert, w którego pro-
gramie będą kolędy i pastorałki – te zna-
ne, jak i te już zapomniane. 

Kolędowanie z Lusowiakami odbę-
dzie się w kościele parafialnym w Luso-
wie. Serdecznie zapraszamy.

~ PP/MW

Kolędowanie z Lusowiakami, 15.01 
godz. 17.50, Kościół w Lusowie, wstęp 
wolny.

Lusowiacy kolędują
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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)
• w biurze GOK SEZAM (ul. Poznań-
ska 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 

W
W
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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

„Wsi spokojna, wsi wesoła”
- wystawa Koła plastycznego dorosłych 
z DK w Tarnowie Podgórnym pod 
kierownictwem Justyny Just-Przybylskiej

10/01-7/02
GALERIA W ROTUNDZIE
DK W TARNOWIE PODGÓRNYM

Jazzowa Scena Sezamu: „New Bone”

Koncert kolęd ZPiT Lusowiacy
Wstęp wolny

Mała Scena Sezamu: „Śpiewanki”
Studio Teatralne BLUM - Poznań
Bilety: 12 zł

15/01

15/01

16/01

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

KOŚCIÓŁ W LUSOWIE

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

SOBOTA
GODZ. 18:00

SOBOTA
GODZ. 17:50

NIEDZIELA
GODZ. 12:30

KINO SEZAMU: „Koniec świata czyli 
Kogel Mogel 4”
Bilety: 16 zł

28/01
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

Koncert Noworoczny - jubileusz 20-lecia Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, oraz Gala 
„Aktywny lokalnie”, Obowiązują bezpłatne wejściówki* 
*(max 4szt./os.), dostępne od 17 stycznia

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
Gwiazda wieczoru: 
Sound’n’Grace

29/01

30/01

HALA SPORTOWA OSIR PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM

HALA SPORTOWA OSIR PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH W TARNOWIE PODGÓRNYM

SOBOTA
GODZ. 16:00

KINO SEZAMU: „West Side Story”
Bilety: 16 zł

CENTRUM KULTURY W PRZEŹMIEROWIE

KINO SEZAMU dla dzieci 
Bilety: 12 zł
Repertuar wkrótce na www.goksezam.pl

23/01
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

Jacek Wójcicki I Justyna Dyla. 
Orkiestra Le Quattro Stagioni 
pod dyr. Tadeusza Żmijewskiego

16/01
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

NIEDZIELA
GODZ. 17:00 bilety wyprzedane

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

21/01 PIĄTEK
GODZ. 19:00

Ferie w GOK SEZAM
Szczegóły na www.goksezam.pl

17/01-28/01 
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO / DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

NIEDZIELA

BIBOBIT / OSIECKA - koncert
Bilety: 39 zł

12/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

SOBOTA
GODZ. 18:00

Koncerty edukacyjne Prosinfoniki 
dla przedszkoli

17/01 PONIEDZIAŁEK 
GODZ. 12:00

4/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAM
Repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

KINO SEZAMU dla dzieci 
Bilety: 12 zł
Repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

6/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

NIEDZIELA
GODZ. 15:00

11/02
CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO 

PIĄTEK
GODZ. 19:00

KINO SEZAM
Repertuar wkrótce na 
www.goksezam.pl

Koncerty edukacyjne Prosinfoniki 
dla przedszkoli

16/02 ŚRODA
GODZ. 11:00

Koncerty edukacyjne Prosinfoniki 
dla przedszkoli

14/02

bilety wyprzedane

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

DOM KULTURY W TARNOWIE PODGÓRNYM

CENTRUM KULTURY PRZEŹMIEROWO

PONIEDZIAŁEK 
GODZ. 12:00
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Ich największą miłością jest jazz, który niezwykle elastycz-
nie łączą z elektroniką oraz muzyką funk, groove czy neo-
soul. Wyszukane harmonie zespojone są tu z tłustymi syn-

tezatorowymi brzmieniami i niezwykłą charyzmą frontmana. 
Bibobit, bo o nim mowa, to muzyczny sekstet złożony z ży-
wej perkusji, basu, instrumentów klawiszowych i sekcji dętej. 
W tekstach BIBOBITU, ich autor Daniel Moszczyński, stawia 

Jest to kwintet jazzowy złożony 
z młodych, utytułowanych muzy-
ków. Czterema płytami (w tym trze-

ma autorskimi) utwierdził swoją pozycję 
na polskim rynku jazzowym. Entuzja-
stycznie o ich muzycznych dokonaniach 
wypowiadały się takie autorytety w tej 
dziedzinie, jak Jarek Śmietana czy Bog-
dan Chmura. Pozytywny oddźwięk 
w branżowej prasie zarówno polskiej, jak 
i zagranicznej, przyczynił się do wzro-
stu zainteresowania zespołem poza gra-
nicami naszego kraju. Grupa otrzymuje 
propozycje koncertów w najdalszych za-
kątkach globu, obecnie trwają prace nad 
kolejnymi zagranicznymi występami.

Zespół powstał w 1996 r. z inicjatywy 
trębacza Tomasza Kudyka. Debiutancki 
album „Something for now”, na którym 
znalazły się kompozycje lidera zespołu, 
nagrali w 2004 roku. Debiut fonogra-
ficzny zaowocował dużą ilością koncer-
tów w całej Polsce. W 2009 roku grupa 
New Bone nagrała drugą płytę „It’s not 
easy”, która jest kontynuacją „Some-
thing for now”. W styczniu 2012 roku 
zespół zarejestrował materiał na trzecią 

Bibobit/Osiecka 
w Przeźmierowie

na wolność oraz świadomość i te dwa elementy idealnie cha-
rakteryzują także muzyczny klimat zespołu. 

Jesienią 2021 r. ukazał się drugi album Bibobitu, tym razem 
z nowofalowymi interpretacjami utworów Agnieszki Osiec-
kiej, który powstał po zaproszeniu zespołu do przygotowa-
nia finałowego koncertu na festiwal Pamiętajmy o Osieckiej. 
Koncept album, na którym narratorem jest Agnieszka Osiecka 
to projekt jak mówią jego autorzy: – Na czas w którym niepew-
ność należy podlewać nadzieją.  To właśnie z repertuarem mu-
zycznym wspomnianej płyty, zespół zawita do Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Warto zaznaczyć, że nie będzie to zwykły 
koncert. Bibobit/Osiecka to w równym stopniu przedsięwzię-
cie muzyczne jak i opowieść biograficzno-psychologiczna. To 
wysokoenergetyczny, elektryzujący i (także dosłownie) poru-
szający spektakl. W tej podróży przez nowoczesny jazz, po 
elektronikę, słowo nie schodzi na drugi plan, tylko raczej staje 
się przepustką do wewnętrznego świata autorki. Osiecka jest 
w niej przewodnikiem we własnej osobie, bo to jej głos jest 
narratorem tego przedsięwzięcia.

Bibobit wystąpi w składzie: perkusja: Waldemar Franczyk, 
bass: Bartek Pietsch, piano: Jacek Piskorz, instrumenty kla-
wiszowe: Adam Lemańczyk, wokal: Daniel Moszczyński, 
FX sound: Daniel Moszczyński, saksofon: Jan Adamczewski, 
trąbka: Patrycjusz Gruszecki / Tomasz Orłowski.

Bibobit/Osiecka, 12.02 godz. 18 CK Przeźmierowo. Oprócz 
serwisu biletyna.pl, bilety w cenie 39 zł można kupować w ka-
sach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Pod-
górne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie 
Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo 
od pon. do pt. w godz. 16-20.

„New Bone” gościem Jazzowej Sceny Sezamu

autorską płytę zatytułowaną „Destined” 
(premiera: kwiecień 2012 r.). W sierpniu 
2013 r. Pawła Kaczmarczyka zastąpił 
Dominik Wania, z którym zespół zare-
jestrował w 2014 r. album „Follow me”. 
Autorem muzyki, tak jak i większości 
kompozycji wykonywanych przez New 
Bone, jest lider zespołu Tomasz Kudyk.

Koncert „New Bone” w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym będzie pierw-

szym w tym roku wydarzeniem z cyklu 
Jazzowej Sceny Sezamu. Podczas kon-
certu przypominamy o zasłanianiu nosa 
i ust i przestrzeganiu pozostałych ob-
ostrzeń zapisanych w regulaminie GOK 
SEZAM.

Jazzowa Scena Sezamu: „New 
Bone”, 15.01.2022r. godz. 18, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym, bilety 
wyprzedane.
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30. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Gminie 
Tarnowo Podgórne

Tym razem to szeroko pojęta okulistyka dziecięca będzie tematem przewodnim Finału WOŚP. Zbiórka 
odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. 30., jubileuszowa, „Orkiestra” zabrzmi dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Będzie to pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, 
jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów.

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagramy ponownie w Gminie Tarnowo Podgórne. Od kilku miesięcy 
trwają już wielkie przygotowania do jubileuszowej imprezy, której samym sercem będzie hala sportowa OSiR 
przy Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Wiadomo już, że gwiazdą styczniowego finału będzie 
zespół Sound’n’Grace, który zagra przed tradycyjnym Światełkiem do Nieba.

Uśmiechaj się do wolontariuszy
Na ulice naszej Gminy wyjdzie 200 wolontariuszy, którzy będą zbierać do wyjątkowo kolorowych puszek 
zaprojektowanych przez samego Jurka Owsiaka na 30. urodziny Fundacji. Tym razem nie zabraknie 
wolontariuszy, u których będzie można przekazać datek na Orkiestrę płacąc kartą płatniczą. Szukajcie ich, 
wypatrujcie, uśmiechajcie się do nich i pomachajcie im, kiedy tylko ich zobaczycie. 

Zbiórka trwa już od 10 grudnia
Dokładnie 10 grudnia wystartowały skarbony, które dziś znaleźć można w ponad 70 punk-
tach na terenie całej Gminy Tarnowo Podgórne. Gdzie je znaleźć? Zeskanuj QRkod i zobacz 
mapę, na której znajdziesz wszystkie puszki w ramach 30. Finału WOŚP.

Licytuj na Allegro dla WOŚP
Wzorem ubiegłego roku w ramach Finału WOŚP prowadzimy aukcje dla WOŚP przez nasze 
konto na Allegro. Dziś wiadomo już, że są to wyjątkowo atrakcyjne przedmioty. Większość 
z nich przekazane zostało przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. Co dokładnie 
licytujemy? Oprócz szerokiej gamy gadżetów, również tych ze autografem samego dyry-
genta Jurka Owsiaka, znalazły się także cacka, jak chociażby VW Polo z 1991 roku poma-
lowany na perłową biel, przelot awionetką nad Poznaniem i naszą Gminą, czy tona opału.

Pyknij coś na WOŚP
To hasło, które towarzyszy nam od 29. Finału WOŚP, jest zachętą to dorzucenia cegiełki do Finału WOŚP 
bez konieczności wychodzenia z domu. Nasz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiera również 
pieniądze na cel 30. Finału WOŚP poprzez eSkarbonkę od Mastercard, czyli wirtualną puszkę z możliwością 
płatności kartą bądź blikiem. 

Tym razem o naszej eSkarbonce mówimy jeszcze szerzej. QRkodem kierującym do wsparcia orkiestryposta-
nowiliśmy okleić przystanki autobusowe w Gminie Tarnowo Podgórne.
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Wyjedziemy sceną na kołach
Zagramy również w sobotę 29 stycznia. W sobotnie popołudnie wyjedziemy sceną na kołach z artystami, 
loterią fantową w autobusie oraz innymi atrakcjami. W tym roku odwiedzimy pięć miejscowości, które zgłosiły 
nam gotowość do wspólnego grania w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

godz. 14.00
miejsce: Swadzim (przy Decathlon Swadzim)
godz. 15.15
miejsce: Sady (przy Centrum Kultury i Sportu)
godz. 16.15
miejsce: Lusówko (przy świetlicy wiejskiej)
godz. 17.30
miejsce: Wysogotowo (przy świetlicy wiejskiej)
godz. 18.45
miejsce: Przeźmierowo (Park Kanikowskiego)

Co na głównej scenie orkiestry?
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze grania 
z Orkiestrą. Dziś planujemy, że koncert w hali sportowej OSiR przy Zespole Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne odbędzie się z publicznością, lecz może zdarzyć się tak, że organizowanie imprez z publicznością 
nie będzie możliwe. Zdecydowaliśmy się, że bez względu na to czy zagramy liczniej, czy też nie, 30 stycznia 
w Gminie Tarnowo Podgórne prowadzona będzie całodniowa transmisja na żywo online, którą będzie można 
śledzić na facebooku Sztab WOŚP Tarnowo Podgórne, Gmina Tarnowo Podgórne oraz na YouTube. 

PROGRAM SCENY: 
godz. 11.00 start transmisji na żywo
godz. 12.40 Koncert dla dzieci – Wujek Ogórek

Mażoretki Gminy Tarnowo Podgórne
KS Osada w Tarnowie Podgórnym
Grupy taneczne Woman’s Art.
Andrzej Wasilewski
Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy

godz. 14.40 Zespół PROROCK
Ukupolalele i Profesor Śledź
Grupa Trzymające Ukulele
Joanna Sabo
Chór „Contico Oratio”
Monika Morka
Sandra Wolska

godz. 16.30 Yehner „Jener” z Tmw Młyn Beats
Martyna Sadalska
Pokaz mody seniorów w okularach
Jenna Malèna

godz. 17.30 Licytacja WOŚP
godz. 18.45 Koncert Sound’n’Grace
godz. 20.00 Światełko do Nieba
godz. 20.15 Pokojowe Silent Disco

Tylu imprez towarzyszących jeszcze nie było
Tym razem z naszymi partnerami zorganizujemy kilkanaście wydarzeń, które odbędą się w różnych miejscach 
w Gminie Tarnowo Podgórne. Poznajcie szczegóły:

sobota
29 stycznia

niedziela
30 stycznia

godz. 8.00
miejsce: Tarnowskie Termy
Pływackie bicie rekordu w Tarnowskich Termach

godz. 10.00 – 12.00
miejsce: Świetlica w Kokoszczynie
Warsztaty dla dzieci z rodzicami z Fundacją Mój Mount Everest

godz. 10.00 – 16.00
miejsce: hala OSiR przy ul. Kościelnej w Przeźmierowie
Turniej koszykówki 3x3 dla dzieci oraz OPEN, gry i zabawy z piłką do koszykówki

godz. 10.00 – 16.00
miejsce: hala OSiR przy ul. Wypoczynkowej w Baranowie
Halowy turniej piłki nożnej

godz. 11.00 
miejsce: start przy Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym
Nordic Walking z UTW Tarnowo Podgórne

godz. 11.00
miejsce: Park Tenisowy Tarnowo Podgórne
Turniej deblowy w Parku Tenisowym Tarnowo Podgórne

godz. 12.00
miejsce: plaża w Lusowie
Morsowanie, nurkowanie i SUPowanie

godz. 12.00
miejsce: Stadion GKS w Tarnowie Podgórnym
Bieg dla Orkiestry

godz. 12.00
miejsce: plaża przy Tarnowskich Termach
Turniej w siatkówkę plażową w okularach i czapkach uszatkach

godz. 12.30
miejsce: Kręgielnia Vector Tarnowo Podgórne
Turniej kręglarski, licytacja, koncert

godz. 13.00
miejsce: park przy Pałacu Jankowice
Jarmark i koncert mieszkańców

godz. 14.00 – 18.00
miejsce: Tarnowskie Termy
Kurs nurkowania pod wodą

godz. 15.00 – 17.00
miejsce: Świetlica w Kokoszczynie
Warsztaty dla dzieci z rodzicami z Fundacją Mój Mount Everest

godz. 15.00 – 19.00
miejsce: Strzelnica w Tarnowie Podgórnym
Orkiestrowe strzelanie w strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

godz. 16.00 – 19.00
miejsce: parking przy pasażu w Przeźmierowie
Sauna na kołach dla każdego

godz. 18.00 – 20.00
miejsce: Tarnowskie Termy
Turniej Szachów pod Wodą

niedziela
30 stycznia
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licytuj na Allegro!
użytkownik: sztabTP

Samochód VW Polo, kolor: Biała Perła, poj. 1.4, rocznik: 1991

Wieszak na płaszcze SUP dla niej i dla niego Piłka z autografami piłkarzy Lecha Poznań

Lot awionetką Weekend w Norweskiej Dolinie

Gadżety WOŚP Gadżety Gminne Inne
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~ gok

W tym roku Koncert Nowo-
roczny będzie inny niż zwy-
kle, a to wszystko ze wzglę-

du na obchodzony w tym roku jubileusz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne. Nasi „dwudziesto-
latkowie” wraz z publicznością święto-
wać będą w sobotę, 29 stycznia o godzi-
nie 16. Motywem przewodnim koncertu 
– ABBA, gościnnie wystąpią Siostry 
Melosik, Martyna i Dagmara. Tego po-
południa na scenie zobaczymy także 
Mażoretki. Koncert będzie, tradycyjnie 
już, częścią Gali „Aktywny Lokalnie”, 

która na stałe wpisała się już w życie na-
szej Gminy.

Przypominamy, że na to wydarzenie 
obowiązują bezpłatne wejściówki. Za-
praszamy do udziału w koncercie. Dla 
tych, którzy nie mogą być tego dnia 
z nami, zaplanowaliśmy transmisję on-
line na facebook.com/goksezam oraz 
youtube.com/goksezam. 

Koncert Noworoczny – jubileusz 
20-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gala 
„Aktywny lokalnie”, 29 stycznia* (so-
bota) godz. 16, Hala Sportowa przy ZST 

w Tarnowie Podgórnym, obowiązują bez-
płatne wejściówki (odbiór max 4 szt./os.) 
dostępne od 17 stycznia w kasach GOK 
SEZAM: Biuro GOK SEZAM (ul. Po-
znańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne 
od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tar-
nowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 
16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. 
w godz. 16-20.

* W związku z niepewną sytuacją 
pandemiczną zastrzegamy sobie prawo 
do zmiany terminu wydarzenia

~ MW

Przed nami 20-lecie Orkiestry!

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu Małej Sce-
ny Sezamu. Tym razem najmłodsi będą mieli oka-
zję obejrzeć spek-

takl „Śpiewanki”, którego 
realizatorami jest Studio 
Teatralne BLUM – Po-
znań. Adresowany jest on 
w szczególności do wi-
dzów, którzy wybierają się 
do teatru po raz pierwszy. 
Przedstawienie dla dzieci 
w wieku 2 do 6 lat to podróż 
do krainy dźwięków. No-
śnikiem emocji i nastrojów 
staje się tu przede wszyst-
kim ludzki głos. Połącze-
nie zabawy głosem ludzkim 
oraz śpiewu z dźwiękami wydobywanymi z niezwykłego 
instrumentu: dużych kolorowych cymbałków (dzwonków 
chromatycznych) – daje świetny pretekst do wspólnej za-

bawy w muzykowanie. Każdy mały widz po przedstawie-
niu otrzymuje do wypróbowania własny instrument (małe 

cymbałki) by całość spek-
taklu zakończyć „wielkim 
koncertem”.

Spektakl „Śpiewanki” 
Studio Teatralne BLUM – 
Poznań, 16.01 godz. 12.30, 
Dom Kultury w Tarnowie 
Podgórnym, bilety: 12 zł. 
Bilety można kupować 
w serwisie biletyna.pl oraz 
w kasach: Biuro GOK SE-
ZAM (ul. Poznańska 96, 
Tarnowo Podgórne) czynne 
od pon. do pt. w godz. 9-15; 
DK w Tarnowie Podgórnym 

od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. do 
pt. w godz. 16-20.

~ Magdalena Woźniak

Kraina dźwięków dla najmłodszych

licytuj na Allegro!
użytkownik: sztabTP

Samochód VW Polo, kolor: Biała Perła, poj. 1.4, rocznik: 1991

Wieszak na płaszcze SUP dla niej i dla niego Piłka z autografami piłkarzy Lecha Poznań

Lot awionetką Weekend w Norweskiej Dolinie

Gadżety WOŚP Gadżety Gminne Inne
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~ gok

Ferie 
w GOK SEZAM

 

PÓŁKOLONIE 
Z NIENUDNO.PL 

17-21 STYCZNIA
 

programowanie z Minecraft,
robotyka, eksperymenty
fizyczno-chemiczne i in.

godz. 8:00-16:00, 
koszt 559 PLN

Więcej informacji i zapisy:
www.nienudno.pl

poznan@nienudno.pl
tel. 578 306 006

17-22 STYCZNIA
WARSZTATY 

TANECZNE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY 

prowadzenie: Piotr Bańkowski
i Dawid Mularczyk,

różne techniki taneczne i dużo
dobrej zabawy

godz. 10:30-15:00, 
koszt 375 PLN,

od 10 r.ż.
Więcej informacji i zapisy: 

tel. 608 259 528 
 
 

PÓŁKOLONIE
 Z NIENUDNO.PL 

24-28 STYCZNIA

programowanie z Minecraft,
robotyka, eksperymenty
fizyczno-chemiczne i in.

godz. 8:00-16:00, 
koszt 559 PLN

Więcej informacji i zapisy:
www.nienudno.pl 

 poznan@nienudno.pl
tel. 578 306 006

 

WARSZTATY FILMOWE
Z ANIMIAKAMI

18-21 STYCZNIA

godz. 10:00-12:30,
koszt 50 PLN

od 8 r.ż.
Zapisy na podstawie 

wypełnionej karty uczestnictwa*
tel. 61 895 92 28

 
*do pobrania wraz z regulaminem warsztatów na stronie

www.goksezam (zakładka regulaminy/regulamin warsztatów 
w sezonie 2021/2022). Po wysłaniu karty na adres

sezam@goksezam.pl, uczestnik otrzyma informację
potwierdzającą udział i wskazującą sposób płatności. 

 

DOM KULTURY 
W TARNOWIE PODGÓRNYM

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO

CENTRUM KULTURY
PRZEŹMIEROWO
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~ pałac jankowice

Kilka ulic za Waszym przedszko-
lem jest las. A w samym środku 
tego lasu, za kolczastymi krza-

kami malin ukryta jest wielka słoneczna 
polana. Niełatwo ją znaleźć, ale jeśli ma 
się szczęście, czasami się udaje. Trzeba 
skręcić w lewo za starym dębem, pójść 
trzynaście kroków prosto, minąć dwa 
czarne kamienie, a tam już pewna gada-
tliwa sójka pokaże Wam dalszą drogę.

Zabierzemy Was w literacko-mu-
zyczną podróż do leśnego świata Jasia 
Lisa.

Przygody Jasia Lisa, napisane przez 
Malinę Prześlugę, przeczyta dla naj-
młodszych aktor Radek Elis. Muzykę na 
żywo do opowieści tworzyć będzie Mał-
gorzata Marciniak, a oprawę graficzną 
zapewni Jagoda Szymkowiak.

Serdecznie zapraszamy 6 lutego 
o godz. 16.00 do sali koncertowej Pała-
cu Jankowice. Wydarzenie dedykowane 
jest dzieciom w wieku 4-8 lat.

Jaś Lis został wydany przez Wielko-
polskie Forum Organizacji Osób z Nie-
pełnosprawnościami w ramach projektu 

Zbliżające się święto zakochanych chcemy uczcić w wy-
jątkowy sposób. Zapraszamy na pełen ekspresyjnego 
tańca i wirtuozerii gitary flamenco koncert Viva Fla-

menco.
Viva Flamenco! jest czo-

łowym zespołem flamen-
co w Polsce. Założony został 
w 1992 roku przez gitarzy-
stę Michała Czachowskiego. 
Muzyka, jaką wykonują to 
wyrafinowana mieszanka fla-
menco tradycyjnego ze współ-
czesnym, inspirowana kulturą 
indyjską, arabską oraz jazzem. 
Barwy i egzotyki dodaje boga-
te instrumentarium, na które 
obok gitar składają się trady-
cyjne instrumenty etniczne.

Repertuar zespołu to żywio-
łowe kompozycje najbardziej znanych gitarzystów flamenco 
i tradycyjne, a także własne, zróżnicowane pod względem ryt-
mów i nastrojów. Doskonały efekt artyści osiągają nie tylko 
dzięki mistrzowskiej grze na instrumentach, ale także dzięki 
ekspresyjnemu tańcowi i oryginalnym strojom, które dodają 

plastyczności i sprawiają, że koncert tej grupy staje się także 
znakomitym widowiskiem na najwyższym poziomie.

Zespół wielokrotnie był laureatem wielu konkursów. Arty-
ści koncertują w Polsce i zagranicą, na najważniejszych fe-

stiwalach gitarowych, festiwalach 
jazzowych, etnicznych i folko-
wych. Zespół występował zarów-
no w wielkich salach koncerto-
wych, teatrach i filharmoniach, jak 
również w małych domach kultu-
ry, występując w kameralnym lub 
w wieloosobowym składzie.

Podczas koncertu, który odbę-
dzie się 13 lutego o godz. 17.00, 
na scenie wystąpi Anna Mendak 
i Michał Czachowski. Zaprasza-
my!

Rezerwacja telefoniczna bez-
płatnych wejściówek od 31 stycznia pod nr tel. 61 10 10 400 
(pon.–pt w godz. 8.00–20.00, sob.–nd. w godz. 12.00–20.00). 
Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe in-
formacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

~ Pałac Jankowice

Muzyczne bajanie dla dzieci Uczmy się razem żyć!, współfinanso-
wanego ze środków PFRON, będących 
w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 
wejściówek od 24 stycznia pod nr tel. 61 
10 10 400 (pon.–pt w godz. 8.00–20.00, 
sob.–nd. w godz. 12.00–20.00). Proce-
dura uczestnictwa w wydarzeniach oraz 
szczegółowe informacje dostępne na 
stronie: www.palacjankowice.pl

~ Pałac Jankowice

Walentynkowy koncert z Viva Flamnco!
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~ pałac jankowice

Przed dwoma laty okazali się obja-
wieniem festiwalu Spring Break, 
a już 5 lutego o godz. 17.00 wy-

stąpią na naszej scenie.
Dreampopowy duet teepee pojawił się 

na czeskiej scenie niezależnej w 2015 r. 
Natychmiast zaczęli robić zamieszanie 
w lokalnym środowisku muzycznym 
hipnotyzującymi występami i teledy-
skami. Brzmienie teepee, to odurzające 
harmonie wokalne połączone z delikat-
ną gitarą akustyczną i brudniejszą gita-
rą elektryczną. To także subtelne sample 
i melancholijne teksty wyśpiewane po 
angielsku.

Grupa ma w dorobku płytę, EP i kilka 
singli, którym towarzyszą teledyski. Ich 
muzyka gościła we wszystkich najważ-
niejszych czeskich stacjach radiowych. 
Zespół koncertował po całym kraju i na 
czołowych lokalnych festiwalach. Dzie-
lił scenę z takimi kapelami jak Seafret, 
Oh Wonder czy Laurel.

Uważany za jeden z najciekawszych kwartetów smycz-
kowych młodego pokolenia, powstał w 2016 roku 
i przez dwa lata działał pod nazwą New Music Qu-

artet. Tworzą go absolwentki akademii muzycznych w Pol-
sce i Niemczech – Katarzyna Gluza (skrzypce), Paulina Mar-
cisz (skrzypce), Karalina Orsik (altówka) oraz Edyta Słomska 
(wiolonczela). Zespół od początku prowadzi intensywną dzia-
łalność koncertową, popularyzując muzykę kameralną w kraju 
i na świecie, a szczególne miejsce w jego repertuarze zajmuje 
muzyka polska. Ãtma Quartet wystąpił na wielu znaczących 
festiwalach, takich jak m.in. Davos Festival (Szwajcaria), Qu-
atuors à Bordeaux, Festival des Musiques d’Eté du Château de 
Lourmarin (Francja), Zeist Music Days (Holandia), Dni Mu-
zyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Emanacje (Pol-
ska). Kwartet został beneficjentem programu stypendialnego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” 
(2018), który umożliwił wydanie debiutanckiej płyty z dzieła-
mi kompozytorów polskich.

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 12 lutego o godz. 
17.00 w sali koncertowej Pałacu Jankowice.

Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 
31 stycznia 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

~ Pałac Jankowice

Brzmienie zimy:  
 Duet teepee i dreampopowe brzmienie

Zapraszamy!
Rezerwacja telefoniczna bezpłatnych wejściówek od 24 stycznia pod nr tel. 61 10 

10 400 (pon.–pt w godz. 8.00 – 20.00, sob. – nd. w godz. 12.00 – 20.00). Procedu-
ra uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
www.palacjankowice.pl

Koncert kwartetu 
smyczkowego 

Ãtma Quartet
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~ pałac jankowice

Przedmiotem konkursu skierowanego do mieszkańców 
Gminy Tarnowo Podgórne było samodzielne wykonanie 
dekoracji świątecznej własnej posesji lub wraz z grupą 

mieszkańców – miejsca ogólnodostępnego. Jego celem było 
kultywowanie tradycji świątecznych w ramach współpra-
cy społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej. 
W przewidzianym regulaminem terminie zostało zgłoszonych 
dziewięć dekoracji świątecznych, które zostały sfotografowa-
ne i ocenione przez międzypokoleniową Komisję Konkurso-
wą przyznającą następujące nagrody:

I miejsce – dekoracja przy ul. Słonecznej w Tarnowie Pod-
górnym, nagroda: voucher o wartości 500 zł na zakupy na al-
legro.pl

II miejsce – dekoracja przy ul. Orła w Ceradzu Kościelnym, 
nagroda: voucher o wartości 300 zł na zakupy na allegro.pl

III miejsce – dekoracja przy ul. Cyprysowej w Chybach, 
nagroda: voucher o wartości 100 zł na zakupy na allegro.pl

Możliwość oceny dekoracji oraz przyznania nagrody pu-
bliczności miała także społeczność portalu Facebook, przy-
znając wybranym przez siebie pracom „polubienie”. Dekora-
cją, która otrzymała największą liczbę polubień, został wystrój 
przy ul. Słonecznej w Tarnowie Podgórnym. Jego autorowi 
przyznano nagrodę publiczności w postaci zestawu słodyczy.

Organizatorzy konkursu, którymi są Pałac Jankowice i Gmi-
na Tarnowo Podgórne, składają serdeczne gratulacje wszyst-
kim, biorącym udział w konkursie, szczególnie dziękując za 
zaangażowanie mieszkańcom dwóch sołectw – Jankowice 
i Wysogotowo – za drużynową pracę!

~ Pałac Jankowice

Konkurs Gwiazdkowy 
na Najpiękniejszą 

Dekorację Świąteczną  
– rozstrzygnięty!

Dzień 6 grudnia był w naszej szkole bardzo radosny 
i wesoły. Na korytarzach rozchodził się głos świątecz-
nych piosenek, a szkołę zdominował czerwony kolor.  

Wszyscy (i mali i duzi) z uśmiechem spacerowali w czerwo-
nych sweterkach, a na głowach powiewały czapki z białymi 
pomponami i rogi reniferów. Każdy też  starał się być tego 
dnia wyjątkowo miły i uczynny, aby tylko św. Mikołaj nie za-
mienił upominku na rózgę. Całość dopełniał zapach choinek, 
pierników i mandarynek. 

~ M.K.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym 

Czerwono i świątecznie
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Wpadło mi w oko - pokaz mody Seniorów TCS 
Scena główna w Hali Sportowej przy ZST w Tarnowie Podgórnym

Walentynkowy koncert z Viva Flamenco!  
Ekspresyjny taniec i wirtuozeria gitary flamenco  | *zapisy tel. od 31 I

Koncert Ãtma Quartet  
Kwartet smyczkowy młodego pokolenia  | *zapisy tel. od 31 I

Muzyczne bajanie dla dzieci (4-8 lat) 
Literacko-muzyczna podróż do świata Jasia Lisa  | *zapisy tel. od 24 I

Brzmienie zimy: Koncert duetu teepee z Czech 
Dreampopowe objawienie festiwalu Spring Break | *zapisy tel. od 24 I

Zwiedzanie wystawy Wielkopolanie w Bobrujsku  
Oprowadza Dyrektor MPWL - dr Michał Krzyżaniak | *zapisy tel. od 3 I

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Parkowe atrakcje:  
- Jarmark historyczny - Wioska Żywej Archeologii 
- Plenerowy koncert mieszkańców - W rytmie serca WOŚP
- Nordic Walking – bicie rekordu ilości indywidualnych okrążeń wokół stawu
- Przejażdżki bryczką
- Ciepłe napoje i ciasta serwowane przez Radę Sołectwa Jankowice 

Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy 
Wersnisaż Marka Matusiaka | *zapisy telefoniczne od 10 I

Koncert Christams Quortet 
Wyjątkowe utwory w aranżacjach znanych artystów | *zapisy tel. od 10 I
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Świetlica socjo-terapeutyczna „Gniazdko”

Grudzień z Gniazdkiem

Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Święta w Baranowie
Szkoła Podstawowa w Baranowie 

Niezwykła podróż  
w czasie

Tegoroczny grudzień upłynął nam nie tylko pod znakiem 
oczekiwania świąt, ale również pod znakiem czekania 
na pełen skład naszych szkolnych, gniazdkowych grup. 

Grudniowe spotkania odbywały się w okrojonych składach, 
bo kolejne dni mijały wybranym klasom na kwarantannie. 
Dziwny był to czas. 

Wszyscy obecni nie poddawali się jednak melancholii i tę-
sknocie, tylko aktywnie brali udział w corocznych rytuałach 
towarzyszących przygotowaniom do Bożego Narodzenia. 
I tak, dzielna grupa Jastrzębi nadała ton, przygotowując kalen-
darz adwentowy – przeznaczony dla wszystkich grup. W du-
żym formacie, zupełnie ekologiczny! Zasada działania była 
następująca: zespół spotykający się w dany dzień przygotowu-
je zadanie dla grupy z dnia następnego i tak dalej. Zadania krą-
żyły oczywiście wokół tematu świąt. I tak, dzięki wspólnym 
staraniom i kolejnym zadaniom w Gniazdku stanęła udeko-
rowana choinka, powstała lista przedświątecznych zakupów, 
przygotowane zostały kartki świąteczne...

Coroczną już tradycją staje się w Gniazdku spotkanie i przy-
gotowywanie wianków i stroików świątecznych. W tym roku 
także, w ramach przedświątecznego spotkania MamaCafe, 
wieczorne wyplatanie wianków przeciągnęło się aż do nocy. 
Zapach świeżych zielonych gałązek, przyniesionych piernicz-
ków i wypitej w wyśmienitych humorach kawy, unosił się nad 
warsztatem zdolnych mam. Spod rąk wychodziły prawdziwe 
świąteczne cuda, które – zaniesione do domów – nadały im 
niepowtarzalnego, bożonarodzeniowego charakteru. Dzięku-
jemy Wam za obecność! ~ Kadra Gniazdka

Uczniowie szkoły w Baranowie, widząc się po raz 
ostatni w systemie edukacji stacjonarnej, spędzili czas 
w świątecznym nastroju, siadając przy wspólnym sto-

le i organizując zabawy. W klasach odbyły się pięknie przygo-
towane i uroczyste spotkania. W klasie trzeciej uczniowie po-
znając lekturę „Dzieci z Bullerbyn”, zorganizowali spotkanie 
według szwedzkiej tradycji, wcielając się w bohaterów lektury 
wraz z Jultomte – krasnoludkiem rozdającym prezenty.

6 grudnia sale klas 1-3 zamieniły się w sale kinowe zapeł-
nione kocami i poduszkami, w których wyświetlane były świą-
teczno-zimowe filmy. Dzień mikołajkowych atrakcji z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamięci.

~ Agnieszka Mikołajczyk

Pandemia ograniczyła możliwość podróżowania, ale 
nie ograniczyła naszej wyobraźni. Na lekcji plastyki, 
techniki i języka angielskiego uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Baranowie wykonali prace plastyczne, z których 
na naszym szkolnym korytarzu powstała wystawa opowiada-
jąca historię pierwszego Święta Dziękczynienia. Dzięki temu 
mogliśmy, choć na chwilę, przenieść się do Ameryki z 1660 
roku. Lekcja angielskiego zamiast w klasie, wyjątkowo odbyła 
się w holu w otoczeniu Indian i Purytanów. Aby jeszcze lepiej 
zrozumieć tę historię, klasa 4a nakręciła krótki filmik. Ucznio-
wie mogli się wykazać zdobytą wiedzą podczas konkursu.

~ Paulina Olesińska
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Ceradzka szkoła po raz kolejny realizowała projekt 
„W świecie mitów greckich”. W ramach tego przed-
sięwzięcia uczniowie klas piątych poznali teksty mi-

tologiczne, przygotowali prezentacje, wykonali mnóstwo róż-
norodnych ćwiczeń i quizów. W czasie zajęć plastycznych 
przygotowali prace przestrzenne prezentujące wybrany ele-
ment świata mitologicznego.

Największą radość młodym pasjonatom mitologii greckiej 
sprawiło wcielenie się w wybraną postać. Korytarze szkolne 
wypełniły się niezwykłymi postaciami.

Projekt zakończył konkurs wiedzy. Wyniki konkursu:
I miejsce – Antoni Błażejczyk, Jan Gawelski
II miejsce – Edwin Lasik
III miejsce – Miron Czajczyński, Aleks Falbierski

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Projekt mitologiczny

Wyróżnienie – Wojciech Zendlerowski
~ Sp ck

Ostatnie przedświąteczne dni w szkole 
spędziliśmy uczestnicząc w różnych cie-
kawych wydarzeniach, między innymi 

w uroczystym Koncercie Kolęd. Dla całej spo-
łeczności szkolnej wystąpił Chór Szkolny „Iskier-
ki” pod przewodnictwem pani Danuty Krasiń-
skiej, przynosząc wszystkim wiele pozytywnych, 
muzycznych wrażeń. 

~ sp ck

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym 

Koncert Kolęd

Miesiąc grudzień upłynął uczniom i nauczycielom 
Szkoły Podstawowej w Lusowie na przygotowa-
niach do świąt. Dzieci dekorowały sale, ubierały 

choinki, aby przed przejściem na naukę zdalną spotkać się 
w swoim gronie i złożyć sobie świąteczne życzenia. 

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szkolny grudzień

Z kolei 27 grudnia przedstawiciele naszej szkoły wzięli 
udział w obchodach 103. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. W tym roku ranga tego wydarzenia była szczegól-
na, ponieważ po raz pierwszy w historii dzień ten ustanowiony 
został świętem państwowym, jako Narodowy Dzień Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. Nasz Poczet Sztandarowy 
wraz z przedstawicielami władz oraz zaproszonymi gośćmi, 
po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Luso-
wie, uczestniczył w złożeniu kwiatów na grobie generała Józe-
fa Dowbora Muśnickiego na cmentarzu lusowskim. 

~ Izabela Gosik
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– Pomaganie daje radość, ulgę tym, dla których organizuje 
się pomoc, jak i drugiej stronie – moc do działania, okazję do 
zrobienia dobra, przydania się do czegoś w życiu – to są słowa 
pani Iwony z Tarnowa Podgórnego, która od lat pomaga nam 
w akcjach. Stać na to każdego człowieka, ale nie każdy wie co 
zrobić i jak się zaangażować. Czasami wystarczy drobny gest 
taki, jak powiedzenie: dzień dobry, w czym mogę pomóc? 

Rok szkolny 2021/2022 jest dla wolontariatu w Liceum bar-
dzo pracowitym okresem. Mimo sytuacji na świecie, gór prac 
domowych, sprawdzianów, kartkówek, a przede wszystkim 
matury – uczniowie z tarnowskiego liceum dzielnie jak ryce-
rze podejmują się wielu akcji (Tarnovia Run, WOŚP, pomoc 
w domach dziecka oraz w schronisku). Czeka nas jeszcze wię-
cej wydarzeń jak np. “Uśmiech od Zająca” wiosną. Udało nam 
się kolejny raz zorganizować  “Uśmiech od Mikołaja”. Aby 
przybliżyć czym jest oraz jak przebiegła ta akcja, zadaliśmy 
kilka pytań osobom, które brały udział w tym przedsięwzięciu.  

~ Aleksandra Piaskowska i Kinga Kaczor,  
wolontariuszki LOTP

Na czym polegała akcja „Uśmiech od Mikołaja”?
Jakub Węgrzyn, wolontariusz LOTP: Akcja polegała na ze-

braniu funduszy na przygotowanie paczek świątecznych dla 
osób samotnych i chorych w Tarnowie Podgórnym.

Jak Ci się pracowało, podczas przygotowań do tej akcji?
Monika Marciniak, wolontariuszka LOTP: Super, mogliśmy 

poczuć się jak tacy pomocnicy Mikołaja. Ogólnie cała akcja 
była dobrze zorganizowana, dzięki temu, że puszki wolonta-
riatu były w miejscach ogólnie dostępnych, różnych sklepach, 
miejscach publicznych. Każdy miał okazję dać coś od siebie. 
Dobrze, że ta akcja się odbyła. Była to możliwość dawania ra-
dości innym!

Od jak dawna organizujemy akcję „Uśmiech od ...”?
Teresa Elżbieta Sochoń: Akcje “Uśmiech od Zająca” 

czy “Mikołaja” prowadzone w Liceum Ogólnokształcącym  
w Tarnowie Podgórnym są od początku istnienia szkoły pod 
skrzydłami Pani Dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej - Moryl. 
To  jedne z wielu akcji, w które LOTP się włączyło. Jestem 
zaszczycona, że będąc  byłym nauczycielem mogę  wspierać 
uczniów w  ich działaniach w ramach pomocy innym ludziom 
i przyrodzie. Jestem dumna, że uczniowie LOTP tak wspaniale 
pracują w tym trudnym czasie pandemii.

Jaki skutek mają nasze akcje oraz w jakie akcje  Pani 
się angażuje?

Iwona, wolontariuszka z TP: Udaje się czasem zrobić coś 
pomocowego dzięki sąsiadom, znajomym - ludziom wrażli-
wym, o otwartych sercach i dobrym wzroku, bo zauważają wy-
stawione skarbonki (...). Akcje, które przyniosły dobry skutek, 
radość, realną pomoc:

- zbiórka finansowa dla samotnej mamy, która wyremonto-
wała łazienkę i doprowadziła ciepłą wodę,

- zbiórka pieniężna dla chłopca, który wymagał operacji po 
porodzie,

- zbiorki odzieży i innych rzeczy dla osób, które przyjecha-
ły do TP z innego kraju,

- “Uśmiech od Mikołaja” (oraz “Uśmiech od Zająca” wio-
sną) planowany kilka lat temu jako zbiórka na czekoladę, 
kawę dla kilkunastu starszych, samotnych osób. Akcja w tym 
roku, dzięki hojności mieszkańców TP i nie tylko, wspaniale 
się udała. Było 40 paczek, w każdej przeszło dziesięć świą-
tecznych produktów.

Dlaczego postanowiłaś/postanowiłeś dołączyć do wolon-
tariatu?

Jakub Węgrzyn, wolontariusz LOTP: Postanowiłem do-
łączyć ponieważ lubię pomagać ludziom, uwielbiam kontakt 
z ludźmi, i chcę chociaż w małym stopniu na poprawę ich ży-
cia. W prostych słowach chcę po prostu zrobić coś dobrego 
dla innych.

Wiktoria Nowińska, wolontariuszka LOTP: Postanowiłam 
dołączyć do wolontariatu, ponieważ chciałam pomagać. Kiedy 
zaczęłam naukę w liceum słyszałam o nim, ale nie bardzo mia-
łam czas żeby dołączyć. W tym roku się udało i mam nadzieję, 
że będzie dużo akcji, w których będę mogła wziąć udział. 

Patrycja Nowicka, wolontariuszka LOTP: Przyłączyłam się 
do wolontariatu, jak tylko dołączyłam do społeczności szkol-
nej. Wolontariat otwiera mnie na ludzi, zachęca do kontaktu 
i nawiązywaniu nowych znajomości. To najlepszy sposób by 
zacząć zmieniać świat na lepsze – doskonałymi przykładami są 
akcje świąteczne dla osób starszych i niepełnosprawnych czy 
pomoc domom dziecka. Cieszę się, że mam możliwość czynie-
nia dobra i wprowadzaniu realnych zmian w życiu innych na 
lepsze - w tak młodym wieku.  

Teresa Elżbieta Sochoń: Dołączyłam do wolontariatu LOTP, 
by wspólnie z uczniami pomagać potrzebującym. Licealiści 
LOTP bardzo chcą działać, pomagać i tworzyć społeczeństwo 
aktywne, otwarte na drugiego człowieka. Z perspektywy szkoły 
praca z uczniami w ramach wolontariatu to chęć dostarczania 
młodym ludziom warunków do osobistego rozwoju, wzmacnia-
nia poczucia własnej wartości oraz pomocy potrzebującym. 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

Wolontariat w liceum ogólnokształcącym
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W grudniu uczniowie klas 5, 6 i 7 po raz kolejny 
uczestniczyli w zajęciach Mobilnego Laboratorium 
i ponownie sprawdzili się jako NAUKOWCY. Po-

znali podstawowe zjawiska fizyczne i dowiedzieli się co to na-
pięcie powierzchniowe, jak działają lasery oraz jak powstaje 
ruch powietrza. Dzieci poznały triki z klockami, a także miały 
okazję zaobserwować kilka złudzeń i iluzji optycznych. Dzię-
ki udziałowi w warsztatach uczniowie mogli również utrwalić 
swoją wiedzę na temat właściwości wody.

~ Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Spotkanie delegacji z Niemiec z dyrektor szkoły Mag-
daleną Gawrońską-Garstką i szkolnym koordynatorem 
wymian Ewą Głowacką zaowocowało zorganizowa-

niem warsztatów językowo-kulturowych dla uczniów klas 
starszych. Wolontariuszki opowiedziały o projektach między-
narodowych, wolontariacie polsko-niemieckim, a także moż-
liwości organizacji wymian wielokulturowych przy wsparciu 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży). 

Uczniowie i uczennice wykonali wspólnie kartki świątecz-
ne, które zostały przekazane do domu opieki dla osób star-
szych w Niemczech.

~ sp1tp

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

MALI NAUKOWCY
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym 

Warsztaty językowo-
kulturoznawcze

Jest to także forma działania profilaktycznego, wzmacniania 
wartości społecznych, moralnych i etycznych młodych ludzi. 
ks. Gniewomir, opiekun wolontariatu LOTP: O tak! Spodoba-
ło się naszej wspólnocie wolontariackiej dawanie. Licealiści 
i my opiekunowie odkryliśmy w tym radość, stało się to naszą 
pasją i każde zakończone działanie na rzecz innych było kołem 
napędowym dającym rozmach, motywację do kolejnych dzia-
łań.

Na koniec przywołamy wypowiedź ekstremalnego podróżni-
ka Marka Kamińskiego, który w swoją filozofię życia bardzo 
wpisał działalność charytatywną i - podobnie jak my -  chce 
inspirować do tego innych. Powiedział w jednym z wywiadów, 

że chociaż udało mu się przez lata osiągnąć wiele dających mu 
spełnienie celów i fajnie..., ale jeśli miałby powiedzieć, z cze-
go w życiu jest dumny i dlaczego warto żyć, to po latach nadal 
wskazałby na to, jak zabranie niepełnosprawnego Jaśka Meli 
na wyprawę na bieguny zmieniło życie jego i innych ludzi, na 
lepsze. Wniosek wyraża się w prostym zdaniu: „To, co dajesz 
innym, masz na zawsze. W życiu możemy wszystko stracić. 
Mogą nam zabrać inni, może być wojna; wiele rzeczy może 
się zdarzyć. Ale jeśli coś komuś damy, to nikt nam tego nie za-
bierze, prawda? To co damy, mamy na zawsze. Warto dalej to 
robić, tylko na coraz większą skalę!’’                              

~ SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
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Viktoriia Kopychyn, uczenni-
ca kl. V wzięła udział w Wo-
jewódzkim Konkursie gry na 

flecie podłużnym dla ogólnokształcą-
cych szkół podstawowych, organizowa-
nym przez Koło Młodych Melomanów 
„Amadeusz” przy Szkole Podstawowej 
nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskie-
go w Poznaniu. Pierwszy etap konkur-
su odbył się online i polegał na prze-
słaniu dwóch utworów, dowolnego 
i obowiązkowego, wybranego spośród 
puli zaproponowanej przez organiza-

torów. Najlepsi spotkali się w drugim 
etapie konkursu w Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych w Poznaniu, gdzie 
dokonały się ostateczne rozstrzygnię-
cia. Viktoriia zdobyła wysokie III miej-
sce w kategorii uczniów klas IV-V. Na-
szej uczennicy gratulujemy sukcesu! 
Wierzymy, że zainspiruje on młodzież 
do odnajdywania w sobie muzycznych 
talentów, które w przyszłości zaowocują 
równie wspaniałymi osiągnięciami.

~ Magdalena Walkowiak

Bez wątpienia grudzień jest takim miesiącem w roku, 
który (choć bywa mroźny) kojarzy nam się przede 
wszystkim z ciepłem, miłością, rodzinną atmosferą. 

Obok pieczenia pierników, ubierania choinki i pakowania pre-
zentów, chcemy też nauczyć najmłodszych, że w tym czasie 
szczególnie ważny jest drugi człowiek. Oczywiście, dzieci 
czekają na niespodzianki od Mikołaja, ale warto, by nauczyły 
się też, że często obdarowywanie jest równie miłe jak otrzy-
mywanie. I właśnie taka myśl przyświecała organizatorom 
Szkolnego Tygodnia Wolontariatu, który odbył się w naszej 
szkole w połowie grudnia. Chcąc wzbudzić zainteresowanie 
uczniów Dniem Wolontariusza, zorganizowaliśmy lekcje te-
matyczne i warsztaty, a na naszym szkolnym funpage’u każ-
dego dnia pojawiały się plakaty, przedstawiające sylwetki wy-

jątkowych wolontariuszy. Chcieliśmy przybliżyć młodemu 
pokoleniu takie postaci jak Janina Ochojska, Marek Kotański, 
Anna Dymna, ks. Jacek Stryczek czy Jerzy Owsiak. Do współ-
pracy zaprosiliśmy także zaprzyjaźnioną firmę KnowHowVR, 
której pracownicy, w ramach wolontariatu, przeprowadzili dla 
chętnych uczniów warsztaty z  kompetencji miękkich. Po-
przez te działania chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na to, 
jak ważne jest dzielenie się z potrzebującymi. To nie zawsze 
muszą być pieniądze, często wystarczy czas. Mamy nadzieję, 
że ta myśl zostanie z uczniami naszej szkoły na zawsze.  

~ Joanna Borkowska

W szkolnej bibliotece już na początku grudnia moż-
na było podziwiać niecodzienną choinkę. Drzew-
ko w całości zostało zrobione z… książek. Pięknie 

przyozdobiona zachęcała do odwiedzin w bibliotece.
W tym magicznym czasie bibliotekarki przygotowały dla 

uczniów konkurs świąteczny. Począwszy od mikołajek poja-
wiały się zadania dotyczące polskich tradycji świątecznych 
i adwentowych. Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą, ale 
też systematycznością i refleksem.

Na lekcjach bibliotecznych najmłodsi czytelnicy zostali za-
brani do najpiękniejszej świątecznej osady, czyli Bullerbyn. 
Wraz bohaterami książki poznawali zwyczaje bożonarodze-
niowe Szwecji, a na koniec obdarowywali się własnoręcznie 
udekorowanymi pierniczkami.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się coroczna akcja „Za-
bierz książkę na Święta”. Pięknie zapakowane książki, pod 
książkową choinką, zachęcały do wypożyczeń, a cała zaba-
wa polegała na tym, że nikt nie wiedział, jaka niespodzianka 
czeka go po rozpakowaniu. Taki element zaskoczenia sprawił 
wszystkim czytelnikom wiele radości!

~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Muzyczny sukces

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Szkolny tydzień 
wolontariatu

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Magia Świąt Bożego 
Narodzenia w bibliotece
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Samorządność w definicji Słownika 
Języka Polskiego to samodzielne 
kierowanie własną działalnością, 

a w szerszym rozumieniu to także dzia-
łanie w poczuciu odpowiedzialności za 
swoje otoczenie i lokalną społeczność. 
Mogli się o tym przekonać ucznio-
wie ósmych klas naszej szkoły, którzy 
13 grudnia wzięli udział w spotkaniu 
z Wójtem Tadeuszem Czajką.

Ósmoklasiści wysłuchali wykładu 
i obejrzeli prezentację o tym, czym jest 
samorządność i jak działa taka jednostka 
jak gmina, a następnie mogli sami zada-
wać Wójtowi pytania. W wielu oczach 
rozbłysło zainteresowanie, ponieważ 
tym razem to właśnie była ta wiedza, 
która im się w życiu na pewno przyda! 
Po kilku dniach zadałam uczniom pyta-
nie, co najlepiej zapamiętali ze spotka-
nia z wójtem i przekonałam się, że rze-
czywiście słuchali i analizowali. Oddaję 
im głos:

Julia Ż.: Spotkanie z Wójtem pomogło 
mi rozjaśnić temat o samorządzie. Pomi-
mo przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
nie wszystko było dla mnie zrozumiałe, 
ale po spotkaniu wiele się wyjaśniło.

Julia R.: Z prelekcji dowiedziałam się, 
jakie kwoty są przeznaczone na utrzyma-
nie różnych budynków i jaki jest budżet 
naszej szkoły. Spotkanie nauczyło mnie 
tego, że sama mogę działać w Młodzie-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Lekcja samorządności

żowej Radzie Gminy i że nasze pokolenie 
ma możliwość zmiany świata na lepsze.

Stanisław: Spotkanie z Wójtem na-
uczyło mnie dużo o ekonomii wsi, miasta 
oraz gminy. Dowiedziałem się też o róż-
nych wydatkach konkretnej szkoły.

Aleksander: Jeszcze kilka miesięcy 
temu nie wiedziałem, co to jest gmina 
i jakie ma obowiązki. Spotkanie z Wój-
tem uświadomiło mi jak ważna jest pra-
ca gminy. Taka nietypowa lekcja bardzo 
mi się podobała i dużo z niej wyniosłem.

Aleksandra: Mieliśmy możliwość za-
dawania pytań, które zrodziły się nam 
podczas wykładu. Na początku pytań 
było niewiele, ale z czasem coraz więcej 
osób zaczęło je zadawać. Odpowiedzi 
były szczególnie interesujące dla osób, 
które wiążą swoją przyszłość z dzia-

łalnością samorządów młodzieżowych 
i szkolnych.

Julita: Uświadomiłam sobie, jak trud-
no jest kierować czy zarządzać gminą. 
Uważam, że jest to ciężkie zadanie, na-
wet przy wsparciu rady gminy, bo trud-
no sporządzać plany odpowiednie dla 
wszystkich mieszkańców.

Wszyscy bardzo dziękujemy Wójtowi 
Tadeuszowi Czajce za tak przydatną ini-
cjatywę, jaką jest lekcja samorządności 
już na poziomie szkół podstawowych. 
W młodych głowach pozostało to, co 
najważniejsze, a niektórzy ze słuchaczy 
może w przyszłości zasilą samorządy 
swoją pracą.

~ A. G. Bacik

Spotkania z Wójtem Tadeuszem Czajką odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych (8 klasy) i po-
nadpodstawowych w naszej Gminie (LO i ZST). Ich celem było przedstawienie struktury samorządu lokal-

nego, omówienie najważniejszych zadań realizowanych i finansowanych z gminnego budżetu oraz za-
chęcenie młodzieży do działania na rzecz naszej społeczności lokalnej. W semestrze letnim odbędzie się 

druga tura spotkań, tym razem z uczniami klas siódmych.

To już od 14 lat:  6 grudnia w UKS 
2007 Lusowo rozgrywane są me-
cze Mikołajkowe. I w tym roku 

zmierzyli się ze sobą zawodnicy i rodzi-
ce. I oczywiście nie zabrakło świetnej 
zabawy, bo czy można gdzieś się lepiej 
bawić niż ze swoimi rodzicami!

~ uks 2007 lusowo

Mikołajki w UKS 2007 Lusowo



46    | sąsiadka~czytaj |  styczeń 2022

~ edukacja

Wielkimi krokami zbliża się czas zimowego wy-
poczynku dzieci po pierwszym semestrze nauki. 
Chcemy sprawić, aby był dla nich aktywny i wy-

pełniony beztroską zabawą. 
Gmina Tarnowo Podgórne oraz Ośrodek Sportu i Rekre-

acji Tarnowo Podgórne zapraszają po raz szósty do zabawy 
na dmuchańcach, które zagoszczą w pierwszym tygodniu ferii 
w halach sportowych OSiR. 17 i 18 stycznia miejscem zabaw 
będzie hala w Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15), a 19 i 20 
hala w Przeźmierowie (ul. Kościelna 46/48). 

Od poniedziałku do czwartku dzieci w wieku od 2 do 12 
lat będą mogły bezpłatnie bawić się na dmuchańcach w godz. 
12.00 – 19.00. Na miejscu będzie możliwość kupienia waty 
cukrowej, popcornu, soków… itp. Prosimy pamiętać o zabra-
niu obuwia na zmianę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w halach będzie mo-
gło przebywać maksymalnie 30 proc. obłożenia obiektu. Do 
tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko CO-
VID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cy-
frowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepie-
niu, wyniku testu i informacji o wyzdrowieniu. W przypadku 
nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma pra-
wo odmówić obsługi. W obiektach zamkniętych obowiązuje 
noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego 1,5 

Dmuchańce na ferie

W roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy w na-
szej szkole została utworzona Klasa Akademicka. 
Projekt edukacyjny „Klasy Akademickie” ma na 

celu pogłębić wiedzę uczniów z zakresu nauk matematycz-
no-przyrodniczych, rozbudzić w nich ciekawość poznawa-
nia i odkrywania. W projekcie uczestniczy grupa osób z klasy 
z rozszerzoną matematyką i informatyką. Uczniowie podjęli 
się  wyzwania naukowego, wspólnie ustalili temat badawczy 
i przez cały rok będą realizować związany z nim projekt. 

Celem badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, do-
tyczące natury liczb i postrzegania naszej estetyki piękna. 
Liczbami i ich własnościami zachwycali się ludzie od tysięcy 
lat, często przypisując im nadprzyrodzone moce. Świadczy to 
o ogromnym szacunku i respekcie, jaki budziły nowe odkrycia 
w dziedzinie matematyki. Złota liczba, znana już w starożyt-
ności, przez całe stulecia zadziwiała badaczy swymi niezwy-
kłymi własnościami. 

My w naszej pracy badawczej odpowiemy sobie na pytanie 
„Kobieta – istota idealna? Czy współczesny ideał nastolatki 
jest nierzeczywisty i nierealny?”.

Uczniowie stworzyli 4 zespoły badawcze, w którym każdy 
ma określoną rolę i zadanie do wykonania: 

- fotoreporterski – zadaniem jego jest monitorowanie i do-
kumentowanie wszystkich działań klasy akademickiej w for-
mie wizualnej,

- naukowy – wykona prezentację na temat złotej proporcji, 
poszuka jej w człowieku, zobrazuje nam, czym jest złota licz-
ba Phi,

- eksperymentalny – dokona pomiarów ciała ludzkiego: twa-
rzy człowieka, części ciała, kości i zębów. Dokona analizy ide-
alnego ciała i kanonu piękna,

- historyczny – zobrazuje jak zmieniał się kanon piękna na 
przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat (obraz piękna ciała, 
makijażu, stylu).

Efektem końcowym będzie…? – sami jesteśmy tego cie-
kawi: kobieta, piękno, matematyka? Założenie nasze jest ta-
kie, aby pokazać  odnajdywanie i zestawienie matematyki z  
życiem codziennym, pokazać korelację przedmiotową, prze-
nikanie dziedzin naukowych. Chcemy zainteresować nauką, 
poszerzyć horyzonty, współpracować, być aktywnym, bo od-
krywając, współpracując – uczmy się.

Ponadto uczniowie klasy akademickiej co najmniej raz 
w miesiącu biorą udział w wykładach poświęconych wybra-
nym zagadnieniom, a  następnie uczestniczą w bezpośredniej 
dyskusji z wykładowcami.

Uczniowie biorą także udział w zajęciach pozalekcyjnych 
oraz mają możliwość wyjazdów na wykłady i warsztaty na 
wyższe uczelnie.

~ Monika Wiśniewska, opiekun klasy akademickiej 

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym 

KLASA AKADEMICKA w naszym LO!

m. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu 
wydarzenia.   ~ A.Lis
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Miniony rok był najlepszym w historii istnienia Klu-
bu Osada JiuJitsu Judo Tarnowo Podgórne. Z dzie-
więciu startów w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu 

przywieźli 86 medali, a w jego szeregi wstąpiło 35 nowych 
członków, w tym 6 kobiet. W trakcie podsumowania 2021 r 
nagrodzono najlepszych zawodników: Igora Szczęsnego, Ka-
mila Kożuchowskiego i Mateusza Paszaka oraz Jakuba Jar-
marczyka i Ignacego Nowakowskiego, którzy otrzymali rów-
nież nominację na żółty pas.

~ Ania Lis

Łączny dystans blisko 253 km w 1 godz. 20 minut 
pokonało 10 sołectw Gminy Tarnowo Podgórne, któ-
re wzięły udział w trzeciej konkurencji Rankingu So-

łectw, jaką był spinning.
Najdłuższy dystans 33,2 km wykręciło Sołectwo Tar-

nowo Podgórne. Drugi wynik zawodów uzyskało Sołec-
two Lusowo – 30 km, a trzeci Sołectwo Rumianek – 29,6 
km. Miejsca za podium zajęły kolejno: Góra (28,6), Wyso-
gotowo (28,4), Przeźmierowo (27,5), Sady (26,8), Barano-
wo (23,5), Sierosław (17,6) i Lusówko (7,6).

W klasyfikacji po trzech konkurencjach 18. edycji Rankingu 
prowadzą Sołectwa: Tarnowo Podgórne (45 pkt.), Przeźmiero-
wo (40) i Baranowo (38). Miejsca za podium zajmują Sołec-
twa: Lusowo (33), Sierosław (30), Wysogotowo (30), Lusów-
ko (26), Rumianek (23), Sady (23), Góra (20), Chyby (12), 
Ceradz Kościelny (11), Swadzim (10), Jankowice (9) i Ko-
koszczyn (7).

~ Ania Lis

Podsumowanie  
w osadzie

RANKING SOŁECTW 
2021/2022
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Odszedł jeden z wychowanków GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne. 

4 stycznia otrzymaliśmy smutną wiadomość 
o śmierci naszego wychowanka i wieloletniego zawodnika 
Mateusza „Murka” Kubickiego. 

Mateusz zadebiutował w drużynie seniorów wiosną 2006 r., 
w wieku niespełna 18 lat, w klasie okręgowej u trenera Wło-
dzimierza Jakubowskiego, wcześniej z powodzeniem grał 
w juniorach u trenera Tadeusza Dorny. 

Ostatni mecz w barwach Gieksy rozegrał 15 czerwca 2019 r. 
Największe sukcesy to awans do 3 ligi oraz zdobycie Pucharu 
Polski. To jakim był człowiekiem, najlepiej oddają słowa jego 
byłego trenera: – Oddaję hołd pamięci Mateusza (Murka), 
dobrego człowieka i piłkarza – wychowanka klubu, dającego 
drużynie, w której grał wiele pozytywnej energii, imponujące-
go wielokrotnie zaangażowaniem i skutecznością. Jego opty-
mizm, koleżeńskość i emocjonalne związane z klubem, zawsze 
niech będzie przykładem dla dzisiejszych i przyszłych jego 
następców. Z głębokim smutkiem chylę głowę nad miejscem 
jego pochówku. Cześć jego pamięci! – w taki sposób pożegnał 
Murka, jego były trener Włodzimierz Jakubowski. 

„Murek” – pamiętamy!

W imieniu zarządu, zawodników i wszystkich sympatyków 
klubu GKS Tarnovia składamy najszczersze wyrazy współ-
czucia rodzinie i najbliższym.  ~ GKS Tarnovia

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

Z wielkim smutkiem, w sobotni wczesny poranek 18 grudnia 2021 r. przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Marka Ciszyńskiego. Chociaż każ-
dego z nas czeka przeprawa na „tę drugą stronę”, to nie jest łatwo pożegnać 

człowieka, z którym niektórzy z naszych kolegów pracowali 27 lat. Choroba przy-
szła niespodziewanie. Do ostatnich chwil wierzyliśmy w powrót naszego „Marasa”. 
Czekaliśmy, a biurko i pusty fotel codziennie nas martwiły. 

Marek odznaczał się wielkim sercem, ale i stanowczością. Miał w sobie ogrom-
ną pasję, którą potrafił przełożyć na efekty w pracy. Prowadził Dział wodociągów 
i kanalizacji – najpierw jako kierownik KZB (Komunalny Zakład Budżetowy) od 
10.01.1994 r. do 31.03.2001 r., a od 1.04.2001 r. jako szef działu wodociągów i kana-
lizacji w powstałej Spółce TP-KOM (Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM 
Sp. z o.o.).

Nie jest łatwo napisać tych kilka zdań. Do dziś pamiętam nasze pierwsze spotka-
nie. Trzeci tydzień lipca 2007 r. Uprzedzona, że mój nowy szef jest bardzo wymaga-
jący, niepewnym krokiem melduję się na odprawie. Wywarł najlepsze wrażenie, ja-
kie może dać pracodawca nowemu, „zielonemu” pracownikowi. Nigdy nie odmówił 
pomocy. Jego wiedza, postawa, życzliwość i zaangażowanie były bezcenne. Praca 
i nasza Spółka były jego drugim domem. Oczywiście też miał swoje nietuzinkowe 
zdanie lub punkt widzenia, bardzo często inny od współpracowników. Wszystkie 
te cechy czyniły Marka szefem i kolegą widocznym, nie dało się nie usłyszeć jego 
śmiechu lub dowcipów. Miłośnik dobrej rockowej muzyki, podróży, narciarstwa, 
wędkowania – wiemy, bo z zapałem dzielił się z nami wrażeniami. Zaangażowany 
w sprawy naszej małej społeczności. 

Marka zapamiętamy jako człowieka pracowitego, pogodnego, uśmiechniętego 
i dowcipnego.   Wspomnienia to dar – łączą nas, tu na dole, z tymi tam, na górze. 
Koją ból, przywołują uśmiech. 

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o.

Wspomnienie
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WZP.6721.13.2020
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ul. Rzemieślniczej i Magazynowej w Przeźmierowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Rze-
mieślniczej i Magazynowej w Przeźmierowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 
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 14 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

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

KONKURS OFERT NA WYNAJEM SKLEPIKU SZKOLNEGO
Na podstawie, Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia stawek oraz 

wprowadzenia  „Regulaminu wynajmu pomieszczeń i urządzeń  w obiektach jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarnowo jest 
organem prowadzącym   ogłasza Konkurs ofert na wynajem sklepiku szkolnego z pomieszczeniem magazynowym o łącznej po-
wierzchni 37 m² w budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 93. 

Warunki stawiane najemcy:
1.  Codzienne otwarcie sklepiku w godzinach minimum od 8.45 do 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. 
2.  Utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego bezpośrednim otoczeniu.
3. Wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodar-

czej. 
4. Przy prowadzeniu działalności - przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych, pożarowych i  BHP.
5. Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu uczniów i spełniać obowiązujące wymagania i normy Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświa-
ty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 
2016r. poz. 1154). 

6. Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi 

W ofercie należy określić:
1. Dane oferenta.
2. Ofertę sprzedawanych produktów.
3. Dotychczasowe doświadczenie w branży handlowo - gastronomicznej.

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach w sekretariacie w Baranowie do dnia 21 lutego 2022 roku do godz. 14.00.
Pomieszczenia sklepiku można obejrzeć od dnia 01 lutego 2022 r.  w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00.
Otwarcie ofert i wybór najemcy nastąpi w dniu 28 lutego września 2022 roku o godz. 12.00.
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Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
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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

Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym, 

co przynosi los. 
  Paulo Coelho

Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Jacka Dobrzenieckiego 
współzałożyciela i wieloletniego 

wiceprezesa Stowarzyszenia 
„Pojednanie Tarnowo Podgórne-

Blitzenreute”

Żonie Danucie i Rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia 

składają
Przyjaciele ze Stowarzyszenia 

Pojednanie 

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest 
kresem mozołu wszelkiego

  Umberto Eco

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Jacka Dobrzenieckiego
Radnego Gminy Tarnowo  
Podgórne I i II kadencji,

współzałożyciela i wieloletniego 
wiceprezesa Stowarzyszenia

„Pojednanie Tarnowo Podgórne 
– Blitzenreute”, Laureata tytułu 

„Aktywny Lokalnie”

Rodzinie składamy wyrazy 
najszczerszego współczucia.

Wójt Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba z Radnymi  

oraz Sołtysi

 „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

  Ks. Jan Twardowski 

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego wieloletniego Pracownika, 
Kolegi, Przyjaciela

Marka Ciszyńskiego

Nie ma słów pocieszenia i otuchy, 
które ukoiłyby tak bolesną stratę.
W imieniu Zarządu i pracowników

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej 
TP-KOM Sp. z o.o.

łączymy się w żałobie z rodziną 
składając najszczersze wyrazy 

współczucia.

Państwu Krystynie i Gerchardowi  
Derda oraz rodzinie 

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci  

Mamy i Teściowej 

śp. Anieli Suchodolskiej. 

W imieniu mieszkańców 
i swoim własnym

Agnieszka Mitoraj, sołtys 
Wysogotowa

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą” 

                 ks. Jan Twardowski

Pani
Beacie Kubickiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

SYNA
przekazuje 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, 
uczniowie oraz pracownicy 

administracji
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Lusówku

Bóg widzi śmierć inaczej niż my.  
My widzimy ją jako ciemny mur,  

Bóg jako bramę.  
   Walter Flex

Panu

Łukaszowi Grewlingowi 
Radnemu Gminy Tarnowo Podgórne

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Wójt Gminy Tadeusz Czajka  
wraz z pracownikami Urzędu Gminy, 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba z Radnymi  

oraz Sołtysi

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

Pani
Anecie Szwarc

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej 

przekazuje 
Dyrekcja, grono pedagogiczne, 

uczniowie oraz pracownicy 
administracji Szkoły Podstawowej  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Lusówku

Z całego serca dziękujemy
Rodzinie, Władzom Samorządowym, 
Delegacjom, Znajomym i Wszystkim, 

którzy łącząc się z nami w bólu 
uczestniczyli w uroczystościach 

pogrzebowych

Śp. Stanisława Łępeckiego

Pogrążona w smutku żona Rita  
z Rodziną

Pogrążeni w rozpaczy
zawiadamiamy,  

że w dniu 8 stycznia 2022 r.
po wielu latach choroby
odszedł do wieczności

mój ukochany mąż

Jacek Dobrzeniecki
Pozostajemy w bólu  

żona, synowie i ich rodziny
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• DAM PRACĘ
• OPIEKUNKA potrzebna do star-
szej osoby. Zapewnione mieszkanie 
i utrzymanie. Tel. 695 19 39 31
• Zatrudnię panią do sprzątania biura 
w Przeźmierowie. Praca od godz. 17-
21 (poniedziałek, środy, piątki) wyma-
gane doświadczenie i sumienność. Tel. 
603 635 878
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodniczych, tel. 
503 008 671
• Szukam pracy do sprzątania w Prze-
źmierowie lub okolicach. Jestem dys-
pozycyjna 690 131 738
• Podejmę się prac ogrodniczych oraz 
cięcie drzew, rąbanie drewna 575 518 
345
• Zaopiekuję się osobą starszą w Prze-
źmierowie. Mam doświadczenie 530 
109 670
• Pani z doświadczeniem zaopieku-
je się osobą starszą na terenie gminy. 
533 696 051
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we, potnę drewni. Tel. 667 069 745

WYCENA 
I POŚREDNICTWO 

W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI
Urszula Nowacka - Snela

Rzeczoznawca 
majatkowy

Tel. 507 607 888

BAR TAJSKI
dania od 10 zł wege

RYNKOWA 88
739 693 313

Zatrudnimy Panią  
do sprzątania pomieszczeń 

biurowych  w Baranowie

tel. 500 120 801
• Umowa o pracę na  ½  etatu

• Praca w godzinach 11.00-15.00, 
12.00- 16.00, pon-pt

• Praca w dobrej atmosferze
Jesteś pracowita  

– Zapraszamy!

Firma Budmar Judkowiak 
sp.j.w Baranowie,  

zatrudni na stanowisko
Magazynier-Kierowca

Umowa o pracę, prawo jazdy 
kat C , praca w miłej  

atmosferze praca stała
CV wraz ze zdjęciem na  

e-mail: michal@budmar.pl

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
•  płyt gresowych 

•  odwodnienia

tel. 537 700 281

PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

603 635 878

MYCIE OKIEN
www.ekodom21.pl

Eko 21Dom

 SPRZĄTANIE
  biur    domów   firm

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

Oferty prosimy składać pod adresem:
Zakład Poligra�czny 

POL-MAK sp.j.
ul. Słoneczna 6

62-080 PRZEŹMIEROWO k. Poznania

Zakład Produkcyjny

POL-MAK

Oferujemy:
• terminowe rozliczanie pracy

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

• Magazynier
• Pomocnik 

magazyniera
– praca od zaraz –

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
NA STANOWISKA

KOREPETYCJE  
Z JĘZYKA POLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE DO MATURY 

EGZAMINATOR OKE
TEL. 518 549 824

Zatrudnimy
kulturalną, dyspozycyjną i energiczną  

osobę na stanowisko 

PORTIERA 
w firmie w Sadach k. Poznania. 
Wymagana podstawowa umiejętność obsługi 

monitoringu i systemu alarmowego. 

Aplikacje prosimy przesłać na adres: 
rekrutacja@intrex.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. 605-470-171

Prezesowi Tarnowskiego Stowarzyszenia  
Osób Niepełnosprawnych TARSON

Kazimierzowi Szulcowi
oraz radnej Gminy Tarnowo Podgórne

Zuzannie Szulc
Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy i Babci

Składają Wójt Tadeusz Czajka  
z pracownikami Urzędu Gminy, 

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba  
z Radnymi oraz Sołtysi
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Zapraszamy do nowej sali zabaw
w Tarnowie Podgórnym!

ul. Aroniowa 21 
– jedynie 1km od Term, 

dojazd przez ul. Żurawinową.

• 4-poziomowy małpi gaj,
• zjeżdżalnie,
• zjazd na pontonach,
• trampoliny,
• miniboisko piłkarskie,
• miniścianka wspinaczkowa,
• wieża Spidermana,
• kącik malucha.

Organizujemy urodzinki dla dzieci.
www.krainarekina.pl
tel. 66 905 1000
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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

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

 

 

 

 

 

 

 

NOWY CENNIK NA ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 573 172 990 
 

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ KALORYCZNOŚĆ CENA/ TONA 
Orzech  28 MJ  

Kostka, węgiel gruby            28 MJ  

     Eko groszek            28 MJ  

Miałogroszek 26 MJ  

Workowany 
Orzech 

28 MJ  

Workowany 
 Eko groszek                

28 MJ  

SKŁAD OPAŁU 

ul. Szkolna 3 

62-080 Góra 

www.eko-gora.pl 

GODZINY OTWARCIA: 

 PON. - PT. 8:00 – 16:00    SOB. 8:00 – 13:00 

TRANSPORT            

OD 1 TONY    

GRATIS! 

W PROMIENIU 15 
KILOMETRÓW! 

Ceny 
zmienne  

 
Prosimy 
o telefon 

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24hDREWNO 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)

FIRMA SPRZĄTAJĄCA

Sprzątanie: hal • magazynów 
• �rm • biur • domów 

www.mikomag.pl 603 203 079

oraz sprzątania poremontowe

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)
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+48 605 320 413,  ul. Zachodnia 3, TP
www.bankietowastrzelnica.pl

WESELA • IMPREZY RODZINNE

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

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

Sprzedam grunt AG 
na market, itp.

Tel. 534 251 471

Sprzedam mieszkanie 
w Tarnowie Podgórnym

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

+ aneks kuchenny,  
miejsce postojowe)

Tel. 604 323 820

ZAMIENIĘ
DOM JEDNORODZINNY W LUSÓWKU, 

UL. WIĄZOWA
(zabudowa szeregowa, piętrowy, podpiwniczony,  

garaż, pow. użytk. ok. 197 m2, działka 422 m2)
NA DOM PARTEROWY O POW. OK. 100 M2

NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Kontakt: 502 437 522

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

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

USŁUGI 
REMONTOWE

MALOWANIE
UKŁADANIE PŁYTEK 

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

TEL: 537 700 281
DOBRA JAKOŚĆ + NISKA CENA

Kupię działkę budowlaną 
do 1000 m2 dla siebie
Tel. 501 950 796

Kupię działkę
Os. Ptasie Przezmierowo, okolice

602 755 895
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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

PORADNIA
DIETETYCZNA

✆ Rejestracja: 608 032 592 
Tarnowo Podg.., ul. RRookkiieettnniicckkaa 44

www.twojdietetyk.org

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

Profesjonalne doradztwo żywieniowe
dla dzieci i dorosłych, zdrowych 
i w chorobach metabolicznych

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

Jednoosobowe wykonawstwo

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

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

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

tel. 508 610 256
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61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

   Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek, 
dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu, 
a to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!

  Tylko dla czytelników „Sąsiadki”
specjalny rabat na zakup akumulatorów i prostowników! 

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 800-1800

Sobota 900-1400

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299

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

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 
DOSZCZELNIENIE OKIEN!

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena 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

• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
   • Prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych      
      • Rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania 
                (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
           • Sporządzanie zeznań rocznych (PIT)  

BIURO RACHUNKOWE
ul. Poznańska 101, 62–080 Tarnowo Podgórne

tel.: 513 071 183  www.abakuspro.pl  e-mail: biuro@abakuspro.pl

ABAKUS § PRO sp. z o.o.

WĘGIEL  •  SKUP  ZŁOMU

tel. 788 080 953

Tylko u nas suchy węgiel
i najniższe ceny!

Transport od 1 tony GRATIS
Zakrzewo, ul. Gajowa 38

(koło kościoła)

➲ ekogroszek
➲ orzech
➲ kostka
➲ miał z groszkiem
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UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Umów się na 

Tysiące najnowszych modeli okularów 

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

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja

696 696 332

NA WSZYSTKIE
OPRAWKI

Godziny otwarcia: PN.-ŚR.: 10.00-18.00, CZW.: 12.00-20.00,
PT.: 10.00-18.00, SB.: 10.00-13.00

kom. 602 659 208

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
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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

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

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

USŁUGI OGRODNICZE

607 668 942

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649
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BAHMUSBAHMUS MEBLE




