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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNEURZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200, fax 61 81 46 118, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Orzechowa 1 
tel. 61 22 75 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.plwww.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

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

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNYW SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 47 77 148 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 47 77 156 92
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 222 0 300
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 814 69 98
Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX – Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA – Przeźmierowo

61 814 20 41

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

668 694 962
668 694 963

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

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

887 853 689 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51 
801 333 444

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

61 814 69 52

112 Szanowni Państwo!

Styczeń rozpoczynamy zawsze bardzo intensyw-
nie – największe wydarzenia to Koncert Noworocz-
ny i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale także 
szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych, które za-
powiadamy na łamach gazety. 
Przed nami zatem intensywny czas. Mówi się, że jaki 
styczeń, taki cały rok! Życzę zatem Państwu energii 
i wytrwałości w realizowaniu noworocznych planów 
i postanowień.

~ Agnieszka Rzeźnik 
Redaktor naczelna

Kalendarza nie będzie

W  tym  roku  Gmina  nie  wydała  kalendarza,  który 
tradycyjnie  na  początku  stycznia  był  nieodpłat-
nie dostarczany mieszkańcom. Niestety w ramach 

szukania oszczędności, w konsekwencji ogromnego wzrostu 
kosztów papieru, musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Mamy 
nadzieję, że ta decyzja spotka się ze zrozumieniem z Państwa 
strony, tym bardziej, że w ostatnim badaniu opinii publicznej 
na rezygnację z kalendarza wyraziło zgodę blisko 60 % bada-
nych. 
Wiemy, że kalendarz był dla Państwa źródłem wielu infor-

macji. Dlatego polecamy lekturę „Sąsiadki-Czytaj” oraz ob-
serwowanie  gminnych  mediów  społecznościowych.  Przy-
pominamy  również,  że  aktualne  harmonogramy  wywozu 
odpadów dostępne są na stronie  internetowej TP-KOM (tp-
-kom.pl) w zakładce Odpady.

~ ARz

Będzie rekord?
Zapraszamy  na  kolejną  akcję  honorowego  krwiodaw-

stwa,  organizowaną  przez  Stowarzyszenie Dar  Serc. 
Odbędzie się ona w sobotę, 11 lutego, w Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym w godz. 8.00-16.00.
– Mam nadzieję, że będzie to wyjątkowa akcja dla wszyst-

kich, którym idea takiego pomagania jest bliska – mówi Wi-
ceprzewodniczący  Rady  Gminy  i  Prezes  Stowarzyszenia 
Wojciech Janczewski. – W Światowy Dzień Chorych, JEDE-
NASTEGO lutego JEDENASTA osoba oddająca krew przekro-
czy próg pięciu tysięcy litrów oddanych w czasie akcji dotych-
czas zorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie! To będzie 
dla nas bardzo poruszający moment.
Zaproszenie  na  akcję  kierujemy  również  do  tych,  którzy 

krew  chcieliby  oddać  po  raz  pierwszy. Wystarczy  przyjść,  
a wolontariusze Stowarzyszenia  i pracownicy poznańskiego 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na 
pewno pomogą. Na miejscu będzie można także zapisać się do 
banku dawców szpiku.  ~ ARz
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rolnictwo i rybactwo
714 794,90

transport
39 671 307,18

gospodarka mieszkaniowa
5 320 473,00

bezpieczeństwo publ.i ppoż
2 904 254,76

oświata i wychowanie
167 264 868,20

administracja
26 306 801,23

pomoc społeczna
7 367 267,22

kultura i ochr.dziedz.nar.
11 314 509,51

gospodarka komunalna i 
ochrona środ.
17 121 429,50

kultura fizyczna
13 829 737,25 rodzina

9 517 238,05

ochrona zdrowia
1 899 000,00

"janosikowe" 
21 392 855,00

różne rozliczenia
5 973 563,00

Zdecydowaną większością  głosów 
(17 głosów za, przy trzech wstrzy-
mujących  się  i  jednym  radnym 

nieobecnym)  13  grudnia  2022  r.  Rada 
Gminy przyjęła budżet Gminy Tarnowo 
Podgórne na 2023 rok.
Głosowanie  było  ostatnim  punktem 

procedury uchwalania budżetu – poprze-
dziło je odczytanie najważniejszych po-
zycji  budżetowych oraz  przedstawienie 
pozytywnych  opinii  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  oraz  komisji  stałych 
Rady  Gminy.  Następnie Wójt  Tadeusz 

Czajka przedstawił sytuację finansów sa-
morządowych  (obszerne  fragmenty  tej 
wypowiedzi  przedstawiamy  poniżej). 
– Przed nami kolejny trudny rok, w któ-
rym zaplanowane działania będziemy re-
alizowali w warunkach drożyzny i dużej 
niepewności finansów samorządowych – 
podkreślił Wójt Tadeusz Czajka.
Dochody Gminy Tarnowo Podgórne za-

planowano w wysokości 288 227 779,28 
zł, a wydatki 330 598 098,80 zł (w tym 
wydatki  majątkowe  to  74  454  000,00 
zł). Różnica będzie sfinansowana przez 

wolne środki – wynikające z rozliczenia 
2022 roku, przychody wynikające z roz-
liczenia  środków  unijnych  oraz  kredyt 
w wysokości 15 mln zł. Poniższy wykres 
pokazuje  grupy  wydatków  gminnych 
w 2023 r.
Najwięcej  pieniędzy  przeznaczamy 

w  tegorocznym  budżecie  na  oświatę 
– 167 mln zł. Blisko 21,4 mln zł nasza 
Gmina  musi  odprowadzić  do  budżetu 
jako tzw. podatek janosikowy.

 ~ ARz

Trudny budżet na 2023 rok

Chodzi przede wszystkim o rzetelność i transparentność  
– wystąpienie Wójta Tadeusza Czajki na sesji budżetowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Od czasu reformy samorządowej, tj. od 
1990 r. żaden rząd nie miał tak negatyw-
nego wpływu na finanse  samorządowe, 
jak w latach 2019-2023.

Dochody budżetów samorządowych 
Analizując  założenia  budżetu Gminy 

na 2023  rok należy spojrzeć na finanse 
samorządowe  w  szerszej  perspektywie 
i  wykorzystać  różne  punkty  widzenia, 
m.in.  opracowania  autorstwa  Andrzej 
Porawskiego, Dyrektora Biura Związku 
Miast Polskich.
Fundamentem dochodów budżetowych 

Gminy Tarnowo Podgórne są opłaty i po-
datki  lokalne, które w 100 % przynale-
żą  samorządowi.  Wysokość  wpływów 
z  tego źródła  jest  silnie uzależniona od 

naszej  aktywności,  m.in.  od  tworzenia 
warunków dla rozwijania lokalnej przed-
siębiorczości. Największą część docho-
dów stanowią podatki od nieruchomości, 
a przede wszystkim podatki od gruntów 
i budynków przeznaczonych na działal-

ność gospodarczą. W ostatnim roku za-
uważalny jest również wzrost dochodów 
z podatku od środków transportu.
Strukturę dochodów z podatków oraz 

ich  zmiany  na  przestrzeni  ostatnich  lat 
przedstawiają poniższe wykresy:

11641 853,99    
12690 565,56    13 030 239,66 13 237 210,00

15 374 213,00

567 863,60    547 886,97    552 128,57 555 136,00 606 121,00

2 760,53    2 788,54    2 628,92 2 707,00 4 442,00

478 702,67    396 835,45    481 518,50 425 791,00 468 053,00

2019 2020 2021 2022 2023

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu

Dochody Gminy Tarnowo Podgórne z wybranych podatków od osób fizycznych  
(od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu) w latach 2019-2023 (w zł)
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Trzeba zauważyć, że zmiany wielko-
ści dochodów gminnego budżetu z tytu-
łu podatków od nieruchomości nie mają 
związku z panującą  inflacją  czy droży-
zną. Jednocześnie ten obszar nie był mo-
dyfikowany przez rząd. 
Tam, gdzie obecnie rządzący zmienia-

ją  przepisy,  nasz  samorządowy  budżet 

traci.  Przykładem  są wpływy z udziału 
gminy w podatku PIT. Przypominam, że 
ok. 38 % podatku PIT płaconego przez 
mieszkańców  powinno  trafić  do  gmin-
nego budżetu. W przypadku Gminy Tar-
nowo Podgórne to istotne źródło docho-
dów. Skoro wysokość podatków została 
zmniejszona  (w ramach  reformy Polski 

Ład),  to  i  nasz  budżet  stracił.  Stoję  na 
stanowisku,  że  w  takiej  sytuacji  straty 
z tego tytułu powinny być samorządom 
zrekompensowane. Niestety to nie nastą-
piło. 
Gdyby nie zmiany wprowadzone przez 

rząd w 2019 r., to dzisiaj dochody z PIT 
w naszej Gminie byłyby na poziomie 108 
mln – w rzeczywistości ministerstwo fi-
nansów wyliczyło je jedynie na 68 mln. 
Strata w dochodach gminnych pocho-

dzących z PIT, liczona w latach 2019 – 
2023, wynosi łącznie 80 mln.
Jak  podkreśla Andrzej  Porawski,  dy-

rektor  Związku Miast  Polskich:  – Me-
chanizm ustalania udziałów jednostek 
samorządu terytorialnego we wpływach 
z PIT i CIT działa od znacząco obniżo-
nego poziomu wyjściowego i znacznie 
wolniej niż realny wzrost dochodów osób 
fizycznych i prawnych. Dla 2022 r. mini-
sterstwo finansów przyjęło inflację na po-
ziomie 3,3 %! 
Ponadto przekazywane przez minister-

stwo wpływy z PIT nie są odzwierciedle-
niem rzeczywistości – otrzymujemy sztyw-
ne kwoty, bez uwzględnienia zmian jakie 
zachodzą w dochodach mieszkańców.
Należy też pamiętać, że mimo iż „odar-

to”  nas  z  naszych  dochodów  budżeto-
wych, to i tak rośnie wysokość tzw. po-
datku „janosikowego”, który płaci nasza 
Gmina – w 2023 r. to ponad 21 mln zł. 

48954 801,17    
52157 163,49    

55 047 372,07 56 613 199,00
61 789 787,00

63 529,57    66 797,49    71 361,22 69 297,00 75 015,00

20 655,00    31 849,00    11 104,00 22 016,00 35 967,00

1053 541,37    
1101 293,31    1 169 010,47 3 204 509,00 7 593 001,00

2019 2020 2021 2022 2023

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu

62 783 707,90 66 995 179,81 70 365 363,41 74 129 865,00

85 946 599,00

2019 2020 2021 2022 2023

Łączne dochody Gminy Tarnowo Podgórne z wybranych podatków lokalnych  
(od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu) w latach 2019-2023 (w zł)

Dochody Gminy Tarnowo Podgórne z wybranych podatków od osób prawnych  
(od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu) w latach 2019-2023 (w zł)

Straty dochodów Gminy Tarnowo Podgórne związane z dochodami z PIT i tzw. subwencją w latach 2012-2023 (w mln zł)
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Uważam,  że  płacąc  taki  podatek  nie 
powinniśmy  mieć  żadnych  skrupułów, 
by  domagać  się  równego  traktowania 
w  przypadku  rozdziału  środków  z  róż-
nych rządowych dofinansowań. 
Zmniejszenie  dochodów Gminy Tar-

nowo Podgórne wpływa m.in. na:
–  ograniczenie  dofinansowania  dla 
organizacji  pozarządowych,  takich 
jak stowarzyszenia, fundacje, kluby 
sportowe,

– zmniejszenie dotacji do żłobków,
–  ograniczenie  dofinansowania  do 
gminnej  komunikacji  publicznej 
(mniej linii, mniej kursów),

–  spowolnienie tempa realizacji gmin-
nych planów inwestycyjnych, w tym 
budowy dróg, szkół, ścieżek rowero-
wych itp.

Edukacja
Zapewnienie finansowania edukacji to 

zadanie państwa. Niestety od lat subwen-
cja oświatowa nie rekompensuje kosztów 
jej utrzymania. Nie wystarcza nawet na 
wynagrodzenia nauczycieli, nie wspomi-
nając o  zajęciach dodatkowych czy  też 
kosztach bieżącego utrzymania placówek 
oświatowych. Oznacza to, że samorządy 
dokładają z własnych środków – w na-
szej  Gminie  subwencja  wcześniej  po-
krywała połowę kosztów oświaty, a dzi-
siaj – jedynie ok. 30%. Czyli w 2023 r. 
te brakujące 70 % dokładamy z naszych 
dochodów. 

Samorządowcy  od  lat  domagają  się, 
by  finansowanie  oświaty  zagwaranto-
wać na poziomie co najmniej 3 % PKB, 
a  tymczasem ono z  roku na  rok maleje 
– w 2021 r. spadło do poziomu poniżej 
2% PKB.

Rządowy Program Inwestycji 
Strategicznych (Polski Ład)
Przydział  środków  z  programu  rzą-

dowego jest dla nas wysoce niekorzyst-
ny. W pierwszym  rozdaniu, gdzie gmi-
ny wiejskie otrzymały średnio 928 zł na 
mieszkańca,  a  gminy  miejsko-wiejskie 
– 484 zł na mieszkańca, naszej Gminie 
przyznano jedynie 217 zł. 
Jeszcze  większe  dysproporcje  były 

w  II  rozdaniu,  gdzie  gminy  wiejskie 
otrzymały średnio 1185 z na mieszkańca, 
miejsko-wiejskie – 690 zł, a Gmina Tar-
nowo Podgórne – tylko 172 zł!

Z bólem obserwuję, jak rządzący roz-
dając publiczny pieniądz dzielą uznanio-
wo lokalne społeczności na lepsze i gor-
sze. 
Jednocześnie ci sami rządzący nie do-

strzegają, że dzisiaj to właśnie samorzą-
dy są ostoją państwa. Jesteśmy w stanie 
podejmować się realizacji każdego zada-
nia, nawet  tego, z którym to rząd sobie 
nie  radzi  –  zabezpieczeniem  obywateli 
w  czasie  pandemii,  organizacją  pomo-
cy  dla  uchodźców  czy  zaopatrzeniem 
mieszkańców w opał… Podejmujemy się 
niestandardowych zadań, ale też oczeku-
jemy rzetelnego traktowania przez rząd.

 ~ Tadeusz Czajka,  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

15 276 041 15 789 957
17 102 349

19 411 939

21 392 855

2019 2020 2021 2022 2023

2,72%
2,42%

1,98%

2004 2012 2021

1 185

690

172

gminy wiejskie gminy miejsko-wiejskie Gmina Tarnowo Podgórne

928   

484   

217   

gminy wiejskie gminy miejsko-wiejskie Gmina Tarnowo Podgórne

Udział subwencji oświatowej w PKB w latach 2004-2021 (w%)

Wielkość środków przyznanych w II rozdaniu w ramach Polskiego Ładu w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca (w zł/os)

Wysokość tzw. podatku „janosikowego” płaconego przez Gminę Tarnowo Podgórne  
w latach 2019-2023  (w zł)

Wielkość środków przyznanych w I rozdaniu w ramach Polskiego Ładu w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca (w zł/os)



6    | sąsiadka~czytaj |  styczeń 2023

~ aktualności

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości
Baranowo

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

Zakończono budowę ul. Nad Miedzą (w granicach m. 
Poznania) 

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

Złożyliśmy wniosek do Starostwa o zezwolenie na prze-
budowę ul. Wypoczynkowej

Batorowo
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy chodnika w ul. Batorowskiej – rozpoczęcie robót 
będzie możliwe po wykonaniu przez TP-KOM kanalizacji 
sanitarnej oraz przez ENEA Operator przyłącza elektro-
energetycznego

Trwa postępowanie przetargowe na remont świetlicy 

Ceradz Kościelny
Przekazano plac budowy wykonawcy rozbudowy szkoły 
podstawowej

Chyby
Trwa przebudowa ul. Kasztanowej

Trwa przebudowa kolizji energetycznej z projektowa-
nym budynkiem świetlicy

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla wyko-
nania nawierzchni na ul. Pomarańczowej

Góra
Rozpoczęliśmy budowę dróg na osiedlu „Opałki” – etapI

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

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

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

Trwa termomodernizacja starego budynku szkoły z salą 
gimnastyczną

Posiadamy zezwolenie na budowę oświetlenia wzdłuż 
ul. Wierzbowej

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy pomostu łączącego ścieżkę rekreacyjną wzdłuż 
Jeziora Lusowskiego

Lusówko
Zawarliśmy umowę i przekazaliśmy wykonawcy plac 
budowy dla kontynuacji ścieżki/chodnika na ul. Roza-
lińskiej i Sierosławskiej

Okres świąteczny to piękny czas, w którym serca otwierają się bardziej niż 
zazwyczaj. Spontanicznie postanowiliśmy ogłosić akcję, w ramach której 
na przeźmierowskim rynku rozdawaliśmy słodycze wszystkim dzieciakom, 

które postanowiły przyjść i odebrać swoją niespodziankę. Jedynym warunkiem był 
uśmiech, stąd nazwa akcji „Słodycz za uśmiech”. Według naszej „kalkulacji” z tej 
okazji skorzystało 250 dzieciaków.
Tradycyjnie odbyła się również „Świąteczna zbiórka dla mieszkańców”. Dzięki 

wielu osobom, chętnym do wsparcia inicjatywy, przygotowaliśmy ogromne paczki 
dla ośmiu rodzin z Przeźmierowa – wierzymy, że dzięki waszej hojności na święta 
pojawiło się tam zapomnienie o codziennych problemach i świąteczny klimat.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze akcje.

~ Agnieszka i Damian Skwierzyńscy

Od 2  stycznia  mieszkańcy  naszej 
Gminy mogą korzystać  z  nowej 
linii  autobusowej  nr  790,  łączą-

cej Tarnowo Podgórne – przez Lusówko 
i Sierosław – z Dopiewem, zyskując tym 
samym możliwość podróżowania komu-
nikacją łączoną, autobusowo-kolejową, za 
pośrednictwem Stacji PKP w Dopiewie.
Linię  obsługują  charakterystyczne, 

niewielkie, bo przewożące nieco ponad 
20  pasażerów  busy,  kursujące  wyłącz-
nie  w  dni  robocze.  W  rozkładzie  jaz-
dy  przewidziano  6  kursów  dziennie  (3 
rano  i  3  po południu,  uwaga:  pierwszy 
poranny kurs zaczyna się w Sierosławiu 
i kończy przy stacji PKP w Dopiewie). 
Terminy przyjazdów i odjazdów busów 
skorelowane  zostały  z  godzinami 
przyjazdów i odjazdów pociągów.
Linia współfinansowana  jest  ze  środ-

ków budżetowych Gminy Tarnowo Pod-
górne  i  Gminy  Dopiewo,  która  w  ten 
sposób  zyska  bezpośredni  dostęp m.in. 
do obiektów sportowych i oświatowych 
na terenie naszej Gminy. Organizatorem 
linii w rozumieniu ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym  jest Gmina Do-
piewo. To oznacza, że właśnie ten samo-
rząd m.in. wybiera operatora (na linii 790 
będzie to firma Black and White Bus Sp. 
z  o.o.),  określa  regulamin  przewozów, 
opłaty itp.

Mieszkańcy mieszkańcom 

Nowe połączenie autobusowe

~ Grzegorz Leonhard, Pełnomocnik 
Wójta ds. nadzoru właścicielskiego
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Od 16  do  30  stycznia  potrwa  głosowanie  na  projekty 
w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2023. Do wy-
boru jest 5 propozycji od mieszkańców naszej Gminy:

Projekt I Noc Świętojańska w Wysogotowie 
(pomysłodawca: Elżbieta Nowocień, Wysogotowo)
Projekt, który pozwoli zapoznać mieszkańców Wysogotowa 

ze  starą  tradycją  słowiańską. W programie wspólne plecenie 
wianków, śpiew i tańce przy ognisku. Integracja pokoleniowa 
mieszkańców Wysogotowa. Spotkanie przy muzyce z DJ-em 
i poczęstunek. Termin: 24 czerwca.

Projekt II Biesiada u Sąsiada 
(pomysłodawca: Ireneusz Rembalski, Przeźmierowo)
Integracja mieszkańców Przeźmierowa,  animacje,  catering 

i konkursy dla uczestników oraz zabawa przy muzyce. Termin: 
czerwiec-wrzesień 2023.

Projekt III Rajd rowerowy śladem fotografii Tarnowa Pod-
górnego (pomysłodawca: Łukasz Duda, Tarnowo Podgórne)
Rajd do miejsc, w których zostały wykonane dawne fotogra-

fie Tarnowa Podgórnego z plenerową wystawą zdjęć. Po rajdzie 
wspólne grillowanie w ogródku sołeckim przy ul. Ogrodowej 
w Tarnowie Podgórnym i prezentacja albumu ze starymi foto-
grafiami Tarnowa Podgórnego. Termin: wrzesień 2023.

Projekt IV Sąsiedzkie warsztaty ceramiczne – Kubek 
Herbaty z Sąsiadem 

(pomysłodawca: Ewa Juskowiak, Tarnowo Podgórne)

Dwudniowe  sąsiedzkie  warsztaty  ceramiczne  z  lepienia 
i  szkliwienia własnego,  unikatowego  kubka. Uczestnicy  po-
znają techniki szkliwienia i zdobienia oraz przygotowania do 
wypału. Spotkanie pozwoli zacieśnić więzy sąsiedzkie, a kon-
takt z gliną rozwinie kreatywne zdolności uczestników. Każ-
dy uczestnik zabierze do domu wykonany przez siebie kubek, 
a druga pula kubków będzie sygnowana logo Gminy Tarnowo 
Podgórne, a następnie przekazana na aukcję WOŚP. Termin: 
czerwiec-wrzesień 2023.

Projekt V Noc Świętojańska nad Jeziorem Lusowskim
(pomysłodawca: Karolina Nowak, Lusowo)
Impreza integracyjna nad Jeziorem Lusowskim z okazji Nocy 

Świętojańskiej. Animacje, gry i zabawy dla dzieci, nauka plece-
nia wianków, spektakl teatralny oraz zabawa taneczna dla miesz-
kańców Sołectwa Lusowo. Termin projektu – 24 czerwca 2023.
Każdy może oddać jeden głos na wybrany projekt. Głosować 

można elektronicznie na portalu na platformie tarnowopodgor-
ne.konsultacjejst.pl,  lub  na  kartach  papierowych,  dostępnych 
w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, w Filii Urzę-
du w Przeźmierowie i do pobrania na wspomnianym powyżej 
portalu.
Przypominamy,  że w  tej  edycji  do  dyspozycji  jest  łącznie 

24 000  zł  (wsparcie  jednego projektu  nie może przekroczyć 
kwoty 8 000 zł). Dlatego o tym, kto ostatecznie uzyska BIS-owe 
wsparcie decydują mieszkańcy, a liczy się naprawdę każdy głos. 

~ ARz

BIS: głosujemy

Serdecznie zapraszam na wystawę 
dawnych fotografii Tarnowa Pod-
górnego w sali Gminnego Ośrod-

ka  Kultury  SEZAM  przy  ul.  Ogrodo-
wej. Wystawa  trwa  do  końca  stycznia 
2023.  Można  ją  oglądać  przy  okazji 
uczestniczenia  w wydarzeniach  kultu-
ralnych,  podczas  dostępności  sali  dla 
widowni. Wszystko  to w  ramach  pro-
jektu w Budżetu Inicjatyw Społecznych 
2022, który uzyskał od Państwa wspar-
cie w liczbie 660 głosów, za co jeszcze 
raz serdecznie dziękuję! 
Wydanie albumu z fotografiami zosta-

ło podzielone na  II  tomy. Związane  to 
jest  z  dużą  liczbą  zdjęć  oraz  kosztami 
wydruku. Tom I albumu został już wy-
drukowany  i  zawiera  następujące  roz-
działy: 

Najstarsze fotografie dostarczone 
przez mieszkańców, Państwowy Ośro-
dek Maszynowy, Biblioteka Publiczna, 
Uroczyste dożynki oraz Kółko Rolni-
cze, Ochotnicza Straż Pożarna, Budy-
nek Urzędu Gminy, Park im. Jana Woj-
kiewicza, Uroczystości 11 Listopada i 3 
maja oraz Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy, Wielkopolski Wójt Roku, 
700 lat Tarnowa Podgórnego i Dni 
Gminy, Koło Śpiewu im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, Sołtys i Rada Sołecka, Koło 
Seniora, Koło Wędkarskie, Tarnowskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych TARSON, Stowarzyszenie Pojed-
nanie Tarnowo Podgórne-Blitzenreu-
te oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie. 
Oficjalną wystawę zdjęć oraz wydanie 
mieszkańcom pierwszej części albumu 
chciałbym  zorganizować  –  po  zakoń-
czeniu budowy – w Centrum Demokra-
cji i Integracji Obywatelskiej w Tarno-
wie Podgórnym. 
Teraz  postanowiłem  zgłosić  kolejny 

projekt  w  ramach  Budżetu  Inicjatyw 
Społecznych:  wrześniowy  rajd  rowe-
rowy do miejsc, w których zostały wy-
konane dawne  fotografie Tarnowa, po-
łączony z prezentacją  II  tomu albumu.  
Proszę o Państwa wsparcie dla tego po-
mysłu. 
Jednocześnie przypominam, że to już 

ostatni moment możliwości  dostarcze-
nia  do  mnie  dawnych  zdjęć  Tarnowa 
Podgórnego. Proszę o przeszukanie ro-

dzinnego  i domowego archiwum zdję-
ciowego. 
Jeden  egzemplarz  albumu  przekaza-

łem do naszego Sztabu WOŚP w Tarno-
wie Podgórnym. Jeżeli ktoś z Państwa 
chciałby już wcześniej otrzymać I tom, 
to serdecznie zachęcam do licytowania 
go podczas 31 finału WOŚP w Gminie 
Tarnowo Podgórne. 

~ Łukasz Duda,  
Sołectwo Tarnowo Podgórne 

koordynator projektu
Dziękuję za zgodę na wystawę Dyrek-

tor GOK Sezam Karinie Białej,  a pra-
cownikom Urzędu Gminy i GOK za po-
moc w tym przedsięwzięciu.

Jak to kiedyś w Tarnowie było…?
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Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy ul. Wioślarskiej (od ul. Grabowej do ul Rejsowej), 
ul. Rejsowej (od ul. Wioślarskiej do ul. Tarnowskiej) oraz 
Bursztynowej (od ul Rejsowej do ul. Tarnowskiej)

Trwa procedura przetargowa na budowę szkoły podsta-
wowej z salą gimnastyczną

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

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

Trwają prace przy przebudowie ul. Sosnowej

W trakcie wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych 
na ul. Rynkowej

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

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy ul. Zacisze

Trwa zagospodarowanie zielenią płyty Rynku

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

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla prze-
budowy ul. Jeżynowej

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
budowy części ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, 
Olchowa, Topolowa w ramach II etapu 

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

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa Centrum Demokracji i Integracji Obywa-
telskiej

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla budo-
wy ul. Ks. Bryzy

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

W Parku Społecznym wykonano pierwsze nasadzenia. 
Trwa planowanie kolejnych nasadzeń

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

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

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy bu-
dowy chodnika w ul. Szumin na odcinku od ul. Sowiej 
do zjazdu do firmy Good Food

Posiadamy zezwolenie na budowę oświetlenia wzdłuż 
ul. Wierzbowej

Trwa budowa tężni w Termalnym Parku Zdrowia 

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

Wysogotowo
Czekamy na decyzję w sprawie złożonego w sierpniu 
2022 wniosku o dofinansowanie przebudowy ul. Bato-
rowskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Jeżeli  obchodzą  Państwo  jubileusz  50-lecia  zawarcia  związku małżeńskiego 
(tzw. „Złote Gody”), to zachęcamy do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Tarnowie Podgórnym i złożenia do 31 stycznia wniosku o nada-

nie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Na tej podstawie urzędnicy zgłaszają inicjatywę odznaczenia 
Państwa Medalami Wojewodzie Wielkopolskiemu, który po weryfikacji przekazuje 
wnioski o nadanie medali do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czas oczekiwania na przyznanie Medali przez Prezydenta RP wynosi średnio ok. 6 

miesięcy od dnia przekazania wniosków przez Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie 
Podgórnym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Po przyznaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymają Państwo list 

gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a Urząd Stanu Cywilnego 
w Tarnowie Podgórnym zorganizuje uroczystość, w trakcie której pary obchodzące 
jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi przez Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne w imieniu Prezydenta RP. O terminie i miejscu uroczystości powiadomie-
ni zostaną Państwo w stosownym zaproszeniu.
Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnowie Pod-

górnym lub w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie. Siedziba Urzędu Stanu Cy-
wilnego znajduje się przy ul. Poznańskiej 115 (budynek A, pokój 19 parter), tel. 61 
89 59 219 lub 89 59 243. Filia Urzędu Gminy mieści się w Przeźmierowie przy ul. 
Orzechowej 1, tel. 61 22 75 872 lub 873. Urząd Stanu Cywilnego w Tarnowie Pod-
górnym oraz Filia Urzędu obsługuje klientów w poniedziałki w godz.: 8.30-18.00, 
od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00.
Medale  za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie  przyznawane  są  przez  Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o or-
derach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) oraz rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowied-
nich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). 

~ usc

Złoci Jubilaci poszukiwani

Od 28 listopada do końca grudnia 
2022 r. Gmina zrealizowała za-
kup 400 ton węgla w preferen-

cyjnej cenie dla mieszkańców. Ostatnie 
transporty w tym roku zostaną zrealizo-
wane 29 i 30 grudnia. Zapotrzebowanie 
wynikające  z  ciągle  składanych wnio-
sków jest obecnie na poziomie 690 ton.
Osoby które złożyły wniosek o zakup 

preferencyjny na ten rok, a dla których 
nie  starczyło węgla  z  obecnych  trans-
portów,  będą  sukcesywnie  zgodnie  z 

Informacja nt. sprzedaży 
preferencyjnej węgla

kolejnością  składania  wniosków  ob-
sługiwane od początku 2023  r. Dopie-
ro po zaspokojeniu zapotrzebowania na 
2022 r. rozpoczniemy dystrybucję opału 
zgodnie z kolejnością wniosków na rok 
2023.
Przypominamy, że cały czas obowią-

zuje ta sama procedura, tzn. z mieszkań-
cami będziemy kontaktowali  się zgod-
nie  z  kolejnością  składania  wniosków 
– telefonicznie lub mailowo (zgodnie z 
tym, co zostało wskazane we wniosku, 
jeśli wskazano obie możliwości, to ma-
ilowo). Program preferencyjnego zaku-
pu węgla  jest  programem  rządowym  i 
Gmina nie odpowiada za dostępność ani 
za jakość opału dostarczanego w ramach 
tego programu.

~ Oskar Cierpiszewski,  
Sekretarz Gminy
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Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich. To spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców, zainteresowanych tym, 
co dzieje się w Gminie i w ich miejscowości. W zebraniach będzie uczestniczyć Wójt Tadeusz Czajka, który przedstawi 
m.in. wyniki głosowania Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028, a także odpowie na pytania mieszkańców. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich. 
16 stycznia, godz. 18.00 –  Przeźmierowo, Centrum Integra-

cji Obywatelskiej
18 stycznia, godz. 18.00 – Baranowo, świetlica wiejska
19 stycznia, godz. 18.00 – Wysogotowo, świetlica wiejska
23 stycznia, godz. 18.00 – Lusówko, świetlica wiejska
25 stycznia, godz. 18.00 – Swadzim, świetlica wiejska
25 stycznia, godz. 20.00 –  Sierosław, świetlica wiejska 

świetlica wiejska 
1 lutego, godz. 18.00 – Kokoszczyn, świetlica wiejska
1 lutego, godz. 20.00 – Góra, świetlica wiejska

2 lutego, godz. 18.00 – Rumianek, świetlica wiejska
2 lutego, godz. 20.00 – Ceradz Kościelny, świetlica wiejska
6 lutego, godz. 18.00 – Lusowo, świetlica wiejska
6 lutego, godz. 20.00 – Sady, świetlica wiejska
7 lutego, godz. 18.00 –  Tarnowo Podgórne, sala GOK Se-

zam
7 lutego, godz.20.00 – Jankowice, świetlica wiejska
8 lutego, godz. 18.00 –  Batorowo, UWAGA! świetlica  

w Swadzimiu
8 lutego, godz. 20.00 – Chyby, świetlica wiejska 

~ ARz

Zebrania wiejskie

W sobotnie, grudniowe południe Gwiazdor przybył 
do Lusówka, aby spotkać się z dziećmi. Mimo bra-
ku śniegu zabawa była znakomita. Dzieci wspólnie 

z Elfami ubierały choinkę w ozdoby, które wcześniej przygo-
towały w domu. Każdy mógł zawiesić na choince pomalowa-
ną bombkę, kolorowy łańcuch czy mikołaja wykonanego z pa-
pieru, oraz wiele innych świątecznych ozdób.
Podczas zabawy dzieci tańczyły wokół choinki z pięknie po-

malowanymi twarzami. Można było ogrzać się przy ognisku, 
napić gorącej kawy lub herbatki, a także usmażyć kiełbaskę. 
Każde dziecko otrzymało od Gwiazdora upominek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyby-

cie i wspólną zabawę.
~ Sołectwo Lusówko

Święta Bożego Narodzenia to szczególny moment w roku, w którym pragniemy 
cieszyć się obecnością bliskich nam osób, spędzając czas w spokojnej, rado-
snej atmosferze. Jest jednak grupa osób starszych, często samotnych, w trud-

nej sytuacji, o której warto pamiętać szczególnie w tym okresie. Sołtys i Rada Sołec-
ka Tarnowa Podgórnego, pragnąc stworzyć świąteczny nastrój oraz sprawić, żeby na 
twarzy seniorów zagościł uśmiech, przygotowała ponad 100 paczek świątecznych, 
które zostały dostarczone prosto pod drzwi. W każdej torbie znajdował się szeroki 
wachlarz wyśmienitych artykułów spożywczych, których wartość to 160 zł/paczkę. 
Radości i pozytywnego zaskoczenia obdarowanych nie było końca na widok przy-

gotowanych niespodzianek, przekazywanych z rąk świątecznie wystrojonych przed-
stawicieli sołectwa. Taka mała dawka dobra dla potrzebujących daje bardzo dużo 
szczęścia  i  spełnienia  tym, co  to czynią... Osób, które można byłoby obdarować 
w sołectwie jest zdecydowanie więcej aniżeli przygotowywanych paczek. Jednak-
że przy tworzeniu listy są brane pod uwagę również inne czynniki kwalifikujące do 
przekazania paczek właśnie tym wybrańcom oraz pozyskane fundusze.  
Realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się dzięki funduszom sołeckim oraz nie-

zwykle hojnym darczyńcom. W imieniu obdarowanych pragniemy podziękować za 
wsparcie finansowe i rzeczowe firmom, bez których ta kampania nie mogłaby się zi-
ścić w kolejności alfabetycznej: Gmina Tarnowo Podgórne, Lidl Polska Jankowice, 
Jacek Mamczur i Marek Wasiak.

~ Barbara Przyjemska, Sołectwo Tarnowo Podgórne

Wizyta Gwiazdora w Lusówku

Świąteczne paczki dla tarnowskich seniorów
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Przy świątecznym stole rozma-
wiamy o wielu sprawach, często 
opowiadamy sobie co się komuś 

wydarzyło. I na pewno, gdybyśmy za-
pytali o oszustwa internetowe, to oka-
załoby się, że wielu z nas albo same-
mu stało się ofiarą, albo zna kogoś, 
kto dał się oszukać. I te opowieści po-
kazałyby jasno, że praktycznie każdy 
z nas mógłby łatwo wpaść w pułapki 
zastawiane przez oszustów interne-
towych. Tym bardziej, że sprzyjają 
temu – coraz popularniejsze – zakupy 
za pośrednictwem Internetu. Są one 
szybkie i wygodne, ale… nie zawsze 
bezpieczne! Niestety zakupy interne-
towe ułatwiają działalność oszustom, 
którzy za pośrednictwem ofert kup-
na-sprzedaży wyłudzają od nas pie-
niądze. 
Aby móc się chronić przed oszustami 

należy stosować kilka zasad bezpieczeń-
stwa i przede wszystkim należy ograni-
czyć  zaufanie.  Jedną  z  podstawowych 
zasad jest ochrona danych. Nigdy żad-
na legalna firma nie poprosi o podanie 
danych do logowania na konto, zarówno 
te bankowe, jak i do serwisów społecz-
nościowych. Dlatego też nigdy i nikomu 
takich danych nie przekazujmy!
Oszuści  podszywają  się  też  pod  po-

pularne  serwisy  bądź  firmy  kurierskie 
i  wysyłają  fałszywe  maile,  chociażby 
taki jak na zdjęciu. Znajdziemy w nich 

informacje  o  konieczności  uregulowa-
nia  zaległości,  inaczej  nasz  dostęp  do 
serwisu  zostanie  zablokowany,  albo 
o braku możliwości odnalezienia nasze-
go adresu,  przez  co nie można dostar-
czyć przesyłki. W obu przypadkach nie 
wolno wchodzić w żaden z dołączonych 
linków, bo przekierują nas na stronę do 
złudzenia  przypominającą  oryginalną, 
a  następnie  poprzez  złośliwe  oprogra-
mowanie podczas próby  logowania do 
serwisu  lub  do banku wykradną nasze 
dane dostępowe.
Oszustów możemy  również  spotkać 

na portalach aukcyjnych, gdzie zamiesz-
czają  bardzo  atrakcyjną  ofertę.  Zain-
teresowani myślą, że kontaktują się ze 
sprzedawcą. Oszuści bardzo umiejętnie 
podchodzą do klienta i są w stanie prze-
konać go do płatności z góry lub wpłaty 
zaliczki, wykorzystując jego nieświado-
mość i brak ostrożności w sieci. 
Istotny jest sposób realizowania płat-

ności za towar. Nowe technologie, które 
ułatwiają codzienne życie, są także wy-
korzystywane przez przestępców, dlate-
go bardzo łatwo stać się ofiarą oszustwa 
internetowego.
Pamiętajmy :
- nie klikajmy w żadne linki czy od-

nośniki niewiadomego pochodzenia. 
Pamiętajmy, aby nigdy nie podawać 
danych dostępowych do banku lub 
żadnego serwisu,

- nigdy nikomu nie przekazujmy na-
szych  danych  służących  do  logowania 
do żadnego serwisu,
-  weryfikujmy  nietypowe  maile  po-

przez np. infolinię danej firmy (nie sto-
sujmy  do  tego  danych  kontaktowych 
podanych w mailu – sami wyszukujmy 
w sieci!),
- starajmy się korzystać ze sprawdzo-

nych stron,
-  zawsze  sprawdzajmy możliwe me-

tody płatności i dane kontaktowe sprze-
dawcy, 
- unikajmy płatności z góry, bądź do-

konujmy  jej  tylko  na  sprawdzonych 
i zaufanych portalach,
-  sprawdzajmy  opinie  zarówno 

o sprzedawcy, jak i sklepie.

~ asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk 
Kierownik Posterunku Policji  

w Przeźmierowie

Rozmowy przy świątecznym stole

Klara Kliszczak, 10-letnia pianistka na co dzień rozwija 
swój muzyczny talent pod okiem Profesor Agnieszki 
Liman w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia  

Tarnowie Podgórnym. 20 grudnia 2022 roku wystąpiła na sce-
nie jednej z najsłynniejszch sal koncertowych świata – Carne-
gie Hall w Nowym Jorku.
Klara, mimo młodego wieku,  jest  już  laureatką znaczącej 

liczby  ogólnopolskich  oraz międzynarodowych  konkursów 
pianistycznych. Mając 9  lat wzięła udział w Golden Classi-
cal Music Awards International Competition w kategorii wie-
kowej Junior (9-12 lat) i otrzymała First Prize, czyli najwyż-
szą przyznawaną w konkursie nagrodę. Konkurs zakończył się 
uroczystym koncertem laureatów w Carnegie Hall – najbar-
dziej prestiżowym miejscu na muzycznej mapie świata.
Wyjazd Klary oraz Pani Profesor do Nowego Jorku odbył 

się przy wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne.
~ SSM

Z Jankowic  
do Carnegie Hall

Profesor Agnieszka Liman wraz z Klarą radują się wspólnym wielkim 
sukcesem po udanym występie w Carnegie Hall.
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31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Gminie Tarnowo Podgórne

Przed nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej  Pomocy.  Zakup  sprzętu  do  szybkiej 
identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może 

doprowadzić do sepsy – oto cel zbliżającego się 31. 
Finału WOŚP, który odbędzie się 29 stycznia 2023 
roku. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione 
urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej 
pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą 
potrzebować.
Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zagramy 

ponownie w Gminie Tarnowo Podgórne. Od  kilku 
miesięcy trwają już wielkie przygotowania do impre-
zy, której samym sercem będzie hala sportowa OSiR 
przy Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgór-
ne. Wiadomo  już,  że  gwiazdą  styczniowego finału 
będzie zespół Elektryczne Gitary, który zagra przed 
tradycyjnym Światełkiem do Nieba.

Uśmiechaj się do wolontariuszy 
Na ulice naszej Gminy wyjdzie 200 wolontariuszy, 

którzy będą zbierać do wyjątkowo kolorowych pu-
szek zaprojektowanych przez samego Jurka Owsiaka 
na 31. Finał. Tym razem nie zabraknie wolontariuszy, 
u których będzie można przekazać datek na Orkie-
strę płacąc kartą płatniczą. Szukajcie ich, wypatruj-
cie, uśmiechajcie się do nich i pomachajcie im, kiedy 
tylko ich zobaczycie.

Zbiórka trwa już od 10 grudnia 
Dokładnie 10 grudnia wystartowały skarbony, któ-

re dziś znaleźć można w ponad 80 punktach na te-
renie całej Gminy Tarnowo Podgórne. Listę skarbon 
znajdziesz pod zeskanowaniu QRkodu.

Licytuj na Allegro dla WOŚP 
Wzorem ubiegłego roku w ramach Finału WOŚP 

prowadzimy też 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 Podgór-
ne. Co dokładnie licytujemy? Oprócz szerokiej gamy 
gadżetów,  również  tych ze autografem samego dy-
rygenta Jurka Owsiaka, znalazły się także cacka, jak 
chociażby pobyt w luksusowym hotelu w Szklarskiej 
Porębie, 

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 31. Finału WOŚP poprzez 
eSkarbonkę od Mastercard, czyli wirtualną puszkę z 
możliwością płatności kartą bądź blikiem. Tym ra-
zem o naszej eSkarbonce mówimy jeszcze szerzej. 
QRkodem kierującym do wsparcia orkiestry posta-
nowiliśmy okleić przystanki autobusowe w Gminie 
Tarnowo Podgórne.

Wydarzenia towarzyszące dla każdego
W ramach 31. Finału WOŚP w naszej Gminie od-

będzie  się  kilkanaście wydarzeń, w  których warto 
wziąć udział! Szczegóły na ostatniej stronie gazety – 
już dziś zaplanujcie z nami WOŚPowe granie.
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 13 i 27 grudnia

~ sprawozdanie

W  grudniu  Rada  Gmi-
ny  odbywa  jedną 
z  najważniejsza  se-

sji  w  roku,  w  której  programie 
znalazło się uchwalanie budżetu 
Gminy na 2023 r. ta, już LXII, se-
sja odbyła się 13 grudnia, a w jej 
planie znalazło się 14 projektów 
uchwał.  Zanim  do  tego  jednak 
doszło  radni  musieli  przebrnąć 
przez absorbujące prace nad no-
welizację budżetu na 2022 r. Na-
stępnie przeszliśmy do realizacji 
skomplikowanego  i  sformalizo-
wanego procesu uchwalania bu-
dżetu  Gminy  oraz  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy na 
lata 2023-2032. Najpierw odczy-
tano projekt uchwały budżetowej 

z jej uzasadnieniem i zapoznano 
się z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej.  Swoje  stanowisko 
przedstawiły komisje stałe, które 
wypowiedziały  się  pozytywnie. 
Następnie  zabrał  głos Wójt  Ta-
deusz Czajka, który w graficzny 
sposób przedstawił wpływ decy-
zji rządu na nasze dochody a tym 
samym na wydatki. Radni wypo-
wiadali  się w dyskusji  na  temat 
przedłożonych tych dokumentów. 
Sam budżet  jednak nie doczekał 
się na sesji jakiejś szczególnie po-
głębionej analizy poszczególnych 
jego załączników i został przyjęty 
17 głosami za, przy 3 wstrzymu-
jących się. Podstawowe informa-
cje dotyczące budżetu Gminy na 
2023 r. znajdą Państwo wewnątrz 
tego numeru naszej gazety. 

W dalszej części Rada uchwa-
liła  zawarcie  porozumienia 
międzygminnego  dotyczącego 
realizacji zadania w zakresie za-
pewnienia opieki nad bezdomny-
mi  zwierzętami  oraz  zapobiega-
niu bezdomności zwierząt na rok 
2023. Udzielono  pomocy  finan-
sowej dla Powiatu Poznańskiego 
w wysokości 73 364 zł z przezna-
czeniem na pokrycie części kosz-
tów zlecenia wykonywania zadań 
izby  wytrzeźwień  (zapewnienia 
miejsca w izbie wytrzeźwień dla 
osób  z  terenu Gminy,  będących 
w stanie zagrożenia życia i zdro-
wia). Rada wyraziła też zgodę na 
przedłużenie  przyjęcia  zadania 
publicznego  zarządzania  droga-
mi ul. Letniskową i Nad Miedzą 
od  Miasta  Poznania  w  związ-
ku  z  przedłużającymi  się  pra-
cami.  Dokonano  również  zmia-
ny  uchwały  nr  XLI/645/2017 
w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Poznańskiego  prowadzenia  za-
dania  publicznego  polegającego 
na zarządzaniu drogą powiatową 
nr 2420P w zakresie dotyczącym 
wykonania  dokumentacji  tech-
nicznej  oraz  przebudowy/rozbu-
dowy pasa drogowego w związ-
ku  z  budową  ścieżki  rowerowej 
i chodnika od ronda na skrzyżo-
waniu ul. 23 Października, ul. Po-
znańskiej,  ul.  Solidarności  i  ul. 
27 Grudnia  do  ul.  Żurawinowej 
w Tarnowie Podgórnym oraz do-
kumentacji  technicznej  dotyczą-
cej  budowy  ścieżki  rowerowej 
i chodnika na odcinku od działki 
156/1 w Górze do granicy Gminy. 
Podjęto  decyzję  w  sprawie 

przystąpienia zmian ustaleń miej-
scowego  planu  zagospodarowa-
nia  przestrzennego  dla  terenów 
działek  nr  25  i  26/57  przy  ul. 
Szkolnej w Chybach. Zmiany tre-
ści ustaleń planu dotyczą korekt 
wskaźników zabudowy. 
Podjęto  decyzję  w  sprawie 

szczegółowych warunków przy-
znawania  i  odpłatności  za  usłu-

gi  opiekuńcze  i  specjalistyczne 
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług  opiekuńczych  dla  osób 
z  zaburzeniami  psychologicz-
nymi  oraz  szczegółowych  wa-
runków  częściowego  lub  całko-
witego  zwolnienia  od  opłat,  jak 
również  trybu  ich  pobierania. 
Udzielono pomocy finansów dla 
Powiatu  Poznańskiego  w  wys. 
97  000  zł  z  przeznaczeniem  na 
pokrycie  kosztów  połowy  etatu 
administracji  i  1  etatu  specjali-
sty w filii Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej  w  Tarnowie 
Podgórnym (warunki rozliczenia 
zostaną  zawarte  w  umowie  po-
między Gminą Tarnowo Podgór-
ne a Powiatem Poznańskim). 
Rada zaakceptowała plan pra-

cy Rady Gminy na 2023 r. Wol-
ne głosy i wnioski oraz życzenia 
świąteczne zakończyły LXII  se-
sję Rady Gminy. 
27  grudnia  została  zwoła-

na  LXIII  sesja  nadzwyczajna. 
W agendzie znalazło się pięć pro-
jektów uchwał, z których najważ-
niejsze to  zmiany uchwały budże-
towej na 2022, a co za tym idzie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Tarnowo Podgórne. Rada 
podjęła decyzję dotyczącą ustale-
nia wydatków, które nie wygasają 
mimo  upływu  roku  budżetowe-
go. Ostateczny termin dokonania 
wydatku  to  30  czerwca  2023  r. 
Uwzględniono skargę Prokuratora 
Generalnego w Poznaniu w spra-
wie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu  pieniężnego  dla  strażaków 
ratowników  Ochotniczych  Stra-
ży Pożarnych w Gminie Tarnowo 
Podgórne.  Wyrażono  też  zgodę 
na przystąpienie do opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Wysogo-
towie w rejonie ul. Długiej i Ba-
torowskiej. Życzenia noworoczne 
zakończyły  posiedzenie  tej  sesji 
Rady Gminy.

~ Krystyna Semba,  
Przewodnicząca Rady Gminy

Rada uchwaliła  
program opieki  

nad bezdomnymi  
zwierzętami  
na 2023 rok
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Ponieważ w 2021 r. 27 grudnia został ustanowiony świę-
tem  państwowym  –  Dniem  Zwycięskiego  Powstania 
Wielkopolskiego,  to od  tego  roku na  ten dzień zostały 

przeniesione nasze gminne obchody tej tak ważnej rocznicy.  
Pamięć o Powstańcach uczciliśmy najpierw przy grobie gen. 

Józefa Dowbora Muśnickiego, gdzie po krótkich przemówie-
niach Wójta Tadeusza Czajki  i Prezes Towarzystwa Pamięci 
Gen. J. D. Muśnickiego Zofii Smolarz złożyliśmy kwiaty (w 
tym samym momencie harcerze zanieśli znicze również na gro-
by powstańcze, a członkowie Towarzystwa położyli kwiaty na 
grobowcu rodziny Plucińskich).  
Potem w lusowskim kościele parafialnym ks. proboszcz dr 

Dariusz Madejczyk odprawił mszę św. w intencji Ojczyzny. O 
muzyczną oprawę modlitwy zadbała Orkiestra Reprezentacyj-
na Sił Powietrznych pod dyrekcją mjr Pawła Joksa, a uroczysty 
charakter dodatkowo podkreśliła obecność  licznych pocztów 
sztandarowych i wojska z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmecha-
nizowanej z Międzyrzecza, noszącej imię generała. 
Po mszy,  prowadzeni  przez Orkiestrę Reprezentacyjną  Sił 

Powietrznych, wszyscy przemaszerowali na plac przy Szkole 
Podstawowej w Lusowie, gdzie stoi pierwszy w Polsce pomnik 
generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Po odśpiewaniu Hym-
nu Polski i powitaniu gości głos zabrał Wójt Tadeusz Czajka, 
który podkreślił bohaterską walkę powstańców o niezależną, 
wolną Polskę. Potem sylwetkę generała przybliżył zebranym 
Wiceprezes Towarzystwa Grzegorz Misiak, a uczniowie lusow-
skiej Szkoły Podstawowej wystąpili z krótkim,  lecz porusza-
jącym przedstawieniem. Wyrazem naszej czci i pamięci o ge-
nerale i powstańcach były liczne wiązanki i znicze, złożone u 
stóp pomnika generała przez przedstawicieli grup, organizacji, 
jednostek  i  instytucji, biorących udział w wydarzeniu. Część 
oficjalną zamknęło wspólne odśpiewanie Roty oraz wystrzał 
z armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Po zakończeniu 
oficjalnych obchodów harcerze ZHP „Bordowa Brać” zaprosili 

do rodzinnej gry terenowej o tematyce powstańczej. Wieczorem 
na 104-kilometrową trasę Biegu Generała wyruszyli uczestnicy 
nocnego ultramaratonu, prowadzeni przez pomysłodawczynię 
tej inicjatywy – mieszkankę naszej Gminy Jolantę Witczak. 
Okolicznościowym strzelaniem na strzelnicy w Tarnowie Pod-

górnym pamięć o Powstaniu uczciło również Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie. W tych dniach można było również bezpłatnie zwie-
dzić lusowskie Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
Kwiaty na grobie generała złożył również Marszałek Woje-

wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który – nie mogąc 
wziąć udziału w naszych gminnych uroczystościach – przybył 
na cmentarz lusowski w towarzystwie Wójta Tadeusza Czajki w 
godzinach porannych.  
Gminne obchody Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopol-

skiego zostały zorganizowane przez Gminę Tarnowo Podgór-
ne, Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz Szkołę 
Podstawową im. Gen. J. D. Muśnickiego w Lusowie. 

~ ARz

Pamiętamy o Powstaniu!

Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora w Tarnowie Podgór-
nym odbyło się 14 grudnia. Na to wydarzenie zaprosi-
liśmy również Wójta Tadeusza Czajkę, I Zastępcę Ewę 

Noszczyńską-Szkurat oraz Sołtysa Tarnowa Podgórnego Pio-
tra Owczarza. Miło  nam,  że  spotykamy  się w  gronie  ludzi 
przychylnych Kołom Seniora. Spotkanie odbyło się w przy-
jemnej, spokojnej atmosferze. 
Ostatnie  lata  to  trudne  czasy.  Najpierw  zamknięcie  ze 

względu na covid, obecnie czas grypowy – bardzo wiele osób 
choruje. Dlatego uczymy się żyć od nowa, przystosować się 
do sytuacji i bardzo cieszymy się ze spotkań w naszym gro-
nie senioralnym. W 2022 r. udało się nam wyjechać na krótki 
odpoczynek nad morze. Zorganizowaliśmy też ważne dla nas 
spotkanie jubileuszowe z okazji 25-lecia powstania naszego 
Klubu Seniora w Tarnowie Podgórnym. 
Pod koniec roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Klubu Senio-

ra. Czas tak szybko mija, co powoduje, że siły nas opuszcza-
ją, potrzebna jest zmiana i pomoc. Pragnę podziękować po-
przedniemu Zarządowi, z którym całym sercem i z poczuciem 

odpowiedzialności wspólnie organizowaliśmy spotkania, za-
bawy, wycieczki i odczyty. Zapraszaliśmy ludzi, którzy poma-
gali zrozumieć i pokonać swoje i innych obawy. Wychodzili-
śmy do kina i teatru. Poznawaliśmy miejsca historyczne – tu, 
w naszym regionie i w Polsce. W Tarnowie Podgórnym, na-
szym miejscu na ziemi, możemy przeżywać cudowne chwile, 
poznawać i uczyć się życia w późniejszym wieku, korzystać, 
kiedy  jesteśmy  samodzielni  i  potrafimy pomagać. Dziękuję 
całym sercem osobom, które pełniły trudne funkcje finansowe 
Klubu, organizowały wyjazdy, występy, szyły cudowne stro-
je, śpiewały, bawiły nas swoimi opowieściami i pokazywały, 
że umiemy się bawić i śmiać, spoglądając optymistycznie do 
przodu. Były cudowne grupy z otwartym sercem i głowami 
pełnymi pomysłów.
Przed nami nowy, 2023 rok! Życzę całym sercem dużo zdro-

wia, szczęścia, zadowolenia, spełnienia marzeń! Obyśmy spo-
tkali  się  na  naszym  senioralnym opłatku w niezmienionym 
składzie.

~ Anna Gryska

Tarnowskie podsumowanie
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To już Nowy Rok. Nadszedł więc czas na podsumowa-
nie   wydarzeń, które  towarzyszyły nam w czwartym 
kwartale  2022  roku. A  było  ich  sporo.  Po wypadzie 

na grzybobranie, zorganizowanym pod koniec września, nad-
szedł czas na spotkania kulturalne i integracyjne, które pozwo-
liły wypełnić długie jesienne wieczory. Do spotkań naszych 
seniorów z kulturą można zaliczyć wydarzenia w CK Prze-
źmierowo,  w  których  uczestniczyły  liczne  grupy  seniorów 
z naszego Koła. A były to: spektakl operowy „Don Giovani”, 
występ kabaretu „Nowaki”, koncert Ani Rusowicz. Wyjecha-
liśmy też do Teatru Muzycznego w Poznaniu, aby delektować 
się piękną muzyką musicalu „Virtuoso”.
Korzystając z udostępnionej nam pięknej  sali w Centrum 

Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie, zorganizowaliśmy 
w  październiku  uroczyste  spotkanie  z  okazji Dnia  Seniora. 
Mieliśmy okazję złożyć życzenia i  obdarować upominkami 
pary małżeńskie, które obchodziły jubileusz pięćdziesięciole-
cia małżeństwa. Jak co roku na tym spotkaniu każdy z uczest-
ników otrzymał kalendarz na 2023 rok, wydany przez nasze 
Koło. Tradycyjnie, spotkanie to zakończone było wieczorkiem 
tanecznym. Listopad pożegnaliśmy bawiąc się na zabawie an-
drzejkowej. 
Grudzień to miesiąc, w którym myśli się o przygotowaniach 

do nadchodzących świąt.
Można powiedzieć, że w naszym Kole takim przygotowa-

niem do świąt Bożego Narodzenia było Spotkanie Opłatko-
we, na którym uczestnicy łamiąc się opłatkiem składali sobie 

życzenia, a następnie spożyli wieczerzę. Należy nadmienić, 
że  spotkanie  z  okazji Dnia  Seniora  i  Spotkanie Opłatkowe 
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Tadeusz 
Czajka,  I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat,  Prze-
wodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba, Sołtys Przeźmie-
rowa Katarzyna  Preyer,  Prezes  fundacji  „Nigdy  nie  jest  za 
późno” Maja Stępień i administrator CIO Lidia Sikora.
Dodam ponadto, że co dwa  tygodnie spotykaliśmy się na 

Zebraniach Ogólnych, na których oprócz przekazania bieżą-
cych informacji, można było poplotkować przy kawie i ciast-
kach.
Wydarzeniem wieńczącym miniony rok był Bal Sylwestro-

wy zorganizowany po raz pierwszy w pięknie przygotowanej 
sali w naszym CIO. Dziękuję członkom Zarządu Koła za pracę 
włożoną w przygotowanie tak wielu wydarzeń.

~ Julian Kiełczewski

Intensywny czwarty kwartał

Kolorowo rozświetlony korowód, który tworzyły auta 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  Straży  Gminnej, 
auto  Św. Mikołaja  i  autobus,  przejechał  1  stycznia 

przez wszystkie miejscowości Gminy. Życzenia  –  zarówno 
przez głośnik, jak i w czasie internetowej transmisji na żywo – 
składał Wójt Tadeusz Czajka.
W ślad za eskapadą ruszyli mieszkańcy w przystrojonych 

świątecznie samochodach. Wiele osób wyszło też przed swoje 
domy lub spotykało się przy trasie, by pomachać noworocznie 
uczestnikom przejazdu – w ten sposób wspólnie radośnie po-
witaliśmy Nowy Rok!  ~ ARz 

Zima tego roku jest dla nas łaskawa – zachęca raczej do 
spacerów niż do uprawiania sportów zimowych. Tere-
nem często odwiedzanym przez spacerowiczów jest Je-

zioro Lusowskie. Podczas jednego z moich spacerów ze zgro-
zą pomyślałam, że dobrze, że bieg dla Generała odbywał się 
wieczorem, bo otoczenie  trasy, którą przebiegali uczestnicy 
z różnych stron Polski między plażą a przedszkolem, wyglą-
dało tak jak na zdjęciach. Zgłosiłam już to nielegalne wysypi-
sko i miejsce będzie posprzątane. Zapłacimy za to my wszyscy 
– z gminnego budżetu.
Jest  to  zakątek,  gdzie  stacjonuje  najwięcej  łodzi wędkar-

skich. Ale wierzyć się nie chce, żeby oni chcieli przebywać 
w takim miejscu? Proszę, dbajmy o nasze otoczenie. Nie wy-
ręczajmy się dziećmi, które w ramach szkolnych akcji sprzą-
tania świata tak ochoczo zbierają odpady porzucone przez nas, 
dorosłych!   ~ Krystyna Semba

Powitaliśmy Nowy Rok! Dbajmy o to co nasze!
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Druk PIT-2 - podatkowy hit!
W połowie 2022 r. została znowelizowana, po raz kolejny, 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Jedną z istotnych zmian było wprowadzenie możliwo-

ści skorzystania przez podatnika (osobę fizyczną), która uzysku-
je dochody z szeroko rozumianej pracy najemnej, z tzw. kwoty 
wolnej od podatku u maksymalnie trzech płatników. Rozwiązanie 
to pojawiło się jako skutek zwiększenia prawie 10-krotnie kwoty 
dochodu, który jest wolny od podatku (30 tys. zł rocznie dla po-
datnika) i zniesienia możliwości odliczania składki zdrowotnej od 
podatku. Zmiana ta, czyli możliwość złożenia u trzech płatników 
oświadczenia o stosowanie podzielonej kwoty wolnej od podatku, 
wchodzi w życie z początkiem 2023 roku. Najistotniejsza z punktu 
widzenia podatnika jest informacja, kto może złożyć takie oświad-
czenie i u kogo, tj. u jakiego płatnika zaliczek z tytułu podatku 
dochodowego. Do końca 2022 o kwotę wolną od podatku można 
było wnioskować wyłącznie w jednym zakładzie pracy. Obecnie 
podatnik może złożyć takie oświadczenie i jako pracownik, i jako 
zleceniobiorca, i jako osoba wykonująca umowę o dzieło. Nie jest 
to pełna lista, bo jeszcze może z tego rozwiązania skorzystać np. 
członek rady nadzorczej, osoba uzyskująca dochody z tytułu praw 
autorskich czy osoba powołana do pełnienia funkcji społecznych 
(czy obywatelskich). Ustawodawca nałożył jednak pewne ogra-
niczenia na podatnika, czyli możliwość podziału kwoty wolnej 
od podatku, wynoszącej obecnie 300 zł, na maksymalnie trzech 
płatników równocześnie (trzech płatników w jednym miesiącu). 
Arytmetycznie łatwo jest wyliczyć, iż każdy z podatników może 
u jednego płatnika złożyć oświadczenie o 300 zł kwoty wolnej 
od podatku (bądź mieć ustawowo stosowaną), u dwóch płatników 
po 150 zł kwoty wolnej (albo u jednego 150 zł, a u drugiego 100 
zł), a przy złożeniu oświadczeń u trzech płatników równocześnie 
– u każdego płatnika po 100 zł. Równie ważne jest zrozumienie, 
kto jest płatnikiem. Nie należy utożsamiać pojęcia płatnika z firmą 
(jednostką organizacyjną), gdzie podatnik uzyskuje przychody. 
Zgodnie z przepisami jest wiele kategorii płatników zobowiąza-
nych do poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. 
W  przypadku łączenia umowy zlecenia z umową o pracę istnieje 
dwóch płatników. Oznacza to, że podatnik, jeśli chce skorzystać 
z kwoty wolnej i z uzyskiwanych dochodów z umowy o pracę, 
i z umowy zlecenia, jest zobowiązany złożyć w jednej jednostce 
organizacyjnej dwa druki PIT-2. Jest to zgodne z opublikowany-
mi w dniu 30.12.2022 r. przez MF objaśnieniami podatkowymi, 
do których mają się stosować organy skarbowe. Podkreślić jednak 
należy, by podatnik przeanalizował swoje dochody. Najkorzyst-
niejsza jest bowiem sytuacja, gdy z pełnej kwoty wolnej można 
korzystać u jednego płatnika.
Nowatorskie podejście do druku PIT-2 widać w liczbie moż-

liwych  do  wyboru  oświadczeń  i  wniosków.  Pracownik  może 
wnioskować o zwiększone koszty uzyskania przychodów (pod-
wyższona kwota to nie 250,00 zł a 300,00 zł) albo z nich w ogó-
le zrezygnować. Może także złożyć oświadczenie o stosowaniu 
preferencyjnego rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący 
dziecko albo jako osoba pozostająca w związku małżeńskim, by 
obniżyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy z odprowa-
dzanego z wynagrodzenia przez zakład pracy do urzędu skarbo-
wego. Pracownik może także złożyć oświadczenie o stosowaniu 
zwolnienia z tytułu nowych ulg (ulga dla seniora, dla powracają-
cych czy dla rodzica 4+). Nie są to jedyne oświadczenia/wnioski 
możliwe do złożenia przez pracownika. 
Inaczej, mniej korzystnie, wygląda sytuacja dla zleceniobior-

ców. Pomimo możliwości wspólnego rozliczenia ze współmał-
żonkiem albo jako rodzic samotnie wychowujący dziecko w ze-
znaniu  rocznym,  zleceniodawca  nie może  przyjąć  i  stosować 

oświadczenia zleceniobiorcy o preferencyjnym rozliczeniu przy 
ustalaniu wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodo-
wy. Ale za to jest możliwe do złożenia oświadczenie przez zlece-
niobiorcę o stosowanie zwolnienia podatkowego dla nowych ulg 
podatkowych.
Kolejna kategoria podatników, czyli osoby na kontraktach me-

nedżerskich, osoby powołane do pełnienia funkcji czy członkowie 
rad nadzorczych, praktycznie mogą złożyć jedynie oświadczenie 
o stosowaniu kwoty wolnej od podatku. Podatnik jest zobowiąza-
ny złożyć druk PIT-2 w momencie zmiany okoliczności mających 
wpływ na wysokość zaliczki (czyli od strony praktycznej złożyć 
na nowo ponownie na kolejnym druku wszystkie oświadczenia 
i wnioski, bo wyłącznie ostatnio złożony druk PIT-2 płatnik jest 
zobowiązany stosować).
Oprócz  ujęcia  na  jednym  druku  (ale  aż  na  trzech  stronach) 

możliwych do zastosowania przez płatnika na wniosek podatni-
ka oświadczeń i wniosków ustawodawca wprowadził jeszcze dwa 
inne rozwiązania, które mają wpływ na wysokość miesięcznych 
zaliczek. Korzystnym dla podatnika rozwiązaniem jest możliwość 
złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. 
Warunek jest jeden, czyli nieuzyskiwanie przez podatnika w ca-
łym roku podatkowym dochodów przekraczających kwotę 30 tys. 
zł. Jeśli jednak podatnik przekroczy w roku podatkowym 30 tys. zł 
dochodów, to w jego gestii leży wycofanie złożonych wniosków 
o niepobranie zaliczek, jeśli składał takie dokumenty u wielu płat-
ników równocześnie. Tylko w jednym przypadku podatnik nie ma 
obowiązku „pilnowania” swoich dochodów, by płatnik naliczał 
jednak zaliczkę na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami 
płatnik pomija złożony wniosek podatnika o niepobieranie zali-
czek, jeśli u tego jednego, konkretnego płatnika podatnik uzyska 
dochody wyższe niż 30 tys. zł. Tylko w takim przypadku podat-
nik nie będzie musiał się obawiać ewentualnej dopłaty w zezna-
niu rocznym podatku. Jeśli jednak podatnik złoży wnioski u wielu 
płatników i u każdego płatnika dochody będą niższe niż kwota 
30 tys. zł, a sumarycznie dochody podatnika przekroczą kwotę 30 
tys. zł, to podatnik musi liczyć się z konsekwencjami w postaci 
obowiązku dopłaty podatku w zeznaniu rocznym.
Nowym rozwiązaniem, mniej korzystnym dla podatnika, jest 

obowiązek nałożony na płatnika, przy wypłacie wynagrodzenia 
po dacie  zakończenia umowy o pracę, wszystkich oświadczeń 
i wniosków złożonych na druku PIT-2, które obniżają wysokość 
zaliczki na podatek dochodowy. Zazwyczaj będzie to widoczne 
w niższej kwocie ostatniego przelewu pensji o wartość odpowia-
dającą stosowanej kwocie wolnej od podatku, oczywiście, jeśli ta-
kowa była stosowana. Miłą informacją jest brak obowiązku skła-
dania druku PIT-2 w nowej wersji w 2023 roku, jeśli pracownik 
złożył w latach poprzednich takie oświadczenie. Warto pamiętać, 
iż płatnik  (pracodawca, zleceniodawca  itd.) nie ma obowiązku 
weryfikować danych w złożonym przez podatnika druku PIT-2. 
Cała odpowiedzialność za błędne (nieadekwatne do uzyskiwa-
nych dochodów, ulg czy zwolnień) dane leży po stronie podatni-
ka, gdyż także w tym zakresie zmieniły się przepisy ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych od początku tego roku. 
Na sam koniec należy zwrócić uwagę, iż Ministerstwo Finansów 
umieszczało w BIP wzór druku PIT-2 w wersji 29 trzykrotnie (pod 
koniec września, na początku października i 30.12.2022 r.) i po-
prawną, ostateczną wersją jest druk z końca roku. Zarówno druk, 
jak i objaśnienia, są w kilku miejscach niezgodne z zapisami usta-
wy, stąd możliwe, iż będzie kolejna zmiana przepisów w najbliż-
szym czasie.

TCWP, Izabela Leśniewska - specjalista TCWP; 
doradca podatkowy w kancelarii Alo-2
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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 
2023 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:
1. Podstawowa:
a) 525 zł na sprzedaż napojów zawie-

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

rających powyżej 4,5% do 18% alkoho-
lu (z wyjątkiem piwa),
c) 2 100  zł  na  sprzedaż napojów za-

wierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłatę,  o  której  mowa  w  pkt.  1, 
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na-
pojów alkoholowych w punkcie sprze-
daży, w którym roczna wartość w roku 
poprzednim przekroczyła:
a) 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,
b) 37  500  zł  dla  napojów  alkoholo-

wych  o  zawartości  od  4,5%  do  18% 
alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  –  wnosi 
w wysokości 1,4 ogólnej wartości sprze-
daży tych napojów w roku poprzednim,
c) 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.

3. Przedsiębiorcy, których roczna war-
tość  sprzedaży  poszczególnych  rodza-
jów napojów alkoholowych nie przekro-
czyła wartości, w których mowa w pkt. 
2, wnoszą opłatę w wysokości określo-
nej w pkt. 1.
4. 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.
5. Warunkiem potwierdzenia sprzeda-

ży wyrobów  alkoholowych  jest  posia-
danie przez przedsiębiorcę kopii złożo-
nego oświadczenia potwierdzonej przez 
tutejszy  urząd  oraz  posiadanie  odpo-
wiedniego  dowodu  potwierdzającego 
dokonanie  opłaty  za  korzystanie  z  ze-
zwoleń.

Termin płatności I raty 2023 r. za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 
r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832) ustaliła stawkę zwrotu po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-

go wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku, w wy-
sokości 1,20 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju na-

pędowego (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rol-
nych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użyt-
ki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2023 r., oraz
2) kwoty  stanowiącej  iloczyn  stawki  zwrotu  podatku  na  1 

litr oleju napędowego (1,20 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocz-
nej  liczby  dużych  jednostek  przeliczeniowych  bydła  (DJP) 
będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.
Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospo-

darstw rolnych, na których zaprzestano produkcji  rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym.

Przypominamy, że producent rolny samodzielnie musi wystą-
pić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie doku-
mentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrze-
by wniosku o zwrot podatku akcyzowego

W bieżącym roku producent rolny może składać do wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy), wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu 
określonego na 2023 r., w dwóch terminach, tj.:
 od 1 do 28 lutego 2023 r.  producent  składa  wniosek 

o zwrot podatku akcyzowego z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 od 1 do 31 sierpnia 2023 r.  producent  składa wniosek 

o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ce-

nie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wnio-
sku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2466) można go pobrać w Wydziale Obsługi Klienta na-
szego urzędu i jest również dostępny na naszej stronie interne-
towej (www.tarnowo-podgorne.pl), a także na stronie interneto-
wej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.
pl).
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 

nastąpi w terminie ustawowym:
 1 – 30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku 

w pierwszym terminie,
 1 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wnio-

sku w drugim terminie w sposób określony we wniosku.
~ Jarosław Kabaciński,  

Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Zwrot podatku akcyzowego – wyższa stawka zwrotu!
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Zwracamy uwagę, że wniesienie opła-
ty odbywa się bez uprzedniego wezwa-
nia.

Konsekwencje prawne niewywiąza-
nia się przedsiębiorcy z obowiązków 
wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi:
1. 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,
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,
3. 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 
8959 260, edg@tarnowo-podgorne.pl 

~ wso
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).

Bezpłatne dyżury specjalistów, szkolenia i warsztaty

Kontynuujemy projekt bezpłatnego doradztwa specja-
listów. Konsultacje  te  dedykowane  są  przedsiębior-
com prowadzącym działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne,  start-up’om oraz osobom, które 
dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej.
Tak jak do tej pory, skorzystać można z profesjonalnej po-

rady w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego oraz księ-
gowości. Dyżury doradców odbywają się w formule hybry-
dowej, dwa razy w miesiącu każdy. Nasi specjaliści dostępni 
są zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie. Konsultacje sta-
cjonarne odbywają się, w wyznaczonych terminach, w siedzi-
bie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C, sala nr 10. 
Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji, zaplanowa-
nych w pierwszym kwartale 2023 r.    
DORADCA PODATKOWY
- telefonicznie: 16 stycznia, 13 lutego, 13 marca,
- stacjonarnie: 30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 
KSIĘGOWA
- telefonicznie: 6 lutego, 6 marca,
- stacjonarnie: 16 stycznia, 20 lutego, 20 marca,
RADCA PRAWNY
- telefonicznie: 6 lutego, 6 marca,
- stacjonarnie: 23 stycznia, 13 lutego, 13 marca.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się 

na  stronie  internetowej  www.tcwp.pl,  w  zakładce  Doradz-
two. W przypadku chęci skorzystania z konsultacji, niezbędna 
jest wcześniejsza rejestracja w biurze Tarnowskiego Centrum 
Wspierania  Przedsiębiorczości. Wyślij  zgłoszenie  mailowe 
na adres: kontakt@tarnowo-podgorne.pl lub zadzwoń: 61 89 
59 242. 

Akademia Tarnowskiego Przedsiębiorcy

Od lutego Gmina Tarnowo Podgórne – Tarnowskie Cen-
trum Wspierania Przedsiębiorczości (TCWP), realizować 
będzie projekt Akademia Tarnowskiego Przedsiębiorcy! 

To inicjatywa skierowana do mikro i małych przedsiębiorców z te-
renu naszej Gminy oraz osób, które zamierzają rozpocząć własny 
biznes. W ramach Akademii organizowane będą comiesięczne, 
stacjonarne szkolenia i warsztaty. W planach jest realizacja cyklu 
szkoleń z tzw. umiejętności miękkich. Skorzystać będzie można 
miedzy innymi ze szkoleń z zakresu skutecznej reklamy, komu-
nikacji, obsługi social mediów, umiejętności sprzedażowych, bu-
dowania marki i długotrwałych relacji biznesowych. W ofercie 
pojawią się także szkolenia tzw. twarde,  takie jak: zagadnienie 
skutecznego zarządzania firmą, tworzenie biznesplanów, strategie 
rozwoju, strategie sprzedaży, środki unijne (ogólnie oraz pod kon-
kretne nabory), otwarcia działalności gospodarczej itp. Szkolenia 
i warsztaty będą okazją do poszerzania swojej wiedzy, ale i wza-
jemnego poznania się, wymiany doświadczeń oraz budowania sie-
ci kontaktów wśród tarnowskich przedsiębiorców. Wszystkie wy-
darzenia w ramach Akademii Tarnowskiego Przedsiębiorcy będą 
bezpłatne. Należy jednak mieć na uwadze, że liczba miejsc na każ-
de takie spotkanie jest ograniczona, a o uczestnictwie zawsze de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku oraz 

strony  internetowej www.tcwp.pl, gdzie zamieszczane będą 
informacje dotyczące terminów konsultacji oraz oferty szko-
leniowej. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo tak-
że cenne wskazówki dotyczące pierwszych kroków przy za-
kładaniu firmy, możliwości pozyskania dodatkowych środków 
na finansowanie działalności w ramach funduszy europejskich 
oraz  informacje o zmieniających się przepisach dot. prowa-
dzenia działalności gospodarczej.   ~ TCWP

Z myślą o obecnych i przyszłych  
przedsiębiorcach
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Rada Gminy Tranowo Podgórne w  dniu  22  listopada 
2022 r. uchwaliła stawki podatków lokalnych i opła-
ty targowej na 2023 rok. Stawki podatków lokalnych 

wzrosły o 10%, stawki opłaty targowej zostały ustalone na do-
tychczasowym poziomie.

Podatek od nieruchomości 
Stawki  podatku  od  nieruchomości  zawarte  są w  uchwale 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXI/1036/2022 w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2022 r., poz. 8517). Oto przykładowe (najczęściej sto-
sowane) stawki:
 od budynków mieszkalnych lub  ich części – 0,73 zł od 

1m2 powierzchni użytkowej,
 od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 24,56 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez 

względu  na  sposób  zakwalifikowania w  ewidencji  gruntów 
i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni, 
 od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1m2 
powierzchni. 

Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2023 stosowana będzie 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXI/1035/2022 
w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2022 r., poz. 8516). Zgodnie z tą uchwałą obniżono 
cenę skupu 1 dt żyta do kwoty 52,80 zł. Stawka podatku obli-
czona na podstawie tej ceny wynosić będzie na terenie Gmi-
ny Tarnowo Podgórne 132,00 zł za 1 ha przeliczeniowy dla 
podatników posiadających gospodarstwo rolne, a dla pozosta-
łych podatników opłacających podatek rolny 264,00 zł za 1 ha 
fizycznego. 

Podatek leśny
Podatek  leśny  od  1  ha  lasu,  czyli  gruntów  leśnych  skla-

syfikowanych  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  lasy 
(z wyjątkiem  tych gruntów zajętych na wykonywanie  innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna) wynosi rów-
nowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według śred-
niej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. 
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej 

ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1m3 – zgodnie z Ko-
munikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. (M.P. 
z 2022 r., poz. 996).
Podobnie jak w latach poprzednich Rada Gminy Tarnowo 

Podgórne nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej 
ceny drewna. Zatem w 2023 roku podatek leśny za 1 ha fizycz-
ny lasu wyniesie 71,0996 zł 

Podatek od posiadania środków transportowych
Na  rok  2023  poszczególne  stawki  podatkowe  zawiera 

uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXI/1037/2022 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 
2023 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 8519).
Przypominam,  że  właściciele  pojazdów  podlegających 

opodatkowaniu winni  złożyć  (bez wezwania)  deklaracje  na 
podatek od środków transportowych DT-1. Termin do złoże-
nia tej deklaracji jak i do wpłaty I raty podatku od środków 
transportowych upływa w dniu 15 lutego br.

Formularze podatkowe
Obowiązują jednolite (na terenie całego kraju) wzory dekla-

racji  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  dostępne  są w Wydzia-

le Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Filii 
Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz w formie elektronicznej 
(do samodzielnego wydruku) na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Tarnowo  Podgórne  (www.tarnowo-podgorne.pl) jak 
i na Portalu Podatkowym na stronie (www.podatki.gov.pl).
Składanie  deklaracji  i  informacji  w  formie  elektronicz-

nej jest możliwe za pośrednictwem elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej ePUAP. Na portalu e-URZĄD 
Tarnowo Podgórne, dostępnym za pośrednictwem naszej stro-
ny internetowej, znajdują się odnośniki do wszystkich elek-
tronicznych  formularzy. Deklaracje  i  informacje muszą być 
opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  weryfi-
kowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym 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 2023
Osobom fizycznym, będącym podatnikami, decyzje w spra-

wie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz 
leśnego będą dostarczane przez Pocztę Polską na przełomie 
stycznia  i  lutego 2023  r. W  roku ubiegłym Podatnicy  zgła-
szali do nas problemy z doręczeniami decyzji podatkowych, 
zwłaszcza w  rejonach działania  lokalnych urzędów poczto-
wych. Mam jednak nadzieję, że w bieżącym roku Poczta Pol-
ska  usługę  doręczenia wykona  bezproblemowo.  Proszę  pa-
miętać, że osobom fizycznym termin opłacenia pierwszej raty 
podatku upływa (ustawowo) 15 marca i jeżeli do tego czasu 
decyzja podatkowa (z  jakiegokolwiek powodu) nie zostanie 
dostarczona,  proszę  o  kontakt  z Wydziałem  Podatków Lo-
kalnych. Podatnicy, posiadający konto na portalu e-URZĄD 
Tarnowo Podgórne, bez problemu mogą sprawdzić wysokość 
swojego zobowiązania podatkowego, można tam je również 
opłacić.

Opłata targowa
Uchwałą LXI/1038/2022  Rada Gminy Tarnowo Podgórne 

wprowadziła i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 2023 (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 8518). 
Opłatę targową zobowiązani są płacić osoby fizyczne, oso-

by prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej, sprzedające na targowiskach – poza budyn-
kami lub w ich częściach. Za targowisko uważa się wszelkie 

Podatki i opłaty lokalne na 2023
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miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Wysokość opła-
ty targowej nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich
Od opłaty targowej zwolnieni są:
1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyj-

ne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami 
podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodat-
kowania położonymi na targowiskach;
2) rolnicy i  ich domownicy prowadzący w piątki  i soboty 

handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 paździer-
nika 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 drodze inkasa 
Od ubiegłego roku zrezygnowano z poboru przez inkasen-

tów  (sołtysów wsi) podatków  lokalnych  (podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego, podatku leśnego). Uregulowanie 
tych należności możliwe jest wyłącznie przelewem lub wpłatą 
gotówkową w instytucjach finansowych (banki, urzędy pocz-
towe i inne) na wskazany w decyzjach podatkowych indywi-
dualny rachunek bankowy. Jak wspomniałem wyżej, opłacić 
podatek można również z portalu e-URZĄD Tarnowo Podgór-
ne (z przekierowania płatność obsługuje prowizyjnie Krajowa 
Izba Rozliczeniowa).
Inkaso opłaty targowej pozostaje bez zmian i zostało ure-

gulowane  w  uchwale  Rady  Gminy  Tarnowo  Podgórne  Nr 
XLVI/774/2021  w  sprawie  poboru  należności  pieniężnych 
w drodze  inkasa  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 9153 
z późn. zm.).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyno-
si 26,00 zł od mieszkańca. 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 r. (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1065).
Przypominam, że  jest  to stawka podstawowa, gdyż zgod-

nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
mieszkańcy są zobowiązani do zbierania odpadów w sposób 
selektywny. W uchwale tej Rada Gminy ustaliła również staw-
kę 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 opłaty podwyższonej usta-
lono w wysokości 52,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca 
– jako dwukrotność stawki podstawowej. 
Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi zgodnie z uchwałą Nr XX/338/2020 Rady Gminy Tarno-
wo Podgórne z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2020 r., poz. 1069)  należy  uiścić  (bez wezwania)  z  góry, 
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
Opłatę tę uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy (nie 
jest  to  rachunek do wpłat podatków). Podobnie  jak podatki 
opłaty można dokonać z portalu e-URZĄD Tarnowo Podgór-
ne.
Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie  odpadami  komunalnymi DO-1  został  ustalony  uchwałą 
nr XX/337/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 
stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1068). 
Podobnie jak formularze deklaracji i informacji podatkowych, 
formularze  te w wersji  papierowej  dostępne  są w Wydzia-
le Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Filii 

Urzędu Gminy w Przeźmierowie oraz w formie elektronicznej 
(do samodzielnego wydruku) na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne (www.tarnowo-podgorne.pl). De-
klarację DO-1 można składać także w formie elektronicznej 
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administra-
cji publicznej ePUAP, odnośnik do formularza można znaleźć 
również na portalu e-URZĄD Tarnowo Podgórne.

Przypominam, że jest możliwość skorzystania ze zwolnień 
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 

XX/335/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2020 r., poz. 1066) w wysokości 1,00 zł od obowiązującej 
stawki  opłaty  dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 
 na podstawie uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr 

XX/336/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2020 r., poz. 1067) w wysokości 2,50 zł od obowiązującej 
stawki opłaty dla członków rodzin wielodzietnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 
Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. 
zm.).
Zwolnienia te nie wykluczają się wzajemnie ze stosowania.

~ Jarosław Kabaciński,  
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych
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Koniec  kalendarzowego  roku  to 
czas podsumowań i inwentary-
zacji. My, nieco wcześniej uro-

dzeni,  pamiętamy  kartki  na  drzwiach 
sklepów  z  informacją  „remanent, 
w  dniach  od  –  do  sklep  nieczynny”. 
A gdyby tak, na szybko u nas przepro-
wadzić inwentaryzację. Podobno manko 
jest lepsze od superaty, ale u nas, wbrew 
temu, raczej więcej niż mniej. I  to  jest 
budujące. 
Czas pandemii,  jak się wydaje, mamy 

już prawie za sobą. Korzystając ze znie-
sienia  różnorodnych  ograniczeń  rzuci-
liśmy  się  w  wir  pracy,  zajęć,  spotkań, 
wyjazdów, wycieczek itp. Zarząd propo-
nował słuchaczom duży wachlarz możli-
wości wyboru. Można było tak rozplano-
wać zajęcia, że wolnym dniem w tygodniu 
była tylko wyłącznie niedziela. Mieliśmy 
możliwość  słuchania  ciekawych wykła-
dów i uczestniczenia w zajęciach, zgod-
nie z zainteresowaniami. Kto dysponował 
odpowiednim zasobem czasu  i  środków 
finansowych,  a  także właściwie  oceniał 
swoje możliwości fizyczne, mógł w mi-
nionym roku kalendarzowym skorzystać 
z wielu propozycji turystycznych, zarów-
no w kraju, jak i za granicą.
A  co  działo  się  w  ostatnim  miesią-

cu 2022 roku? Grudzień zawsze kojarzy 
się z Bożym Narodzeniem. Tak też było 
i  u  nas.  15  grudnia  chór  „Pięknie  żyć” 
uczestniczył w spotkaniu integracyjnym, 
organizowanym  w  szkole  w  Przeźmie-
rowie przez Fundację „Nigdy nie jest za 
późno”.  W  programie  m.  in.  ubieranie 
choinki, podziękowania i występy dzieci. 
My uświetniliśmy uroczystość koncertem 
pięknych, polskich kolęd.
W piątek, 16 grudnia, w sali GKS „Tar-

novia” w Tarnowie Podgórnym, na uro-
czystości opłatkowej spotkało się prawie 
130  słuchaczy  UTW.  Swą  obecnością 
zaszczycił  nas  Wójt  Tadeusz  Czajka, 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Krystyna 
Semba i inni dostojni goście. Prezes Ire-
na  Szewczyk  powitała  zgromadzonych 
i złożyła świąteczne życzenia. Następnie, 
w  „Polskiej  wigilii”  zaprezentowała  się 

nasza grupa teatralno-kabaretowa, której 
występ  dopełnił  chór  wykonując  sześć 
polskich  kolęd  (plus  jedną  na  bis!).  Po 
wystąpieniu Wójta, przełamaniu się opłat-
kiem i wzajemnym złożeniu sobie życzeń, 
raczyliśmy się barszczem z uszkami, rybą, 
śledziem i pierogami. Był to również czas 
rozmów w  tak  licznym, doborowym  to-
warzystwie. Miłym upominkiem był ka-
lendarz na rok 2023, z ładnym grupowym 
zdjęciem  studentów UTW na  tle Pałacu 
Jankowice,  siedziby  naszego  stowarzy-
szenia. 
Święta,  bardziej  wiosenne  niż  zimo-

we, z deszczem zamiast śniegu, upłynęły 
prędko, w rodzinnej atmosferze. Gwiaz-
dor dzieciom przyniósł  upominki,  doro-
słym  to  tak  różnie,  niektórym  tylko po-
groził kijem – jak to w życiu. 
27  grudnia  grupa  słuchaczy  uczest-

niczyła,  oczywiście  ze  sztandarem, 
w  Gminnych  Obchodach  Dnia  Zwy-
cięskiego  Powstania  Wielkopolskiego. 
Wzięliśmy udział we mszy świętej w in-
tencji  Ojczyzny,  złożyliśmy  kwiaty  na 
grobie Generała na cmentarzu w Lusowie 
i  uczestniczyliśmy  w  uroczystości  przy 
pomniku Dowbora Muśnickiego. Chętni 
mogli bezpłatnie zwiedzać Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich.
No i nadszedł koniec starego roku. Po-

przedni Sylwester spędziliśmy w Ustroniu 
Morskim. W  tym  roku  zmiana miejsco-
wości. Wybraliśmy się na Kaszuby. Przed 
dojazdem  na  docelowe miejsce,  odwie-
dziliśmy sklep porcelany w miejscowości 
Lubiana, gdzie zaopatrzyliśmy się, w za-
leżności od potrzeb w różne drobiazgi. 31 
grudnia, w sobotnie popołudnie Wdzydze 
Kiszewskie powitały nas mżawką, wiado-
mo jednak, że nie ma złej pogody dla od-
powiednio ubranych. Po zakwaterowaniu 
się w pensjonatach „Danusia” i „Gabrie-
la” mieliśmy  czas wolny  na  rozeznanie 
w terenie. Dalej to już same przyjemności.
Zaczęliśmy  od  uroczystej  kolacji 

z  udziałem kaszubskiej  kapeli,  która  po-
rwała  nas  na  parkiet. W  bardzo  obfitym 
menu nie zabrakło nawet pieczonego dzi-
ka. W sylwestrowe przedpołudnie, z miej-

scową  mistrzynią  piekarnictwa,  Karolą 
Bober,  piekliśmy  kaszubskie  kugle  (buł-
ki)  i  zajadaliśmy  się  pysznym  chlebem 
z masłem. Wieczorem, przy obficie zasta-
wionym stole  i  tańcach żegnaliśmy stary 
rok i przy huku petard odliczaliśmy ostat-
nie  sekundy do nadejścia Nowego Roku 
2023. Szampańska zabawa trwała do dru-
giej w nocy. Był również konkurs; najlepiej 
tańczącą parą zostali Bożena i Michał Wal-
czakowie – nasi słuchacze – gratulacje! 
W niedzielę, w zabytkowym, drewnia-

nym kościele, w miejscowym skansenie, 
mogliśmy  uczestniczyć  w  noworocznej 
mszy świętej, a dla pozbycia się zbędnych 
kilogramów, propozycją nie do odrzuce-
nia były prawie wiosenne spacery po ład-
nej okolicy i na wieżę widokową.
W  poniedziałek,  w  drodze  powrotnej 

zatrzymaliśmy  się w Szymbarku,  gdzie, 
jak wiadomo, znajduje się między  inny-
mi najdłuższa na  świecie deska – 46,53 
m, stojący na głowie dom, Dom Sybiraka, 
niedźwiadek Wojtek  itp.  Posłuchaliśmy, 
jak  brzmi  największy  fortepian  świata: 
blisko 2 metry wysokości, 6 długości i 2,5 
szerokości,  łączna waga  to prawie dwie 
tony. W roku 2010 wpisany do Księgi Re-
kordów Guinessa  (jako  pierwszy  zagrał 
na nim Leszek Możdżeń).  
Było  podsumowanie,  muszą  być  po-

stanowienia  i  plany  na  rozpoczynający 
się  rok.  Z  nadzieją  wkraczamy  i  rado-
śnie witamy Nowy Rok. Nie wiadomo co 
nam przyniesie, co nam da w darze. Nie 
na wszystko mamy wpływ, jednak wiele 
możemy  zrobić.  Przygotowaliśmy  cykl 
interesujących wykładów, będziemy reali-
zować zajęcia, w których chętnie uczest-
niczymy,  planujemy  spotkania  integra-
cyjne,  spartakiadę  sportową, półkolonie, 
wycieczki itp. O wszystkim będziemy in-
formować na bieżąco.
W  niedzielę,  29  stycznia,  zagramy 

z 31. Wielką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy.  Grupa  nordic  walking,  spaceru-
jąc  ulicami  Tarnowa  Podgórnego,  bę-
dzie kwestować do puszek. Proponujemy 
również, jak co roku, „Kącik wędrującej 
książki”. Znajdą się tam zbiory o różnej 

Z nadzieją w nowy rok
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tematyce, książki przyniesione przez na-
szych słuchaczy i nie tylko. Można je za-
bierać, za dowolne datki do puszki, moż-
na też zamieniać, za przyniesione przez 
siebie z domowej biblioteki.  Jeśli masz 
książki  w  dobrym  stanie,  przeczytane, 
którym chcesz dać drugie życie, przynieś 
do nas do biura lub bezpośrednio na sto-
isko „Kącika”. 

Przypominamy:  w  środę,  25  stycznia 
2023 w świat muzyki popularnej wprowa-
dzi nas w swoim wykładzie prof. dr hab. 
Wojciech Skrzydlewski. Temat: „Świat mu-
zyki – Odpowiedź zna wiatr, o kulturotwór-
czej roli muzyki popularnej”. Tym razem na 
wykład zapraszamy do Pałacu Jankowice.
Kochani, stroje do przebrania przygoto-

wane? Piątek, 3 lutego za pasem. To jest 

właśnie ten dzień, w którym odbędzie się, 
jeżeli  dobrze pamiętam,  czwarty, karna-
wałowy bal  przebierańców. Liczymy na 
waszą  kreatywność.  Będzie  się  działo. 
Miłej zabawy. Radośnie, pozytywnie na-
stawieni, z nadzieją wkraczamy w Nowy 
Rok 2023. Wszystkiego dobrego! Do Sie-
go Roku!

~ Maria Zgoła

Mówiąc o Powstaniu Wielkopolskim jako o jedynym 
zwycięskim, nie zapominajmy, że mamy na koncie 
jeszcze  trzy  inne – przeciwko Prusakom w  latach 

1806-1807, przeciwko Austriakom w 1809 r. oraz III Powsta-
nie Śląskie z 1921 r., zwane również wielkopolsko-śląskim. 
Wszystkie zakończone zwycięstwem!
Zwycięski zryw zbrojny naszych przodków sprzed 104 lat 

spowodował przyłączenie Wielkopolski do terytorium Polski. 
To dzięki pracy organicznej na niwie gospodarki, nauki, kul-
tury oraz świadomości narodowej całego społeczeństwa wiel-
kopolski oraz mądrości  i ukochaniu ojczyzny powstanie za-
kończyło się zwycięstwem. Jesteśmy im winni dzisiaj pamięć, 
szacunek oraz hołd. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarno-
wie  Podgórnym  aktywnie  brało  udział  w  uroczystościach 
upamiętniających te ważne dla nas Wielkopolan wydarzenia 
w Lusowie i Poznaniu.

27 grudnia w Lusowie uczestniczyliśmy w gminnych ob-
chodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego. Salwą armatnią oddaliśmy cześć generałowi Józe-
fowi Dowborowi Muśnickiemu oraz powstańcom. Złożyliśmy 
też wiązanki kwiatów.

30 grudnia w siedzibie bractwa odbyło się strzelanie upa-
miętniające  zwycięskie  Powstanie Wielkopolskie.  Najlepsi 
strzelcy w poszczególnych konkurencjach to;
- Tarcza Upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie pojedzie 

na Pomorze wystrzelał ją 
 Krzysztof Tyda z KBS Starogard Gdański, II miejsce zdo-

był Krzysztof Chraplewski KBS Mosina, III miejsce Krzysz-
tof Cieślik KBS Tarnowo Podgórne,
- Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki: 

I miejsce Krzysztof Tyda, II miejsce Krzysztof Chaplewski, III 
miejsce Mateusz Głowacz KBS Rydzyna,
- Tarcza Pistoletowa – I miejsce Krzysztof Cieślik, II miej-

sce Grzegorz Jaskuła KBS Sieraków, III miejsce Andrzej Paw-
licki KBS Tarnowo Podgórne,
- Tarcza Chybił-Trafił – I miejsce Marzena Kierzek, II miej-

sce Krzysztof Cieślik, III miejsce Andrzej Pawlicki,
- Kur – I miejsce Krzysztof Tyda, II miejsce Wiesław Cichy 

KBS Tarnowo Podgórne, III miejsce Sławomir Woźny KBS 
Sieraków,
- Karabinek Pneumatyczny – I miejsce Kuba Duszyński,
Po zakończeniu zawodów strzeleckich odbył się raut bracki. 

W związku z zakończeniem roku pragnę złożyć serdecz-
ne podziękowanie Państwu – sympatykom i przyjaciołom 
naszego bractwa – za współpracę, każdy życzliwy gest, sło-

Wiadomości brackie 

wo i wsparcie w 2022 roku. A w Nowym Roku życzę sa-
mych radosnych dni i wielu sukcesów! 
Informujemy,  że  strzelnica  bracka  jest  otwarta  w  każdy 

wtorek  i  czwartek,  w  godz.  16.00-20.00.  ZAPRASZAMY 
SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻ ZAINTERESOWANĄ SPOR-
TEM STRZELECKIM. 
Z brackim pozdrowieniem, życząc Do Siego Roku

~ Prezes St. Bączyk 
Zawody współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne 

Kalendarium zawodów w 2023 r.
22 stycznia   – strzelanie o tarczę św. Sebastiana
29 stycznia   –  strzelanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy
11 marca   – strzelanie z okazji Dnia Kobiet
3 maja   – strzelanie trzeciomajowe 
27 maja   –  strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowe-

go KBS Tarnowo Podg.
3września   –  strzelanie  o  tytuł  Króla  Żniwnego  KBS 

Tarnowo Podg.
14 października  –  strzelanie o Puchar Marszałka Okręgu Sza-

motulskiego – Nocne
11 listopada   –  Powszechne Obywatelskie Strzelanie Nie-

podległościowe
18 listopada   –  strzelanie  o  Przechodni  Puchar  Prezesa 

ZKBS RP
29 grudnia   –  strzelanie upamiętniające Powstanie Wiel-

kopolskie
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W 2022 roku Fundacja zreali-
zowała 2 projekty:

-  CUD  (ciało,  umysł,  dusza)  –  cykl 
spotkań mających na celu  rozwój oso-
bisty,
- Cykliczne spotkania z osobami star-

szymi,  samotnymi,  potrzebującymi 
wsparcia.

W  ramach  projektów  odbywały  się 
spotkania  i  warsztaty,  wycieczki  oraz 
wyjścia na wydarzenia kulturalne. Fun-
dacja skorzystała z szerokiej oferty GOK 
„SEZAM” zarówno w zakresie bezpłat-
nych jak  i płatnych imprez. byliśmy na 
koncercie  Jacka Wójcickiego  i  Justyny 
Dyli  z  Orkiestrą  Le  Quarto,  na  przed-
stawieniach Dziecięcego Zespołu Pieśni 

i Tańca  Ludowego Modraki,  koncercie 
operetkowym  Agnieszki  i  Voytka  So-
kolnickich, obejrzeliśmy przedstawienie 
teatralne  „Senioritek”,  operę Don Gio-
vanni, wysłuchaliśmy koncertu na Dzień 
Niepodległości oraz Ani Rusowicz.
Od maja  Fundacja  rozpoczęła  zajęcia 

warsztatowe z ćwiczeniami gimnastycz-
nymi, dostosowanymi do indywidualnych 

27 grudnia 2022 to dla Towarzystwa Pamięci Gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego to jeden z najważniej-
szych dni w roku. W tym dniu oddajemy hołd po-

wstańcom wielkopolskim, ich dowódcom, którzy przyczynili 
się do odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę, utrzy-
mania  jej granic oraz  innych ziem Polski. Ustanowienie 27 
grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego dało nadzieję Wielkopolanom na zwrócenie uwagi 
Polaków na dokonania naszych przodków.
Towarzystwo aktywnie włączyło się w obchody rocznicowe. 

Współorganizowało gminne obchody 104. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego, współorganizowało  IV ultramaraton „104 
km dla generała Józefa Dowbora Muśnickiego”. Członkowie 
Towarzystwa zapalili znicze na grobie Taczaka oraz pod ta-
blicami Ratajczaka, Paderewskiego i Dowbora Muśnickiego, 
uczestniczyli w uroczystościach pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich w Poznaniu oraz wzięli udział w Marszu Po-
wstania Wielkopolskiego.
Marsz Powstania Wielkopolskiego odbył się po raz pierw-

szy.  Uczestnicy  reprezentowali  różne  środowiska,  rodziny 
powstańców,  organizacje  kombatanckie,  organizacje  poza-
rządowe. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, poznaniacy i przed-
stawiciele innych województw. Pochód rozpoczął hymn Polski 
odśpiewany przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie organizatorzy – Stowarzyszenie Marsz Powstania Wiel-
kopolskiego – złożyli kwiaty. 
Marsz otwierała grupa Ułanów Wielkopolskich, następnie 

w  zabytkowym pojeździe  jechał  sam „Ignacy Paderewski”. 
Czoło pochodu stanowił poczet sztandarowy z wizerunkiem 

Generała Józefa Dowbora Muśnickiego oraz baner z wizerun-
kami obu dowódców powstania i hasłem „Pokazaliśmy sami 
jak zwyciężać mamy”. Uczestnicy nieśli flagi Polski i powstań-
cze,  zdjęcia powstańców. Trasa marszu wiodła od pomnika 
Powstańców Wielkopolskich przez ulice Wierzbięcice, Nie-
złomnych, Ratajczaka, 27 Grudnia, by zakończyć wydarzenie 
na Placu Wolności. W trakcie pochodu wysłuchaliśmy historii 
o PW. Uczciliśmy dowódców Powstania gen. J. D. Muśnic-
kiego, gen. S. Taczaka, Cyryla Ratajskiego, mjr. M. Palucha, 
ppor. Andrzeja Kopę. Uczestnicy wspólnie  z  prowadzącym 
skandowali hasła: Bóg, honor, ojczyzna; Duma, Duma Wiel-
kopolska Duma; Cześć i chwała bohaterom. Tłum recytował 
„Katechizm Małego Polaka” Konopnickiej i odśpiewał pieśń 
powstańczą „Gdy szedłem raz od Warty”. Na zakończenie wy-
słuchaliśmy  przemowy  Ignacego  Paderewskiego  z  balkonu 
Hotelu „Bazar” i odśpiewaliśmy Rotę.
Smutny  jest  fakt, że TVP nie była zainteresowana  relacją 

z przebiegu marszu. Spisały się jak zwykle niezależne TV in-
ternetowe. Ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Zwy-
cięskiego  Powstania  Wielkopolskiego  rozczarowały  małą 
liczbą  programów  informacyjnych  o  PW,  czy  też  brakiem 
zaakcentowania wagi 27 grudnia poprzez umieszczenie flag 
powstańczych  przy  logo  stacji  telewizyjnych,  jak  bywa  to 
w przypadku upamiętniania  innych powstań. Mamy wraże-
nie, że pomimo ustanowienia święta państwowego, Powstanie 
Wielkopolskie, utworzenie Armii Wielkopolskiej i jej później-
sze dokonania w obronie granic Polski nadal napawają dumą 
głównie Wielkopolan.

~ Violetta Ciesielska

„Naszym przodkom nikt nie dał ojczyzny w prezencie...„Naszym przodkom nikt nie dał ojczyzny w prezencie...
Jej wolność, jej granice musieliśmy wywalczyć samiJej wolność, jej granice musieliśmy wywalczyć sami

Dziś są naszą dumą, wielkopolską dumą.”Dziś są naszą dumą, wielkopolską dumą.”

Jak minął rok 2022…

Towarzystwo Pamięci
Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
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możliwości seniorek, wykonywanymi na 
siedząco.  Prowadząca Anna  Szymańska 
starała się za każdym razem wykorzysty-
wać inne przyrządy. Ćwiczenia można sa-
modzielnie powtarzać w domu.
Fundacja starała się poprawić poczu-

cie własnej wartości  seniorek  poprzez 
zwracanie uwagi na  indywidualne pre-
dyspozycje,  wyznawane wartości  oraz 
poprawę  kondycji  fizycznej  i  wyglą-
du.  W  ramach  warsztatów  osobiste-
go rozwoju w projekcie „CUD” razem 
z prowadzącą uczestniczki podjęły pró-
bę wyjścia z komfortu swojej skorupy, 
otworzyły się przed innymi i na innych. 
Poznawały swoje mocne i słabe strony. 
Rozmawiały o konfliktach  i sposobach 
ich rozwiązywania. W październiku od-
były się warsztaty, na których seniorki 
dowiedziały się jak dbać o włosy.
W celu urozmaicenia zajęć Fundacja 

zorganizowała cykl spotkań z ciekawy-
mi osobami, które opowiadają o swoich 
pasjach. W  kwietniu  Emilia  Sznajder 
zaprezentowała  nam  prace  wykonane 
rękodzielniczo  z materiałów  „z  odzy-
sku”. W  sierpniu  Zofia Dobrowolska, 
Prezes  Stowarzyszenia  Miłośników 
Dopiewca – Sami Swoi, opowiedziała 
nam historię mogił w lasach palędzko-
-zakrzewskich. W październiku spotka-
liśmy się z ks. Dawidem Wojdowskim, 
nowym wikarym Parafii Św. Antoniego 
Padewskiego w Przeźmierowie, poetą, 
pisarzem i florystą. 
W  2022  r.  rozpoczął  się  cykl  „Po-

dróże” – to potkania z ludźmi, których 

pasją  jest  poznawanie  świata  i  Polski. 
W kwietniu prof. Michał Jacenty Sznaj-
der zabrał seniorki w podróż na wyspy 
Galapagos,  w  lipcu  podopieczne  Fun-
dacji  zwiedziły  posiadłość  Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, a w sierpniu 
odbyło się spotkanie z Henrykiem Wit-
kowskim,  który  pokazał  na  pocztów-
kach przyrodę i zabytki Polski.
Fundacja kontynuowała również wy-

jazdy w  ramach cyklu „Zwiedzmy pa-
łace i zamki Wielkopolski”. W czerwcu 
seniorki zwiedziły jeden z najpiękniej-
szych  kompleksów pałacowo-parkowy 
w Polsce w Czerniejewie oraz lawendo-
we pola w Gminie Paszkowa, a w paź-
dzierniku  –  zamek Górków w Szamo-
tułach.  Byliśmy  też  w  Inowrocławiu 
i Gnieźnie.
W ramach całorocznych spotkań od-

były się warsztaty plastyczne: robiliśmy 
palmy  i  stroiki wielkanocne, wiązanki 
florystyczne z ziół  i zbóż, dekorowali-

śmy  bombki  i wykonaliśmy  stroiki  na 
Boże Narodzenie.
Tradycją spotkań są wspólne śniada-

nia oraz rozmowy przy kawie i cieście 
domowym  pieczonym  przez  uczest-
niczki.  Mamy  nadzieje,  że  udało  się 
nam stworzyć ciepłą rodzinną atmosfe-
rę.  Świętowaliśmy  Dzień  Kobiet  oraz 
Dzień Matki. Podczas okresu pandemii 
zarząd Fundacji  odwiedzał  podopiecz-
ne w  domach  oraz  przekazywał  drob-
ne upominki. Rok 2022 zakończyliśmy 
wspólnym spotkaniem uczestników na-
szych projektów i wolontariuszy.
W 2023 będziemy kontynuować oby-

dwa  projekty.  Zapraszamy  chętnych 
do uczestnictwa oraz wolontariuszy do 
współpracy. Prosimy o kontakt  pod nr 
502 523 736.

~ Zarząd Fundacji  
„Oczy Szeroko Otwarte”

Projekty współfinasowane przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne

~ stowarzyszenia

Ostatni miesiąc roku nasi harcerze i zuchy spędzili jak zwykle 
intensywnie. 1 Gromada Zuchów w Lusówku Grackie Niedź-
wiedzie wzięła udział w mikołajkowym rajdzie, który był or-

ganizowany przez referat zuchowy wielkopolskiej chorągwi harcerzy. 
Zadaniem zuchów, była pomoc Mikołajowi w odnalezieniu prezentów 
ukrytych na terenie Cytadeli. Zuchy wywiązały się rewelacyjnie z tego 
zadania, za co otrzymały ciasto, z którego później upiekły pierniki. Kil-
ka dni przed Bożym Narodzeniem dzięki harcerzom „Zenitu” do parafii 
w Lusowie i Lusówku dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień 
zapalony w Betlejem i przekazywany na całym świecie symbolizuje 
pokój, miłość i nadzieję, tak potrzebne w dzisiejszej rzeczywistości. 
27 grudnia w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopol-

skiego patrol z drużyn działających na terenie Lusówka wziął udział 
w grze miejskiej. Celem druhów było wywołanie powstania na wzór 
naszych przodków. Udział rekonstruktorów historycznych sprawił, że 
łatwiej było się przenieść myślami do tak ważnej dla naszego regionu 
przeszłości. Na zakończenie roku Harcerze z „Zenitu” wybrali się na 
zimowisko do Szczecina. Odkrywali tam uroki miasta i jego historię 
w czasie gry miejskiej i wizycie w zamku Książąt Pomorskich. 
Na ten Nowy Rok Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka 

życzy wszystkim, którym bliska jest idea harcerstwa, by 2023 był cza-
sem, w którym prócz zdrowia i szczęścia towarzyszyć nam będą w co-
dzienności wartości takie, jak: Bóg, Honor i Ojczyzna.   ~ Czuwaj! 

Intensywny 
harcerski grudzień
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~ stowarzyszenia

Z praktyki dietetyka

Czy to na pewno dobry moment 
na odchudzanie?
Masz  za  sobą  różne  diety,  do  których  nie  byłaś/eś 

przekonana/y? Wydaje Ci się, że odchudzanie nie 
jest dla Ciebie? A co, jeśli powiem Ci, że... 

Możesz nie być gotowa/y na zmiany! 
Jeśli z jednej strony czujesz, że musisz coś zmienić, a z dru-

giej – każda próba kończy się fiaskiem – nie jesteś w tym sa-
m/a!  Nawet  najsmaczniejszy  i  najbardziej  odpowiadający 
Twoim smakom jadłospis to wciąż ogromna zmiana! 
To nic nadzwyczajnego, że boisz się zmian. Dotychczasowe 

nawyki dają nam pewne poczucie komfortu, z którego trudno 
wyjść. I to może być powód Twoich dotychczasowych niepo-
wodzeń. 
W końcu odchudzanie może wiązać się również z: 
- większą ilością wypijanej wody, 
- aktywnością fizyczną, 
- rezygnacją ze szkodliwych nawyków, 
- wydłużeniem snu, 
-  odstawieniem  lub  ograniczeniem  słodyczy  lub  słonych 

przekąsek.
Pamiętaj!  Żeby  te  zmiany  były  wprowadzane  zgodnie 

z Tobą! Tyle zmian na  raz mogą spowodować mechanizmy 
obronne organizmu i lęk. 
Nawet gdy czujesz początkowy zapał, mogą pojawiać się 

wątpliwości,  zwłaszcza  że  życie  często  nie  sprzyja  odchu-
dzaniu:  święta, urodziny, sezon grillowy. Przeszkód zawsze 

znajdzie się co niemiara! Pamiętaj jednak, że porażki są nie-
odłącznym elementem sukcesu, dlatego nigdy się nie podda-
waj! Do zmian można się przygotować, dzięki czemu zwięk-
szysz szansę na powodzenie! 

Zrób bilans korzyści i strat. Rozpisz, co da Ci przejście na 
dietę (np. lepszą sylwetkę), ale nie pomijaj również tego, co 
przez to stracisz (np. wieczory z czekoladkami pod kocem). 
Tylko tak będziesz w stanie ustalić, co jest dla Ciebie napraw-
dę ważne i w którym kierunku chcesz iść. 

Daj sobie czas! Musisz być świadoma/y, że rzecz nie w tym, 
by  chudnąć  szybko,  ale  trwale! Drastyczne  i  nagłe  zmiany 
prawdopodobnie spowodują szybki powrót do starych nawy-
ków i poczucie porażki. 

Przestań się bać! Lubimy to, co znamy, więc nic dziwnego, 
że nowe nawyki mogą powodować dyskomfort i podświado-
my sabotaż! Pamiętaj jednak, że to, co znane jest wynikiem 
nawyków, które wyrabiamy! 

Posłuchaj siebie. Nie przechodź na dietę w wyniku presji 
społeczeństwa lub bliskich, bo nie da efektów! Dopiero gdy 
decyzja wypłynie od Ciebie, będziesz dobrze zmotywowana/y 
i zechcesz utrzymać nowe nawyki! 

 dietetyk kliniczny i psychodietetyk 
~ mgr Aleksandra Kotlarz-Woźniak

kontakt@prozdrawiam.pl, www.prozdrawiam.pl

3 grudnia  w  Centrum  Integracji  Obywatelskiej  w  Prze-
źmierowie odbyło  się Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa, w którym uczest-

niczyło ponad 100 mieszkańców. Na  zebranie  zaprosiliśmy 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców, nie tylko człon-
ków  Stowarzyszenia,  dlatego  zebranie  podzielono  na  dwie 
części: pierwszą otwartą dla wszystkich mieszkańców i drugą, 
organizacyjną, dla członków Stowarzyszenia. 
Oczywiście  dla  większości  zebranych  ciekawsza  była  ta 

pierwsza, w której  omawiano aktualny  stan  i  przebieg pro-
cesów odszkodowawczych i prowadzonych przez Stowarzy-

szenie  postępowań  administracyjnych. W  tej  części  szcze-
gółowych  informacji  udzielał  mec.  Radosław  Howaniec 
z Kancelarii Majchrzak,  Szafrańska  i  partnerzy. W wyniku 
dyskusji podjęto decyzję o przekazaniu Marszałkowi Woje-
wództwa Wielkopolskiego  PETYCJI  mieszkańców,  człon-
ków Stowarzyszenia w sprawie planowanych zmian uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, określającej Obszar 
Ograniczonego Użytkowania w związku z działalnością Por-
tu Lotniczego Poznań - Ławica, a także o przekazaniu petycji 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, dotyczącej 
prowadzonego  postępowania  w  sprawie  zmiany  wydanych 
decyzji  środowiskowych dla Portu Lotniczego. Oba organy 
prowadzą postępowania na wniosek Portu Lotniczego, które 
mogą być bardzo niebezpieczne dla mieszkańców, w tym do-
tyczące m. in. szerokiego wprowadzenia operacji cargo, obec-
nie zakazanych. 
Zebrani w całości poparli petycje – zebraliśmy pod każdą 

ponad 100 podpisów. 
Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje za tak liczne przy-

bycie i zainteresowanie sprawami ważnymi dla naszych miej-
scowości.  Treść  petycji,  które  podpisywaliśmy  na  zebra-
niu publikujemy na facebooku. Zachęcamy do wstępowania 
w szeregi Stowarzyszenia, dla wspólnej dbałości o prawidło-
wy rozwój naszych miejscowości. 

~ Zarząd Stowarzyszenia PPiB 

Czy będzie głośniej? Zebranie w sprawie lotniska 
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~ aktualności

Fundacja MAMA Z MAMĄ to tegoroczna premiera na 
mapie  lokalnych  organizacji  pozarządowych.  Obie-
cali  „Gorący grudzień”  i  słowa dotrzymali! Grudzień 

jest miesiącem wyjątkowym nie  tylko z uwagi na kończący 
się  rok, ale przede wszystkim z powodu Świąt Bożego Na-
rodzenia, dzięki którym skupiamy większą uwagę na swoich 
bliskich. Choć większość tego miesiąca działamy w pędzie, 
końcówka grudnia  to  okazja  do  zwolnienia  tempa,  zadumy 
i wreszcie... spędzenia czasu z rodziną.
Fundacja MAMA Z MAMĄ postawiła sobie za grudniowy 

cel pomóc  rodzinom  i przeciążonym obowiązkami mamom 
przeżyć miesiąc spokojniej, dając kilka okazji do wyhamowa-
nia tempa i rozłożenia w czasie przygotowań do świąt, zapew-
niając przy tym doskonałą atmosferę służącą relaksowi, dobrej 
zabawie oraz integracji sąsiadów i członków rodzin.
Pierwszą z grudniowych propozycji Fundacji były warszta-

ty z  tworzenia świątecznych wianków, poprowadzone przez 
Alinę Kormachenko, florystkę, która przed wojną prowadzi-
ła  na  Ukrainie  własną  kwiaciarnię.  1  grudnia,  w  przyjem-
nych wnętrzach Restauracji Niedźwiedzia 25, udostępnionych 
przez IronResorts, 16 uczestniczek przygotowało przepiękne 
ozdoby. Był też czas na zwyczajne rozmowy uczestniczących 
w spotkaniu kobiet. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja 
do wyjścia w kobiecym gronie odkąd zostały mamami.
Kolejną  grudniową  propozycją  Fundacji  było  „Familjne 

Pierniczenie” w Lusówku (10 grudnia), które zgromadziło bli-
sko 150 uczestników. – Od wielu lat marzyliśmy, żeby organi-
zować lokalne wydarzenia sprzyjające integracji rodzin oraz 
takie, które będą wspomagały rozwój mam i dzieci, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrzeb dzieci starszych – mówi Pau-
lina Kurkowska, prezes Fundacji MAMA Z MAMĄ i dodaje: 
– Familijne Pierniczenie było taką hybrydą, w której z jednej 
strony stworzyliśmy wydarzenie atrakcyjne dla rodzin, odcią-
żyliśmy w części świątecznych przygotowań mamy, a przy tym 
zaangażowaliśmy w akcję sztab nastolatków z Lusówka, któ-
rzy wsparli nas w organizacji tej imprezy. Wydarzenie było 
zorganizowane tak, aby uczestnictwo w nich było dla rodzin 
czystą przyjemnością. Na przybyłych uczestników czekało za-
gniecione przez Pierogarnię Klamerka i Ciachownię ciasto na 
pierniczki, a  indywidualne stoły dla każdej z  rodzin, wypo-
sażone były we wszystkie niezbędne narzędzia, produkty do 
dekoracji i świeżo przygotowany lukier królewski. Atrakcyjny 
dodatek stanowiły gadżety: imienne czapki kucharskie i far-
tuszki. Wisienką na torcie, zwieńczającą imprezę, była klima-
tyczna świąteczna sesja zdjęciowa dla rodzin, wykonana przez 
fotografkę Kasię Drejling. Poza zdjęciami w wersji cyfrowej 
rodziny otrzymały od Fundacji „pod choinkę” piękne zdjęcia 
zapakowane w ramkę. W przygotowaniach i koordynacji im-
prezy Fundację wsparli wolontariusze – młodzież z klas 7 i 8 
Szkoły Podstawowej w Lusówku.

Cykl „Gorący grudzień” zamknęło 14 grudnia spotkanie dla 
mam, podczas którego panie  tworzyły przepiękne anioły na 
choinkę z makramowego sznurka. Po raz kolejny była to oka-
zja do integracji mam. Kuluarowe rozmowy to zawsze wartość 
dodana takich spotkań. – Uważam, że tego typu spotkania dla 
kobiet to strzał w dziesiątkę. Mamy dzieci, jesteśmy zapraco-
wane i często brakuje nam pomysłu i determinacji, żeby zro-
bić coś dla siebie. To z pewnością pozwala nabrać sił, ale też 
dystansu do codzienności. Czekam z ciekawością na kolejne 
zajęcia Fundacji MAMA Z MAMĄ. Trzymam mocno za nich 
kciuki, bo to co robią jest tutaj bardzo potrzebne – napisała na 
Facebooku Fundacji Dominika Kaźmierczak, jedna z uczest-
niczek warsztatów.
Lusówko  to  jedna  z  najszybciej  rozwijających  się  miej-

scowości powiatu poznańskiego. Jego mieszkańcy,  to głów-
nie rodziny z dziećmi w wieku 0-15 lat. Grupa wymagająca, 
bo przyzwyczajona do szerokiego wachlarza możliwości ja-
kie dawało  im wcześniejsze miejsce zamieszkania – miasto 
Poznań. – Nasi mieszkańcy chcą być aktywni. Są dynamicz-
ni, poszukujący możliwości rozwoju dla siebie i swoich dzie-
ci, a jednocześnie rodzinni, dlatego jako fundacja kładziemy 
szczególny nacisk na zaopatrzenie tych właśnie obszarów po-
trzeb społecznych naszych mieszkańców – mówi Tomasz Klu-
wak z Rady Fundacji MAMA Z MAMĄ.
Przed Fundacją kolejny rok działań na rzecz rodzin, mam 

i dzieci z naszej Gminy, w tym szeroka oferta zajęć rozwojo-
wych oraz edukacyjnych, konferencje i rodzinne eventy. Infor-
macje o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez Fun-
dację znajdą Państwo na Facebooku Fundacja Mama z Mamą 
oraz na stronie www.mamazmama.pl.

~ Joanna Wójcik

Gorący grudzień 
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Psychologia na co dzień 

TRAUMA, jak sobie z nią poradzić?

Trauma z języka greckiego oznacza ranę. Ranę w psychice, 
której nie leczy czas. Nie leczy jej czas, bo jest to rów-
nież naturalna reakcja ochronną organizmu na zaist-

niałą zagrażającą mu sytuację. 
Wielbiciele serialu „Ranczo” pamiętają z pewnością odcinek, 

w którym na plebani w Wilkowyjach uruchomiono telefon za-
ufania. Dzwoniące parafianki godzinami opowiadały o swoich 
krzywdach. Na uwagę, że to było dawno, odpowiadały, że boli 
je tak, jakby to było dziś.
I  tak  to dokładnie  jest. Mózg nie odróżnia czasu przeszłe-

go, teraźniejszego, przyszłego. Samo wspomnienie uruchamia 
ból połączony z ostrzeżeniem przed sytuacją zagrażającą. Dwa 
w jednym: minus i plus. Wytwarza się rodzaj błędnego koła, 
które trwa, dopóki trauma nie zostanie wyleczona. A leczenie 
to proces.
Byłam kiedyś świadkiem, jak osoba sądząca, że ma wystar-

czającą wiedzę  do wypowiadania  się  na  ten  temat,  szydziła 
z cierpienia osób skrzywdzonych. Pokazywała prześmiewczo, 
jak to chodzą pokrzywieni niesieniem swojej krzywdy niczym 
ciężkiego kamienia. Podczas gdy prześladowcy już dawno za-
pomnieli o tym co złego zrobili i idą przez życie radośni i wy-
prostowani.  Takie  zachowanie  jest  wtórnym  krzywdzeniem 
ofiar. To, dlatego osoby po gwałtach wolą o  tym nie mówić. 
Boją  się  dodatkowego  zranienia,  wyszydzania,  oskarżania. 
W ten sposób następuje rozgrzeszenie prześladowcy.  Nakręca-
nie spirali przemocy. Faktycznie, często w życiu tak bywa. Ale 
jest to opis patologii, której nie wolno akceptować. 
Bessel van der Kolk w taki sposób opisuje to cierpienie: to 

uczucie ucisku w klatce piersiowej, (…) to obawa utraty kontro-
li; to ciągłe wyczekiwanie na niebezpieczeństwo albo odrzuce-
nie; to nienawiść do samego siebie; to koszmary i flashbacki, to 
mgła uniemożliwiająca skupienie się na zadaniu i pełne zaan-
gażowanie w to co robisz; to niemożność pełnego otwarcia się 
na drugiego człowieka.

Trauma narusza nasz układ nerwowy, powodując swego rodzaju 
blokady, wyrwy czy przerwy w przepływie energii życiowej. 
Może mieć wpływ na całe nasze życie, ale też na życie naszej 
rodziny i społeczeństwa. Wywołuje ból, cierpienie i choroby.
Pojęcie  traumy  zagościło  w  świadomości  społecznej  od 

kiedy  zaczęto  zajmować  się  zjawiskiem PTSD  (zespół  stre-
su pourazowego),  jakiego doświadczali  żołnierze powracają-
cy z wojen. Najczęściej jako możliwe traumatyczne stresory wymienia 
się: bezpośrednie sytuacje z narażeniem życia, w których brała 
udział jednostka sama lub jej rodzina i bliscy, na przykład wy-
padek samochodowy; choroba somatyczna, przewlekła; bycie 
naocznym świadkiem wypadku; narażenie na przemoc fizyczną 
lub seksualną.

Prawdopodobieństwo zetknięcia się w ciągu życia z wydarze-
niem traumatycznym jest bardzo duże. Szacunki pokazują, że 
aż około 80% ludności jest narażone na stresor traumatyczny. Należy 
jednak pamiętać, że nie każde przeżyte wydarzenie powoduje 
traumę.
Szczególnie  narażone  na  doświadczenie  traumy  są  pewne 

grupy zawodowe, w tym przede wszystkim pracownicy służb 
ratunkowych, czyli policjanci, strażacy, lekarze, ratownicy me-
dyczni , żołnierze na terenach objętych wojną. Konsekwencją 
przeżytej traumy jest często depresja oraz zespół stresu poura-
zowego.
P. A. Levine, autor poradnika Uleczyć tramę, zwraca uwagę, 

że traumą jest wszystko to, co nasz mózg spostrzega jako 
zagrożenie.  Należy  mocno  podkreślić  słowo  „spostrzega”. 
I przypomnieć sześć obszarów (status, autonomia, sprawiedli-
wość, przynależność, oczekiwania, pewność), których narusze-
nie nasz „stary” mózg odbiera jako bezpośrednie zagrożenie dla 
życia. Jest to sprawa bardzo indywidualna. I nikt nie może wy-
rokować, co jest zagrażające, a co nie, dla drugiej osoby.
Ostatnio coraz częściej mówi się o traumie rozwojowej, któ-

ra dotyka dzieci. Może ją powodować przemoc rodziców i naj-
bliższych wobec dzieci, wykorzystywanie fizyczne (na przykład 
bicie, popychanie, kopanie) i seksualne, a także, jedno z naj-
częstszych i najbardziej bagatelizowanych, wykorzystywanie 
emocjonalne.
Do wykorzystywania emocjonalnego zalicza się między in-

nymi:
•  krytykowanie dziecka
•  wprowadzanie go w poczucie winy
•  ośmieszanie oraz zawstydzanie
•  szantaż emocjonalny czy manipulacja
Nawet niedające objawów w okresie ich przeżywania, takie 

traumatyczne wydarzenia mogą dać o sobie znać wiele, wie-
le lat później i wymagają leczenia, aby człowiek mógł dobrze 
funkcjonować. 
Światowi  eksperci  w  podejściu  leczenia  traumy  mówią, 

że droga uwolnienia od traumy wiedzie poprzez ciało. Warto 
zainwestować w wymieniony poradnik, do którego dołączona 
jest płyta z 12 krokami leczenia traumy. 
Jeżeli samodzielna praca z poradnikiem nie przyniesie pożą-

danych skutków, należy udać się po pomoc do psychologa zaj-
mującego się terapią traumy.

~ 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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Pan Jacek ma firmę i ciężko pracuje, często nawet w dni 
wolne. Stres i napięcie towarzyszy mu praktycznie cały 
czas, ale nie może sobie pozwolić na przerwę. Jednak 

w końcu przychodzi moment na wyczekany, wspaniały urlop. 
Pan Jacek pakuje walizki, zabiera żonę i dzieci nad morze i… 
trach! Zamiast relaksować się na plaży, ledwo wstaje z hotelo-
wego łóżka z powodu bólu kręgosłupa. 
Pani Ania zarządza zespołem pracowników. Lubi swoją pra-

cę, ale czuje się przytłoczona odpowiedzialnością i dużo czasu 
spędza przed komputerem. Gdy przychodzi koniec tygodnia, 
regularnie pojawia się ból głowy. Zamiast cieszyć się nadcho-
dzącym weekendem, już planuje które tabletki przeciwbólowe 
musi kupić. 
Mniej  lub bardziej podobne historie bardzo często  słyszy 

w swoim gabinecie terapeuta manualny. 
Bóle urlopowe, czy też bóle weekendowe, jeżeli nie mają 

przyczyny organicznej (co powinien wykluczyć lekarz), są 
zwykle reakcją organizmu na przewlekły stres i napięcie. 
Co ciekawe, od urlopu oczekujemy czegoś zupełnie odwrot-

nego, przecież wtedy właśnie cały stres zostawiamy za sobą 
i powinniśmy czuć się świetnie. Z reguły tak jest, o ile nasz 
organizm jest na tyle wydolny aby radzić sobie z codziennymi 
przeciążeniami. W przeciwnym wypadku nasz układ ruchu da 
nam o sobie znać w dogodnym dla niego momencie. Często 
właśnie wtedy gdy odpuszczamy presję i pośpiech.

Pierwszym krokiem do wyzdrowienia jest zdanie sobie 
sprawy z problemu. 
Już samo to może przynieść pewną poprawę, ponieważ zła-

godzimy uczucie złości i lęku, że ból psuje nam nasz upragnio-

ny czas wolny. Przerwiemy zamknięte koło reakcji stresowej 
neuroprzekaźników w naszym układzie nerwowo – mięśnio-
wym. W uproszczeniu można by powiedzieć, że gdy denerwu-
jemy się z powodu bólu to napinamy się bardziej i nasilamy 
dolegliwość. To powoduje, że frustracja i strach znowu narasta 
i tak w kółko…

Kolejnym działaniem powinno być rozpoznanie przy-
czyny dolegliwości.  I  tak jak wspomniano wcześniej – jeśli 
nie ma przyczyny medycznej, zwracamy się o pomoc do spe-
cjalisty zajmującego się terapią układu ruchu lub po wsparcie 
psychologiczne. Najlepiej i najskuteczniej będzie zająć się od 
razu jednym i drugim. 

Dobrze dobrana terapia powinna z czasem nie tylko 
przynieść nam ulgę, ale przede wszystkim nauczyć nas 
profilaktyki i umiejętności samodzielnego radzenia sobie 
z bólem i stresem. 
Prawda jest  taka, że na dolegliwości urlopowe pracujemy 

sobie dużo wcześniej  i  jeśli spotyka nas  to na wakacjach to 
musimy wiedzieć co zrobić – jak się rozciągnąć, które punkty 
na ciele rozmasować, jak oddychać żeby złagodzić ból. Wy-
bierajmy takich fizjoterapeutów, którzy przeszkolą nas w pra-
cy z przyczynami dolegliwości. Umiejętność autoterapii daje 
poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, a wypracowanie 
codziennych  nawyków  dobrego  traktowania  swojego  ciała 
i głowy uchroni nas przed nieprzyjemnymi niespodziankami. 

mgr Danuta Sokołowska
fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Centrum Terapii Manualnej
biuro@ctmrakowski.pl, www.ctmrakowski.pl

Ból na urlopie

„Opera za trzy grosze” Bertolta Brechta to opowieść 
o złu. Złu dotykającym różnych obszarów życia 
człowieka – osobistego, obyczajowego, społecz-

nego, politycznego. W tym świecie nie ma miejsca na miłość, 
przyjaźń, lojalność. Prawdziwą – dla bohaterów sztuki – war-
tością jest pieniądz i jemu podporządkowują wszystkie swoje 
wysiłki. Peachum, udając miłosierdzie, zarabia na żebrakach; 

Zamiast show: Opera za trzy grosze
Polly, tak długo jest wierna Majchrowi, dopóki nie zorientu-
je się, że sama całkiem nieźle radzi sobie z jego złodziejskim 
przedsiębiorstwem; Mackie grabi, pławi się w rozpuście, żeru-
je na uczuciach bliskich mu  lub zależnych od niego osób. Jest 
bezwzględny. Obraz plugawych relacji międzyludzkich dopeł-
nia przestrzeń zdarzeń – garderoba żebraków, stajnia, w której 
odbywa się ślub, dom publiczny. 
Historia z londyńskiego półświatka może wydarzyć się za-

wsze i wszędzie. A może dzieje się teraz? Sceniczna interpre-
tacja „Opery za  trzy grosze” w wykonaniu grupy  teatralnej 
ZAMIAST to dialog z tym pytaniem.

~ Grażyna Smolibocka
21 stycznia 2023 roku o godz.18.00, „Zamiast show: Ope-

ra za trzy grosze” – premiera spektaklu grupy teatralnej 
ZAMIAST, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują 
bezpłatne wejściówki do odebrania 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.
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Wszystkim, którzy lubią podró-
że po świecie nauki przedsta-
wiamy interesującą serię Wy-

dawnictwa Poznańskiego ZROZUM. To 
jakość, świetny wybór tematów i bardzo 
wyczerpujące opracowanie. W serii zna-
lazły się następujące pozycje:
•	 Co nas (nie) zabije. Największe pla-

gi w historii ludzkości.
•	 Czarna  owca  medycyny.  Nieopo-

wiedziana historia psychiatrii.
•	 Śmiech  ma  po  matce.  Tajemnice 

genów.
•	 Czego  oczy  nie widzą.  Jak wzrok 

kształtuje nasze myśli.
•	 Na  własnej  skórze.  Mała  książka 

o wielkim narządzie.
•	 I (nie) żyli długo i szczęśliwie. Naj-

gorsze rozstania w historii ludzkości.
•	 Co  cię  gryzie?  Fascynujący  świat 

pasożytów.
•	 Jeździec bez głowy. Co o ciele wie-

dzieli ludzie średniowiecza.
•	 Astrohaj. Jak dotknąć kosmicznego 

pyłu.
•	 Od ucha do ucha. Homo sapiens się 

śmieje.
•	 Dawniej ludzie żyli w brudzie. Kie-

dy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać.
•	 To nie przystoi! Nieprzyzwoite na-

wyki znanych i szanowanych.
•	 Sprawy łóżkowe. Historia seksu.
•	 Zapytaj filozofa. Wszystkie pytania, 

które chcielibyście zada. 
•	 I że ci (nie) odpuszczę. Najbardziej 

mordercze kobiety w historii.
•	 Roztwory  i  spółka.  Świat  według 

chemików.
Spośród  szesnastu  tytułów  wybrali-

śmy kilka, aby pokrótce je przedstawić 
i zachęcić do lektury.
Śmiech  ma  po  matce.  Tajemnice 

genów – Carl Zimmer. Autor to jeden 
z  najbardziej  uznanych  amerykańskich 
naukowców. Książka jest literackim za-

proszeniem  do  przygody  z  genetyką 
i  dziedziczeniem. W  swojej  publikacji 
Carl Zimmer odpowiada m.in. na pyta-
nia:  jak  to  się  dzieje,  że  dziedziczymy 
florę bakteryjną, dlaczego wciąż nosimy 
w  sobie  geny  odpornościowe  neander-
talczyków, kiedy XX + XY = XY, a kie-
dy  XX?  Pozycja  polecana  wszystkim 
chcącym dowiedzieć się sporo na temat 
dziedziczenia  oraz  osobom  zafascyno-
wanym genami.  Jest  napisana  prostym 
i  zrozumiałym  językiem,  a  naukowe 
stwierdzenia są wyjaśnione przez auto-
ra w przystępny sposób. Po przeczytaniu 
tej książki nasuwa się refleksja dotyczą-
ca przyszłości  genetyki,  czy dostęp  do 
możliwości, jakie ona nam daje, nie spo-
woduje, że świat stanie przed perspekty-
wą jeszcze większych możliwości… 

Dawniej ludzie żyli w brudzie. Kie-
dy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać? 
– Agnieszka Krzemińska.  Ta  książka 
ukazuje  fascynującą  drogę  zmiany  po-
strzegania  higieny  ciała  i  zdrowia  na 
przestrzeni  wieków.  Od  zakładania  na 
siebie skór zwierząt i okadzania się dy-
mem, aż po współczesne używanie ko-
smetyków i poranną higienę. Krzemiń-
ska  przedstawia mnóstwo  ciekawostek 
na  temat  ludzkich zachowań higienicz-
nych na przestrzeni  lat. Ciekawa pozy-
cja bazująca na danych naukowych, ale 
napisania w bardzo przystępny sposób. 

Od ucha do ucha. Homo sapiens się 
śmieje – Łukasz Jach. Z tej książki do-
wiemy się,  jakie są różnice w humorze 
prezentowanym w  najpopularniejszych 
serialach  komediowych. Dlaczego  jed-
nych  śmieszą  „Przyjaciele”,  a  innych 
nie. Po co w ogóle się śmiejemy, w jaki 
sposób i dlaczego żartujemy, czy humor 
łączy się z inteligencją oraz jakie istnie-
ją style humoru. Dużą zaletą książki są 
ćwiczenia  na  końcu  każdego  rozdzia-
łu, które pomagają lepiej przyswoić in-

formacje zawarte w tekście  i  rozruszać 
części  ciała potrzebne do  tego,  aby  się 
śmiać. Łukasz  Jach przybliża  czytelni-
kom wszystkie tajniki śmiechu i humo-
ru. Naukowe wnioski prezentuje w cie-
kawy  sposób,  serwując  czytelnikom 
dużą  dawkę wiedzy. Tak więc,  drodzy 
czytelnicy,  czytajcie  i  śmiejcie  się,  bo 
„śmiech to zdrowie”. Bez względu na to, 
czy śmiejąc się wydajemy dźwięki „ha, 
ha”, „he, he” czy „hi, hi”.

To nie przystoi. Nieprzyzwoite na-
wyki znanych i szanowanych – Mikey 
Robins. To  prawdziwa  podróż  po  nie-
przyzwoitych i wstydliwych manierach. 
Robins  w  swojej  książce  przedstawia 
m.in.  Kleopatrę,  Napoleona. Władców 
i  królów,  pisarzy  i  pisarki  od  najdziw-
niejszej strony. Rozprawia się z nieska-
zitelnym  wizerunkiem  zapamiętanych 
przez  historię  jednostek.  Okazuje  się, 
że nie są oni tak idealni jak mogłoby się 
wydawać. Autor ma bardzo specyficzne 
poczucie humoru, które  jednemu może 
przypaść do gustu, a innemu niekoniecz-
nie. Jednak ta książka to przyjemna roz-
rywka, wywołująca uśmiech na twarzy. 
Ciekawa, ale momentami dość nieprzy-
zwoita.  Idealna  dla wszystkich  lubują-
cych się w plotkach o znanych osobach. 

I (nie)żyli długo i szczęśliwie. Naj-
gorsze rozstania w historii – Jennifer 
Wright. Autorka  z  potężną  dawką hu-
moru  i  poczuciem  dystansu  przedsta-
wia  historie  najgorętszych  związków 
i  rozstań  w  dziejach  świata.  Szokuje, 
zaskakuje  i  wyciąga  na  światło  dzien-
ne  kontrowersyjne  plotki  powstałe  na 
przestrzeni  całych  stuleci,  niektóre  za-
bawne, inne przerażające. Książka skła-
da się z trzynastu rozdziałów, z których 
każdy opisuje miłosne życie wybranego 
bohatera. Szalone pomysły zemsty, nie-
przyjemne metody karania oraz zabawne 
próby zwrócenia na siebie uwagi. Pozy-
cja jest jak serial, który po prostu lubi się 
oglądać dla odprężenia po ciężkim dniu. 
Wszystko  dość  mocno  przyprawione 
humorem autorki, który nie wszystkim 
może się spodobać. 

Wydawnictwo Poznańskie w serii Zro-
zum pokazuje czytelnikom alternatywną 
wersję  różnych  dziedzin  naukowych. 
Fakty ze świata medycyny, historii, nauk 
społecznych a nawet kryminologii. Znaj-
dują się tu książki zarówno polskich, jak 
i  zagranicznych  autorów.  Sami  zdecy-
dujcie, od której propozycji rozpocznie-
cie przygodę z serią ZROZUM.

~ A.N.

 ~ biblioteka
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Tradycja wspólnego kolędowania od  lat pielęgnowana 
jest w naszej Gminie. I w tym roku również będzie kon-
tynuowana. Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego 

zaprasza mieszkańców i  ich gości na popołudniowe spotka-

Pośpiewajmy razem! nie z najpiękniejszymi polskimi kolędami i pastorałkami. Po-
dobnie jak w ubiegłych latach spotykamy się w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym. Tym razem czeka nas dość spora 
zmiana, gdyż pierwszy raz od objęcia po Szczepanie Twardo-
chu dyrygentury chór zaśpiewa świąteczne utwory pod batutą 
Macieja Bolewskiego. Nad wszystkim oczywiście będzie rów-
nież czuwała prezeska Romualda Duda. Można się spodzie-
wać nowych aranżacji, które z pewnością będą towarzyszy-
ły pielęgnowanym od lat tradycjom. Chór zaśpiewa bardziej 
i mniej znane kolędy i pastorałki. Na gości czekać będą śpiew-
niki, które zapewne pomogą w czynnym udziale w muzyko-
waniu. Nie zabraknie także skromnego poczęstunku. Zapra-
szamy! Niech w tym, nadal trwającym, świątecznym czasie, 
popłynie radosna nuta!

~ Magdalena Woźniak

22 stycznia (niedziela) godz. 15 Śpiewamy kolędy z Ko-
łem Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, Dom Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Wyjątkowa  adaptacja  przygód  Dratewki  według 
Kownackiej w wykonaniu TeatRyle w ramach Ma-
łej Sceny Sezamu. Lalki w dosłownym tego słowa 

znaczeniu nie pojawiają się na scenie ani razu. Dzięki umiejęt-
nościom aktorów, kolorowe kartony pierwotnie tak rozumia-
ne i odbierane, stają się królewną, czarownicą, rycerzem i są 
wiarygodne. Sztuka kreacji sprawia, że stają się bajkowymi 
bohaterami. Lech Chojnacki i Marcin Ryl-Krystianowski pre-
zentują się w wielu rolach. Okazuje się, że nie trzeba skom-
plikowanych technicznie rekwizytów, żeby czerpać prawdzi-
wą radość z zabawy i pobudzać do rozwijania wyobraźni. Bez 
moralizatorstwa, ale z dużą dawką profesjonalizmu. To warto 
zobaczyć!  ~ Sezam

Spektakl dla dzieci

15.01 godz. 12.30 Mała Scena Sezamu: „Szewc Dratew-
ka” – TeatRyle, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, 
bilety  w  cenie  14  zł  do  kupienia  na  www.biletyna.pl  oraz 
w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo 
Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarno-
wie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmiero-
wo od pon. do pt. w godz. 16-20.
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PAŁAC JANKOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W HARMONOGRAMIE WYDARZEŃ. 
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Pokaz iluzji
dla dzieci
Magiczna ulica
Piotra Szumnego
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Koncert Zespołu Trebunie-Tutki | 
Kolędy i pastorałki na góralską nutę | *zapisy tel. od 16 I
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Małe Kino Społecznościowe | „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”
Bajka dla dzieci w wieku 4+ | *zapisy tel. od 23 I

13:00

22.01. / ndz 15:00
Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków                    
dla Seniorów | *zapisy tel. od 16 I 

WWW.PALACJANKOWICE.PL

Bicie Rekordu Polski 
w Grupowym Tańcu 
Makareny
z Anią Głogowską
w Pałacowym Parku
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12:0010.02. / pt Małe Kino Społecznościowe | „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai. Tajemnica skorpiona” | Bajka dla dzieci w wieku 6+ | *zapisy tel. od 30 I

08.02. / śr 12:00
Małe Kino Społecznościowe | „Yuku i magiczny kwiat”
Bajka dla dzieci w wieku 5+ | *zapisy tel. od 30 I

05.02. / ndz Magiczna ulica Piotra Szumnego | Pokaz iluzji 
dla dzieci w wieku 6+ | *zapisy tel. od 30 I

03.02. / pt 12:00 Małe Kino Społecznościowe | „Moje życie to cyrk”
Film dla dzieci w wieku 9+ | *zapisy tel. od 23 I

30.01. / pon
Walentynkowe serca | warsztaty z rękodzieła |                                           
dla dzieci w wieku 7+ | *zapisy tel. od 23 I

06.02. / pon Szyjemy ręcznie poduszki | warsztaty z rękodzieła |                                           
dla dzieci w wieku 7+ | *zapisy tel. od 30 I
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Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków                    

 | warsztaty z rękodzieła |                                           

WWW.PALACJANKOWICE.PLProjekcja starych bajek z oprowadzeniem po wystawie |
dr Maria Wieczorek - pasjonatka i kolekcjonerka zabawek  | *zapisy tel. od 23 I
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Wystawa starych zabawek pt. „Kiedyś to było” 

 | warsztaty z rękodzieła |                                           

10:00-
16:00

12.02. / ndz
13:00
14:00
15:00

        Pałacowe granie razem z WOŚP
                 Start godz. 12.00
W programie:
- Bicie Rekordu Polski w Grupowym Tańcu Makareny 
z Anią Głogowską w Pałacowym Parku
- Wystawa starych zabawek
- Ciepły poczęstunek od Sołectwa Jankowice
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Co się dzieje, gdy uzdolnieni mieszkańcy Gminy trafiają pod skrzydła utalen-
towanego instruktora? A gdy jeszcze dołoży się do tego inspirację w postaci 
Alfonsa Muchy? Wtedy powstają prace, które śmiało mogłyby wisieć w nie-

jednej galerii sztuki. Od połowy stycznia w Galerii w Rotundzie w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym można oglądać wystawę Koła plastycznego GOK SEZAM. 
Zobaczymy  reprodukcje prac uczestników, którzy – pod kierunkiem  instruktorki 
Magdaleny Łuczak – wzorowali się na twórczości Alfonsa Muchy. Są one wykona-
ne w technice olejnej, w formacie 70x100 cm i powstały w ciągu ośmiu miesięcy. 
Szczęśliwcy mieli okazję obejrzeć oryginały, które były prezentowane na wystawie 
w Centrum Kultury Przeźmierowo w czerwcu 2022 r. Wydrukowane reprodukcje 
będą jednak miały inną zaletę – każdy plakat zawiera bowiem kod QR, który po ze-
skanowaniu pozwoli nam odkryć ciekawostki dotyczące oryginalnych prac Muchy. 
To pierwsza, ale zapewne nie ostatnia, wystawa przedstawiona w interaktywny spo-
sób. 

~ MW

16.01-28.02 „Mucha w SEZAMIE” – wystawa reprodukcji autorstwa uczest-
ników koła plastycznego z CK Przeźmierowo; Galeria w Rotundzie, Dom Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny,  zwiedzanie w godzinach otwarcia 
Domu Kultury w TP od pon. do pt. 16-20

Mucha w SEZAMIE

Bez względu na to, czy za oknem 
będzie  padał  śnieg,  czy  też  nie 
będzie  nam  dane  cieszyć  się 

z  białego  puchu,  mamy  nadzieję,  że 
ferie  zimowe  w  GOK  SEZAM  odbę-
dą  się  w  radosnej  i  przyjaznej  aurze. 
Mamy zaplanowane zarówno wydarze-
nia w Centrum Kultury Przeźmierowo 
jak i w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym. Będzie zabawa, muzyka, a tak-
że coś dla kinomaniaków. Do wyboru, 
do koloru!

Półkolonie z Nienudno.pl
W dwóch terminach i dwóch lokaliza-

cjach (30 stycznia – 3 lutego Dom Kul-
tury Tarnowo Podgórne; 6 – 10  lutego 
Centrum Kultury Przeźmierowo) odbę-
dą  się  ferie  z nienudno.pl. Do wyboru 
będą dwa tematy półkolonii:

Kapitan Minecraft
Turnus,  w  którym  każdy  uczestnik 

i  uczestniczka  odbywa  podróż  pełną 
przygód  i wyzwań  po  najdalszych  za-
kątkach  wszechświata.  Cel,  to  odkryć 
w sobie wszystko  to, co  tworzy super-
bohatera  i  samemu  zostać  Kapitanem 
Minecraftem.  W  podróży  nie  zabrak-
nie zmyślnych gadżetów, pojazdów czy 
strojów  dających  przeróżne moce,  ale 
nic to nie ma znaczenia, bo prawdziwy 

superbohater rodzi się w sercu! Kim jest 
Kapitan Minecraft? Tym kim zechcesz, 
by był!

Mundial w Minecrafcie
Stadiony, hotele, sale treningowe, ga-

stronomia  – wszystko  to  jest  niezbęd-
ne do organizacji  największej  imprezy 
w  wirtualnym  świecie!  Pracy  nie  za-
braknie, a możliwe, że spotkają nas nie-
przewidziane przeszkody… Wszystko, 
co zrobimy przez tydzień, stworzy naj-
wspanialsze  mistrzostwa  pełne  dobrej 
zabawy, współpracy i wzajemnej pomo-
cy.
Cena  regularna  to  749  zł,  kwota  ze 

zniżką wynosi 699 zł (*zniżka dla sta-
łych klientów), liczba miejsc ograniczo-
na. W programie m.in. pełne wyżywie-
nie,  opieka  od  poniedziałku  do  piątku 
w  godzinach  7.30-17.00  (półkolonie 
od 9-16, w pozostałych godzinach czas 
świetlicowy),  zajęcia  z  robotyki,  pro-
gramowania w  świecie Minecraft  oraz 
eksperymentów,  zabawy  na  świeżym 
powietrzu oraz moc innych atrakcji! Za-
pisy na www.nienudno.pl

Półkolonie artystyczne
W dniach 30 stycznia - 3 lutego w Cen-

trum Kultury Przeźmierowo odbędą się 
także półkolonie artystyczne organizo-

wane przez Annę Dolatę. Będzie to czas 
wspólnego śpiewu i tańca, a całości do-
pełnią zadania plastyczne, ruchowe oraz 
teatralne. Na dzieci czeka moc atrakcji 
oraz  smaczne  domowe  obiady. Będzie 
czas na rozwijanie talentów, ale również 
na  tak  bardzo  potrzebny  wypoczynek 
i zabawę. Cena: 649 zł. Zgłoszenia pod 
nr tel. 508 633 049.

Zimowe KINO SEZAMU
W  ferie  zaprezentujemy  też  specjal-

ne  pokazy  kinowe  dla  dzieci.  Seanse 
odbędą  się we wtorki  o  godz.  10  oraz 
w czwartki o godz. 17. Mamy nadzie-
ję, że każdy znajdzie dla siebie dogodny 
termin. Co zagramy? Na tę chwilę mo-
żemy zdradzić, że pierwszym seansem 
będzie film “Uwolnić Polly”. Dodatko-
wo na czas wakacji zimowych obniży-
liśmy bilety na seanse dla dzieci do 10 
zł za osobę. Śmiało można wybrać się 
do kina całą rodziną! Śledźcie nasz pro-
fil na Facebooku oraz stronę interneto-
wą www.goksezam.pl. Wkrótce zamie-
ścimy tam repertuar na kolejne dni!

~ gok sezam

Ferie w GOK SEZAM
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Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, 
ul. Ogrodowa 14

Centrum Kultury Przeźmierowo 
ul. Ogrodowa 13a

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

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

BIUrO GOk SEZAM:
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96

InfOrMAcjA TELEfOnIcZnA:
61 895 92 93, 61 895 92 28 
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*Regulaminy imprez dostępne na www.goksezam.pl

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany repertuaru 
kina lub odwołania wydarzenia

Zeskanuj i kup bilet

promocyjna cena na ferie!

promocyjna cena na ferie!

promocyjna cena na ferie!

promocyjna cena na ferie!

do 31/01
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

pOn.-pT.
16-20

∙ „Sielsko-Anielsko” - wystawa prac 
najmłodszych uczestników koła 
plastycznego ck przeźmierowo
∙ „wszystkie koty w nocy są czarne” 
-  wystawa prac dzieci koła 
plastycznego ck przeźmierowo

15/01
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

nIEdZIELA
GOdZ. 12:30

Mała Scena Sezamu: „Szewc dratewka” 
– Teatryle
Bilety: 14 zł

16/01-28/02
GALErIA w rOTUndZIE
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

„Mucha w SEZAMIE” - wystawa 
reprodukcji prac uczestników koła 
plastycznego ck przeźmierowo

20/01 3/02

10/02

15/02

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

pIąTEk
GOdZ. 19:00 pIąTEk

GOdZ. 19:00

pIąTEk
GOdZ. 19:00

śrOdA
GOdZ. 17:30 OrAZ 20:30

kInO SEZAMU:
”fabelmanowie”
Bilety: 18 zł

kInO SEZAMU:
„w trójkącie”
Bilety: 18 zł

kInO SEZAMU:
„na twoim miejscu”
Bilety: 18 zł

kabaret Hrabi
Bilety: 99 zł

21/01
cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO 

SOBOTA
GOdZ. 18:00

„Zamiast show: Opera za trzy grosze” 
- premiera grupy teatralnej ZAMIAST
Obowiązują bezpłatne wejściówki

22/01
dOM kULTUrY w TArnOwIE pOdGórnYM

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

„śpiewamy kolędy” z kołem śpiewu im. 
feliksa nowowiejskiego
wstęp wolny

22/01

31/01

7/02

2/02

9/02

cEnTrUM kULTUrY prZEźMIErOwO

cEnTrUM kULTUrY w prZEźMIErOwIE

cEnTrUM kULTUrY w prZEźMIErOwIE

cEnTrUM kULTUrY w prZEźMIErOwIE

cEnTrUM kULTUrY w prZEźMIErOwIE

nIEdZIELA
GOdZ. 15:00

wTOrEk
GOdZ. 10:00

wTOrEk
GOdZ. 10:00

cZwArTEk
GOdZ. 17:00

cZwArTEk
GOdZ. 17:00

kInO SEZAMU dLA dZIEcI:
„kierunek księżyc
Bilety: 14 zł

kInO SEZAMU dLA dZIEcI na ferie:
„Uwolnić polly”
Bilety: 10 zł

kInO SEZAMU dLA dZIEcI na ferie:
„pan Zabawka”
Bilety: 10 zł

kInO SEZAMU dLA dZIEcI na ferie:
„Yuku i magiczny kwiat”
Bilety: 10 zł

kInO SEZAMU dLA dZIEcI na ferie:
„przytul mnie. poszukiwacze miodu”
Bilety: 10 zł

28/01

29/01

HALA OSIr prZY ZESpOLE SZkół TEcHnIcZnYcH 
w TArnOwIE pOdGórnYM

HALA SpOrTOwA OSIr prZY ZESpOLE SZkół 
TEcHnIcZnYcH w TArnOwIE pOdGórnYM

SOBOTA
GOdZ. 17:00

nIEdZIELA
GOdZ. 13:45-20:00

koncert noworoczny oraz Gala 
Aktywni Lokalnie - Młodzieżowa 
Orkiestra dęta Gminy Tarnowo 
podgórne wraz z Mażoretkami
Obowiązują bezpłatne wejściówki*
*max 4 szt./os.

finał wielkiej Orkiestry świątecznej 
pomocy
Gwiazda wieczoru: „Elektryczne Gitary”
wstęp wolnyaf

isz
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Podczas pierwszego w nowym roku koncertu z cyklu Jaz-
zowej Sceny Sezamu usłyszymy Tribute to Pat Methe-
ny. Zespół tworzy grupa przyjaciół zarażonych pasją do 

muzyki. Jak zdradzają członkowie zespołu: – Projekt Tribute 
to Pat Methney jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ to 
właśnie od wyżej wypisanego czerpiemy wiedzę i wzorujemy 
się na jego twórczości. Koncert zawierać będzie jedne z naj-
popularniejszych kompozycji Pata Methenego, amerykańskie-
go gitarzysty jazzowego i kompozytora, m.in: „Have You He-
ard” czy „Song For Bilbao”. Grupę, która odważnie podejmie 
się interpretacji własnej jego utworów, tworzą: Szymon Wie-
czorkiewicz – kontrabas  / słowo o muzyce, Filip Chojnacki 
– fortepian, Mikołaj Kurtas – gitara basowa, Wojciech Oliń-
ski – gitara elektryczna, Hubert Kulig – perkusja. W Tarnowie 
Podgórnym zabrzmi klasyka gatunku. Zapraszamy w podróż 
do przeszłości. 

~ sezam

Tribute to Pat Metheny, 18 lutego (sobota) godz. 18, Dom 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 25 zł, dostępne od 
17 stycznia w kasach: Biuro GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, 
Tarnowo Podgórne) czynne od pon. do pt. w godz. 9-15; DK 
w Tarnowie Podgórnym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo od pon. do pt. w godz. 16-20.

Mogą się pochwalić wielomilionowymi wyświetleniami w serwisie YouTu-
be. Ich skecze przytaczane są u cioci na imieninach, w zakładach pracy 
i podczas spotkań ze znajomymi. Kabaret Hrabi znają chyba wszyscy. Te-

raz wracają z zupełnie innym, świeżym programem, który nawet dla jego twórców 
jest jeszcze wielką tajemnicą. Uchylmy jednak chociaż jej rąbka… Albo może urąb-
my jej uchyłki…
O czym będzie? O najważniejszych istotach na Ziemi – dzieciach. Dlaczego? Bo 

nie ma lepszych pociech, niż nasi milusińscy. Jaki bez nich byłby świat? Bez nich 
świat byłby pusty i pozbawiony sensu.
„Pociechy” to spektakl dla dorosłych i młodzieży (powiedzmy, że od 12 lat), w któ-

rym kabaret Hrabi opowie także o rodzicach, opiekunach i nauczycielach owych po-
ciech. Bywa przecież niejednokrotnie, że potrzebują oni porad i wsparcia, gdy po-
ciechy robią hałas, albo wpadają w tarapaty. Na scenie wystąpi niezastąpiony zespół 
w składzie: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer, Łukasz Pietsch. 
Zdajemy sobie sprawę, że kabaret to jedno z najbardziej lubianych przez naszych 

mieszkańców wydarzenie. W związku z tym, Hrabi wystąpi u nas dwukrotnie. Pierw-
szy raz zaprezentuje się o godz. 17.30, drugi dwie godziny później, czyli o 20.30.

~ Magdalena Woźniak

15.02 (środa) godz. 17.30 oraz 20.30 „Pociechy” – Kabaret Hrabi.  Bilety 
w cenie 99 zł do kupienia po 17 stycznia na www.biletyna.pl, oraz w kasach: Biuro 

Kabaret Hrabi w Przeźmierowie

Luty na jazzowo

GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tar-
nowo Podgórne) czynne od pon. do pt. 
w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgór-
nym od pon. do pt. w godz. 16-20; CK 
Przeźmierowo  od  pon.  do  pt. w  godz. 
16-20.
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Gdy  tylko  rozpoczyna  się  styczeń, wszyscy  dopytują 
o  to, kiedy odbędzie się Koncert Noworoczny wraz 
z Galą Aktywni Lokalnie. Spieszymy więc z informa-

cją, że już wkrótce, czyli 28 stycznia. Tego dnia, tradycyjnie 
wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Pod-
górne pod dyrekcją Pawła Joksa. Ważną częścią  tego popo-
łudnia niezmiennie pozostaje uhonorowanie laureatów tytułu 
„Aktywni Lokalnie”. 
Dyrygent zdradził nam, że tegoroczny koncert będzie inny 

niż wszystkie poprzednie, bowiem wzbogacony zostanie no-
wym rozrywkowym repertuarem. Co więcej, do współpracy 
zaproszony został Jakub Rajman, młody, utalentowany solista. 
Podobno niespodzianek będzie więcej, ale dowiemy się o nich 

dopiero w dniu występu. Na scenie, a technicznie rzecz biorąc 
to przed, wystąpią Mażoretki, których pokazy zawsze pozo-
stawiają niedosyt.

~ sezam, fot. D. Nowicki

28 stycznia (sobota) godz. 17, Koncert Noworoczny oraz 
gala „Aktywni Lokalnie”, Hals OSiR przy ZST Tarno-
wo Podgórne. Obowiązują bezpłatne wejściówki (max 4szt./
os.) dostępne od 17 stycznia, do odebrania w kasach: Biuro 
GOK SEZAM (ul. Poznańska 96, Tarnowo Podgórne) czynne 
od pon. do pt. w godz. 9-15; DK w Tarnowie Podgórnym od 
pon. do pt. w godz. 16-20; CK Przeźmierowo od pon. do pt. 
w godz. 16-20.

Koncert Noworoczny
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~ pałac jankowice

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek na wydarzenia pod nr tel. 61 10 10 400 (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00, sob.-nd. w godz. 12.00-
18.00). Procedura uczestnictwa w wydarzeniach oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.palacjankowice.pl

W niedzielę, 22 stycznia o godz. 17.00 na pałaco-
wej scenie wystąpi zespół, który jest ambasadorem 
Podhala i polskiej kultury na świecie. Jego rozpo-

znawalny styl ukształtowały z jednej strony  muzyczne trady-
cje rodzinne i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej nowa-
torstwo  i awangardowe  podejście do swojego dziedzictwa.

Trebunie-Tutki, bo nich mowa,  to muzykująca od pokoleń 
góralska  rodzina,  która nic nie  tracąc  ze  swego charakteru, 
przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół koncertujący 
na największych festiwalach na festiwalach w całej Europie, 
Azji i Ameryce Północnej. Umiłowanie tradycji i wierność gó-
ralszczyźnie nie ogranicza twórczości zespołu. Opierając się 
na  tradycyjnym  instrumentarium,  skali  góralskiej,  budowie 
muzycznej i charakterze wykonania Krzysztof Trebunia-Tut-
ka tworzy nową muzykę góralską, wraz z zespołem rozwija 
i wzbogacają rdzenną muzykę o nowe melodie, współczesne 
teksty  i awangardowe aranżacje, kreując oryginalne polskie 
brzmienie. Twórczość Trebuniów-Tutków została nagrodzona 
tytułem Honorowego Ambasadora Polszczyzny, przyznawa-
nym przez Radę Języka Polskiego.
Trebunie-Tutki  chętnie  eksperymentują  i  współpracują 

z wybitnymi artystami m.in. Adrianem Sherwoodem z Londy-

nu, jamajską grupą Twinkle Brothers, a ostatnio Urmuli Qu-
intet z Gruzji,  a także ze znakomitymi polskimi muzykami, 
m.in. Wojciechem Waglewskim i Voo Voo. W dorobku zespo-
łu znalazł się projekt symfoniczny w orkiestracji Bartłomie-
ja Gliniaka, autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki – „Legenda 
Tatr”. Premiera odbyła się w Filharmonii Łódzkiej im. A. Ru-
binsteina  z udziałem zespołu Trebunie-Tutki oraz Chóru i Or-
kiestry Filharmonii Łódzkiej.  
Zapraszamy serdecznie! 

~ Pałac Jankowice
*rezerwacja  telefoniczna  bezpłatnych  wejściówek  od  16 

stycznia 

Być może przechowujecie jeszcze 
gdzieś na strychu  lub w piwni-
cy, pamiątki i zabawki z dzieciń-

stwa?  Prosimy,  sprawdźcie,  ponieważ 
są  poszukiwane  przez  Pałac  Jankowi-
ce. Jeśli macie zabawki z okresu XX-go 
wieku,  takie  jak np. piłki,  lalki,  książ-
ki,  samochodziki,  zdjęcia  z  ulubio-
ną zabawką, klocki,  pamiątki  ze  szko-
ły, fartuszki, tornistry, zeszyty  lub inne 
zabawki,  to będą one, bardzo mile wi-
dziane w Pałacu. Nie będziecie się jed-
nak musieli z nimi rozstawać, wystarczy, 
że  je wypożyczycie. Z  zebranych eks-
ponatów  powstanie  bowiem  wystawa 
w  pałacowej  piwnicy. Każda  zabawka 
zostanie przyjęta protokołem oraz opi-
sana imieniem i nazwiskiem jej właści-
ciela. Otwarcie wystawy dla zwiedzają-
cych zaplanowane jest 29 stycznia 2023 
r., podczas – odbywającego się również 
w Pałacu Jankowice – 31 Finału WOŚP 
w Gminie Tarnowo Podgórne. Wystawa 
potrwa aż  do 19 lutego.
Wizyta w Pałacowej Galerii Zabawek 

będzie wspaniałą  i  niezapomnianą  po-
dróżą do czasów dzieciństwa. Chcemy, 
aby najmłodsi goście poznali zabawki, 
którymi  bawili  się  ich  rodzice,  dziad-
kowie, a może nawet  i pradziadkowie. 
Dorośli, którzy nas odwiedzą, być może 

znajdą  zabawkę,  która  przypomni  im 
beztroskie  dzieciństwo. Wśród  zebra-
nych  już  eksponatów  posiadamy  takie 
zabawki  jak  lalki,  misie,  samochody, 
klocki, książeczki, gry i pistolety. Swo-
ją prywatną kolekcją zabawek głównie 
z lat 80 i 90-tych podzieliło się już z nami 
kilkoro mieszkańców naszej Gminy. Na 
wystawie będzie można również zoba-
czyć eksponaty z prywatnej kolekcji za-
bawek dr Marii Wieczorek, mieszkan-
ki Puszczykowa. Pani Maria skończyła 
pedagogikę  i  kulturoznawstwo,  jej  za-
interesowania  od  zawsze  skupiały  się 
zarówno wokół dzieci i dziecięcej psy-
chiki, jak i kultury oraz  piękna. Niedaw-
no pisała także pracę doktorską na temat 
zabawek w okresie PRL-u. Swoją dość 
pokaźną kolekcję zabawek  udostępnia-
ła w  kilku  dużych muzeach w Polsce. 
Z panią Marią będzie też okazja spotkać 
się osobiście w Pałacu Jankowice, pod-
czas  ferii  zimowych.  Zaplanowaliśmy 
wówczas projekcje starych bajek z rzut-
nika „Ania” z lat 80-tych. 
Miniaturowe  kopie  samochodów 

oraz innych  zabawek z pewnością od-
dają  charakter  minionych  lat.  Dlatego 
mamy nadzieję, że będzie to okazja do 
sprawdzenia,  jak zmieniły się zabawki 
dla  dzieci w  ciągu  kilkudziesięciu  lat. 

Maluchy przekonają  się,  że  przedmio-
ty  nie  zawsze muszą wydawać  głośne 
dźwięki i świecić się tysiącem kolorów, 
by stanowić doskonałą okazję do zaba-
wy, a rodzice i dziadkowie z pewnością 
z sentymentem przeniosą się do czasów 
swojego dzieciństwa.

~ A.S-F
W celu wypożyczenia nam lub prze-

kazania  zabawki  prosimy  o  kontakt: 
agnieszka.fraczek@tarnowo-podgorne.
pl, przez messengera lub telefonicznie: 
510 166 725.

Trebunie-Tutki czyli kolędy i pastorałki na góralską nutę

„Kiedyś to było…?!” – wystawa starych zabawek 
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Warsztaty  tworzenia kosmetyków naturalnych  to czas, w którym można 
wrócić do korzeni i na chwilę się zatrzymać. Kolejne już spotkanie w Pa-
łacu Jankowice ze Stowarzyszeniem „Dziewczyny w Naturze” odczaro-

wuje temat pielęgnacji naturalnej, a argumenty o czasochłonnym procesie i skompli-
kowanych recepturach odejdą  w niepamięć. 
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 22 stycznia o godz. 15.00, zapraszamy serdecz-

nie seniorów z Gminy Tarnowo Podgórne na warsztaty tworzenia naturalnych ko-
smetyków. Warsztaty przeplatane będą merytoryczną wiedzą i ciekawostkami oraz 
praktycznymi zajęciami. Uczestnicy dowiedzą się o zasadach łączenia surowców, 
zaletach konkretnych składników i sposobach ich wykorzystania na co dzień, a na 
warsztat tym razem pójdzie kwiat nagietka. Każda uczestniczka i każdy uczestnik 
wykonają własny ekokosmetyk — luksusowy krem do dłoni z naparem z nagietka, 
masłem shea i lanoliną. 
Nagietek to kwiat, który zachwyca swoimi właściwościami leczniczymi. Stoso-

wany jest w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Przygotowany wła-

Warsztaty tworzenia naturalnych 
kosmetyków dla Seniorek 
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snoręcznie pachnący krem do rąk, pełen 
mocarnych składników, odżywi wrażli-
we dłonie,  pomoże  też  ukoić  i  zmięk-
czyć  skórę,  a  co  za  tym  idzie,  opóźni 
proces starzenia się skóry.
Wydawać  by  się  mogło,  że 

przygotowanie  własnoręcznie  wykona-
nego kosmetyku bez dodatków konser-
wantów  czy  sztucznych  substancji  jest 
jakąś wyższą szkołą jazdy i czymś trud-
nym. Nic bardziej mylnego:  jeśli umie-
cie  ukręcić  majonez,  umiecie  ukręcić 
też  krem!  Jeśli  nie  potraficie  ukręcić 
majonezu – cóż, najwyższy czas się na-
uczyć! Mamy nadzieję, że uzyskana wie-
dza  ośmieli  uczestniczki  i  uczestników 
warsztatów do dalszego własnoręcznego 
tworzenia kosmetyków. Jest to też świet-
ny  patent  na  zrobienie  sobie  samemu, 
idealnego prezentu z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.
Warsztaty  odbędą  się  22  stycznia  

o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Pa-
łacu Jankowice.  ~ Pałac Jankowice
*rezerwacja telefoniczna bezpłatnych 

wejściówek na wydarzenie od 16 stycz-
nia 
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Ostatni miesiąc roku to magiczny czas oczekiwania na 
nadchodzące  święta  Bożego  Narodzenia. W  naszej 
bibliotece obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. 2 

grudnia odbył się finał konkursu dla klas trzecich – „Bajecznie 
Zakręceni”. Drużyny, które zostały wyłonione w pierwszym 
etapie,  reprezentowały  swoje  klasy  w  zmaganiach  finało-
wych. W trzech rundach konkursowych wszyscy wykazali się 
ogromną wiedzą na temat legend i baśni oraz swoich ulubio-
nych książek. Każda drużyna losowała na kole fortuny kate-
gorię, z której odpowiadała na pytania. Walka między grupami 
do końca była bardzo zacięta, a starcie pozostało nierozstrzy-
gnięte. W finale spotkały się drużyny klas 3b i 3d. 
Po serii pytań dodatkowych ostatecznie tytuł „Mistrza Ba-

jecznie Zakręconych” zdobyli uczniowie klasy 3b. 
Przez cały miesiąc uczniowie mogli sprawdzać swoją wie-

dzę świąteczną, odpowiadając na pytania zawarte w „Biblio-
tecznym kalendarzu  adwentowym”. Ogromnym  zaintereso-
waniem  cieszył  się  też  konkurs  na  świąteczną  zakładkę  do 
książki. Uczniowie wykazali się talentem i niebywałą pomy-

Radość, wdzięczność i łzy wzruszenia – tak można pod-
sumować „Weekend Cudów”, czyli Finał Szlachetnej 
Paczki, który miał miejsce 10 i 11 grudnia. Co roku ak-

cja ta sprawia, że wraca wiara w drugiego człowieka, a pomoc 
innym ma jeszcze większy sens. 
Wśród osób obdarowanych znalazła się rodzina Pani Anny, 

dla której w tym roku nasza szkoła szykowała prezenty. Dzię-
ki zaangażowaniu całej społeczności (nauczycieli, rodziców, 
uczniów, przyjaciół naszej szkoły) przygotowaliśmy kilkana-
ście paczek, w których znalazły się wszystkie wskazane przez 
rodzinę artykuły. Za pieniądze uzbierane podczas andrzejko-
wej dyskoteki zakupiliśmy nowe ubrania, buty, wędkę oraz 
opatrunki. Anna Sokolska (Skarbniczka Rady Rodziców) zna-
lazła sponsora, który obdarował wybraną przez nas  rodzinę 
nowym laptopem, a rodzice Amelii z klasy 4c zaskoczyli nas 
liczbą dostarczonych darów. Dzięki ogromnemu zaangażowa-

Grudzień w naszej szkole zaczął się bardzo świątecz-
nie. Klasy „0-3” wybrały się na warsztaty świątecz-
ne, gdzie miały możliwość przygotowania i poznania 

smaków wigilijnych, a także przygotowania ozdób. W poło-
wie grudnia najmłodsza klasa „0” zorganizowała przedstawie-
nie, w którym pokazała swoje talenty artystyczne. Kilka dni 
przed wigilią mieliśmy możliwość spotkać się z wszystkimi 
klasami od 0-3, gdzie każda z nich zaprezentowała piosenkę 
świąteczną.

~ sp 2 tp

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Bajecznie Zakręceni”

słowością, a najpiękniejsze prace zostały przekazane dzieciom 
z domów dziecka w Otorowie i Lipnicy. 
Tradycyjnie  w  ostatnich  dniach  przed  świętami  pod  bi-

blioteczną  choinką  pojawiły  się  książki-niespodzianki,  któ-
re uczniowie chętnie wypożyczali w  ramach akcji  „Zabierz 
książkę  na  święta”.  Dla  wszystkich  miłośników  literatury 
świątecznej panie bibliotekarki przygotowały natomiast wy-
stawę książek.  ~ Joanna Pawłowska

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Weekend cudów za nami
niu członków SK PCK, którzy przez kilka dni pakowali pre-
zenty, w piątek rano wszystko było już gotowe, a w sobotę Ka-
sia z klasy 8c razem z mamą przekazały kilkanaście pakunków 
wybranej przez nas rodzinie. Nasza uczennica przyznała, że to 
spotkanie było niezwykle wzruszające i udowodniło, że obda-
rowywanie jest równie piękne jak otrzymywanie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogły-

śmy wywołać uśmiech na  twarzach wybranej przez nas  ro-
dziny. Ta radość nie była spowodowana jedynie otrzymanymi 
podarkami, ale przede wszystkim tym, że ktoś o nich pomy-
ślał, zatroszczył się  i podarował kawałek swojego serca. Za 
to wszystko bardzo, bardzo dziękujemy! Słowa wdzięczno-
ści kierujemy w stronę uczniów, nauczycieli, przedstawicie-
li Rady Rodziców – szczególnie Katarzyny Bołdak i wolon-
tariuszy. Przede wszystkim dziękujemy jednak wam, drodzy 
rodzice! Bez waszego zaangażowania to wszystko nie byłoby 
możliwe. Jednocześnie mamy nadzieję, że i w przyszłych la-
tach będziemy równie aktywnie uczestniczyć w tej szlachetnej 
i niezwykle potrzebnej akcji.

~ Joanna Borkowska, Kinga Tykocińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

W świątecznej atmosferze
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Za nami grudzień pełen wrażeń i niezwykłych zdarzeń. Nasze grupy już od po-
czątku grudniowych dni ogarnął artystyczny szał przygotowań świątecznych 
dekoracji, które z biegiem kolejnych tygodni zamieniały domy w magiczne 

miejsca.
Ważnym wydarzeniem były Mikołajki, organizowane przez Radę Sołecką, przy 

których służyliśmy pomocną dłonią. To było fantastyczne popołudnie, wypełnione 
mocą wrażeń i atrakcji. Mikołajkowa Gra Terenowa, w której wystartowało aż 25 ro-
dzinnych drużyn, otwierała cały ciąg świątecznych zdarzeń. Później loteria fantowa 
z wyłącznie wygranymi losami. Wspaniale prowadzone muzyczne quizy i zabawy, 
wizyta Mikołaja z pełnym workiem prezentów, gorące kakao i hot-dogi dla dzieci, 
zimowa herbatka, pyszności „na słodko i na słono” serwowane przez Rady Sołeckie, 
no i przede wszystkim niezwykła atmosfera!
W drugiej części grudnia, tradycyjnie już od lat, nadeszła pora na spotkanie mam 

i wspólne wyplatanie świątecznych wianków. Ten wieczór zawsze zapisuje się w pa-
mięci uczestniczek niezwykle: pachnący zielonymi gałązkami świerku i cyprysów. 
Doprawiony aromatem cynamonu, anyżu, suszonych owoców i pierników. I jak co 
roku – powstały cuda. Wianki – każdy piękny i każdy wyjątkowy. 
Za nami również szereg świątecznych spotkań przy wspólnym stole, gniazdkowej 

choince, ze snującą się w tle kolędą... Grupy młodzieżowe zaprosiły również rodzi-
ców na wieczorną kawę i ciasto w bożonarodzeniowym klimacie. 
27 grudnia miało miejsce wydarzenie zupełnie wyjątkowe: świąteczne spotkanie 

absolwentów. Wspaniała atmosfera  spotkania osób niewidzianych przez  lata,  ale 

W grudniu całe nasze przedszkole udało się na wy-
cieczkę  do  Muzeum  Narodowego  Rolnictwa 
i  Przemysłu  Rolno-Spożywczego  w  Szreniawie. 

Dzieci miały okazję obejrzeć zimowe przedstawienie, w któ-
rym wspólnie z głównymi bohaterami, Mrozikiem i Śnieżyn-
ką, poczuły magię Świąt Bożego Narodzenia. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że tak naprawdę nie ważne są prezenty ma-
terialne, tylko te, które wypływają z głębi serca i nie można 
ich kupić. Następnie udały się na warsztaty plastyczne, na któ-
rych samodzielnie ozdobiły bombkę, którą zabrały na pamiąt-
kę jako dekorację swojej choinki. Kolejną atrakcją, która cze-
kała na dzieci była żywa szopka oraz zwiedzanie zagrody ze 

W jeden z grudniowych dni  klasy naszej szkoły za-
mieniły się w    sale kinowe. W pięciu z nich od-
były się seanse filmowe. Uczniowie klas 1-3 po-

przez głosowanie, z ośmiu propozycji, wybrali cztery filmy: 
Chłopiec zwany Gwiazdką, Artur ratuje gwiazdkę, Grinch 
i Pingwiny z Madagaskaru. Uczestnicy spotkania przyszli do 
szkoły zaopatrzeni w karimaty, koce  i poduszki. Nie zabra-
kło oczywiście słodkich przekąsek, chipsów  i popcornu  jak 
w prawdziwym kinie. To był radosny dzień, pełen pozytyw-
nych emocji i wspaniałych wrażeń.

~ Iwona Szyszka

Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdko”

Niezwykłe spotkania

jakby wciąż  znajomych, milion wspo-
mnień, wspólne oglądanie zdjęć gniazd-
kowych  sprzed  lat.  Dojechały  nawet 
osoby z pierwszej działającej w Gniazd-
ku grupy – czyli absolwenci sprzed 22 
lat! Styczniu – naprawdę musisz się po-
starać.

~ gniazdko

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Warsztaty w Szreniawie

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Filmowe Mikołajki

zwierzętami, a także zabytkowych pojazdów. Był to dzień pe-
łen wrażeń, który mamy nadzieję na długo pozostanie w ser-
cach dzieci.

~ Elżbieta Farbiszewska, Weronika Strugała
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Zawsze gdy  rozpoczyna się grudzień, większość z nas 
nie może doczekać się Świąt Bożego Narodzenia. Stro-
imy domy, przygotowujemy prezenty, ustalamy świą-

teczne menu i odliczamy dni do Wigilii. 
W równie świątecznym nastroju spędziliśmy grudzień w na-

szej szkole – działaliśmy i dzieliliśmy się swoimi talentami, 
a tych mamy niemało: od rękodzieła, renowacji mebli, kuli-
nariów, do sportu i muzyki. Już 6 grudnia przystąpiliśmy do 
szkolnego pieczenia pierników i wykonywania ozdób świą-
tecznych. Okazało się, że przygotowanie stroików świątecz-
nych,  tworzenie ozdób z włóczki  i  tekstyliów,  techniki  ori-
gami i decoupage nie stanowią dla naszych uczniów żadnej 
trudności,  a  efekty działań,  które przerosły nasze najśmiel-
sze oczekiwania, Samorząd Uczniowski zaprezentował pod-
czas świątecznej aukcji Tarnowskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców w Pałacu Jaśminowym oraz w czasie kiermaszu 
szkolnego.
Święta to też bycie razem, więc na forum szkoły działania 

drużynowe.  W  tym  duchu  miłośnicy  sportu  rywalizowa-
li w świątecznym turnieju siatkarskim, a drzemiące w przy-
szłych informatykach, logistykach, drukarzach i mechatroni-
kach  talenty wokalne zaprezentowane zostały w pierwszym 
w historii szkoły świątecznym karaoke. 
Znając  sławę  niemieckich  jarmarków  świątecznych,  83 

uczniów wraz z opiekunami wybrało się w piątek, 16 grud-

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne

W świątecznym nastroju

nia, do Berlina. W mroźnej tego dnia stolicy Niemiec nie tyl-
ko podziwialiśmy kiermasz świąteczny Weihnachtsmarkt an 
der Gedächtniskirche, ale też zobaczyliśmy East Side Galle-
ry – galerię utworzoną przez artystów z całego świata na po-
zostawionym fragmencie Muru Berlińskiego, Pomnik Pomor-
dowanych Żydów Europy, Bramę Brandenburską, Reichstag 
–  budynek  parlamentu  niemieckiego, Kościół  Pamięci  oraz 
zwiedziliśmy Muzeum Techniki. Czas w Berlinie upłynął nam 
niezwykle szybko. Jeden dzień na zwiedzanie tego miasta to 
stanowczo za mało!
Za nami piękny, aktywny grudzień. U progu nowego roku 

2023 życzymy sobie i naszym przyjaciołom zdrowia, sił, kre-
atywności  oraz  przychylności  losu we wszelkich  sprawach 
małych i wielkich. Niech to będzie dobry rok!

~ B.G.

Miasto Mikołaja Kopernika

5 listopada uczniowie uczęszczający na zajęcia szkolnego koła matematycznego „Śladami matematyki” pod opie-
ką Anny Gorońskiej  i Łucji Borkowskiej udział wzięli 

w wycieczce do Toruńskiego Planetarium. Młodzi matema-
tycy poznawali tajemnice i zasady panujące we wszechświe-

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Matematyczne 
podróże

cie związane z fizyką, matematyką i astronomią. Interaktywne 
atrakcje naukowe, ciekawe i godne zwrócenia uwagi ekspo-
naty bardzo spodobały się uczniom. Z ogromną przyjemno-
ścią obejrzeli również film pt. „Makrokosmos”. Całodzienna 
wycieczka nie ograniczała się wyłącznie do naukowych przy-
jemności. Część czasu przeznaczono na poznawanie historii 
tego pięknego miasta, jego zabytków oraz życia mieszkańców 
w poprzednich stuleciach. Wizyta w słynnym Toruńskim Mu-
zeum Piernika pozwoliła cofnąć się w czasie i poznać dawne 
metody produkcji tego najcenniejszego towaru eksportowego 
miasta. Uczniowie zmęczeni, ale też zadowoleni po wielogo-
dzinnym zwiedzaniu powrócili wieczorem do Tarnowa Pod-
górnego, przekonani, że nauka połączona z zabawą przynosi 
świetne efekty.

Koło Matematyczne w Berlinie
W ramach działalności koła matematycznego „Śladami ma-

tematyki”, 3 grudnia,   uczniowie udali się na wycieczkę do 
Berlina. Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Mu-
zeum Techniki. Zgromadzone w nim eksponaty oraz interak-
tywne technologie pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć ma-
tematykę, fizykę oraz chemię. Berlin to jedno z ładniejszych 
miast Europy. Młodzież zobaczyła najważniejsze miejsca tu-
rystyczne miasta, w  tym między  innymi Reichstag,  Bramę 
Brandenburską, „mur berliński”. Wycieczka zakończyła się na 
Breitscheidplatz, gdzie na klimatycznym jarmarku świątecz-
nym można było poczuć magię zbliżających się świąt. Była to 
świetna okazja na skosztowanie zagranicznych smakołyków. 
Wycieczka minęła w bardzo miłej atmosferze i z pewnością 
można uznać ją za udaną.  ~ LO
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Na początku grudnia w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Ceradzu Kościelnym  odbył  się  po 
kilkuletniej przerwie kiermasz świąteczny. To wyda-

rzenie okazało się doskonałą okazją do współpracy pomiędzy 
nauczycielami, rodzicami i uczniami. Trzeba przyznać, że ro-
dzice bardzo zaangażowali się w przygotowania do kierma-
szu. W wielu młodszych klasach kiermasz poprzedzony został 
warsztatami z rodzicami, podczas których zostały wykonane 
cudowne ozdoby świąteczne. 
Na kiermaszu można było zaopatrzyć się w przeróżne de-

koracje  i ozdoby świąteczne  takie  jak bombki, stroiki, pier-
niczki, lampiony i wiele, wiele innych. Jednak zanim wszyscy 
ruszyli do zakupu przepięknych ozdób świątecznych odbyły 
się Jasełka. Uczniowie klasy 2a w swoim przedstawieniu uka-
zali dwie cudowne historie, a mianowicie historię współcze-
snej rodziny przygotowującej się do Świąt Bożego Narodzenia 
oraz biblijne wydarzenia związane z narodzinami Jezusa. Mali 
artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwa-

Szkoła Podstawowa w Lusowie

III miejsce w szachach w województwie

W Wapnie, 13 grudnia, zostały rozegrane zawody finałowe XXIV Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla dzieci z klas 7-8. 
Na starcie zawodów stanęło 36 najlepszych szkół w województwie, a w tym gronie reprezentacja Szkoły Podsta-

wowej z Lusowa w składzie: Lena Michalska (kapitan), Anna Mizera, Tymon Tłuczek, Marek Uryga, Aleksander 
Najmowicz, Ignacy Chrapicki. Nie przegrywając żadnego meczu ta ekipa wywalczyła III miejsce!
Dodatkowo indywidualnie I miejsce na dziewczęcej szachownicy zajęła Lena Michalska, która uzyskała fantastyczny wynik: 

wygrała wszystkie swoje 7 partii.

~ Damian Bartkowiak, trener 

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Kiermasz świąteczny
rzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wo-
kalne. Po występie młodszych uczniów wystąpił chór szkolny 
pod przewodnictwem Danuty Krusińskiej. Chór zaśpiewał kil-
ka wyjątkowych kolęd i pastorałek. Kiermasz świąteczny od 
zawsze stanowi niezwykłą okazję do spotkań nauczycieli, ro-
dziców i uczniów, a poprzez prowadzoną sprzedaż ozdób jest 
też wsparciem finansowym dla poszczególnych klas. Wszyscy 
włożyli mnóstwo pracy i serca w jego przygotowanie, tak więc 
miło będzie to znowu powtórzyć. 

~ Paulina Maćkowiak 

W lusowskiej Szkole z miesiąca na miesiąc przyby-
wa wolontariuszy, dzięki czemu działania, które są 
tam podejmowane mogą przysłużyć się większej 

liczbie osób potrzebujących. Ponad 130 osób od połowy  li-
stopada piekło, pakowało, segregowało, rysowało, wycinało, 
kleiło, wypisywało i robiło mnóstwo innych rzeczy, aby zima 
i czas świąteczny były przyjemne także dla tych, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji przez chorobę, wojnę, samotność.
Najpierw pomagali zbierać, segregować i przygotowywać 

do wysyłki rzeczy dla 400 osób z kontenerowego miastecz-
ka pod Kijowem, później wykonali prawie 100 przepięknych 
kartek z życzeniami dla dzieci przebywających w szpitalach. 
Przygotowali także 30 cudownych kalendarzy adwentowych, 
które zostały wręczone małym pacjentom z oddziału onkolo-
gicznego, upiekli pyszne pierniki, które zapakowali dla senio-
rów, a także stworzyli wiele niepowtarzalnych ozdób świątecz-
nych podczas warsztatów plastycznych. To tylko część akcji, 
w jakie lusowska młodzież włączyła się w ostatnim czasie.
Mają wielkie chęci, mnóstwo pomysłów, a przede wszyst-

kim ogromne, dobre serca, które mimo bardzo ograniczonej 
ilości wolnego czasu chcą okazywać innym!

~ Paulina Andrzejewska – opiekunka Wolontariatu

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Razem możemy więcej!
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9 grudnia zakończyliśmy Maraton Pisania Listów Amnesty International. Całą 
akcję poprzedziły zajęcia, na których uczniowie poznawali życiorysy osób, 
które z powodu walki o prawa człowieka są szykanowane przez władze swoich 

państw. Finałowym etapem całej akcji było napisanie przez uczniów i nauczycieli 
naszego liceum 532 listów w obronie praw człowieka, opowiadając się za uwol-
nieniem Aleksandry Skoczylenko (Rosja), Luisa Manuela Otero Alcántara (Kuba), 
Chow Hang-tung (Hongkong). Licealiści redagowali teksty w języku polskim oraz 
w angielskim. Całość niemal trzykilogramowej przesyłki trafiła do Ambasady Ro-
syjskiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że wkrótce obejrzymy moment uwalniania 
z więzień osób, którym chcieliśmy pomóc.  ~ Wioletta Pilarczyk-Urbaniak

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Maraton Pisania Listów

4 lata  temu  Rafał  Urbaniak  został  trenerem  drugoligo-
wych koszykarzy Tarnovii Basket Tarnowo Podgórne. 
W obecnym sezonie pod jego wodzą zespół odnosi wy-

niki, których mało kto się  spodziewał  i deklaruje, że  ... bę-
dziemy dążyć do zakończenia rundy zasadniczej w pierwszej 
czwórce. 

Ania Lis: Z przyjemnością ogląda się wasze wyniki po 
pierwszej rundzie – 12 zwycięstw, tylko 3 przegrane i dru-
gie miejsce w tabeli. Czy te rezultaty odzwierciedlają po-
ziom drużyny i jej możliwości?
Rafał  Urbaniak:  Kompletując  skład  przed  kolejnym  se-

zonem  zawsze  zakładam,  że  powinien  być mocniejszy  niż 
w ubiegłym. Kadra z roku na rok nabiera doświadczenia i tym 
samym moje wymagania wobec zawodników rosną. Po pierw-
szej rundzie mogę stwierdzić, że jakość gry oraz wyniki są bar-
dzo dobre, jednak uważam, że stać nas na więcej. Będziemy 
dążyć do zakończenia rundy zasadniczej w pierwszej czwórce. 

A.L.: Po statystykach widać, że ważnym ogniwem zespo-
łu są doświadczeni zawodnicy, którzy w każdym momencie 
mogą pomóc.
R.U.: Doświadczenie, wiedza  i obycie boiskowe sprawia-

ją, że zawodnicy czują się pewnie. A ta pewność siebie spra-
wia, że przewidują i adaptują się do bieżącej sytuacji na bo-
isku. Dzięki temu w trudnych momentach potrafią wziąć na 
siebie ciężar gry i nieraz wyciągnąć mecz. O sile mojej dru-
żyny świadczy również ławka rezerwowych. Praktycznie każ-
dy z nich wychodząc na boisko daje dobrą zmianę, pokazuje 
hart ducha, wolę walki i wysoki poziom. Kontuzje sprawiły, 
że wyłączeni z gry byli między innymi pierwszopiątkowi gra-
cze – Lee Danderfer i Maciej Poznański. Ich zmiennicy swoją 
grą zachwycają. O naszej sile świadczy również to, że na bo-
isku potrafimy uzupełniać swoje braki i eksponować przewa-
gi. Uważam, że nasz zespół jest kompletny i stać go na wiele. 

A.L.: To jak udało się taki zespół złożyć?
R.U.: Przyznam,  że  jestem bardzo  zadowolony z  tego  co 

udało nam się stworzyć. Skład razem z prezesem zaczęliśmy 
organizować w przerwie między sezonami. To skomplikowa-
na procedura. Przy wyborze graczy moją rolą jest analiza po-
tencjału zawodników, ich zdolności atletyczne, doświadcze-
nia, sposobu grania, ale głównie charakteru tak, żeby pasowali 
do układanki, która ma grać o jak najwyższe cele. Ogranicze-

nie w budowaniu składu stanowią oczywiście finanse, dlatego 
bazujemy na zawodnikach mieszkających w okolicy. “Przy-
jezdni” zawodnicy to o wiele większy wydatek dla klubu, bo-
wiem zapewnienie warunków do mieszkania oraz opłacenie 
kontraktu to dużo wyższe koszty. Na tę chwilę nas na to nie 
stać, w związku z czym kompletowanie i negocjacje są jesz-
cze trudniejsze. W całej tej procedurze dążę również do tego, 
aby każdy z graczy, który trafi pod moje skrzydła zagrał je-
den z lepszych, jeśli nie najlepszy sezon w swoim życiu. Sam 
długo grałem i wiem jakich trenerów można napotkać. Wśród 
nich są tacy, którzy blokują i nie pozwalają rozwinąć skrzydeł 
swoim zawodnikom. U mnie nie ma miejsca na takie prakty-
ki. Zawsze powtarzam, żeby żaden z moich zawodników nie 
zapomniał, że trener jest dla zawodników, a nie zawodnicy dla 
trenera. Oczywiście trener jest odpowiedzialny za całokształt 
drużyny oraz wynik, jednak moim zdaniem jest to jedyne od-
powiednie podejście. Każdy z zawodników powinien czuć się 
na tyle komfortowo, aby “oddał” drużynie jego predyspozycje 
i możliwości w stu procentach.

A.L.: A każdy zespół potrzebuje też od czasu do czasu 
zmian.
R.U.:  Myślę,  że  zmiany  w  składzie  były  już  potrzebne. 

Wśród zawodników, którzy dołączyli do Tarnovii są m.in. Ma-
ciej Rostalski, Łukasz Ulchurski czy Michał Hebdzyński, któ-
rzy grają bardzo dobry basket. Doskonale w roli kapitana spi-
suje się Seweryn Sroczyński. Dodatkowa odpowiedzialność 

Kto by się spodziewał?
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pozwoliła mu rozwinąć się w zakresie zespołowości i lidero-
wania. Świetną robotę wykonuje Filip Dominiak - jeszcze bar-
dzo młody, rozwijający się gracz imponuje pozytywną energią 
i perfekcyjną zdolnością do adaptacji w wykonywaniu powie-
rzonych mu  zadań. Wiele  dobrego mogę  także  powiedzieć 
również o pozostałych zawodnikach. Mateusz Rutkowski, po 
tym jak dostał zielone światło od lekarzy po wyleczeniu cięż-
kiej kontuzji, od razu wrócił do gry i totalnie mnie zaskoczył. 
Gra bez kompleksów, bez strachu, na sto procent, jestem pe-
łen podziwu, tym bardziej, że rozmawiałem z nim przed se-
zonem i wiedziałem, że na powrót do formy sprzed zabiegu 
będzie potrzebował pół sezonu, jeśli nawet nie cały. Z kolei 
bardzo liczyłem, że będę mieć więcej dyspozycyjnego Bartka 
Gubernata, ale sprawy zdrowotne i zawodowe przeszkadzają 
mu w systematyczności treningowo-meczowej.

A.L.: Jesteście teraz na fali więc jest wiele radości i do-
brej atmosfery. Dwa sezony temu w pierwszej rundzie wy-
graliście 9 meczów z 12, a w drugiej 2. Czy przemknęła To-
bie przez głowę myśl „powtórki z rozrywki”?
R.U.: Wielokrotnie myślę o minionych sezonach. Zacznijmy 

od tego dlaczego dwa lata temu tak się stało. Myślę, że głów-
nym powodem było to, że nie potrafiłem przekonać swojego 
zespołu do analizowania indywidualnych przyczyn przegrane-
go spotkania. W pierwszej kolejności każdy powinien zacząć 
od  siebie. Dwa  lata  temu  całkowicie  odcięło  nam  pewność 
siebie. Nie wychodziły nawet mecze ze  słabszymi drużyna-
mi. Oczywiście wina słabej drugiej rundy leżała nie tylko po 
stronie zawodników. W pewien sposób zawiódł aspekt trener-
ski i taktyczny. Pamiętam, że cztery kolejki przed końcem fazy 
zasadniczej graliśmy mecz z Kościanem, którego byliśmy fa-
worytem. Jednak po serii porażek do tego stopnia brakowało 
nam pewności siebie, że pomimo dwudziestu punktów przewa-
gi widziałem, że zawodnicy cały czas byli niepewni wygranej 
i tego, że rywale mogą nagle wyszarpać nam zwycięstwo. Ta 
wygrana była przełomowym momentem. Przypieczętowaliśmy 
nim awans do play-offów. Niestety przez serię porażek w dru-
giej rundzie w tej fazie sezonu trafiliśmy na lidera tabeli Ryce-
rzy Rydzyna. Obecny sezon od tamtego odróżnia to, że mecze 
z teoretycznie gorszymi przeciwnikami okazują się niespodzie-
wanie trudne, a my potrafimy je wygrywać. Jadąc na mecze do 
Gdańska czy Władysławowa, potencjalnie słabszymi wówczas 
drużynami - przegrywaliśmy je z kretesem. Natomiast w poje-
dynkach u siebie z faworytami większą część meczu graliśmy 
bardzo dobrze. W głowach było już jednak zbyt dużo niepew-
ności, przez co nie potrafiliśmy się przełamać i wygrać. Wra-
cając do tego sezonu, to jeszcze wszystko się może zdarzyć. 
Kolejne kontuzje, wahania formy – scenariusze mogą być róż-
ne. Uważam jednak, że dzięki temu, że mamy dużo bardziej 
doświadczony zespół, to wszystko ułoży się po naszej myśli. 

A.L.: Której z trzech przegranych najbardziej szkoda?
R.U.: W pierwszej kolejce w Zgierzu. Na początku sezonu 

brakowało nam zgrania, znajomości siebie oraz skuteczności 
strzelców i pełnej formy. Wiedziałem, że chemia w drużynie 
zaskoczy, to było tylko kwestią impulsu. U nas pojawił się on 
w drugim meczu z faworyzowaną Notecią Inowrocław. Mówi-
liśmy, że będzie to bardzo trudny sprawdzian jak na początek 
sezonu,  ale ostatecznie wytrzymaliśmy presję  i wygraliśmy 
to spotkanie. Ważnym momentem był również kolejny mecz, 
którego wynik miał potwierdzić, że wcześniejsze zwycięstwo 
u siebie nie było przypadkiem. Od początku jednak ułożył się 
nam on bardzo dobrze zarówno mentalnie, jak i koszykarsko. 

A.L.: A może wśród wygranych meczów, był taki, które-
go nie byliście faworytem?
R.U.: Nie jestem obiektywny, ale uważam, że zasłużyliśmy 

na każde zwycięstwo. Może wśród nich pokusiłbym się o ana-
lizę pod tym kątem meczu z ŁKS-em Łódź. To było spotkanie, 
które każdy mógł wygrać. ŁKS był bliżej zwycięstwa, prak-
tycznie cały mecz prowadził. Wolą walki, determinacją wy-
szarpaliśmy wygraną. Nigdy nie zgodzę się z twierdzeniem, 
że nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ponieważ gdybyśmy od-
puścili to nie byłoby o czym rozmawiać. 

A.L.: To Twój czwarty sezon w roli trenera. Czy druga 
liga zmieniła się w tym czasie?
R.U.: Od  tego czasu niewiele się zmieniło. Poza  różnica-

mi w grupach, większych nie zauważam. W naszej jest spo-
ro młodych zespołów grających szybką koszykówkę, w której 
góruje młodość i nieprzewidywalność, gdzie zawsze jest dwu-
nastu zawodników chętnych do gry, którzy wychodzą na par-
kiet atakując nas, bardzo agresywnie na całym placu. Żeby im 
się przeciwstawić musimy być dobrze przygotowani fizycznie. 
Druga sprawa jest taka, że z takimi zespołami nie można grać 
wolnej i spokojniej koszykówki, bo zawodników w nich gra-
jących uczy się agresywnie atakować przeciwnika. W takiej 
grze ustawianie długich akcji nie ma prawa bytu. Trzeba ata-
kować, liczyć na swoją kreatywność oraz na doświadczenie. 
To jest troszeczkę inne podejście niż dwa lata temu, gdy gra-
liśmy w grupie D. Wtedy składy drużyn stanowili w większo-
ści doświadczeni gracze, którzy lepiej kontrolowali tempo gry, 
ważyli kontratak, nacisk oraz obronę na całym boisku. Młode 
zespoły wnoszą nieprzewidywalność i dynamikę, ale to z do-
świadczonymi i ułożonymi zespołami gra się  trudne mecze. 
W tym sezonie jesteśmy mieszanką młodości i doświadczenia, 
która zawsze może dostosować się do warunków na boisku.

Gmina  Tarno-
wo  Podgórne 
z  428,03  punk-

tami  zajęła  trzecie  miej-
sce w  rankingu  Systemu 
Sportu  Młodzieżowego 
2022.  Pierwsze  miejsce 
w  województwie  zajęła 
Gmina Swarzędz - 516,32 
pkt.,  a  drugie  Kórnik  – 
431,07.  Uroczyste  wrę-
czenie wyróżnień odbyło 
się 20 grudnia w Urzędzie 
Marszałkowskim  Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go.

~ Ania Lis

Trzecia na podium
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Seniorzy  Tarnovii  Volleyball  pierwszą  część  sezonu 
2022/23 mogą  zaliczyć  do  bardzo udanych. Bez  stra-
ty punktowej zwyciężyli w grupie II rozgrywek III ligi 

mężczyzn Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Zmia-
ny kadrowe, jakie zaszły z szeregach tarnowian przed sezo-
nem, stawiały pewien znak zapytania dotyczący ich dyspozy-
cji. Jednak dzięki zaangażowaniu przede wszystkim samych 
zawodników udało się szybko poukładać wszystkie klocki, co 
spowodowało niesamowitą passę zwycięstw. Jednak zdaniem 
trenera Michała Kolana, w graczach drzemie jeszcze spory po-
tencjał i nie jest on do końca zadowolony ze wszystkich aspek-
tów gry jego zespołu. W fazie grupowej Tarnovii przyszło się 
mierzyć  z  takimi  zespołami  jak: GKS Zamek Gołańcz, KS 

Volley Wieleń, UKS Szamotulanin Szamotuły, LOMS Joker 
Piła Powiat Pilski oraz TSK Orzeł Osiek. W dotychczasowych 
meczach nasi siatkarze stracili jedynie 5 pojedynczych setów 
w  poszczególnych meczach,  wygrywając w  pięknym  stylu 
wszystkie spotkania stosunkiem 3:0 lub 3:1. 
Prawdziwą  weryfikacją  dla  siatkarzy  Tarnovii Volleyball 

będzie jednak faza play-off, która startuje lada moment – 14 
stycznia Tarnovia zmierzy się na wyjeździe z Enea Energetyk 
Poznań II, który zajął 4. miejsce w II grupie III ligi mężczyzn 
w rundzie zasadniczej. Rewanż zaplanowany jest tydzień póź-
niej, 21 stycznia w hali OSiR przy ZST Tarnowo Podgórne 
o 16.00. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców.

Wszystkie pary ćwierćfinałowe fazy play-off:

LOMS Joker Piła Powiat Pilski (4m. gr I)  
  – Enea Energetyk Poznań I (1m. gr II)
GKS Zamek Gołańcz (3m. gr I)  

  – SPS Volley Opatówek (2m. gr II)
LUKS Wilki Wilczyn (3m. gr. II) 

  – TSK Orzeł Osiek (2m. gr. I)
Enea Energetyk Poznań II (4m. gr II)  

  – Tarnovia Volleyball (1m. gr I)

Zachęcamy również do śledzenia poczynań siatkarzy Tar-
novii Volleyball na facebook’u: www.facebook.com/tarnovia-
volleyball

~ Tarnovia Volleyball, fot. P. Rychter
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

11 grudnia  trójka  zawodników  Tarnovii  Volleyball z kategorii Młodzik (U14) z rocznika 2010 (U12), 
po ciężkim turnieju w Krotoszyne, nie wróciła do 

Tarnowa, ale… ruszyła do Bydgoszczy na Mikołajkowy Tur-
niej Minisiatkówki Czwórek Chłopców (U12) „Enea Volley 
Cup”. Do zawodów przystąpiło 12 zespołów z Grudziądza, 
Nakła, Koszalina, Bydgoszczy, Wrześni, Torunia  i Tarnowa 
Podgórnego. W tym gronie 4 zespoły to zeszłoroczni wyso-
ko sklasyfikowani finaliści z Mistrzostw Polski Kinder Joy of 
Moving U11 z Gliwic. 
Mimo 12 setów w nogach z dnia poprzedniego, nasi mło-

dzi wojownicy w składzie Mikołaj Pyda, Paweł Latawiec, Da-
wid Machowina, Wiktor Wiśniewski i Wojtek Witkowski, bez 
przeszkód wygrali 3 mecze rundy zasadniczej i rozpoczęli ba-
talię o miejsca 1-6. Tak się ułożyły losy turnieju, że dopiero 
ostatni mecz decydował o wygranej w całej stawce. Przeciw-
nikiem okazała  się drużyna gospodarzy BKS Chemik Byd-
goszcz. Finał dostarczył oczekiwanych pozytywnych emocji, 
ale całe szczęście głównie po naszej stronie. W pojedynku do 
21  punktów  –  nasze Energetyczno-Tarnowskie Lwy wielo-
krotnie  i efektownie, ale przede wszystkim skutecznie,   po-
wstrzymywały blokiem mocno atakujących przeciwników. Set 
ten okazał się najtrudniejszym w całym Turnieju, jednak wy-
nik ostatecznie nie odzwierciedla tego, gdyż oddaliśmy w nim 

tylko 13 oczek (w pozostałych straciliśmy jedynie odpowied-
nio 11, 8, 8 i 7). Poza świetną koncentracją, bardzo dobrą grą 
całego zespołu i oczywiście wygraną całego Turnieju, nagro-
dą MVP  (najlepszy  zawodnik Turnieju)  został  wyróżniony 
rozgrywający zespołu Paweł Latawiec – który zdecydowanie 
równą zagrywką oraz nieszablonowym rozegraniem piłki uła-
twiał naszym atakującym zdobywać punkty.
Brawo chłopaki i trener Bartek Witkowski oraz Piotr Skrok!

~ Tarnovia Volleyball
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Tarnowskie Lwy zwycięzcą Turnieju w Bydgoszczy

Trzecioligowcy Tarnovii Volleyball idą jak burza
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Sołecki spinning wygrało Tarnowo Podgórne, które repre-
zentowali Zofia Hibner, Jolanta Gdowska i Marcin Kut-
kowski. Drugie miejsce wywalczył Sierosław, który re-

prezentowali Lidia Dulnik, Adam Mańczak i Piotr Siwczak, 
a  trzecie drużyna Sołectwa Góra w składzie: Gabriela Pust-
kowiak, Ryszard Pustkowiak  i Bogumił Dybowski. Miejsca 
4-9 zajęły kolejno: Przeźmierowo, Baranowo, Rumianek, Lu-
sówko, Sady i Lusowo. Zawody, które odbyły się 11 grudnia 
w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie były trzecią konku-
rencją wliczaną do 19. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tar-
nowo Podgórne. Kolejną będą kręgle klasyczne, a rywalizacja 
o zwycięstwo w tych zawodach będzie toczyć się 22 stycznia 
w Kręgielni Vector. W klasyfikacji generalnej po trzech tur-
niejach z 44 punktami prowadzi Sołectwo Tarnowo Podgórne, 
drugie miejsce zajmuje Sołectwo Sierosław – 43 pkt., a trzecie 
Sołectwo Przeźmierowo – 37 pkt. Miejsca 4-12 zajmują kolej-
no sołectwa: Baranowo – 36 pkt., ex aequo Lusówko i Rumia-
nek – po 34 pkt., Lusowo – 33, Góra – 32, Wysogotowo – 18, 
Ceradz Kościelny – 17, Sady – 9 i Jankowice – 7.

~ Ania Lis

W dniach  27/28  grudnia  odbył IV  Ultramaraton  Generała 
Józefa Dowbora Muśnickie-

go „104 km na 104-tą rocznicę wybuchu 
Powstania  Wielkopolskiego”,  zorga-
nizowany  przez Towarzystwo Pamięci 
Generała  Józefa  Dowbora Muśnickie-
go  z  Lusowa.  Celem  biegu  było  upa-
miętnienie postaci dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego, popularyzacja aktyw-
ności fizycznej oraz promocja Lusowa 
i gminy Tarnowo Podgórne. Na całko-
wity dystans składało się pierwsze okrą-
żenie 4 km i 10 pętli po 10 km każda. 
Bieg miał charakter towarzyski – każdy 
mógł  wybrać  dystans  do  pokonania.  

Wystarczyło  pokonać  dystans  14  km, 
aby otrzymać pamiątkowy medal  i dy-
plom. Oczywiście zaprawieni biegacze 
starali  się  pobić  swoje  dotychczasowe 
osiągnięcia  czasowe bądź dystansowe. 
Kierownikiem biegu była pomysłodaw-
czyni Biegu Jolanta Witczak. 
Start biegu nastąpił 27 grudnia o 19, 

a  ostatni  biegacz  dotarł  na  metę  ok. 
godz.  10  dnia  następnego.  Biuro  bie-
gu mieściło się w świetlicy wiejskiej  i 
funkcjonowało od 16.00 aż do południa 
następnego  dnia.  Serdecznie  i  gorąco 
dziękujemy  naszym  członkom  za 
pomoc, w szczególności Marii Nowak, 
która  wytrzymała  z  nami  całą  noc. 

104 kilometry dla Generała

Po trzeciej konkurencji

Dziękujemy OSP Lusowo za całonocny 
dyżur i opiekę, ratownikom medycznym 
z  MEDYKTRANS  i  żołnierzom  12 
WBOT za  zabezpieczenie  trasy,  sołtys 
Lusowa  Karolinie  Nowak  i  Kołu  Go-
spodyń Wiejskich  za  przepyszne  zupy 
regeneracyjne, wszystkim darczyńcom i 
pomocnikom. Nieoczekiwanym pomoc-
nikiem  została  też  Barbara  Grześko-
wiak, która asystując biegnącemu chło-
pakowi,  spontanicznie  przyłączyła  się 
do szykowania posiłków dla biegaczy. 
A oto garść statystyk i wyników: Licz-

ba uczestników – 86, w tym 32 kobiety. 
Najstarszy zawodnik miał 73 lata (prze-
biegł  44  km),  najstarsza  zawodniczka 
– 65 lat (64 km). Startowali również 3 
żołnierzy z 17 WBZ z Międzyrzecza  i 
czterech z 12 WBOT.
Dystans maratonu  i więcej pokonało 

39  zawodników, w  tym  pełen  dystans 
(104 km) – 6 mężczyzn i 1 kobieta. W 
kategorii  kobiet  zwyciężyła  Jolanta 
Witczak,  a  wśród  mężczyzn  Dariusz 
Skrobała. 

~ Zofia Smolarz 
Prezes Towarzystwa Pamięci  

Gen. J. D. Muśnickiego 

Projekt  był  współfinansowany  ze 
środków Gminy Tarnowo Podgórne
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17 grudnia GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne była go-
spodarzem  II  rundy Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski U15 w Futsalu. Nasi zawodnicy po niezwy-

kle  intensywnym  i  emocjonującym  turnieju  awansowali  do 
kolejnej rundy.  
W turnieju brały udział następujące zespoły: Amber Kalisz, 

Polonia 1912 Leszno, KS Gniezno, Mundial Żary i GKS Tar-
novia. Ostatnie  spotkanie  turnieju  było  spotkaniem  drużyn 
bezpośrednio rywalizujących o awans (Mundial Żary i GKS 
Tarnovia) – kto wygra, ten gra dalej. Od początku inicjatywa 
była po stronie naszego zespołu. Przy wyniku 0:0 nasz bram-
karz obronił rzut karny (drugi w tym turnieju). Ta interwencja 
podbudowała zespół, co przełożyło się na pokonanie zespołu 
Mundial Żary 4:0. Brawa należą się całemu zespołowi oraz 
trenerowi Łukaszowi Stachowiakowi.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Złoto na Mistrzostwach Wielkopolski MMA “ALMMA” w kategorii  Junior 
84kg wywalczył  17  grudnia  Jakub Trawka,  wychowanek GKS Tarnovia. 
Wszystkie walki, które stoczył Kuba, zakończyły się poniżej minuty, co jest 

ogromnym sukcesem, gdyż był  to  jego pierwszy start w zawodach MMA. Warto 
wspomnieć, że wychowanek naszego klubu został wybrany najlepszym juniorem 
zawodów. Trawka obecnie trenuje w klubie „Ankos”, którego założycielem jest An-
drzej Kościelski, u którego zaczynali swoją sportową przygodę tacy zawodnicy jak 
Mateusz Gamrot oraz Borys Mańkowski. Jakub dzięki swoim umiejętnościom i pre-
dyspozycjom został zaproszony do grupy zawodowej w klubie Ankos MMA z którą 
obecnie trenuje co z pewnością przełoży się na kolejne sukcesy. – Dziękuję i gratu-
luję występów całej grupie ankosowej – powiedział po zawodach Jakub Trawka. – 
I dzięki wielkie @hubertlotta_mma za podpowiedzi.

~ GKS Tarnovia
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Futsal: II runda Młodzieżowych Mistrzostw Polski

Złoto dla wychowanka GKS Tarnovia

Do dużego wydarzenia sportowego doszło 10 grudnia 
minionego roku na kręgielni Alfy-Vector w Tarnowie 
Podgórnym – w tym dniu odbył się mecz Ligii Mi-

strzyń w kręglarstwie klasycznym. Mistrzynie Polski zawod-
niczki Alfy-Vector  mierzyły  się  w  rewanżowym  spotkaniu 
z mistrzyniami Węgier – Ipartechnika Gyor.

W  ponad  20-letniej  historii  klubu  Liga Mistrzów w Tar-
nowie Podgórnym gościła po  raz piąty, w  tym po  raz drugi 
w żeńskim wydaniu.
Pierwszy mecz, który odbył  się na kręgielni  Ipartechniki, 

zakończył się wygraną Węgierek 5 – 3. W tym meczu po 3 
punkty za wygrane pojedynki zdobyły zawodniczki obydwu 
klubów, natomiast dodatkowe 2 – za większą sumę „zbitych” 
kręgli  – Węgierki.  Ten  wynik,  przy  rewanżu  na  własnym 
obiekcie, dawał szanse zawodniczkom Alfy na awans do ko-
lejnej rundy.
Szansy na udany rewanż nasz zespół jednak nie wykorzystał, 

wygrywając u siebie tylko dwa z sześciu pojedynków i „zbi-
jając” mniejszą liczbę kręgli. Wynik 6-2 dla Ipartchniki przy-
pieczętował awans naszych rywalek. Nasz zespół w tym dwu-
meczu zagrał w składzie: Aleksandra Bonk, Marta Strzelczak, 
Weronika Torka, Dominika Zygarłowska, Jagoda Dziamska, 
Izabela Torka, Iwona Dziamska oraz Marta Stachowiak. Ich 
trenerką jest Joanna Bonk.   ~ pk
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Champions League w Tarnowie Podgórnym!
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Pasjonaci  crossmintona  z Tarnowa Podgórnego  po  raz 
kolejny reprezentowali nasz lokalny klub, UKS ATLAS, 
w zawodach o randze mistrzostw Polski –  tym razem 

w tzw. nocnym crossmintonie, czyli blackmintonie. Ta wyjąt-
kowa dyscyplina wprawdzie nie została stworzona w Polsce, 
ale to właśnie tu (konkretnie – na plaży w Mrzeżynie) w 2012 
r. zorganizowano pierwszy na świecie turniej blackmintona. 
I  jak dotąd  tylko w naszym kraju organizowane są  regular-
ne zawody w  tej dyscyplinie, od 2019 r. mistrzostwa odby-
wają  się w podwarszawskich Starych Babicach. 10 grudnia 
miał miejsce 4. Babicki Blackminton®OPEN 2022, w którym 
udział wzięli zawodnicy m.in. z Gorlic, Bytomia, Szczecina, 
Brzeszcz, Skawiny, Konstancina-Jeziorny, Warszawy i oczy-
wiście kadra naszego klubu: Joanna KAPŁON, Maksymilian 
KOZICZ, Kamila KOZIELSKA, Błażej KOZIELSKI, Anna 
PARADKA i Małgorzata PARADKA.
Blackminton rządzi się specyficznymi regułami: zawodnicy 

grają na czas na kilku boiskach jednocześnie, używając spe-
ederów wypełnionych specjalnymi świetlikami. Mecze są roz-
grywane w ciemności, a jaskrawe stroje, fluorescencyjne farby 
na określonych częściach ciała sportowców oraz linie wyzna-
czające pola gry są widoczne dzięki odpowiednio rozmiesz-
czonemu oświetleniu UV. Gra w takich warunkach wymaga 
niezwykłej  zręczności,  zwiększonego wysiłku  i wzmożonej 
koncentracji. Z pewnością dla uczestników turnieju jest to wy-
jątkowe przeżycie. A dzięki oprawie świetlnej i muzycznej dy-
namiczna rywalizacja sportowców staje się pasjonującym wi-
dowiskiem dla kibiców zgromadzonych na trybunach.
Kadra Tarnowa Podgórnego zdążyła nas  już przyzwycza-

ić  do wysokich miejsc w zawodach crossmintona. Nie  ina-
czej było i tym razem. Zacięte, ale jakże efektowne, potyczki 

Nasi młodzi  siatkarze  i  siatkarki 
również pokazują na parkietach 
wielkopolski kawał dobrej siat-

kówki. Najpierw 17 grudnia dziewczy-
ny  grające w  trójkach  (rocznik  2011  - 
U11) – Nina Najmowicz, Zosia Jòźwiak 
i Michalina Najderek – zagrały bardzo 
dobrze podczas turnieju eliminacyjnego 
Mistrzostw Wielkopolski Kinder Joy of 
Movement  w  Środzie Wielkopolskiej, 
odnotowując 3 porażki  i 4 zwycięstwa 
na swoim koncie. Następnego dnia, 18 
grudnia, w turnieju tej samej rangi, ale 
w kategorii młodszej dwójek dziewcząt 
(rocznik 2012 i młodsze – U10), rozgry-
wanym w Krotoszynie nasza para, Zo-
sia  Stachowiak  i  Wiktoria  Burmistrz, 
również pokazała na co je stać, zajmu-
jąc bardzo wysokie - II miejsce! Wielkie 
brawa dla Was dziewczyny!

Dwòjki  chłopców  Tarnovii  Volley-
ball  również  pokazały  pazur,  podczas 
turnieju rozgrywanego w dniu 18 grud-
nia  na  parkietach  sąsiedniej  Cerekwi-
cy. Dzięki uprzejmości klubu UKS Li-
der Rokietnica rozegrana została druga 
runda rozgrywek Kinder Joy of Moving 
w kategorii dwójek chłopców (roczniki 
2012 i młodsze – U10). Spośród 3 na-
szych zespołów najlepiej wypadła para 
Bruno Jankowski  i Kacper Pyda, która 
zajęła wysokie 6 miejsce na 16 drużyn, 
a pozostałe dwie ekipy Julek i Kuba oraz 
Gabryś  i  Milan,  mimo  niedużego  do-
świadczenia, walczyły jak lwy o każdy 
punkt i po kilku lekcjach od bardziej do-
świadczonych kolegów, w końcu zdoby-
li upragnione zwycięstwa, porównywal-
ne  pod względem  emocji  do  zdobycia 
Mistrzostwa Świata, zajmując ostatecz-

UKS ALTAS z medalami Mistrzostw Polski 
w Blackmintonie!

w Starych Babicach nasi  reprezentanci zakończyli ze srebr-
nymi i brązowymi medalami. Najwyższe miejsce spośród tar-
nowskich zawodników zajęli Kamila KOZIELSKA i Błażej 
KOZIELSKI, którzy wrócili  ze  srebrem w deblu mix. Brąz 
w tej kategorii zdobyli Anna PARADKA i Maksymilian KO-
ZICZ. Z brązowymi krążkami wrócili również Maksymilian 
KOZICZ  (kat. U18 Boys),  Joanna KAPŁON  (kat. Women) 
i Kamila KOZIELSKA (kat. Women).
Medalistom gratulujemy, wszystkim zawodnikom życzymy 

sukcesów w kolejnych zawodach – być może podczas najbliż-
szych Mistrzostw Świata w Brnie,  zaplanowanych na  czer-
wiec 2023 r. – a tych, którzy nie mieli jeszcze w dłoni rakiety 
do crossmintona, zachęcamy do spróbowania swych sił w tej 
fantastycznej dyscyplinie.

~ UKS ATLAS
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

Minisiatkarze i siatkarki pokazują pazur

nie 12 i 14 miejsce. Brawo również dla 
Was, chłopaki!

~ Tarnovia Volleyball 
Projekt współfinansowany przez Gmi-

nę Tarnowo Podgórne
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~ sport

Dwa dni rozgrywek grupowych i pucharowych, trzeci 
dzień finałowy z pełną oprawą medialną – w wielkiej 
hali, prezentacją zawodników, odegraniem hymnów 

narodowych – to właśnie cel zespołów startujących w dniach 
26-29 grudnia w PVG (Prague Volleyball Games) 2022 Winter 
Edition w Pradze.
Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne, pod wodzą trenera 

Bartka Witkowskiego, wystartowała w PVG po raz pierwszy. 
Chłopcy zaprezentowali się w najmłodszej, łączonej katego-
rii U14/U16 (kategoria łączona dla chłopców z rocznika 2008 
i młodszych). Byliśmy najmłodszą ekipą!
Pierwszy dzień nie potraktował nas łaskawie, bo w rozgryw-

kach nie mógł uczestniczyć nasz  rozgrywający Paweł Lata-
wiec – którego problemy zdrowotne wyeliminowały z rundy 
zasadniczej, a w drugim meczu tego dnia kostkę skręcił pod-
stawowy  środkowy Dawid Machowina,  który wielokrotnie 
swoją siłą ataku pomagał przesunąć szalę zwycięstwa na na-
szą korzyść. 
Turniej oczywiście był bardzo dobrą szansą do sprawdze-

nia się naszych najmłodszych zawodników w pełnowymiaro-
wej 6-sobowej siatkówce (póki co rozgrywają turnieje w tzw. 
czwórkach U12). Niektórzy, jak Maks i Bruno, którzy wsparli 
nas kadrowo z Energetyka Poznań (podziękowania dla trenera 
Jakuba Wądołowskiego!) praktycznie pierwszy raz rywalizo-
wali w tej formie gry siatkarskiej i spisali się wyśmienicie! Za-
jęcie czwartego miejsca dało nam szansę na rywalizację o brą-
zowy medal. 
Drugiego dnia było  jeszcze więcej szans do gry. Chłopcy 

zagrali świetne spotkanie z kolegami z Jastrzębskiego Węgla 
ulegając im nieznacznie w końcówkach wyrównanych setów 
27:25 oraz 25:20 (zespół JWG był zbudowany ze starszego 
rocznika 2009 i trzon oparty o wicemistrzów Polski z czwórek 
z poprzednich finałów rozgrywek minisiatkówki!).

Na deser chłopacy rozegrali finałowy mecz o trzecie miejsce 
z zespołem z Austrii – UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn 
MU16, z którym w rundzie zasadniczej odnotowali porażkę. 
Tym razem już z Pawłem Latawcem jako rozgrywającym na 
pokładzie  i  świetnie dysponowanym Witkiem Witkowskim, 
który wracając po kilkumiesięcznej kontuzji rozstrzelał prze-
ciwników atomową zagrywką i atakami, oraz dotrzymujący-
mi im kroku Wojtkiem Witkowskim, Wiktorem Wiśniewskim, 
Maksem Hoffmannem, Mikołajem Pydą, Brunem Hormazábal 
Baeza i wciąż kontuzjowanym Dawidem Machowiną nie dali 
szans i wygrali pewnie mecz o brąz 2:0, w obu setach nie po-
zwalając wyjść przeciwnikowi z 15 punktów. 
Dzień finałowy, mimo że już bez udziału naszego zespołu, 

dał naszym chłopakom wiele emocji i motywacji do dalszej 
pracy, aby za rok to oni zagrali o złoto przy tak niesamowitej 
oprawie rozgrywek.
Teraz parę dni przerwy, a młodzicy  już zaraz po Nowym 

Roku czyli 7 stycznia wraz z trenerem Piotrem Skrokiem na 
czele, zagrają swoje spotkania w Turku i mają bardzo trudne, 
ale realne zadanie, aby wywalczyć awans do baraży o Finał 
Mistrzostw Wielkopolski.  Minisiatkarze natomiast (kategoria 
„czwórek” U12) – już 15 stycznia rozegrają 3 rundę zawodów 
fazy  rozszerzonej Mistrzostw Wielkopolski  - Kinder  Joy of 
Movement i to u siebie w Tarnowie Podgórnym w hali OSiR 
ul. Nowa 15, w których obecnie są niezagrożonym liderem. 
Pełni  optymizmu  i  pozytywnej  energii wkraczamy  zatem 

w Nowy Rok 2023, który miejmy nadzieję, przyniesie niejed-
no zwycięstwo, a na końcu drogi oby niejeden tytuł mistrzow-
ski w województwie i kraju na hali i piachu!

~ Tarnovia Volleyball
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

III miejsce w Pradze
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne, reprezentowana przez Wójta, ul. Poznańska 115, 62-080 
Tarnowo Podgórne;
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl;
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.tarnowo-pod-

gorne.pl/tarnowo/biuletyn-informacji-publicznej/ochrona-danych-osobowych.html
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/ochrona-danych-osobowych/

~ ogłoszenia

WZP.6721.22.2022
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/878/2022 z dnia 26 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów działek nr 25 i 26/57 przy ulicy 
Szkolnej w Chybach.
Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LI/878/2022 z dnia 26 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działek nr 25 i 26/57 przy ulicy Szkolnej 
w Chybach, w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, gdyż przedmiotowa zmiana planu miej-
scowego  stanowi  niewielką  modyfikację  dotychczasowych  doku-
mentów i nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Zgodę  na  odstąpienie  od  procedury  strategicznej  oceny  oddziały-
wania na środowisko wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Poznaniu.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w siedzibie 

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą telefoniczną (tel. 

61-89-59-269)  lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: 
wzp@tarnowo-podgorne.pl.  Informacje  o  przebiegu  postępowania 
można również śledzić na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://
bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi w projekcie 

planu miejscowego, odbędzie się w dniu 06 lutego 2023 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-

niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania 
uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania 
pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz  studium”,  co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji. 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte w  projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki  organizacyjnej  i  adresu  oraz  oznaczenia  nieruchomości, 
której uwaga dotyczy.
Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-

górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 marca 2023 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-

nowo Podgórne.

WZP.6721.1.2021
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, 
dla działki nr 26/1 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej 
oraz dla terenu przy ul. Szkolnej – część II

Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego w Rumianku, dla 
działki nr 26/1 przy ul. Nowej, dla dz. nr 56 przy ul. Parkowej oraz 
dla terenu przy ul. Szkolnej – część II wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 30 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w siedzibie 

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13, drogą telefoniczną (tel. 
61-89-59-269)  lub drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres: 
wzp@tarnowo-podgorne.pl.  Informacje  o  przebiegu  postępowania 
można również śledzić na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pod adresem: http://
bip2.tarnowo-podgorne.pl.
Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami  przyjętymi w  projekcie 

planu miejscowego, odbędzie się w dniu 13 lutego 2023 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania 
uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania 
pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz  studium”,  co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji. 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte w  projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki  organizacyjnej  i  adresu  oraz  oznaczenia  nieruchomości, 
której uwaga dotyczy.
Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-

górne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w formie 
elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres wzp@
tarnowo-podgorne.pl). 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-

nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, oraz składać uwagi do wyżej wy-
mienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. 
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 

marca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.



50    | sąsiadka~czytaj |  styczeń 2023

~ ogłoszenia

WGN.6840.5.2022
Na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899) oraz § 13 Roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. 
U. z 2014r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVII/975/2022 z dnia 23.08.2022r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki niezabudowanej w Lusowie
Obręb Nr  dział-

ki
Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza  

(wliczona stawka 23%VAT)
Wysokość wadium Postąpienie  mini-

malne
Lusowo,  
arkusz mapy 1

176/53 1507m2 PO1P/00205543/9 470.000,00 zł brutto (słownie: 
czterysta siedemdziesiąt tysię-
cy złotych) 

23.500,00  zł  (słownie: 
dwadzieścia  trzy  tysiące 
pięćset złotych)

nie mniej niż 1% ceny 
wywoławczej 

Przeznaczenie 
nieruchomo-
ści:

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusowie – osiedle Przylesie, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXV/421/2012 z dnia 11 września 2012r., działka położona w Lusowie, o nr 
ewid. 176/53 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi – symbol 17MN/U.

Opis  
nieruchomo-
ści:

niezabudowana działka gruntu, narożna położona w Lusowie przy ul. Z. Plucińskiego a W. Pniewskiego, posiada kształt fo-
remnego wieloboku ze ściętym narożnikiem tzw. trójkątem widoczności, teren płaski, porośnięty trawą oraz drzewami samo-
siejkami. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Brak obciążeń 
związanych z ograniczonym prawem władania nieruchomością.
Uzbrojenie terenu – w zasięgu dostępne są przyłącza: energetyczne, gazowe oraz woda.

Forma zbycia sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje 
dodatkowe:

nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe;
cena sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt 33 i art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od to-
warów i usług (t.j., Dz.U. z 2022r., poz. 1137);
zapłata ceny musi zostać uiszczona najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży – aktu notarialnego.

Pierwszy przetarg odbędzie się 23 lutego 2023r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 21, w budynku C przy ul. Poznańskiej 94 - Urzędu Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie 
komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do do-
konania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem/upoważ-
nieniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w re-
jestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).
Wadium należy wnieść przelewem najpóźniej do 17 lutego 2023r. (piątek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING 

Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441 w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na sprzedaż działki o nr ewid. 
176/53 obr. Lusowo” 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu i zaksięgowania środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłata 

wadium powinna jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której dotyczy. Wpłacone wadium osoby, która wygrała 
przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy. Wpłacone wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż przed upływem 
3 dni roboczych od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021r. poz. 1899) upłynął w dniu 3 stycznia 2023r. 
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Mapa gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania dostępne 

są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl
Dodatkowe informacje można pozyskać: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 

pok. 6, tel. 61-89-59-261 lub 289, e-mail: wgn@tarnowo-podgorne.pl

WZP.6721.7.2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowie 
pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Kościelną 
i Graniczną.
Na podstawie art. 17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 1029 z późn. 
zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prze-
źmierowie pomiędzy ulicami: Leśną, Brzoskwiniową, Składową, Ko-
ścielną i Graniczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie pla-

nu miejscowego, odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 r. o godz.15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-

niami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na od-
ległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania 
uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania 

pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Udział w dysku-
sji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony w BIP Gminy Tarnowo 
Podgórne w zakładce „Planowanie przestrzenne / Ogłoszenia w spra-
wie planów miejscowych oraz  studium”,  co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji. 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym,  każdy,  kto  kwestionuje  ustalenia  przyjęte w  projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki  organizacyjnej  i  adresu  oraz  oznaczenia  nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 
Uwagi  należy  składać  na  piśmie  w  Urzędzie  Gminy  Tarnowo 

Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne lub w for-
mie elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną (na adres 
wzp@tarnowo-podgorne.pl).  Jednocześnie,  w  związku  z  postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją 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 31 marca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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• DAM PRACĘ
• Poszukujemy pracownika na pełen 
etat - od zaraz - osoba sprzątająca 
w zakładzie poligraficznym POL-MAK 
w Batorowie. Tel. 61 654 55 50
• Szukam niani na pełen etat (7/8 go-
dzin od pon. do piąt.) od marca br. 
dla rocznej dziewczynki, w Lusowie. 
Bardzo proszę o kontakt zaintereso-
wane panie (tel. 504 110 241)
• SZUKAM PRACY
• Podejmę się prac ogrodowych, 503 
008 671
• Wykonam wszystkie prace ogrodo-
we, potnę drzewo. Tel: 667 069 745

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

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

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 000 egz.; Numer zamknięto: 11.01.2023 r.

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

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

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

tel. 602 150 364
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: WOŚP

Przyjmę młodego 
instalatora sanitarnego 

lub do przyuczenia.
tel.: 603 118 115

Dwuteownik 180,  
długość 420 cm  

- sprzedam za pół ceny

tel.: 882 55 12 17

Firma sprzątająca  
podejmie współpracę.
tel.: 667 335 197

Stylista Wizażysta 
– udzieli porady –
tel: 691 693 542

Zarządzanie emocjami
oraz wsparcie sportowców

w budowaniu pewności siebie
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

Naszej Koleżance

Marii Leopold
Serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci syna 

Grzegorza

Składają 
Zarząd i Członkowie Klubu Seniora 

w Tarnowie Podgórnym 

Pani

Teodorze Mizera
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY

składają koleżanki i koledzy
z klubu Seniora w  Rumianku

USŁUGI BUDOWLANE
REMONTY MIESZKAŃ 

kompleksowo
PŁYTKI, PANELE, 
SZPACHLOWANIE, 

MALOWANIE
SKŁADANIE MEBLI

730 877 831

Nie umiera ten,  
kto pozostaje w sercach bliskich... 

Naszemu uczniowi  

- Frankowi Lesickiemu z Rodziną
Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy

składa kadra Publicznej Szkoły Podstawowej  
Akademia Pitagorasa w Baranowie

KOREPETYCJE CHEMIA
WSZYSTKIE POZIOMY

603960649

DRZEWA
wycinanie i przycinanie

tel. 608 443 604

Zapraszamy do korzystania z usług 
w sprzedaży, kupnie, najmie

Poszukujemy do zakupu: mieszkań, 
domów i działek

www.suszkaisyn.pl
Od 20 lat na rynku nieruchomości

tel.: 605 13 85 13  ul. Rynkowa 75c/106, Przeźmierowo 
biuro@suszkaisyn.pl (Zielony Pasaż - I piętro

Suszka i Syn Nieruchomości

BIURO
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,

DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

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

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

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

Stowaryszenia „Roktar”.
Z dopiskiem „Cel szczegółowy”

KASIA MUCHA
KRS: 0000316203

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

Kasia z mamą

Kasia od urodzenia choruje na 
mózgowe porażenie dziecęce 

i padaczkę.

 Państwu  

Marzenie i Markowi 
Świerczyńskim
Wyrazy szczerego żalu

i współczucia z powodu śmierci 

matki i teściowej
przesyłają

Dyrektor oraz współpracownicy
Szkoły Podstawowej w Baranowie
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Masaże Tajskie

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

ul. Rynkowa 146, Przeźmierowo

• Wykwalifikowane Masażystki z Tajlandii

• Promocyjne ceny

• Masaże dla par

•  Zabiegi SPA tylko oryginalnymi 

produktami z Tajlandii
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OKNA • ROLETY
NAPRAWA
665 356 318

Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

N AU K A  J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

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

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

Profesjonalnie i Szybko
Poznań & Warszawa

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 -2300,-
➲ kostka
➲ miał -2150,-

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

SALON
MODY 
MĘSKIEJ

TARNOWO PODGÓRNE 
UL. POZNAŃSKA 100B  

KOM. 697 703 200

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH
 www.pwprojekt.pl   

 biuro@pwprojekt.pl

  601 70 55 41

 Rynkowa 148, Przeźmierowo

GRAFIKA
DRUK

FOTOGRAFIA REKLAMOWA

REKLAMA POLIGRAFIA
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BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

• BEZPŁATNA POMOC PRZY
ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

BIURO RACHUNKOWE

KAIZEN
• USŁUGI KSIĘGOWE

• OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA •

ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ •

PIERWSZY MIESIĄC
OBSŁUGI 50% RABATU!

BARANOWO, UL. SŁONECZNA 12
TEL. 667 117 377

WWW.BIURO-KAIZEN.PL

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

UL. ROLNA 8

600 45 37 27

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

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

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”

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

lek. wet. Michał Woliński

Zapraszamy
61 8154 813, 530 769 270 www.gkcosmetics.pl

Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

REKLAMA 0010391698

ODCHÓW I SPRZEDAŻ
KUR NIOSEK 

  Gąsawy, ul. Działkowa 21, 
64-500 Szamotuły 

 693 867 626  

   www.kurypl.pl

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KÄRCHER

609 036 745

Pranie oraz czyszczenie
dywanów, wykładzin,
mebli tapicerowanych

Chcesz mieć kreskę fresh? Odwiedź Devillebarber  
i wybierz swojego barbera! Zapraszamy!!!

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76, tel. 518 574 380
Jesteśmy dla was otwarci w godzinach  

od pon-pt. 10-20 i w sob. 11-18

Twój barber
ZNAJDŹ NAS facebook
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PSYCHOLOG
www.malgorzataremlein.pl

tel. 660 140 488

ASERTYWNOŚĆ

KÄRCHER

607 95 11 50

• PRANIE
• CZYSZCZENIE
• USUWANIE 
  PLAM

Malowanie
Szpachlowanie

Panele

600 45 37 27
15 lat doświadczenia

CHIŃSKIE CENTRA HANDLOWE

ZAPRASZAMY!

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

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

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

Czynne: pon- pt 9.00-17.00PRALNIA CHEMICZNA

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 693 721 394, 600 216 964

MALOWANIE

604 345 047

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

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

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

Ujęcia z
drona

Studio Graficzne
Strony www    Ulotki    Banery    Kalendarze    Pieczątki

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

Oklejanie pojazdów    i inne    

.
.

. . .. . .. .

. . . .

. . .

.

.

logo

twoje

Zdjęcia do dokumentów
Dowodowe   Paszportowe   Prawa jazdy   Legitymacyjne   Wizy

Dyplomowe   Karty pobytu   PESEL   i inne  

Zdjęcia produktowe
Ujęcia dronem   Sesje   Imprezy okolicznościowe   Zdjęcia biznesowe

logo

lub zdjęcie

. . .

Przeźmierowo - PASAŻ
ul. Rynkowa 75c

725 405 000 785 775 477
centrumreklamowe.com.pl

FOTOGRAF
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USŁUGI 
OGRODNICZE

UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ

607 668 942

PSIGROOM:
• strzyżenie • trymowanie • kąpiele •
• pielęgnacja oczu, uszu •
• obcinanie pazurów • wyczesywanie •
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego psa

Zapraszamy
do salonu

pielęgnacji psów

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

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

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

O szczegóły pytaj sprzedawcę.

Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 800-1800

Sobota 900-1400

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

USŁUGI 
BRUKARSKIE

• układanie  
kostki brukowej

• granitu 
• płyt gresowych 

• odwodnienia

tel. 537 700 281

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

Podnośniki 
koszowe

tel. 608 443 604

PSYCHOLOG
ZABURZENIA LĘKOWE
www.malgorzataremlein.pl

660 140 488

OKNA I DRZWI

                       513 035 741
Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

www.wist.poznan.pl

• Rolety - naprawa
• Moskitiery
• Roletki
 
• Szyby - wymiana
   materiałowe

WISTkom.

HIT!!!  RABAT NA 
DOSZCZELNIANIE OKIEN!
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bańki
hipnoza

access bars
refleksologia
aromaterapia

Borówkowa 19a, Przeźmierowo naZdrowie
723 444 837

zarezerwuj na:
nazdrowie.booksy.com

 

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

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

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)

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

Zapraszamy na zabawy karnawałowe:
11  oraz 18 lutego!!!

WESELA • IMPREZY RODZINNE 

STRZYŻENIE DAMSKIE-MĘSKIE, 
FARBA, BOTOX, KERATYNA, 
MANOPLASTIA, 
MODELOWANIE…

FRYZJERSTWO MOBILNE

 608-430-638
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

www.welten.pl,  e-mail: biuro@welten.pl

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

WELTENWELTEN

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ

W KAŹMIERZU
PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)

TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00

SOB.: 07:00 - 14:00

UL. SZKOLNA 2B, ROKIETNICA

  

Tysiące najnowszych modeli okularów

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

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

 

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

� 696 696 332

NA OPRAWKI

Umów się na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Telefonicznie lub na stronie: visionoptyk.pl/rezerwacja
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