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Biuro napraw telefonów
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne

061 81 46 997

Komenda Miejska Policji (Poznań)

061 841 56 11

Straż Gminna
Tarnowo Podgórne

Komenda Miejska Straży Pożarnej

061 814 79 86
0696 062 691
0602 340 757
0696 062 679
061 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna
Tarnowo Podgórne

061 814 69 98
0502 34 50 80

Zadzwonił pierwszy dzwonek, wakacje się skończyły. Nie da się
ukryć, że lato już za nami. A koniec lata nieodłącznie kojarzy się
z dożynkami. Stąd na łamach sąsiadki~czytaj obszerne relacje
ze Święta Plonów w Górze, Ceradzu Kościelnym i Lusowie (te
ostatnie tradycyjnie połączone były z Powiatowym Przeglądem
Zespołów Folklorystycznych). Rok temu rozpoczęliśmy akcję pomocy
Balcarzowicom - zapraszamy na reportaż z otwarcia odbudowanego
przedszkola. W numerze przedstawiamy relacje z wakacyjnych
wyjazdów i wycieczek. Zapraszamy także do przeglądu najświeższych
informacji o realizowanych inwestycjach.
Otrzymaliśmy wiele opinii na temat nowego wyglądu gazety.
Za wszystkie spostrzeżenia, przekazane mailem czy osobiście
serdecznie dziękujemy.
Pozdrawiam
Redaktor naczelna ~ Agnieszka Rzeźnik

Spółka Lekarska Tarnowo Podgórne

061 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

061 816 39 00

Lusówko

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

061 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

061 652 41 17

Nowe i wyremontowane
sale lekcyjne

Posterunek energetyczny: Kiekrz

061 848 28 62

Posterunek energetyczny:
Tarnowo Podgórne

061 814 63 80

Komunikacja TPBUS

061 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP KOM Tarnowo Podgórne

061 814 64 30

Serwis wod-kan

0507 024 046
0507 024 047
0507 024 048
94 83

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ
ENERGIA (numer całodobowy)
Starostwo Powiatu Poznańskiego

061 841 05 00

Urząd Pocztowy
w Tarnowie Podgórnym

061 896 63 92-4
fax 061 896 63 95

Urząd Pocztowy nr 3
w Tarnowie Podgórnym

061 816 85 90
061 816 85 91

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie

061 652 41 92

Urząd Pocztowy w Przeźmierowie
ul. Modrzewiowa 12

061 651 21 12
fax 061 652 40 93

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie
Vet Agro Service
po 15

067 216 57 50
067 216 45 97
067 255 48 81

Muzeum Powstańców Wielkopolskich

061 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 061 814 62 21, fax 061 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki 9.00-17.00; wt., śr., czw., pt. 7.30-15.30
Wójt Gminy - Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 14.30-16.30; w czwartki 14.00-15.15
Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat
przyjmuje: w pon.15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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W

poniedziałek, ostatni wakacyjny dzień,
nastapił częściowy
odbiór budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku. Wyremontowano cały budynek oraz wybudowano 4 sale lekcyjne wraz z
zapleczem.
Wykonawcą robót jest Zakład
Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski z Poznania.
Prace przewidziane w tzw. pierwszym etapie rozbudowy szkoły zostaną ukończone w połowie
grudnia.
~ARz

Wyremontowana
fot. archiwum
sala

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zaprasza mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne
do uczestnictwa w siódmej edycji
Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne.
Regulaminy i zgłoszenia poszczególnych konkurencji
dostępne są na stronie www.osir.pl w zakładce POBIERZ
Pierwszą konkurencją jest strzelanie,
które odbędzie się 27 września 2009 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 września br.

pytanie do wójta
Czy młodzież skazana jest na nudę? Dlaczego nadal kurzy Batorowska?
- odpowiada Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka
Mam pytanie związane z młodzieżą zamieszkującą
naszą Gminę. Gdzie ona może się spotykać? Na
boisku szkolnym jest brana za meneli, w parku
spisywana przez Straż Gminną. Młodzież głównie
spotyka się w większych grupach, a raczej nikt
nie ma warunków w domu, aby przyjąć np. 20
młodych energicznych ludzi. Proszę Panie Wójcie
o odpowiedź, gdzie w Przeźmierowie może spotykać
się młodzież??!! W sąsiedniej gminie właśnie
otwarta została dyskoteka dla takich ludzi - czy nie
powinien Wójt brać przykładu?

Od ponad roku jestem mieszkańcem Batorowa,
przy ul. Batorowskiej, która została w ostatnim
czasie utwardzona. Efekt jest taki, że kierowcy
urządzają sobie rajdy z prędkością 60 – 80 km / h,
a kurz powstający po ich przejeździe uniemożliwia
normalne życie. Samochody, domy, roślinność
wyglądają jak po przejściu burzy piaskowej.
Proszę o zainstalowanie progów zwalniających
i ograniczenie prędkości. W tej chwili życie na
naszym osiedlu jest udręką.

M

oim zdaniem jest wiele możliwości spędzenia wolnego czasu
na terenie naszej Gminy - również dla młodzieży. Są oferty
przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury służące rozwojowi intelektualnemu, kulturalnemu i odnajdowaniu ukrytych talentów. Jest wiele klubów sportowych propagujących szereg rozmaitych
dyscyplin. Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje olbrzymią bazą sportową (hale sportowe, fitness – cluby, boiska przeznaczone do różnych
dyscyplin, korty tenisowe itp.). Te obiekty służą mieszkańcom w każdym wieku. Stowarzyszenia i grupy zorganizowane korzystają z pomieszczeń Domów Kultury, obiektów OSiR-u czy świetlic wiejskich.
Możliwości spędzenia wolnego czasu jest – jak widać – wiele.
Dla wszystkich swe podwoje otwierają kawiarnie, puby czy inne kluby. To prawda - nie ma na terenie naszej Gminy dyskotek. Prowadzenie tego typu lokali nie należy jednak do zadań Gminy, a jest rodzajem
działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby czy podmioty
prywatne. Przed laty mieliśmy dyskotekę w Tarnowie Podgórnym, ale
ze względu ma protesty mieszkańców została ona zamknięta.
Jeszcze raz proponuję zapoznać się z ofertą naszych instytucji kulturalnych i sportowych tym bardziej, że rozpoczął się rok szkolny i zajęcia właśnie ruszają.

R

emont ulicy Batorowskiej na odcinku przylegającym do Państwa osiedla to realizacja wniosku złożonego na zebraniu wiejskim. Składający ten wniosek uzasadniali konieczność wykonania prac tym, że kierowcy, omijając nierówności na ulicy, korzystali z
drogi wewnętrznej wzdłuż „szeregowca”. Zdaniem wnioskujących ten
proceder stanowił zagrożenie i uciążliwość dla mieszkańców. W Planie
Rozwoju Lokalnego ulica Batorowska nie jest przewidziana do wybudowania nawierzchni, dlatego przeprowadzono utwardzenie tłuczniem.
Niestety na takiej nawierzchni nie montuje się progów zwalniających.
Zainstalujemy tam znaki ograniczające prędkość. Poleciłem także Straży Gminnej zwrócić uwagę na zdyscyplinowanie kierowców. W przyszłości możemy również zawiesić tablice ostrzegające o pyle i kurzu –
takie jak są teraz w Przeźmierowie.

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Wystarczy napisać na adres:
redakcja@tarnowo-podgórne.pl
lub www.tarnowo-podgorne.pl/pytaniadowojta
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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reportaż

Gruzowisko: przed rokiem z wielu domów zostało niewiele

Tadeusz Czajka, Donald Tusk. Wójt prezentuje
„Księgę Darczyńców” z Gminy Tarnowo Podgórne

Minął rok od przejścia tornado przez Opolszczyznę. Samochód z delegacją Gminy Tarnowo Podgórne wjeżdża do Sieronowic. Widzimy nowe domy, uporządkowane obejścia. Jedziemy do Balcarzowic, którym pomagali mieszkańcy, firmy i instytucje naszej Gminy. Kikuty drzew i kontenery mieszkalne są świadectwem
tego, co się wydarzyło. Rozmowy z mieszkańcami uświadamiają nam, że żywe są nadal wspomnienia.

Rok po tornado

W

śród czekających w Sieronowicach
stoi Jerzy Osadnik z córką Ewą. Pozwala nam zaparkować auto na swojej posesji. Pokazuje film, który nagrał 15 sierpnia przed rokiem. - Trąba powietrzna szła
prosto na nas - mówi. – Widziałam, jak to wszystko
leciało. Dobrze, że przyszła pomoc – dodaje stojąca
przy płocie sędziwa Edetralda Grabiec. Mieszkańcy wyszli przed domy, żeby zobaczyć gości, jakich
nieczęsto się tu widuje. Razem z dziennikarzami,
przybyłymi już na obchody delegacjami i oficerami
BOR-u, tworzą „komitet powitalny”. W drodze jest
premier. Wszystkim udziela się atmosfera wyczekiwania. Co pewien czas ktoś woła: - Jadą! i kieruje
spojrzenia, kamery i mikrofony w lewo lub prawo.
Wkrótce przyjeżdża delegacja rządowa, wychodzi
Premier. Oblegają go dziennikarze, udziela wywiadów. Idzie przez wieś w asyście ministrów Schetyny
i Grasia oraz „borowików”. Rozmawia z mieszkańcami. Bierze udział w symbolicznej „parapetówce”.
Jedziemy do Balcarzowic. Byliśmy w tej wsi w zeszłym roku, żeby pomóc. W tym roku jesteśmy, żeby
wspólnie świętować. Wita nas, a zarazem cieszy, widok
odbudowanego przedszkola i wiaty. – Niewiarygodna przemiana. Wszystko nowe. Wciąż mam w pamięci krajobraz, jaki tutaj zastaliśmy podczas pierwszej
naszej wizyty – mówi Ewa Noszczyńska – Szkurat,
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne.
Gmina Tarnowo Podgórne przekazała 150 tys. zł. na
Oddział w Balcarzowicach Publicznego Przedszko-
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la w Jaryszowie. - 100 tysięcy pochodziło z budżetu naszej Gminy,
a 50 tysięcy ze zbiórki społecznej,
której finał miał miejsce podczas
Koncertu Noworocznego’2009
w Tarnowie Podgórnym – wyjaśnia Tadeusz Czajka, Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne. - Wiedziałem,
że Balcarzowice dotknęła tragedia, że budżet pozwala nam na to,
żeby pomóc – mówi Jacek Stypiński, inicjator akcji „Pomoc dla
Balcarzowic”, radny Gminy Tarnowo Podgórne i Sołtys Przeźmierowa. Oglądaliśmy z podziwem
budynek, pomieszczenia, wiatę.

Podczas, gdy delegacja rządowa
przechodziła główną ulicą Balcarzowic, przy wiacie trwały rozmowy o tym, co było i o tym, co jest.
- Z jednego domu zerwało dach,
a na balkonie drugiego nadal stały
donice z kwitnącymi pelargoniami.
Ta krowa, która skubie teraz trawę na łące obok nas, przeżyła, ale
drugą porwało – mówi ks. prałat
dr Arnold Drechsler, od 19 lat dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.
Tadeusz Kauch, Burmistrz Gminy
Ujazd i Teresa Ćwielong, Sołtys
Balcarzowic są nadal pochłonięci
przygotowaniami. Widać, że bardzo

Balcarzowice i Sieronowice odwiedził Premier

reportaż

Tak wyglądało przedszkole podczas pierwszej naszej wizyty na
Opolszczyźnie (2008)

Trąba powietrzna połamała drzewa, pourywała
gałęzie, miejscami zostawiła nagie pnie

… a tak wygląda po odbudowie (2009

Jedna z symbolicznych cegieł trafiła do Tarnowa
Podgórnego. Jest wystawiona w Urzędzie Gminy

im zależy na tym, żeby wszystko
było zapięte na ostatni guzik. Jeszcze przed obiadem, kawą i ciastem
rozmawia z nami jej mąż, Edward
Ćwielong: - Moja stodoła ocalała.
Był w niej ołtarz z Bożego Ciała,
ale obok nic nie zostało. Przedszkole stoi na tych samych fundamentach, ale jest nowe. Balcarzowice i Sieronowice to w znacznej
części wsie zbudowane od nowa.
Wkrótce przybywa ekipa rządowa. Rozpoczyna się uroczystość.
Pamiątkowe „cegły”, pochodzące
z gruzowisk, trafiają do rąk przedstawicieli tych, którzy nieśli pomoc poszkodowanym: przedstawi-

cieli władz, służb, delegacji. Przed
obiadem nadarza się sposobność
na rozmowę Wójta Czajki z Premierem, który z zainteresowaniem
ogląda „Księgę Darczyńców”
z Gminy Tarnowo Podgórne.
Oficjalnym mowom towarzyszy radość i wzruszenie. - Jestem
bardzo wzruszona. Bardzo Wam
dziękuję. To była ważna lekcja
człowieczeństwa – mówi Sołtys
Ćwielong, wręczając Premierowi
różę. - Trzeba podziękować wszystkim Polakom, bo to były pieniądze
podatników. Wszyscy rozumieją, że w takich sytuacjach trzeba
pomóc – podsumowuje Premier.

Ewa Noszczyńska – Szkurat, Tadeusz Czajka i Jacek Stypiński nie kryją
podziwu wizytując pomieszczenia nowego przedszkola - świetlicy

Pamiątkowa „cegła” wraz z podziękowaniami trafia na ręce
Tadeusza Czajki, Wójta Gminy Tarnowo Podgórne: - To podziękowanie należy się wszystkim
mieszkańcom Gminy Tarnowo
Podgórne, którzy tak chętnie włączyli się w pomoc. Wójt przekazał
Sołtys Ćwielong Księgę, zawierającą sto kilkadziesiąt wpisów
tych, którzy włączyli się w akcję.
Śląskie kluski, pieczeń i modra
kapusta w towarzystwie ludzi, do
których wróciła nadzieja, wszystkim smakowały wybornie.
~ Adam Mendrala
Zdjęcia: A. Rzeźnik i A. Mendrala

Edward Osadnik z córką Ewą na tle nowego domu.
W pamięci telefonu wciąż przechowuje film, który
dokumentuje atak tornado
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości

 Inwestycja zakończona
6

Góra

Wspaniała zabawa

Baranowo
 Faszynowanie starego i nowego koryta
cieku Przeźmierki

 Trwa procedura przetargowa na realizację kompleksu boisk przy Gimnazjum

 W trakcie opracowania dokumentacja

projektowa usunięcia kolizji gazowej
w związku z budową ul. Lipowej

Ceradz Kościelny
 Trwa remont świetlicy
 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę placu zabaw

 Trwa procedura przetargowa na wyko-

nanie nawierzchni ulicy Kalwowskiej
oraz remontu chodników i parkingu
w centrum wsi

 Zakończono projekt organizacji ruchu

dotyczący wykluczenia przejazdu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej
powyżej 16 ton i rozpoczęto stawianie
oznakowania

 Opracowano projekt oświetlenia ul. Piaskowej

Batorowo

K

Goście, którzy przyjęli zaproszenie na dożynki

ilkuletnia tradycja organizowania dożynek w Górze to dla
mieszkańców i zaproszonych gości wspaniała zabawa
z dobrym poczęstunkiem. Gospodarzami święta plonów w tym roku
byli Justyna i Jarosław Szymkowiakowie, a bochen chleba otrzymał Wójt Gminy Tadeusz Czajka.
Pogoda dopisała, więc mieszkańcy licznie przybyli. Społecz-

fot. archiwum

ność Góry to prawdziwa duma
dla sołtysa – wspaniale pracują,
bawią się, dbają o wygląd swojej
miejscowości.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Radzie Sołeckiej, mieszkańcom, sponsorom
i wszystkim tym, którzy pracowali przy przygotowaniu naszych dożynek.
Sołtys Wanda Grygier

 Zakończono budowę oświetlenia ul. St.

Ceradz Kościelny

 Zakończono budowę chodnika na ul.

Dziękowano za plony
i dzielono się chlebem

Batorego
Widok

 Wybrano wykonawcę na wykonanie
oświetlenia ul. Zakrzewskiej

 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę placu zabaw



Ogłoszono przetarg na asfaltowanie ulicy Brzask

Chyby
 Zakończono budowę boiska przy ulicy
Szkolnej



/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

 Przetarg trwa

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

Przygotowanie do przetargu budowy
kanalizacji deszczowej i nawierzchni
ulic Ogrodowa, Piaskowa i Kwiatowa

Góra
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne



W trakcie jest procedura przetargowa
na modernizację ul. Poznańskiej, budowa chodnika i poszerzenie (realizacja
Zarząd Dróg Powiatowych)
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Sołtysi niosą chleb

W

niedzielę, 30 sierpnia, odbyły się Dożynki w Ceradzu Kościelnym. Uroczystości rozpoczęła
msza święta w Kościele św. Stanisława, następnie na placu nieda-

fot. MP
leko parafii dziękowano za plony
i dzielono się chlebem. Wszystko
w radosnej atmosferze przy występach „na żywo”, loteriach fantowych i ekologicznych smakołykach
~MP

aktualności
Lusowo

Dożynki
u Księdza

P

iękne niebieskie niebo przywitało wszystkich, którzy skorzystali
z zaproszenia i przybyli
w ostatnią wakacyjną niedzielę
do Lusowa na dożynki „U Księdza za płotem” połączone tradycyjnie z X Jubileuszowym Powiatowym Przeglądem Zespołów
Folklorystycznych.
Impreza należała do udanych.
Po mszy świętej w kościele pw.
św. Jadwigi i św. Jakuba, podczas
której poświęcone zostały dożynkowe wieńce, przeszliśmy na
plac. Obejrzeliśmy pokaz tradycji związanych z tym rolniczym
świętem w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”.

Zespół „Wołyń”
z Ukrainy zachwycił
brawurowym występem
Chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów został przekazany na ręce Posła na Sejm Waldy
Dzikowskiego, Starosty Powiatowego Jana Grabkowskiego, Wójta Gminy Tadeusza Czajki i Przewodniczącej Rady Gminy Ewy
Noszczyńskiej - Szkurat. Z życzeniami „Oby chleba nam nie
zabrakło...” goście dzielili się nim
z uczestnikami widowiska.
Tuż po 13 występem naszego
Zespołu „Modraki” rozpoczął się
X Jubileuszowy Przegląd Zespołów Folkorystycznych. Kolorowe
spódnice wirowały w kolejnych
tańcach, echo niosło wielkopolskie opowieści i przyśpiewki, a na
straganach wsie z parafii lusowskiej zapraszały na wielkopolskie
jadło... Wieczorem wystąpił zespół
„Wołyń” z Ukrainy.
~ ARz
fot. A. Mendrala, J. Pluciński
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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 Przygotowywanie dokumentacji

Góra

/

aktualności

 W trakcie opracowania dokumentacja



Trwają przygotowania do realizacji
oświetlenia ulicy Poznańskiej

Jankowice
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Wybrano wykonawcę na budowę ul.
Parkowej wraz z kanalizacją deszczową

 Wybrano wykonawcę na wykonanie remontu dachu Pałacu

 Przetarg trwa

 Trwa procedura przetargowa na rozbu-

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

na budowę ścieżki pieszo-rowerowej
Jankowice – Tarnowo Podgórne oraz
Jankowice – Ceradz Kościelny

Kokoszczyn

8

Pobudzaliśmy apetyt
na rowerowe safari

 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

dowę placu zabaw

 W opracowaniu dokumentacja na budowę chodnika na ulicy Dworcowej

Lusowo
 Trwają prace przy przebudowie ulicy
Nowej



Wybrany wykonawca na zagospodarowanie plaży w Lusowie

 Wybrano wykonawcę na budowę oświetlenia ul. Zakrzewskiej (Batorowo)



Opracowano projekt oświetlenia ul. Zakrzewskiej od ul Nowej ( błędnie podano
poprzednio ul. Grzybową) do ul. Przylesie

 W opracowaniu dokumentacja projektowa budowy ul. Przylesie

 W przygotowaniu przetarg na budowę
ul. Świt

Lusówko
 Wykonano boisko do siatkówki
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

– zakończono I etap realizacji – wykonano remont kapitalny starego budynku
i oddano 4 sale lekcyjne w nowym dobudowanym budynku

 Wybrano wykonawcę i przekazano plac
budowy pod rozbudowę przedszkola

 W realizacji wykonanie projektu przebudowy ulicy Tarnowskiej wraz z odwodnieniem

 Opracowano projekt oświetlenia ul. Tarnowskiej
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Uczestnicy safari korzystali z map rowerowych

M

iędzy 14 a 16 sierpnia zachęcaliśmy
poznaniaków do
„rowerowego safari ze smakiem”. Taki tytuł nosi
też folder, który mogli zabrać ze
sobą do domu i w trasę smakosze,
którzy odwiedzili poznański Stary
Rynek, by wziąć udział w „Festiwalu Dobrego Smaku”. Promowaliśmy Gminę jako dobre miejsce
na aktywny… i pożywny wypoczynek, wpisując się w tematykę
imprezy. W naszej Gminie można dobrze zjeść, zdrowo zmęczyć
mięśnie, doświadczyć przyrody i poznać kawałek historii. Byliśmy jedyną wśród 17 samorządów
wchodzących w skład Powiatu
Poznańskiego, który osobiście,
a nie tylko wydawniczo, wspierał reprezentację Starostwa. Rowerowe foldery, odznaki „Gmina
Tarnowo Podgórne - Przyjacielem
Przyrody”, smycze, długopisy,
a nawet - będące częścią naszego stroju służbowego - kapelu-

fot. archiwum

sze z lwim logo „Poziom wyżej”,
rozchodziły się jak świeże, pyszne bułeczki z masłem. Wydawnictwo „Rowerowe safari ze smakiem” zostało przygotowane przez
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zawiera informacje o 66 kilometrach tras rowerowych, atrakcjach
kulinarnych i turystycznych Gminy. Można w nim znaleźć bazę
noclegową, na wypadek, gdyby
rajd rowerowy się wydłużył. „Festiwal Dobrego Smaku” w Poznaniu trwał od 14 do 16 sierpnia 2009. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu nie pierwszy raz było
jego partnerem. Przez trzy dni
Stary Rynek był jednym wielkim
talerzem, na którym: smakowano,
próbowano specjałów, konsumowano, spożywano, degustowano,
podjadano, zajadano się, oblizywano kąciki ust, a przy tym - grano, tańczono i jeżdżono rowerami, dorożkami, aż kubki smakowe
tańczyły, tańczyły, tańczyły...
~ AM

Jesienny Turniej w Kopa

17

października 2009 r. zostanie rozegrany trzeci Jesienny Turniej w Kopa o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Turniej odbędzie się w obiektach OSiR-u w Tarnowie Podgórnym i rozegrany zostanie w kategorii „As-trzy dychy”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich. Zgłoszenia przyjmowane będą od
1 października 2009 r. pod numerem telefonu 061 8959 231. ~ A.W.

aktualności

2554 litrów krwi na koncie

J

uż po raz 37 krwiodawcy
z Gminy Tarnowo Podgórne
przyszli na akcję honorowego
oddawania krwi. Dzięki 151 osobom, w tym 10 nowym krwiodawcom, zebraliśmy 67,5 litra tego jakże cennego leku.
- Kiedy zaczynaliśmy przed
laty akcję, ilość 2,5 tys. litrów
krwi wydawała mi się bardzo
odległa, wręcz nieosiągalna. Po
ostatniej akcji na naszym „koncie” są 2.554 litry. Dziękuję
wszystkim za bezinteresowne
niesienie pomocy. Szczególnie
ujęli mnie mi państwo Anna i Tadeusz Piekłowscy, którzy obchodząc w tym dniu 28. rocznicę
ślubu postanowili wspólnie oddać krew - mówi Wojciech Janczewski, prezes Stowarzyszenia
„Dar Serc”.
~ ARz

Krwiodawcy oddali
67,5 litrów krwi

fot. 2x archiwum

Zapamiętaj i przyjdź

Jacek Wojciechowski (od lewej)
wygrał nagrodę główną - rower

Już dziś zapraszamy wszystkich, którzy chcą
bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym,
na kolejną 38 akcję honorowego krwiodawstwa.
Zbiórka krwi odbędzie się 28 listopada w Szkole
Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

Gmina Tarnowo Podgórne wyróżniona
w konkursie „Modernizacja Roku 2008”

G

mina Tarnowo zdobyła
wyróżnienie za modernizację ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z
drogą powiatową nr 2392P oraz
gminną 322005P w kategorii
„drogi i obiekty mostowe” .
Na tegoroczny, organizowany już po raz trzynasty, konkurs
„Modernizacja Roku” wpłynęło łącznie ponad siedemset zgłoszeń, które oceniane były w 13
kategoriach. W finale, w kategorii „modernizacja dróg i obiektów
mostowych” przyznano jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie
- dla naszej Gminy. Uroczystość
odbyła się 27 sierpnia w Zamku
Królewskim w Warszawie.
Celem tego Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych
ukończonych w roku 2008 wyróżniających się szczególnymi walorami.

Wyróżnione
rondo
fot. UG

Konkurs promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli,
nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie
nowej techniki, wysoką jakość
wykonawstwa robót budowla-

nych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne, dbałość
o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego,
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych.
~ ARz
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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Przeźmierowo
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Trwa budowa boisk Orlik przy ul. Leśnej/
Ogrodowej



 Przetarg trwa
/
 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy
/
 Inwestycja realizowana

Trwa procedura przetargowa na rozbudowę placów zabaw
wę przedszkola

 Wykonano projekt na budowę ulic

Świerkowa i Kwiatowa. W przygotowaniu ogłoszenie przetargu. (błędnie podano poprzednio, że ogłoszono przetarg)

 Trwa opracowywanie projekt oświetlenia ul. Zacisze

Rumianek
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Trwa budowa budynku socjalnego
 Trwa aktualizacja projektu świetlicy
wiejskiej

Sady

Podpisanie listu intencyjnego

 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne



Zakończono prace związane z remontem nawierzchni drogi lokalnej Sady –
Kobylniki i ul. Lipowej

 Trwają prace związane z remontem
chodnika na ul. Poprzecznej

 Trwają prace związane z budową kana-

lizacji deszczowej i nawierzchni ulic na
Os. Owocowym

 Zlecono naprawę zbieraczy drenarskich
 Trwa procedura przetargowa na rozbudowę placu zabaw

D

elegacja pod wodzą
Wójta Tadeusza Czajki gościła we włoskiej
gminie Cologno al Serio na początku września. Głównym
celem wyjazdu było podpisanie
wspólnego listu intencyjnego pomiędzy naszymi gminami. W myśl
zawartych w tym dokumencie zapisów współpraca będzie rozwijać się
m.in. w obszarach kultury, sportu,
edukacji i wymiany młodzieży.

 W trakcie wykonanie dokumentacji pro-

jektowej budowy ul. Za Motelem wraz
z odwodnieniem

 Opracowano dokumentację na budo-

wę ścieżki rowerowej Sady-Lusowo.
W przygotowaniu przetarg na budowę

Sierosław
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

/
 Inwestycja zakończona
10

(Bardzo dobre)
intencje w Cologno

 Trwa opracowywanie projektu na budo-

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

 W trakcie realizacji utwardzenia tłuczniem ulicy Leśnej

 W przygotowaniu przetarg na budowę

Włoskie Cologno
to kolejny
samorząd, z którym
Tarnowo Podgórne
chce nawiązać
współpracę

ul. Skrajnej

 W opracowaniu dokumentacja do budowy chodnika przy ulicy Prostej



W trakcie opracowania dokumentacja
projektowa budowy ul. Okrężnej wraz
z odwodnieniem
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Przyjaźń z Cologno zapoczątkowało spotkanie w 2004 roku Wójta
Tadeusza Czajki z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Partner-

fot. UG
stwa Petro Legramanti w Ukmerge (Litwa), które jest miastem
partnerskim naszym i włoskiej
gminy. Od tego czasu nasze wzajemne kontakty zacieśniały się
coraz bardziej. Reprezentacja
włoska uczestniczyła w Dniach
Gminy: w ubiegłym roku nauczyciele włoscy prezentowali projekty realizowane w tamtejszych
szkołach, a w tym roku zawodnicy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych.
Tym razem nasza delegacja na
zaproszenie Cologno uczestniczyła w uroczystości otwarcia kompleksu sportowego (dwa duże
boiska ze sztuczną nawierzchnią
wraz z trybunami). Wójt został
zaproszony do drużyny „Urzędników”, która rozegrała mecz
otwarcia z ekipą „Przedsiębiorców”. I choć nasz gospodarz grał
ambitnie na pozycji atakującego,
jego drużyna przegrała 2:1.
Następnym krokiem na drodze
formalnego nawiązywania współpracy będzie podpisanie aktu partnerstwa. Zgodnie z planem nastąpi to na uroczystej sesji Rady
Gminy podczas przyszłorocznych
Dni Gminy.
~ ARz

aktualności

Wiadomości
wędkarskie

30

sierpnia zostały rozegrane zawody wędkarskie na Jeziorze
Lusowskim o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo Podgórne Ewy Noszczyńskiej – Szkurat i o puchar Posła na Sejm Waldy
Dzikowskiego. Pierwsze miejsce
zdobył Marcin Fechner, drugie –
Piotr Gąsiorek, a trzecie – Tomasz
Surma. Największą rybę (a był to
leszcz) złowił Przemysław Opala, który otrzymał puchar Posła.
Wszystkie ryby po zważeniu trafiły z powrotem do wody.

Przedstawiciel Zarządu Okręgu w Poznaniu
wręczył Wójtowi medal dla Gminy
Tarnowo Podgórne za zasługi dla rozwoju
wędkarstwa wielkopolskiego.
Zarząd Koła w Tarnowie Podgórnym zaprasza członków do wzięcia
udziału w zawodach wędkarskich
spinningowych na Odrze, 27 września. Zbiórka zawodników o godz.:
5.00 – Przeźmierowo, 5.15 Sady –
Lusówko, 5.30 – Tarnowo Podgórne
Informujemy również, że 11 października odbędą się zawody na Warcie. Polów spiningiem lub metodą na
żywca jedną wędką. W konkursie liczy się ryba drapieżna. Szczegółowy
regulamin na miejscu zbiórki. Zbiórka zawodników o godz.: 5.00 Przeźmierowo, 5.30 Tarnowo Podgórne.
~ Marek Perz

fot. archiwum

Członkowie Stowarzyszenia Pojednanie

Pojednanie po raz 23

P

oznań, Toruń, Mikorzyn, Licheń, a przede wszystkim
Gmina Tarnowo Podgórne – te miejsca zwiedzali i podziwiali goście z Fronreute. 34 osoby,
w tym 17 – osobowa grupa młodzież wraz z opiekunami przyjechała po raz 23 do naszej Gminy.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się w tarnowskim kościele mszą
św., podczas której lekcje i modlitwy czytane były w obu językach.
Potem przez trzy dni przebywaliśmy w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Mikorzynie k/
Ślesina. Stamtąd wyruszyliśmy na
wycieczkę do Torunia - miasto nas
oczarowało: kościoły, kamienice,
dom Kopernika, spichlerze czy uniwersytet to tylko ważniejsze zabytki, które zobaczyliśmy. Na specjalną
prośbę młodzieży niemieckiej pojechaliśmy też do Lichenia, podziwiać
sanktuarium maryjne, golgotę i wieżę. A po południu rozmawialiśmy
w szerokim gronie o Unii Europej-

skiej i dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi gminami.
Na zakończenie pobytu w Mikorzynie zaprosiliśmy gości na uroczystą
kolację połączoną z tańcami i występami artystycznymi.
6 sierpnia zostaliśmy zaproszeni
przez Gminę na spotkanie w Urzędzie prowadzone przez Wójta Tadeusza Czajkę oraz na wycieczkę
objazdową po naszej okolicy. Była
to okazja do pokazania najnowszych inwestycji. Wszyscy podziwiali zmiany, jakie zachodzą w naszej Gminie.
Na koniec pobytu pojechaliśmy
do Poznania, gdzie zwiedzaliśmy
m.in. Stary Rynek, Farę i Maltę.
Szczególnie duże wrażenie wywarła na wszystkich makieta dawnego Poznania w podziemiach zakonu franciszkańskiego.
W sobotę, pożegnaliśmy naszych gości na Dworcu Głównym.
Mamy nadzieje, że gościom podobał się ten wyjazd.
~opr. ARz

ISPA – co dalej z kanalizacją w Gminie ?
• Do końca sierpnia b.r. zostały uruchomione
główne przepompownie w Przeźmierowie – prawie całe Przeźmierowo objęte Kontraktem 4 ma już
czynną kanalizację sanitarną, oprócz ulicy Krótkiej
i ulicy Poznańskiej (rejon „Lecha”). W ulicach tych
pozostały do zainstalowania lokalne przepompownie i próby ich działania (kompletne przepompownie
czekają w magazynie na wbudowanie).
• Rozpoczęto montaż przepompowni w Wysogotowie – pierwsza przepompownia przy ulicy Zbożowej
została już wbudowana.
• W Baranowie trwa rozruch przepompowni przy ulicy
Letniskowej – po jego zakończeniu uruchomiona będzie
kanalizacja prawie w całym Baranowie; do uruchomie-

nia pozostanie tylko ulica Szamotulska (od Klonowej do Kasztanowej).
• W Chybach przygotowane są
do wbudowania pozostałe 3 przepompownie. Trwają przewierty
pod ulicą Szamotulską dla podłączenia posesji i osiedli, położonych po zachodniej stronie ulicy.
• Trwa budowa kolektorów w ulicy Lipowej i Wiśniowej-Bagiennej.
Ze względu na bardzo wysokie stany
wody gruntowej (ok. 0,5 m pod powierzchnią terenu) podjęto decyzję
o ich wykonaniu w technice bezwy-

kopowej tzw. przewiertem horyzontalnym bez naruszania nawierzchni.
W otwartym wykopie wykonywane będą tylko studnie i przyłącza. Oprócz wysokiego poziomu
wody gruntowej na tzw. Dolnych
Chybach, problemem jest zapewnienie dojazdu jedyną ulicą Wiśniową (do tego wąską).
Pewne utrudnienia komunikacyjne w trakcie robót ziemnych
wystąpią, lecz będą przez Wykonawcę ograniczone do niezbędnego minimum.
~ W.M.
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \

11

Swadzim


budowę ul. Parkowej



W opracowaniu dokumentacja projektowa na budowę ul. Sosnowej wraz
z odwodnieniem

Tarnowo Podgórne
 Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Zakończono I etap oświetlenia ul. Poznańskiej

 Na ukończeniu prace II etapu budowy
ul. Poznańskiej



Trwają prace związane z modernizacją
boiska przy ul. 23 Października

 Trwają prace związane z rozbudową
szkoły podstawowej



 W przygotowaniu – budowa skateparku

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

Trwają prace związane z remontem
chodnika na ul. Spółdzielczej

/

/

 Przetarg trwa

Oczyszczono i odbudowano rowy przydrożne

 Zakończono procedurę przetargową na

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności
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 Trwa procedura przetargowa na wykonanie obwodnicy

 W opracowaniu projekt na budowę
przedszkola

Droga łącząca Kobylniki
z Sadami otwarta

W

sierpniu otwarto drogę łączącą Kobylniki z
Sadami. Teraz mieszkańcy dwóch gmin (Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego) mogą
swobodnie i na nowej nawierzchni podróżować. Otwarcie zostało zorganizowane przez Sołectwo Kobylniki, a Wójtowie Gmin
Rokietnica i Tarnowo Podgórne
przecięli wstęgę.
Inwestycja została sfinansowana
w całości z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. Jest ona pozytyw-

nym efektem rozmów i kontaktów
obu gmin na płaszczyźnie Stowarzyszenia „Dolina Samy”, w ramach inicjatywy Leader oraz
Międzygminnej Unii Radnych
(porozumienia radnych czterech
gmin: Rokietnicy, Tarnowa Podgórnego, Kaźmierza i Szamotuł).
Jej głównym celem jest pokonywanie barier dzielących lokalne społeczności i nawiązywanie
wielopłaszczyznowej współpracy,
pozwalającej na jej harmonijny
rozwój.
~ MP

Wysogotowo

Święto Pyry
już po raz szósty

 Zlecono opracowanie dokumentacji na
budowę ul. Żonkilowej i Nasturcjowej

 Trwa opracowanie projektu realizacji ul.
Tarnowskiej wraz z odwodnieniem



Zlecono projekt budowy ciągu pieszo
rowerowego ul. Nowa – 23 Października

 W przygotowaniu koncepcja zagospodarowania parku 700 lecia

na terenie parku

Wysogotowo
 Zakończono budowę oświetlenia na ul.
Okrężnej

 Wykonano oświetlenia boisk
 Wybrano wykonawcę na budowę kanalizacji deszczowej ul. Sojowej

 Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji dla ulic Warzywna i Piękna

 Opracowywany jest projekt oświetlenia
ul. Pięknej

 W projektowaniu ścieżka pieszo-rowerowa Wysogotowo-Lusowo

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
/ sąsiadka~czytaj / wrzesień 2009

Tradycyjne zdjęcie uczestników festynu

M

oc atrakcji czekało na
wszystkich, którzy przybyli do Wysogotowa na
Święto Pyry: jazda konna, bryczką, strzelanie, zamki dmuchane,
loteria fantowa, gry i zabawy dla
dzieci i dorosłych. Z koncertem
wystapiła także orkiestra Da Capo,
która ma siedzibę w Wysogotowie.
Sobotnie święto było też okazją do
otwarcia nowego boiska wielofunkcyjnego. Gwiazda wieczoru
kapela „Zza Winkla” zaprezentowała się znakomicie.
Bawiliśmy się przy przygotowanym przez nas wyśmienitym

fot. J. Pluciński

jedzonku, piwku i doskonałej muzyce do nocy. Nie przeszkodziła
nam nawet kiepska pogoda.
Impreza tegoroczna przebiegała
pod hasłem „Mieszkańcy Wysogotowa przedsiębiorcom i sobie”.
Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na budowę ulic:
Kamiennej, Szparagowej, Żytniej,
a więc tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a których stan jest katastrofalny.
Dziękujemy mieszkańcom Wysogotowa za zaangażowanie w organizację i sponsorom za ofiarność.
~ Sołtys Elżbieta Szymkowiak

aktualności

Wakacje w Bardzie Śląskim

S

pełniając postulaty mieszkańców dotyczące letniego wypoczynku dla dzieci z naszej Gminy, Rada
podjęła decyzję o zorganizowaniu
wypoczynku letniego w Bardzie
Śląskim. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie przez cały lipiec
był wspaniałą bazą wypadową do
Kotliny Kłodzkiej oraz w okoliczne góry.
W każdy poniedziałek lipca autokar przywoził 50 osób zabierając w drodze powrotnej poprzedni
turnus. W sumie, z jednotygodniowych wczasów dziecięcych skorzystało 200 osób.
W ramach programu turystycznego organizowane były wycieczki
do Kopalni Złota w Złotym Stoku,
Twierdzy Górskiej w Srebrnej Górze. Zwiedzaliśmy Kłodzko, Bazylikę w Wambierzycach, Kudowę
oraz Lądek Zdrój.
Oczywiście nie zabrakło wycieczek górskich; każda grupa zdobywała górę Bardzką, a na zakończenie turnusu każdy uczestnik musiał
przejść przez Błędne Skały w Górach Stołowych.

Do Barda
przyjechało
w tym roku
200 młodych
mieszkańców
Gminy
fot. Henryk
Witkowski

Ponieważ z Bardem od wielu lat
łączą nas więzy partnerskie, staraliśmy się brać udział w życiu Gminy.
Już na pierwszym turnusie mogliśmy
uczestniczyć w uroczystościach nadania przez papieża Benedykta XVI
Sanktuarium Maryjnemu w Bardzie
godności Bazyliki Mniejszej.
Wzięliśmy również udział w BardoNALD 2009 - czterodniowym
festynie nieobozowego lata przyciągającym co roku setki dzieci
z Gminy Bardo oraz zaprzyjaźnionych gmin z Czech, Niemiec, Holandii. Nie mogło więc oczywiście

zabraknąć i nas. Godziny popołudniowe i wieczorne wykorzystywaliśmy na zajęcia sportowe oraz różnego rodzaju konkursy i dyskoteki.
Kadra wychowawcza składała
się z nauczycieli naszej Gminy oraz
wychowawców z Domu Wczasów
Dziecięcych w Bardzie.
Wszystkie dzieci, które zapisały się na kolonie do Barda, miały
choć troszeczkę prawdziwych wakacji. Wracaliśmy zdrowi, wypoczęci i opaleni, mając nadzieję, że
w następnych latach Gmina o nas
nie zapomni.
~HW

Z notatnika Gminnego Strażnika

W

sierpniu do najczęściej otrzymywanych
zgłoszeń należały interwencje związane
z nieprzestrzeganiem przepisów:
• przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - 153
• przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości - 25
• przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 25
• przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 14
• przeciwko nieprzestrzeganiu aktów prawa miejscowego - 56
• inne - 60
Ogółem zrealizowano 333 interwencje, z czego 88
zostało podjętych z inicjatywy własnej strażników
gminnych, 90 poprzez analizę problemów w poszczególnych miejscowościach, natomiast pozostałe 155 interwencji zostało zgłoszonych telefonicznie
bądź też osobiście przez mieszkańców Gminy. Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo uczestników
podczas 3 wydarzeń gminnych.

W sierpniu Straż Gminna wykonywała między innymi zadania:
• przeprowadziliśmy akcję „Bezpieczny Wypoczynek”, podczas której nad jeziorem Lusowskim odbywały się patrole,
które zwracały uwagę na ład
i porządek oraz przestrzeganie
regulaminu plaży i kąpieliska
jak również kontrolowaliśmy
prawidłowość parkowania pojazdów na terenie miejscowości Lusowo i Lusówko.
• przeprowadziliśmy 4 akcje
kontroli przebiegu deratyzacji,
podczas których sprawdzono
4 ulice. Z analizy wynika, że
mieszkańcy nie są doinformowani co do przebiegu deratyzacji.

• przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 dokonaliśmy
kontroli oznakowania w rejonie szkół z terenu Gminy, uwagi przekazaliśmy do Wydziału
Inwestycji i Ochrony Środowiska w celu usunięcia uchybień.
• dokonaliśmy również lokalizacji nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Gminy.
W przypadkach braku możliwości ustalenia sprawców zaśmiecenia zgłosiliśmy takie
miejsca do uprzątnięcia. Wobec
ujawnionych sprawców toczą
się postępowania wyjaśniające,
zmierzające do ukarania.
Komendant Straży Gminnej
~ Artur Szeląg
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdania

Ostatni Rodzinny Rajd Rowerowy

W

sobotę 5 września odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy - ostatni w tym
roku. Pogoda tego dnia nie dopisała uczestnikom. W zaledwie siedemnastostopniowej temperaturze, przy silnym wietrze
i przelotnych opadach dwudziestoosobowa grupa
pokonała dystans 20 km. Start tradycyjnie odbył się
w Parku 700-lecia o godz. 14:00. Trasa rajdu była
podobna do lipcowej tylko, że w tym pojawiły się
drobne przeszkody, którymi - poza warunkami atmosferycznymi - były nieoznaczone odcinki dróg
bez przejazdu. Na mecie, która zlokalizowana była
również w Parku 700-lecia, pierwszy uczestnik
(którym byłam ja) pojawił się o godz. 15:45. Na zakończenie każdy z uczestników mógł zregenerować
siły oraz posilić się kiełbaską (lub w miarę możliwości kilkoma kiełbasami). Sezon rowerowy uznaliśmy za zakończony.
~ Ania Gibała

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 26 sierpnia

P

o wakacyjnej przerwie
26 sierpnia Rada Powiatu
wznowiła obrady, była to
kolejna XXXII sesja.
Rada rozpatrzyła i zatwierdziła
uchwały w sprawie:
– Zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z powiatu poznańskiego,
– Warunków i trybu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
– Zasad i trybu przyznawania
nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów
i działaczy sportu młodzieżowego powiatu poznańskiego.
(do wszystkich tych uchwał
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Nie straszna nam pogoda...

dołączono regulaminy, które
wcześniej były analizowane
i opiniowane przez Komisję
Kultury i Sportu).
– Zaciągnięcia zobowiązania
finansowego, w celu udzielenia pomocy finansowej gminie Stęszew na realizację zadania w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”. Podobną uchwałę wywołano dla
Gminy Murowana Goślina.
– Zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu realizacji
zadań w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011” w roku
2010. Wysokość zobowiązania
wynosi 14.100.000 zł i ma być
przeznaczona na:
1) Remont drogi powiatowej
nr 2407P na odcinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiej
w Gruszczynie i Swarzędzu.
2) Remont drogi powiatowej
nr 2390P z budową chodnika,
zatok postojowych na odcinku
Komorniki – Łęczyca.
W budżecie państwa co roku,
na realizację powyższych zadań
przeznacza się 1 mld zł, który
został rozdysponowany na województwa. W ramach tego progra-

fot. AG

mu powiat w danym roku może
zgłosić dwa projekty przebudowy
lub remontu dróg powiatowych do
30 września 2009 r. W celu złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie w.w dotacji i spełnienia
wymogów formalnych niezbędne
jest zabezpieczenie środków na
realizację wnioskowanych zadań.
– Powierzenie gminom: Czerwonak, Komorniki i Kórnik niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
– Upoważniono Zarząd Powiatu do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2010 – 1011”.
Rada wyraziła zgodę na realizację przez Poznań zadania Powiatu
Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej. Wydawanie opinii
o kandydatach na rodzinę zastępczą oraz wydanie opinii o rodzinach zaprzyjaźnionych należy
wyłącznie do zadań ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych. Powiat
Poznański na swoim terenie nie
dysponuje podmiotem o statusie
ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, dlatego jest konieczność zawarcia porozumienia.
Radna Powiatu
~ Krystyna Semba

sprawozdania

Z prac
Rady Gminy
Sesje 18 sierpnia 2009

W

programie 34. sesji znalazło się 16
projektów uchwał,
sprawozdanie
z wykonania ponad 100 uchwał
i działalności Wójta w miesiącu
czerwcu i lipcu.
Podjęto uchwały m.in. w sprawie:
- kupna działki w Tarnowie Podgórnym – zakup gruntu
umożliwi realizację ciągu spacerowego pomiędzy Parkiem 700-lecia
a obiektami sportowo – rekreacyjnymi przy ul. Zachodniej.
- kupna działki w Przeźmierowie - to kolejna działka zakupiona
w celu udrożnienia ul. Orzechowej.
- sprzedaży gminnych działek
w Sierosławiu – działki położone
w rejonie ul. Kasztanowej będzie
można nabyć w formie przetargu.
- zawarcia kolejnych umów
dzierżawy z dotychczasowym

dzierżawcą terenów w Lusowie
i w Sierosławiu – Rada wyraziła
zgodę na 3 – letnie dzierżawy.
- przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2009-2032
- program zawiera m.in. harmonogram oraz możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na jego
utylizację.
- przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Tarnowo Podgórne
na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013- 2016” – stanowi
on podstawę do działań w zakresie polityki ekologicznej Gminy.
Znajdujemy w nim takie działy jak
m.in. ochrona przyrody i zwiększenie bioróżnorodności (budowa
nowych parków, zakładanie pasów zieleni, nasadzenia śródpolne,
ochrona oczek śródpolnych itp.),
ochrona gleby i powierzchni ziemi,
ochrona wód (kontrola gospodarki
ściekowej, mała retencja), ochrona
powietrza atmosferycznego przed
hałasem (monitoring toru Poznań,
lotniska Ławica, tworzenie ekranów akustycznych).
- uruchomienia punktu
przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

- zmiany uchwały o budżecie gminy na rok 2009 – nastąpiło
znaczące zmniejszenie dochodów
budżetowych - o 10,4 mln zł. Jest
ono spowodowane zdecydowanie
niższymi wpływami podatkowymi
od osób fizycznych, prawnych, jak
i od czynności cywilnoprawnych.
W pierwszym półroczu to wartość
ok. 7 mln zł. Przewidujemy iż w drugim będzie to ok. 50% pierwszego
półrocza. Oczywiście zmniejszenie
wpływów ma swoje przełożenie na
inwestycje gminne. Rada z pełną akceptacją podeszła do propozycji spowolnienia zaplanowanych zadań,
przedstawionej przez Wójta.
- ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału – Rada Gminy obniżyła tę
stawkę z 30% do 15%. Myślę, że
ta uchwała wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców.
W dalszej części radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania uchwał. Sprawozdanie dotyczyło tylko 13 sesji, na których
podjęto aż 108 uchwał. Omówiono
również sprawozdanie z działalności Wójta. We wrześniu odbędą się
dwie sesje – 8 i 29. Zapraszam.
Przewodnicząca Rady Gminy
~ Ewa Noszczyńska - Szkurat

Przeźmierowo na sesji

N

a ostatnią sesję Rady Gminy przybyli mieszkańcy Przeźmierowa zainteresowani wyjaśnieniem wątpliwości związanych z budową
przyłączy sanitarnych.
Jak wcześniej informowaliśmy na łamach gazety
TP KOM zlecił wykonanie kompleksowego projektu przyłączy kanalizacyjnych dla posesji położonych
przy ulicach, na których kanalizację już zbudowano.
Każdy będzie mógł kupić „swoją” część projektu w
spółce po cenie niższej od normalnej ceny rynkowej
pojedynczego projektu. Jak twierdzi prezes TP KOM
Edward Sobański projekt będzie zgodny z wymaganiami Aquanetu, przez co do minimum zostanie
skrócony czas podłączania poszczególnych posesji
do sieci kanalizacyjnej.
Na sesję przybyli mieszkańcy, którzy już wcześniej
wykonali przyłącza. Niektórzy mają je nawet wyrysowane na mapkach geodezyjnych. Pytali zatem, czy
muszą kupować od TP KOM projekt?

Etapy podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej:
1. Uzyskanie warunków od TP
KOM
2. Opracowanie aktualnej
mapy zasadniczej dla celów
projektowych (geodeta)
3. Opracowanie projektu
przyłącza
4. Uzyskanie akceptacji TP
KOM dla projektu
5. Budowa przyłącza
Kroki 1-4 można zlecić spółce
gminnej TP KOM.

Mieszkańcy pytają

fot. AM

Po burzliwej dyskusji ustalono,
że mieszkańcy posiadający dokumentację projektową i mający
już wykonane przyłącze, powinni
skontaktować się z TP KOM w celu
uporządkowania sytuacji prawnej.
Oferta Spółki pozostaje nadal aktualna dla wszystkich którzy chcą
wybudować przyłącze. ~ARz
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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stowarzyszenia

Kynoterapia

K

ynoterapia (dogoterapia) jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji
i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia.
Motywatorem jest wyszkolony
pies. Taką formą rehabilitacji objęte są dzieci upośledzone ruchowo i umysłowo (zespół Downa,
porażenie mózgowe, autyzm,
ADHD, niedowład kończyn, zespół wiotkiego dziecka oraz wiele
innych schorzeń) oraz osoby dorosłe cierpiące na choroby wieku
starczego (m. in. Alzheimer, miażdżyca, stwardnienie rozsiane).
Kynoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności
fizycznej, ale poprzez bezpośredni
kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną i umysłową. Dlatego też
skierowana jest nie tylko do osób
niepełnosprawnych, ale także samotnych (Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka). Zajęcia te
wpływają na socjalizację i uwrażliwienie m.in. więźniów, trudnej

Kynoterapia
w ROKTAR
fot. archiwum
ROKTAR

młodzieży, narkomanów. Kontakt
z psem tłumi bowiem agresję, wymusza inne zachowanie.
W pierwszym półroczu tego
roku w Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin
„ROKTAR” w budynku gimnazjum w Napachaniu odbywały
się zajęcia kynoterapii. Zajęcia,
w których uczestniczył pies rasy

Śladami ordynacji Zamoyskich
– wycieczka bracka

X

jubileuszowa wyprawa, wiodła nas śladami jednego z najznamienitszych rodów

w Polsce.
Odwiedziliśmy Zamość: katedrę z dzwonnicą, muzeum i arsenał. Zachwycił nas rynek!
Po drodze zagroda w Guciowie.
Potem był Szczebrzeszyn (pomnik słynnego chrząszcza), Krasnobród: sanktuarium Maryjne
i wieńce dożynkowe w Muzeum
Wsi. Kolejnego dnia Górecko Kościelne (kaplica na wodzie, wiekowe dęby, rezerwat bobrów Nad
Szumami) i Zwierzyniec-plenipotencja rodu. Miasto kryjące 68
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pomników. I zaduma w obozie
Dzieci Zamojszczyzny. Na zakończenie urzekająca Kozłówka.
Plan A,B,C i D–zrealizowany!
Wtajemniczeni zrozumieją! Do
zobaczenia za rok. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsca zachęcam do przeczytania właściwego
artykułu na stronie http://kbstarnowo.w.interia.pl
~ W. M.

W Szczebrzeszynie chrząszcz
brzmi w trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie (J.Brzechwa)
Wesoła wycieczka przystanęła,
by przypatrzyć się nietypowemu
stworzeniu
fot. archiwum

golden retriever – Taura – miały
na celu wspomaganie rehabilitacji i rozwoju fizycznego i emocjonalnego podopiecznych. Kontakt z psem dawał uczestnikom
zajęć mnóstwo radości, sprawiał,
że czuli się potrzebni, a przede
wszystkim powodował, że na ich
buziach stale gościł uśmiech.
Agnieszka Ignaszak

informacje

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
w Tarnowie Podgórnym

C

ztery placówki na terenie
naszej Gminy (Biblioteka
w Tarnowie Podgórnym, filie
w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie) pozwalają mieszkańcom, na
uzupełnianie i poszerzanie wiedzy,
dają możliwość samodzielnego, według zainteresowania doboru lektury, jak również możliwość relaksu
i odpoczynku z dobrą książką.
WRZEŚNIOWE propozycje BIBLIOTEKI to literatura popularnonaukowa. Polecam książki, które na pewno warto przeczytać.
• Leszek Kołakowski - „O CO
NAS PYTAJĄ WIELCY FILOZOFOWIE”
• Frank Furdei - „GDZIE SIĘ
PODZIALI WSZYSCY INTELEKTUALIŚCI”
Frank Furdei, profesor socjologii
próbuje odpowiedzieć na pytania

na temat banalizacji życia kulturalnego, rosnącego wpływu rynku na
życie intelektualne, olbrzymiej potęgi mediów o bardzo różnej jakości oraz zinfantylizowanej kultury
i infantylizacji ludzi.
• Don Gabor - „ SŁOWA , KTÓRE POMAGAJĄ WYGRAĆ”
czyli wszystko o komunikacji
interpersonalnej.
• Daniel Goleman - „INTELIGENCJA SPOŁECZNA”
Autora nie trzeba przedstawiać
oczytanym czytelnikom. To znany
psycholog i popularyzator nauki.
Jego wcześniejsza książka „Inteligencja emocjonalna” to światowy
bestseller od wielu lat i podstawowy
podręcznik dla studentów większości kierunków. Warto więc zapoznać
się z pytaniami, jakie stawia autor
w swojej następnej publikacji.

Jak rozwijać w sobie inteligencję społeczną, jak rozwiązywać
problemy współistnienia z innymi.
• Tomasz Witkowski - „PSYCHOLOGIA KŁAMSTWA”
Czym jest kłamstwo i dlaczego
kłamiemy? Czy predyspozycje są
wrodzone, czy to jednak umiejętności przystosowawcze. Badania
mówią, że przeciętny człowiek
kłamie dwa razy dziennie, więc
z kłamstwem spotykamy się na
każdym kroku.
• Jan Pleszczyński - „ETYKA
DZIENNIKARSKA”
Co to jest etyka sokratejska
i platoński model dziennikarstwa?
Media jako biznes, media jako
władza, jakie są społeczne konsekwencje tabloidyzacji. Odpowiedzi na te i inne pytania proponuję
szukać w książce.
~ I.B.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
- kolejny etap za nami

M

imo wakacyjnej pory i nieustannych
wyjazdów wielu spośród członków
Grupy Inicjatywnej Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, udało nam się złożyć w sądzie dokumenty, by zarejestrować Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będzie
ono reprezentowane przed sądem przez Komitet Założycielski w składzie: Jadwiga Stankiewicz - radca
prawny, Barbara Dworczyk i Danuta Rasztar.
Dokonano wyboru Zarządu, który następnie ukonstytuował się w składzie: Jadwiga Kwiek - prezes,
Irena Szewczyk - wiceprezes, Barbara Maciejewska
- wiceprezes, Maria Zgoła - sekretarz, Barbara Dworczyk - skarbnik, Ewa Stefaniak-Garbarczyk - członek,
Arleta Baranowska - członek, Danuta Rasztar - członek. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej
w składzie: Edward Gajewy - przewodniczący, Halina
Kozak - członek, Edward Jarmuszkiewicz - członek.
Zebrani na spotkaniu Członkowie Założyciele wyrazili jednomyślnie głęboką wdzięczność wszystkim
tym osobom, które w różnych momentach procesu organizowania UTW poświęcali tej sprawie swój czas,
umiejętności i energię. Z różnych, nie zawsze od nich
zależnych powodów, nie mogli być obecni na spotkaniu założycielskim. Przypominamy, że każdy kto ze-

chce się włączyć do realizacji tego
ważnego społecznie projektu, będzie mile widziany.
Członkowie Założyciele wyrazili również swoją głęboką
wdzięczność władzom Gminy,
które okazały daleko idącą życzliwość wobec projektu UTW.
Wdzięczność należy się też dyrektorowi Szymonowi Melosikowi,
który nie tylko dał impuls do uruchomienia inicjatywy społecznej,
ale okazał wsparcie i życzliwość,
udzielając gościny i wszelkiej po-

Przypominamy
Dyżury członków Grupy
Inicjatywnej w każdy wtorek
w godzinach 10.00 - 12.00
w GOK „Sezam” w Tarnowie
Podgórnym, ul. Poznańska 96,
pokój 25, tel.061 895 92 94,
utw@tarnowo-podgorne.pl

trzebnej pomocy w kierowanym
przez siebie GOK „Sezam”.
Czekając na rejestrację w KRS
pracujemy równocześnie nad
sprawami organizacyjnymi. Zadania zostały rozdane i przystępujemy do dalszego etapu prac.
Zbierania i opracowywania ankiet, przyjmowania zapisów, planowania programu, opracowywania kosztorysów. Pracy jest dużo.
Dla wszystkich wystarczy miejsca. Wszystkich chętnych zapraszamy! Ankiety, mające na celu
zapoznanie się z zainteresowaniami przyszłych słuchaczy UTW,
znajdziecie Państwo nie tylko
w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy. Będą one dostarczone do sklepów, przychodni, kół seniorów, sołtysów.
~ Zarząd Stowarzyszenia UTW
w Tarnowie Podgórnym
(w organizacji)
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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gok sezam

Gwiazda gitary

T

egoroczny sezon „Lusowskich Poranków Muzycznych” zakończy występ
gwiazdy – Łukasza Kuropaczewskiego. Wirtuoz zagra 5 października o godz. 11.45 w kościele lusowskim. Wtedy też świętować
będziemy Międzynarodowy Dzień
Muzyki.
- Genialny gitarzysta od roku
2001 związany jest z lusowskim
cyklem. Ten Wielki Talent wyrósł
dosłownie na naszych oczach! Łukasz Kuropaczewski koncertował
w najznakomitszych salach świata. Obecnie artysta jest profesorem
i wykłada w Stanach Zjednoczonych – powiedział Szymon Melosik dyr. GOK „Sezam”.
Wirtuoz naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku lat 10, w Zespole
Szkół Muzycznych w Słupcy, skąd
pochodzi. Od 1992 roku jego edukacją kierował prof. Piotr Zaleski, który obok maestro Manuela Barrueco,
na zawsze pozostanie najważniejszą
osobą w muzycznej karierze gitarzysty. Wstęp na koncert wolny. ~ J.R.

Łukasz
Kuropaczewski
fot. archiwum

Kurs Fotografii
Cyfrowej
Wszystkich mających chęć pogłębienia swoich
umiejętności fotografowania zapraszamy na Kurs
Fotografii Cyfrowej. Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące:
- budowy aparatów cyfrowych i wynikających
z niej ograniczeń użytkowania
- zasad fotografowania w różnych warunkach
oświetleniowych
- zastosowania sztucznego oświetlenia w fotografii portretowej
- zasad obowiązujących w fotografii reportażowej
- podstaw cyfrowej korekty obrazu
- przygotowania zdjęć do druku
Kurs obejmuje 24 godziny zajęć prowadzonych
na terenie Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”
w Tarnowie Podgórnym, w terminach uzgodnionych z uczestnikami. Koszt udziału w kursie
wynosi 195,00 zł. Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Krzysztof Ratajczak, tel.
605188010, e-mail: kxrx@wp.pl. Planowany początek kursu dnia 30 września 2009 r.
18
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Wydarzenia kulturalne w tarnowskiej parafii

Ksiądz proboszcz
zaprasza

P

arafię p.w. Wszystkich
Świętych przejął niedawno
nowy proboszcz - prezbiter
Adam Prozorowski. Od września
zaprasza nas do udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach kulturalnych. Pierwszym
wydarzeniem organizowanym
przez księdza Adama będzie spotkanie z Robertem Kościuszko
- autorem książki pt. „Wojownik
Trzech Światów” - historii chłopca walczącego z samym Lucyferem. Na spotkanie z autorem,
które odbędzie się w poniedziałek 21.09 o godz. 19.15 w kościele p.w. Wszystkich Świętych,
ksiądz Adam zaprasza głównie
rodziców. Kolejnym wydarzeniem będzie spektakl teatralny
pt. „Zraniony Pasterz” w reżyserii Heleny Sperskiej-Abbe który
wykona dla nas grupa teatralna

„Droga” z Poznania. W imieniu
księdza proboszcza zapraszamy
na teren przy kościele w piątek
25.09 o godz. 19.30.
~ M. M.

SEZAMKI
15.09 godz. 8.30, 10.15
Przeźmierowo

Dziecięca akademia filmowa: „Małpy w
kosmosie”.

18.09 godz. 18
Przeźmierowo

Koncert z cyklu „Muzyka z różnych stron
świata” zespół - „TrioTAKLAMAKAN”,
wieczór zatytułowany „Tańce
nieoczywiste”.

19.09 Przeźmierowo
Park im. S.
Kanikowskiego

Impreza plenerowa „Święto latawca” –
współorganizacja GOK „SEZAM”

21, 22, 23.09
Przeźmierowo,
Baranowo, Tarnowo
Podg.,

Mezzoforte – koncerty edukacyjne dla
szkół pt. „Skąd my to znamy… przeboje
muzyki klasycznej”.

25.09 godz. 18
Przeźmierowo,

Kino “Zielone oko” – film pt. „Vicky
Christina Barcelona” reż. Woody Allen wstęp wolny

27.09 godz. 9.30
Sieraków

Koncert chóru im. F. Nowowiejskiego w
czasie i po Mszy św.

gok sezam
„Zielone oko” zaprasza

Barcelona Allena
Woody Allen zasłynął z tego, że większość jego
filmów rozgrywa się w Nowym Yorku. Od pewnego
czasu przeniósł ich akcję do Londynu. Tym razem
zabiera widzów na wycieczkę do Barcelony. Film
„Vicky Cristina Barcelona” był największym wydarzeniem ubiegłorocznego festiwalu w Cannes, został
entuzjastycznie przyjęty przez krytykę i publiczność.
Obsypano go nagrodami na wielu festiwalach filmowych (m.in. Złoty Glob, BAFTA, Satelite). Penelope
Cruz uhonorowano Oscarem oraz wieloma innymi
prestiżowym nagrodami. Na projekcję zapraszamy
25.09 godz. 18 do kina „Zielone oko” mieszczącego
się w domu kultury w Przeźmierowie. ~ M. M.

Szalone oberki,
wolniejsze
kujawiaki i inne

P

owraca, a w zasadzie rozpoczyna się, powakacyjny
sezon imprez kulturalnych.
Kto tym razem zaprezentuje się w
serii koncertów „Muzyka z różnych stron świata”? We wrześniu
przybędzie do nas „Trio Taklamakan”. Sami muzycy o sobie piszą,
że grają „folkowy nurt muzyki
klasycznej”. W jego repertuarze
goszczą szalone oberki, wolniejsze kujawiaki, ogniste czardasze
i „połamane” rytmicznie tańce
bałkańskie. Od czasu do czasu zagoszczą nuta klezmerska oraz żywiołowe tanga. Reszty Państwu
nie zdradzę. Przyjdźmy i posłuchajmy. Zapraszamy 18 września,
w piątek, o godz. 18 do przeźmierowskiego Domu Kultury. ~ Z. K.

Rosyjskie smaki
w Przeźmierowie

J

uż 8 października o godz. 17
odbędzie się kolejne spotkanie kulinarne proponowane
przez GOK „SEZAM”, tym razem zatytułowane „Z wizytą u sąsiadów - rosyjskie smaki”. Kucharz, który poprowadzi imprezę,
przygotuje i opowie o pierogach
ruskich, kołdunach i boeuf strogonowie. Zaproszenia otrzymać
można w Domu Kultury w Przeźmierowie. A wszelkie informacje
dostępne są pod numerem telefonu
061 814 20 51.
~ M. M.

Szkoła Słowa Bożego
dla Początkujących

S

obór Watykański drugi
w Konstytucji o Objawieniu Bożym zachęcał wierzących w Chrystusa:
„Niech, więc chętnie do świętego tekstu przystępują czy to przez
świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną
lekturę, czy przez odpowiednie do
tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieką pasterzy
Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają.” DV 25 Próbą realizacji tej
soborowej zachęty jest Szkoła Słowa Bożego dla Początkujących.
Celem Szkoły jest wyposażenie jej
uczestników w umiejętność poznawania Biblii jako Słowa Bożego.
Uczestnicy Szkoły Biblijnej zaproszeni są do odkrywania Boga, który przemawia osobiście do każdego
człowieka poprzez słowa zapisane w Piśmie Świętym. Bóg kierując Słowo do swojego Ludu oczekuje, że znajdą się ludzie, którzy
przyjmą Słowo i odpowiedzą na
nie modlitwą, miłością i czynem.
Szkoła stawia sobie również za cel
nauczanie prostych metod studium
biblijnego, które są doskonałym
narzędziem w poznawaniu Biblijnego orędzia. Stąd zajęcia obejmu-

ją konieczne ćwiczenia i warsztaty.
Można bowiem zauważyć u części niedzielnych słuchaczy Słowa
Bożego pewien lęk przed lekturą Pisma Świętego, wypływający
z braku praktycznych umiejętności
prowadzenia osobistego studium
biblijnego. Szkoła chce stworzyć
przestrzeń, na której mogliby się
spotkać ci, którzy chcą usłyszeć, co
Duch mówi do Kościoła poprzez
Słowo Biblii. Chodzi o wykrystalizowanie się pewnego środowiska,
które zechce przemieniać środowisko swojego życia w oparciu o Natchnione Teksty.
~ Prezbiter Adam Prozorowski
- Prowadzący
Zapraszam wszystkich chętnych. Zajęcia odbywają się we
wtorki na probostwie w Tarnowie Podgórnym przy ulicy
Poznańskiej 92. Początek
zajęć zawsze ok. godz. 19.30.
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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Chatka znów
na medal!

O

głoszono wyniki V edycji
konkursu Akademii Misia
Haribo.
Tym razem przedszkolaki przy
pomocy opiekuna wykonały
dziennik obserwacji wybranego
aspektu przyrody.
W konkursie wzięło udział prawie 400 przedszkoli z całej Polski.
Wśród zwycięzców na jednym
z dziesięciu pierwszych miejsc znalazło się nasze przedszkole: „Chatka Misia Uszatka” z Lusowa.
Dzieci włożyły w ten projekt
mnóstwo pracy i poświęcenia.
Uczestnictwo w konkursie było
okazją do różnorodnych doświadczeń, spotkań z ciekawymi ludźmi, spacerów i obserwacji. Przedszkolaki śledziły świat owadów
a właściwie małych mieszkańców
łąki (bezkręgowców). Dziennik
przez nas przygotowany opisywał 20 dni obserwacji oraz był
pełen zadań i niespodzianek czekających na oglądającego. Listę
nagrodzonych przedszkoli można zobaczyć na stronie internetowej www.haribo.com, w zakładce
Akademii Misia Haribo.
~ Paulina Koszuta

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Osób Niepełnosprawnych
o Puchar Starosty Poznańskiego
26.09.2009r. - godz. 1000
boisko „Orlik 2012” przy Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi w Napachaniu
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”
Program turnieju:

1000

- otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości,
część artystyczna – występ Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia – Poznań”
1030
- rozgrywki sportowe w grupach aż do grupy finałowej
wręczenie pucharów i nagród
- zakończenie zawodów
1530
cześć artystyczna – występ osób niepełnosprawnych ze
Stowarzyszenia „ROKTAR”
ok. 1600 - zakończenie imprezy.
/W trakcie zawodów – napoje, słodki poczęstunek oraz grochówka /
20
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Szybciej do wiedzy

G

imnazja w Tarnowie
Podgórnym i w Baranowie oraz Liceum w Tarnowie Podgórnym zapraszają
uczniów klas I i III do skorzystania z udziału w zajęciach z technik szybkiego uczenia się i technik szybkiego czytania. Zajęcia
są finansowane ze środków Gminy. Rodzice finansować będą tylko zakup podręczników.
W ubiegłym roku szkoły dążyły do zaangażowania wszystkich
uczniów.

Po blisko rocznych doświadczeniach tegoroczną ofertę skierowano do młodzieży, która zadeklaruje dobrowolny udział.
Program powstał przy współpracy Gminnej Jednostki Oświatowej i grona pedagogicznego
wymienionych szkół.
Szacuje się, że koszt takich
zajęć oferowanych przez firmy
szkoleniowe wahałby się od 1.300
do 1.700 zł. Warto więc skorzystać z oferty przygotowanej przez
Gminę i szkoły.
~na

FESTYN RODZINNY
dzień latawca
19 WRZEŚNIA 2009 r.

PARK IM. S. KANIKOWSKIEGO W PRZEŹMIEROWIE UL. RYNKOWA
11. 00
ROZPOCZĘCIE FESTYNU
11.00 -14.00	UDZIAŁ POLICJI – POKAZY PSÓW I PREZENTACJA KONI
SŁUŻĄCYCH W POLICJI, DEMONSTRACJA SPRZĘTU I
WOZÓW POLICYJNYCH,
11.00-12.30 ZAWODY SPORTOWE DLA KLAS IV-VI
11.00-12.30	GRY I KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III
11.00	WIOSKA HARCERSKA –PREZENTACJA DOROBKU DRUŻYNY 244 PDH HASSE OLA I „OU-KU-AO”
12.30 -13.30	ESTRADOWY WYSTĘP DLA DZIECI – S. SIELICKI
13.35-14.45	WYSTĘPY UCZNIÓW SZKOŁY ORAZ DZIECIĘCEGO ZESPOŁU „MODRAKI”
15.00	„ŚWIĘTO LATAWCA” - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO
KONKURSÓW Z LATAWCAMI (OD GODZ. 14.30) POKAZY LATAWCÓW –KONKURSY
16.00	WYSTĘP PIOSENKARKI HALINY BENEDYKT
17.00	OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW, WRĘCZENIE
NAGRÓD

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera,
Rada Sołecka Przeźmierowa, Gminny Ośrodek Kultury

Uwaga Absolwenci Gimnazjum
w Tarnowie Podgórnym!

16 października 2009 r. obchodzimy 10-lecie naszej
szkoły, na które serdecznie zapraszamy.
Szczegóły na stronie internetowej Gimnazjum.
www.gimnazjumtp.edu.pl/
Grono pedagogiczne Gimnazjum
w Tarnowie Podgórnym

edukacja

Powyżej średniej krajowej

W

iele dyskusji budzą nie najlepsze
w skali kraju wyniki wielkopolskich gimnazjów. Powszechna troska o poziom nauczania skłania
do stawiania pytań o jakość wielkopolskiej oświaty. Miesiąc temu
przedstawiliśmy krótką informację
o kolejnym dobrym roku liceum
w Tarnowie Podgórnym. W kontekście toczącej się dyskusji wypada przedstawić wyniki osiągnięte przez pozostałe szkoły w naszej
Gminie. Jak więc na tle kraju, województwa i powiatu wypadły egzaminy w naszych szkołach podstawowych i gimnazjach?
Przede wszystkim uspokajająca informacja – jesteśmy powyżej
średniej krajowej.
Syntetyczny wynik sprawdzianu w szkołach podstawowych
wyniósł 24,3 i był o 1,3 wyższy
od średniego wyniku w kraju. Był
on również wyższy od średniego
wyniku w województwie wielkopolskim i w Powiecie Poznańskim (17 gmin wokół Poznania)
odpowiednio o 2,4 i o 1,5.
Średnia krajowa wojewódzka
i powiatowa to odpowiednio –
21,9 i 22,75.

Z uwagi na toczącą się dyskusję
największe zainteresowanie wywołują wyniki osiągnięte przez
wielkopolskie gimnazja. W naszej
Gminie wyniki tych szkół były
lepsze od średnich krajowych.
Wynik egzaminu w części humanistycznej w Gminie wyniósł
32,2 i był o 0,5 wyższy od średniej
krajowej. W stosunku do średniej
w województwie i powiecie poznańskim był wyższy odpowiednio o 1,2 i o 0,5 .
W odniesieniu do części matematyczno-przyrodniczej osiągnięty wynik 26,5 pkt. był lepszy od średniej krajowej - 26,03
oraz średniej w Powiecie Poznańskim - 26,18.

Natomiast zdecydowanie korzystniejszy wynik od prezentowanych średnich osiągnęły nasze
gimnazja w wynikach egzaminu
z języka angielskiego - 32,44, to
jest lepiej o 1,8 od średniej krajowej i o 1,9 od wyniku w województwie.
Osiągnięte wyniki mogą być
powodem do satysfakcji dla dyrekcji szkół i grona pedagogicznego. Już drugi rok z rzędu były
wyższe od średnich wyników
w kraju. Oczywiście zawsze pozostanie pytanie: co czynić i jak
działać, aby utrzymać obecny
poziom oraz co nam potrzeba,
aby zbliżyć się do krajowej czołówki.
~ na

Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych w okresie 2006 - 2009r.
Średni wynik
2006
2007
2008
Gmina Tarnowo Podgórne
26,60
26,46
26,50
Kraj
25,30
26,60
25,80
Województwo Wielkopolskie
25,30
26,10
25,40
Powiat Poznański
25,45
26,12
25,81

2009
24,30
23,00
21,90
22,75

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2009r.
Średni wynik
Gmina Tarnowo Podgórne
Kraj
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznański

część
humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

język
angielski

32,10
31,67
31,04
31,72

26,42
26,03
25,65
26,18

32,44
30,63
30,55
31,05

Otwarcie
Punktu Przedszkolnego
w Tarnowie

O

d 1 września działa punkt przedszkolny
dla dzieci w wieku 3-4 lat. Przez 3 godziny dziennie (15h tygodniowo) maluchy pod
czujnym okiem uczą się i bawią. Dyrektor Maria
Stachowiak bardzo zadowolona z faktu, iż wspólnymi siłami z Gminą punkt powstał i daje - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieciom, dla których nie
znalazło się miejsce w przedszkolach. Patrząc na
uśmiechnięte dzieci - oby tak dalej.
Punkt będzie działał do końca roku szkolnego
2009/2010.
~MP

Maluchy w punkcie przedszkolnym

fot. M.P.
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ogłoszenia
WZPGN. 72243-43/09
Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2009 r.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na
podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603 z późn.
zm.) wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres
1 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze.

WZPGN.72243-42/09
Tarnowo Podgórne, dnia 10 września 2009 r.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podaje do publicznej wiadomości, na
podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póź.
zm.), że nieruchomość położona w Kokoszczynie przeznaczona została do
oddania w dzierżawę na okres 1 roku na cele rolnicze.

WYKAZ Nieruchomości GMINNYCH
PRZEZNACZONych DO DZIERŻAWY

WYKAZ GRUNTU GMINNEGO
PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI KW
OBRĘB

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI KW

PO1P/00257056 i PO1P/00081891
Tarnowo Podgórne

OBRĘB

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 76/3 i 1068/14
ADRES NIERUCHOMOŚCI
POWIERZCHNIA
NIERUCHOMOŚCI
Okres dzierżawy

Powierzchnia do dzierżawy 5,4031 ha
1 rok

ADRES NIERUCHOMOŚCI
OKRES DZIERŻAWY

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Część przeznaczona do dzierżawy niezabudowana

PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwałą nr LXV/405/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 oraz Uchwałą nr XXXI/263/2008
i Uchwałą Nr XXXI/264/2008 Rady Gminy
Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 roku
obszar przeznaczony w części jako tereny
rozwoju mieszkalnictwa, w części pod teren
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

SPOSÓB
ZAGOSPODAROWANIA

Cele rolnicze

CZYNSZ DZIERŻAWNY

Czynsz: 150,00 zł/ha (płatny rocznie)

DODATKOWE OPŁATY

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI
STAWKI CZYNSZU

Czynsz po upływie każdego roku najmu będzie waloryzowany, w oparciu o wskaźnik
wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany
przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia
czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten dotyczy.

POWIERZCHNIA
NIERUCHOMOŚCI

/ sąsiadka~czytaj / wrzesień 2009

1 rok
0,94 ha
(przeznaczona do dzierżawy
ok.0,70 ha)

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działka niezabudowana

PRZEZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI
I SPOSÓB JEJ
ZAGOSPODAROWANIA

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego planu miejscowego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr
LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005
roku powyższa działka znajduje się na terenie usług

CZYNSZ DZIERŻAWNY

150,00 zł / ha (opłata roczna)

DODATKOWE OPŁATY

Dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu
dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości

ZASADY AKTUALIZACJI
STAWKI DZIERŻAWY

Czynsz dzierżawny po upływie każdego
roku dzierżawy będzie waloryzowany, w
oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów
i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za
rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok
następny po roku, którego wskaźnik ten
dotyczy

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - Tadeusz Czajka
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Kokoszczyn, ul. Dworcowa

Wykaz wywieszono od dnia 10 września do 1 października 2009 roku

Wykaz wywieszono od 10 września do 1 października 2009 roku

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości
położonej w miejscowości Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 65/6 o pow. 400 m2, użytek droga, nieuregulowany stan prawny. W terminie dwóch miesięcy licząc od dnia ukazania się
ogłoszenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą
się zgłosić do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 115, Wydział Zagospodarowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 0618959251.

Kokoszczyn

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK Działka nr 43/1

Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje

KW brak oznaczenia

Klienci - ważne

Do banku ING
z dowodem
ING Bank Śląski uprzejmie informuje o zmianach
dotyczących dokonywania wypłat na rachunki
bankowe. Od 1 września 2009 r. każda osoba
dokonująca jakichkolwiek wpłaty zobowiązana
jest okazać dowód osobisty
~ ING Bank Śląski
Oddział Tarnowo Podgórne

ochrona środowiska
Nieodpłatna zbiórka odpadów problemowych

Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

W

bieżącym roku wzorem lat ubiegłych na
terenie Gminy zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem pojawi się
Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych.
Jest to specjalny samochód, który w określoną sobotę
odbierze od mieszkańców nieodpłatnie odpady problemowe. Przypominamy, że do Mobilnego Punktu
Zbierania Odpadów każdy mieszkaniec naszej Gminy może dostarczyć m.in.:
• wyłącznie drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki,
• żelazka, itp.)

• baterie i akumulatory
• telefony
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć (np. termometry )
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników
w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe

• zaolejone szmaty i ścierki
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny
w opakowaniach

Harmonogram zbiórki

- od 14.15 do 14.30 - ul. Wierzbowa
przy ul. Skośnej
- od 14.35 do 14.50 - ul. Nowa przy
domu sołtysa
- od 14.55 do 15.10 - Przylesie, ul.
Przylesie

Sady

3 października 2009 r.

Kokoszczyn

wiejskiej

od 9.00 do 9.15 - przy świetlicy

Góra od 9.25 do 9.40 - przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne

10 października 2009 r.

- od 9.50 do 10.05 - Zielony Gród ul. Sasankowa
- od 10.10 do 10.25 - teren przy targowisku na przeciwko
pawilonu handlowego
- od 10.30 do 10.45 - ul. Rokietnicka przy bazie TP-Bus
- od 10.50 do 11.05 - ul. Owocowa parking przy blokach

Sierosław

Rumianek

Wysogotowo

od 11.15 do 11.30 - ul. Szkolna przy
świetlicy wiejskiej

Ceradz Kościelny

- od 11.40 do 11.55 - przy świetlicy wiejskiej
- od 12.00 do 12.15 - ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami

Jankowice

- od 12.25 do 12.40 - przy świetlicy wiejskiej
- od 12.45 do.13 00 - Edmundowo ul. Edmundowska
przy ul. Leśnej

Lusówko

- od 13.10 do 13.25 - ul. Jankowicka przy ul. Tarnowskiej -sklep spożywczy
- od 13.30 do 13.45 - pętla autobusowa ul. Otowska
przy ul. Sierosławskiej

Lusowo

- od 9.00 do 9.15 - przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
- od 9.20 do 9.35 - parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
- od 9.45 do 10.00 - przy świetlicy
wiejskiej
- od 10.05 do 10.20 - ul. Wierzbowa
przy ul. Zbożowej

Przeźmierowo

- od 10.30 do 10.45 - ul. Rynkowa
przy ul. Lotniczej
- od 10.50 do 11.05 - ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
- od 11.10 do 11.25 - ul. Rynkowa
teren Targowiska przy Pasażu
- od 11.30 do 12.05 - ul. Ogrodowa
przy domu kultury

Batorowo od 12.15 do 12.30
- przy świetlicy wiejskiej

- od 13.55 do 14.10 - parking przy kościele

Usuń azbest

P

owiat poznański proponuje
mieszkańcom pomoc finansową w likwidacji wyrobów
zawierających azbest. Warunkiem
jej otrzymania jest złożenie wnio-

sku do Urzędu Gminy. Powiat
poznański zwraca 30 % wartości
kosztów poniesionych na demontaż, transport i utylizację azbestu.
Jednocześnie akcję likwidacji tych szkodliwych wyrobów
prowadzi nasz Urząd. Z tym, że
zgodnie z realizowanym przez
nas programem, osoby zaintereso-

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki i pozbycia się w sposób wygodny,
a zarazem zgodny z prawem odpadów problemowych.
Inspektor ds. ochrony środ.
~ Marek Ratajczak

- od 12.40 do 12.55 - przy świetlicy
wiejskiej
- od 13.00 do 13.15 - ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
- od 13.20 do 13.35 - ul. Szkolna
przy ul. Jagodowej

Swadzim

od 13.45 do 14.00
– przy świetlicy wiejskiej

17 października 2009 r.

Baranowo

- od 9.00 do 9.15 - ul. Budowlanych
parking przy Intermotelu
- od 9.20 do 9.35 - os.Rubinowe
przy pojemnikach do segregacji
- od 9.40 do 9.55 - ul. Przemysława
przy sklepach
- od 10.00 do 10.15 - ul. Pogodna
przy kościele
- od 10.20 do 10.35 - Szamotulska
wjazd na teren Akademii Rolniczej

Chyby

- od 10.45 do 11.00 - przy świetlicy
wiejskiej
- od 11.05 do 11.20 - Zielone Osiedle wjazd ul Różana
- od 11.25 do 11.40 - ul. Szkolna
przy ul. Ogrodowa przy punkcie
segregacji
wane wykonują na własny koszt
demontaż, natomiast koszty transportu i utylizacji w całości zwraca
Urząd.
Wszelkich informacji na ten
temat udziela Marek Ratajczak
z Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska w naszym Urzędzie, tel. 061 89 59 203. ~ ARz
wrzesień 2009 \ sąsiadka~czytaj \
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sport
Prezentujemy dyscypliny sportu propagowane przez kluby z naszej Gminy (7)

L jak lekkoatletyka

L

jak lekkoatletyka (lub
lekka atletyka) jest jedną z najbardziej znanych
i popularnych dyscyplin
sportu, która obejmuje liczne
konkurencje stanowiące odrębne sporty. Zdecydowana większość konkurencji lekkoatletycznych oparta jest na naturalnych
formach ruchu człowieka: chód,
bieg, skok i rzut. Od 776 r. p.n.e.
jest główną dyscypliną igrzysk
olimpijskich. Stanowi podstawę
nowożytnego wychowania fizycznego - może ją uprawiać każdy w prawie każdych warunkach.
Wszelkie zawody lekkoatletyczne rozgrywane są wg przepisów Międzynarodowej Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki
(IAAF) powstałej w 1912 roku.
W skład lekkiej atletyki wchodzą
następujące grupy konkurencji
- biegi płaskie (krótkie, średnie
i długie), biegi przez płotki, biegi z przeszkodami, biegi sztafetowe, skoki, rzuty, chody i wieloboje.
W Polsce instytucją, która od
1867 r. propagowała jej rozwój,
było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Dużą rolę w rozwoju
tej dyscypliny na ziemiach polskich odegrał założony w 1888 r.
w Krakowie Park im. dr H. Jordana. Od 1904 roku lekkoatletykę zaczęto uprawiać w takich polskich klubach jak: Pogoń Lwów,
Czarni Lwów czy też w Cracovii
czy Wiśle Kraków. W 1919 roku
powstał Polski Związek Lekkiej
Atletyki (PZLA).
Na terenie gminy Tarnowo
Podgórne jedynym klubem popularyzującym LA jest powstały
w 2001r. Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Przeźmierowo.
Głównym inicjatorem jego utworzenia jest były zawodnik Energetyki Poznań i AZS-u Poznań
a obecny prezes i trener - Michał
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Bebejewski. W ośmioletniej historii klubu najlepszy był ubiegły
rok - zawodnicy zakwalifikowali
się do finału Światowego Szkolnego Pucharu Humberta, który odbył się w czerwcu w Talinie. Od kilku lat zawodnicy
UKS-u „SPRINT” biorą również
udział w zawodach organizowanych w ramach sportu kwalifikowanego. Największym sukcesem
w tych zawodach może pochwalić Dennis Bauwens, który zdobył
tytuł Wicemistrza Polski w wieloboju lekkoatletycznym w kategorii juniorów młodszych. Do
bardzo utalentowanych zawodników klubu, którzy mają szanse na
podobne sukcesy zaliczyć można
także Mateusza Wilczyńskiego
(skok wzwyż, wielobój) oraz wychowanka klubu Marcina Przybylskiego (biegi długie), który
obecnie trenuje w AZS – AWF
Poznań. Wśród zawodników,
którzy wzięli udział w Mistrzostwach Polski byli jeszcze Dominik Hansz startujący w rzucie
oszczepem i Piotr Wiśniewski
w biegu na 110m ppł.

fot. stckexpert

Zobaczysz na olimpiadzie
Konkurencje klasyczne: dla mężczyzn chody 20km i 50km; biegi (mężczyźni i kobiety): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
3000m z przeszkodami, 5km, 10km, maraton, 110m ppł, 400m ppł, sztafeta 4 x
100m i 4 x 400m ; skoki: w dal, wzwyż,
trójskok, skok o tyczce; rzuty: pchniecie
kulą, rzut dyskiem, oszczepem i młotem;
wieloboje: dziesięciobój. Dla kobiet chody:
5km i 10km; 100m ppł, 400m ppł; wieloboje: siedmiobój.

Michał Bebejewski zaprasza utalentowaną młodzież do wstąpienia
w szeregi UKS-u. Każda zainteresowana osoba może uzyskać dodatkowe informacje na stronie
www.ukssprint.webpark.pl.
Wieloma sukcesami sportowymi może pochwalić się również
Zbigniew Kwita - chodziarz z terenu naszej Gmin. Startuje w zawodach chodziarzy weteranów
w kategorii wiekowej M45 (nie
mniej niż 45 lat i nie więcej niż
49). Od 2001 r. do dziś Zbigniewowi Kwicie udało się zdobyć 27
medali, w tym 14 złotych.
~ Ania Gibała
Źródło:

http://www.lekkoatletykihistoria.friko.pl

sport

Rusza liga

P

iłkarskie drużyny wracają na
ligowe boiska. Naszą Gminę reprezentować będzie
pięć drużyn w dwóch klubach. Pod
egidą GKS TARNOVIA wystąpią
następujące drużyny: seniorzy, juniorzy starsi (rocznik 1991-1994)
oraz trampkarze (rocznik 19951997). Barwy UKS BŁYSKAWICA Tarnowo Podgórne reprezentować będą młodziki (rocznik 1998
i młodsi) oraz orliki (rocznik 1999
i młodsi). Piłkarze TARNOVII
przygotowywali się na własnych
obiektach. Najmłodsi piłkarze

Informacje o wynikach
i terminach spotkań na:
www.blyskawica.tnb.pl
www.poziom-wyzej.pl
z BŁYSKAWICY byli na pierwszym obozie sportowym w Darłówku. Seniorzy prowadzeni przez
Włodzimierza Jakubowskiego, juniorzy – trener Tadeusz Dorna oraz
trampkarze dowodzeni przez Wiktora Webera mecze rozgrywać będą
na stadionie TARNOVII. Chłopcy
z BŁYSKAWICY (młodzik – Dariusz Piechota oraz orlik – Marek
Bartkowiak) podejmować będą
rywali na boisku przy ul. Nowej
w Tarnowie Podgórnym.
Chętnych do spróbowania swoich
sił na boiskach zapraszam na treningi (tel. 669 646 606 – D.Piechota).
Pozostałych fanów „kopanej” zapraszam na mecze – emocji na pewno nie zabraknie. ~ Darek Piechota

Modernizowany stadion

fot. J.Pluciński

Modernizacja
stadionu za 1,2 mln

S

tadion przy ul. 23 Października w Tarnowie
Podgórnym przez prawie pół wieku nie był odnawiany, ani w większym stopniu remontowany. Dzięki decyzji
władz Gminy na początku lipca
2009r. rozpoczęły się prace rewitalizacyjne tego obiektu, które zgodnie z planem powinny się zakończyć w listopadzie. Pierwszy etap
modernizacji stadionu rozpoczął
się od prac rozbiórkowo-demontażowych, podczas których zdemontowano trybuny, ogrodzenia wewnętrzne oraz wszystkie betonowe
elementy.
Harmonogram modernizacji zakłada również budowę czterotorowej tartanowej bieżni wokół płyty
boiska o długości 400m i pięcioto-

Nabór do sekcji minikoszykówki
Gminny Klub Sportowy „TARNOVIA” Tarnowo Podgórne ogłasza
nabór chłopców z rocznika 1998 i młodszych, zamieszkujących gminę Tarnowo Podgórne i gminy ościenne do sekcji minikoszykówki.
Zajęcia będzie prowadził były zawodnik i trener koszykówki – Wojciech Kiełbasiewicz. Termin rozpoczęcia treningów nie jest jeszcze
znany, wszystko zależy od tego kiedy zostanie skompletowana odpowiednia liczba osób.
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem
061 814 74 41, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00.

rowej o długości 100m. Poza nią
na stadionie zostanie zamontowana z myślą o przyszłych dwóch
boiskach nowa dwustronna trybuna, która będzie w stanie zapewnić łącznie 600 miejsc siedzących.
W projekcie modernizacji stadionu
uwzględniono również instalacje
nowych siedzisk dla zawodników
i trenerów, automatyczne nawadnianie płyty głównej boiska, nowe
ogrodzenie wewnętrzne, chodniki,
liniowe odwadnianie bieżni. Najkorzystniejszą ofertę modernizacje stadionu złożyło konsorcjum
UNIPOL Sp. z o.o. - MASTERS Sp.
z o.o. ze Szczecina. Prace przeprowadzi za 1 197 082,75 zł brutto. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy.
~ Ania Gibała

Zapraszamy dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym
do rozpoczęcia przygody z

tenisem ziemnym
Zajęcia prowadzone są na kortach przy OSiR
w Tarnowie Podgórnym w grupach 4-6 osób
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefon

665 800 770
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... i na koniec

M

ieszkańcy osiedla Tenisowego w Sierosławiu mają
zaszczyt serdecznie podziękować Panu Wójtowi oraz
Radzie Gminy za kolejne inwestycje wykonane na rzecz
naszego osiedla. W ostatnim czasie powstał nowy plac
zabaw dla dzieci oraz tablica informacyjna. Dotychczasowe inwestycje sprawiają, że mieszkanie w gminie Tarnowo Podgórne staje się coraz atrakcyjniejsze.

P

anu Stanisławowi Krzyżagórskiemu długoletniemu
sołtysowi wsi Batorowo z okazji 80-tych urodzin dużo
zdrowia, pomyślności oraz błogosławieństwa bożego na
dalsze lata

składa Rada Sołecka, Koło Gospodyń oraz mieszkańcy

K

siędzu Proboszczowi Ignacemu
Karge, księdzu kanonikowi Zdzisławowi Potrawiak, pracownikom firmy
„Millano” oraz „Baron”, pracownikom
Poczty Polskiej, członkom Klubu GKS
Tarnovia, wychowawcom, rodzicom
oraz młodzieży Gimnazjum Tarnowo
Podgórne, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom za wsparcie, okazaną pomoc i wyrazy współczucia, modlitwę, a przede wszystkim za udział
w ostatniej drodze mojego męża

Przemysława Bendlewskiego

M

serdeczne podziękowanie
Żona z dziećmi

ieszkańcy ulicy Lipowej w Sadach gorąco dziękują
Panu Wójtowi i Radzie Gminy za wykonanie drogi.

Serdecznie dziękuję wszystkim
życzliwym pamięci mojego
kochanego męża

ŚP
Andrzeja Szatkowskiego
którzy przybyli z bliska i z daleka,
aby uczestniczyć w Jego pogrzebie
oraz żałobnej mszy św. Dziękuję za
modlitwy, złożone kwiaty oraz serdeczność okazaną w trudnych dla
nas chwilach.

Żona z synami.

DAM PRACĘ
Szukam opiekunki do 1,4 rocznego dziecka
w Chybach, numer telefonu 603 639 200.
Przyjmę uczniów w zawodzie blachach lakiernik możliwość przyuczenia do zawodu,
refundacja kosztów dojazdu godz. 8-16,
tel. 061 814 29 03, 500 096 802.
Stolarza i lakiernika do MDF przyjmę. Przeźmierowo, tel. 0509 302 903.
Zatrudnię osobę studiującą w trybie zaocznym lub wieczorowym do pracy w biurze
ubezpieczeń. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na adres e-mail: biuro@
kompleksoweubezpieczenia.pl
Zatrudnię pomocnika bez nałogów do
montażu okien, drzwi prostych prac remontowych, tel. 0609 778 909.
Pracownika z prawem jazdy do firmy Oaza,
tel. 0503 053 585.

Weronika i Maciej Dolata
z rodzicami

D

rogiemu Jubilatowi Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Murawskiemu z okazji 50-tych urodzin
wszelkiej pomyślności, zdrowia i łask
bożych

życzą sołtys, rada sołecka
i mieszkańcy Ceradza Kościelnego

Naszej koleżance
Grażynie Kierzek
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

Pani Wicedyrektor
Iwonie Leitgeber
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

TATY

TEŚCIA

składają
Dyrekcja, nauczyciele oraz
pracownicy administracyjni
Gimnazjum w Tarnowie
Podgórnym

składają
Dyrekcja, nauczyciele oraz
pracownicy administracyjni
Gimnazjum w Tarnowie
Podgórnym

Krawcowe - Przeźmierowo - zatrudnię, 0609
447 138

Zatrudnię studenta lub emeryta. tel. 0502
665 864 z okolic Przeźmierowa.

Zatrudnię fryzjerkę, 0509 247 213

Szukasz pierwszej pracy? Biuro Rachunkowe
zatrudni absolwentów szkół średnich z wykształceniem ekonomicznym, administracyjnym a także osoby z doświadczeniem.
Zatrudnimy również osoby z prawem jazdy.
Kobylniki ul. Szamotulska 26 (trasa - autobys 01 przez Napachanie). Zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, tel. 061
84 82 602.
Przyjmę rencistę lub emeryta do prac pielęgnacyjnych w ogrodzie. Praca w Przeźmierowie, mile widziane prawo jazdy kat.
B, tel. 0609 099 660.
Szukam Pani, Pana który nauczy mojego
6-letniego syna liczyć, pisać i czytać, tel.
0889 903 302.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja
nie zwraca dostarczonych materiałów!
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
(budynek Urzędu Gminy) tel. 061 8959 264,
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

/ sąsiadka~czytaj / wrzesień 2009

ierownictwu i całemu personelowi HOTELU 500 a w szczególności Paniom Agnieszce i Magdzie za
wspaniałe przygotowanie przyjęcia
weselnego.
Serdeczne podziękowania składają

Kucharza samodzielnego w Tarnowie Podgórnym zatrudnię, tel. 501 959 481.

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red.
naczelna), Zofia Michałek, Waldemar Maciejewski,
Anna Gibała, Krystyna Semba, Ewa NoszczyńskaSzkurat.
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Szukam Pani do sprzątania domu w Lusówku
1-2 razy w tygodniu i sporadycznej opieki nad
dzieckiem. Tel. 605 957 507

SZUKAM PRACY
Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam
mieszkanie, tel. 0794 170 566.
Perkusista szuka pracy w zespole muzycznym na wesela i zabawy, tel. 0506
777 719.

Studentka z gminy Tarnowo Podgórne poszukuje pracy. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. tel. 0664 083 393.
Poszukuję pracy jak najbliżej Tarnowa
Podgórnego, może być również zachodnia część Poznania. Jestem dyplomowaną
pielęgniarką z aktualnym prawem wykonywania zawodu. Poszukuję pracy niekoniecznie związanej z moim zawodem. Kontakt: 506 375 263.
Kierowca z grupą inwalidzką kat. BCE szuka pracy, tel. 0504 237 821.
Zaopiekuję się dzieckiem, mówimy po angielsku, tel. 061 81 41 284, 0607 13 19 98.

Pani zaprojektuje wnętrza nowych domów
oraz dekoracje sal i kościołów, tel. 0514
519 924.

Poszukuję pracy najchętniej w gastronomii, tel. 0500 46 22 42.

Pani lat 40 poszukuje pracy najchętniej
chałupniczej lub innej. Tylko poważne oferty, tel. (061) 8942 017 lub 0661 250 226.

Kierowca -ABCD - emeryt szuka pracy, 0502
986 216

Posprzątam dom, tel. 0697 75 78 32.

Kobieta lat 50 szuka pracy jako opiekunka
do dziecka. Posiadam referencje i doświadczenie. Tel. kontaktowy 507 985 708.

Skład: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Druk: MDM druk, 61-304 Poznań, ul. Borówki 4, tel./fax 870 90 80, 876 85 27
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7500 egz.; Numer zamknięto: 11.09.2009 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 652 50 69, 604 372 440, resoremlein@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Foto okładka: J. Pluciński

ZAMELDOWANI - UPRZYWILEJOWANI
Zamelduj się! 40 % podatków, które płacisz, wraca do

Gminy zameldowania na stałe.

I

m więcej zameldowanych, tym większe są możliwości
Gminy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za poziom życia w Gminie.
Meldunek jest odjazdowy! Spośród zameldowanych
na stałe, pełnoletnich mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne zostanie wyłoniony właściciela nowego auta. Masz zielone
światło. Ruszaj do urzędu! Może to Tobie dopisze szczęście.
Fortuna na czterech kołach się toczy.

Im szybciej dopełnisz formalności, tym lepiej. Dla meldujących się na stałe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 r.
przewidzieliśmy losowanie „małego finału”. Daj sobie dodatkową szansę na nagrodę. Do zgarnięcia: telewizor, laptop i kamera. Nagrody te wręczymy podczas Koncertu Noworocznego, w styczniu 2010 r.
W losowaniu „Wielkiego Finału” będą mogli wziąć udział
wszyscy mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne zameldowani na stałe do 15 maja 2010 r. Zwycięzcę poznamy podczas
Dni Gminy’ 2010.

Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku
Droga Sąsiadko i Drogi Sąsiedzie
Trzymasz w rękach jedyną prawdziwą sąsiadkę~czytaj. Zmieniliśmy się z myślą o Tobie. Od
poprzedniego numeru mamy nową szatę graficzną. Bez zmian pozostała nazwa, z której nic nie
usunęliśmy, do której niczego nie dodaliśmy. Od kilkunastu lat podajemy Tobie informacje z życia naszej Gminy, sąsiadka~czytaj to nasza wspólna tradycja. Jesteśmy dla Ciebie, jesteśmy
razem z Tobą.

