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Zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze – s. 11
Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo

na wstępie
Szanowni Państwo!

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie weterynaryjne
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)
Straż Gminna Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Straży Pożarnej
Ochotnicza Straż Pożarna
Tarnowo Podgórne
Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

999
997
998
992
991
983
61 81 46 997
61 841 56 11
61 814 79 86
61 821 53 00
61 814 69 98
502 34 50 80
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
668 694 962
61 652 41 17
61 848 28 62
61 814 63 80

Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne
Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo
Posterunek energetyczny: Kiekrz
Posterunek energetyczny:
Tarnowo Podgórne
Komunikacja TPBUS
Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne
Serwis wod-kan
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA (numer całodobowy)
Starostwo Powiatu Poznańskiego
Urząd Pocztowy w Tarnowie Podg.
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg.
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie
ul. Modrzewiowa 12
Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C
Agencja Pocztowa w Przeźmierowie,
ul. Ogrodowa 14

61 814 67 93
61 814 64 30
507 024 054
800 909 909
61 841 05 00
61 818 08 32
61 818 08 34
61 651 21 12
61 652 39 59
61 652 41 92
61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13
Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie
Vet Agro Service
po 15
Muzeum Powstańców Wielkopolskich

67 216 57 50
67 216 45 97
67 255 48 81
61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 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
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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25 lat temu po raz pierwszy w powojennej Polsce odbyły się
wolne wybory samorządowe. Wtedy sami zadecydowaliśmy, kto
będzie naszym reprezentantem i jak ma się rozwijać nasza Gmina. Dzisiaj jesteśmy wymieniani wśród najlepszych samorządów.
Mamy zatem powody do wspólnego świętowania.
Pierwszym mocnym akcentem w tym roku był Koncert Noworoczny, podczas którego poznaliśmy trzech laureatów tytułu „Aktywny Lokalnie”. Proszę sprawdzić, kogo w tym roku wyróżnił
Wójt za pracę społeczną.
Zagraliśmy również dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Liczenie nadal trwa, ale na pewno zebraliśmy ponad 70 tys. zł.
Serdecznie dziękujemy za każdy datek, za każde wsparcie!
Pozdrawiam

~ Agnieszka Rzeźnik

Redaktor naczelna

59. Akcja Krwiodawstwa
Pod patronatem Wójta Tadeusza Czajki
14 lutego, 8.00 – 16.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna

Informacja dla przedsiębiorców
prowadzących handel napojami
alkoholowymi

D

o 31 stycznia przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny
lub gastronomiczny wyrobami alkoholowymi muszą złożyć
oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów za 2014 r. Do tego dnia należy również uiścić opłatę za korzystanie z tych zezwoleń, stosownie do wartości sprzedaży wykazanej
w oświadczeniu za 2014 r.
Wysokości opłat są dostępne na gminnej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl w zakładce Dla przedsiębiorców. Informacji
udziela także Małgorzata Mleczak tel. 61 8959 204, malgorzata.mleczak@tarnowo-podgorne.pl 
~ WSO

Oddaj choinkę

N

a terenie Gminy Tarnowo
Podgórne odbiór choinek
pokrywa się z rejonami
i datami zbiórki odpadów segregowanych. Odbędzie się on w dniach
od 26 stycznia do 6 lutego.
W wyznaczonym dniu choinki należy wystawić obok worków
z odpadami segregowanych.

Przypominamy, że choinek nie
wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Można je zagospodarować
we własnym zakresie np. poprzez
kompostowanie.
~ ARz

pytania do wójta

Jakie wydarzenia są zaplanowane w naszej Gminie
z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Podczas Koncertu Noworocznego mówił Pan
o obchodach 25-lecia samorządu terytorialnego.
Proszę o informację jakie wydarzenia są zaplanowane
w naszej Gminie z tej okazji.

W

naszej Gminie w sposób szczególny chcemy uczcić 25. rocznicę pierwszych po wojnie wolnych wyborów samorządowych. Jestem przekonany, że doskonale wykorzystaliśmy naszą szansę na samodzielne decydowanie o kierunkach rozwoju naszej
społeczności. Dzisiaj jesteśmy stawiani za wzór wśród samorządów.
Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w zaplanowanych wydarzeniach. Chcemy również zachęcić młodych i najmłodszych mieszkańców Gminy do zapoznania się z historią samorządności.
Duży nacisk kładziemy również na otwarty, powszechny charakter wydarzeń. Dlatego zaplanowaliśmy różnorodną paletę wydarzeń tak, aby
każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie propozycję.
Jeszcze w tym roku szkolnym zorganizujemy konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Będzie rozgrywany wśród gimnazjalistów, licealistów i w kategorii otwartej dla wszystkich. W ten sposób zachęcimy
do przypomnienia i ugruntowania wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu, jego uprawnień oraz najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii naszej Gminy.
Już dziś chcę zaprosić Państwa do udziału w dyktandzie, które odbędzie się w maju. Jego treść będzie związana z samorządem. W dyktandzie będzie mógł wziąć udział każdy, kto zechce zmierzyć się z ortografią.
Zaplanowaliśmy także konkursy plastyczne i fotograficzne, które
będą związane z przemianami jakie zaszły w naszej Gminie. A najważniejsze wydarzenia ostatnich 25 lat będziemy prezentować od następnego numeru na łamach „Sąsiadki-Czytaj”.
Po wakacjach ukaże się VI tom „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”
opisujący ćwierćwiecze samorządności.
O ważnym znaczeniu przemian społeczno-gospodarczych w naszej
Gminie chcemy przypominać jak najczęściej. Dlatego logo tych obchodów będzie towarzyszyło wydarzeniom kulturalnym i sportowym. Natomiast kulminacyjnym punktem będzie uroczysta sesja Rady Gminy
w 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych.
Już dziś zapraszam do udziału w lokalnych wydarzeniach.

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem ?
Chcesz się nim z nami podzielić ?
Denerwuje Cię coś ?
Chcesz wyrazić swoją opinię ?
Nie wahaj się !
Nasze łamy stoją dla wszystkich otworem.
Napisz na adres redakcja@tarnowo-podgorne.pl
lub skorzystaj z www.tarnowo-podgorne.pl
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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 Inwestycja zakończona /  Inwestycja realizowana /  Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy /  Przetarg trwa /  Przygotowywanie dokumentacji

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości

4

Baranowo
 Zakończono budowę kanalizacji deszczowej na ul. Złotej

Batorowo
 Trwa budowa ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny
 Zakończono budowę ścieżki rowerowej
do Jankowic

Jankowice
 Zakończono budowę oświetlenia na terenie Parku

 Zakończono budowę ścieżki rowerowej
do Ceradza Kościelnego

Lusowo
 Trwa budowa ścieżki rowerowej w ul.

Klub Aktywnej Mamy

R

ok 2015 już rozpoczęty.
Jeśli jesteś mamą i chciałabyś poznać inne aktywne mieszkanki Gminy oraz postanowiłaś w Nowym Roku nie
tylko odnowić stare przyjaźnie,
ale zawrzeć i nowe – zachęcamy
do przyłączenia się do Klubu Aktywnej Mamy. Jest to propozycja
skierowana do kobiet pracujących
zawodowo, które są zainteresowane szczerymi, długotrwałymi relacjami i są nastawione pozytywnie do świata oraz CHCĄ znaleźć
czas, aby się spotykać. Założycielką klubu jest 35-letnia mama
dwójki dzieci; pięcioletniej córeczki i dwuletniego synka, zawodowo zajmująca się HRM. Pierwsze spotkanie przewidziane jest
na neutralnym gruncie, a kolejne

w lokum każdej z naszych mam.
Mają one mieć charakter wyłącznie towarzyski, nieodpłatny i dobrowolny. Nasze dzieci mogłyby
się razem bawić, a w tym czasie
my, ich mamy, porozmawiać nie
tylko o byciu mamą. Zainteresowane panie prosimy o przesłanie
maila z kilkoma zdaniami o sobie
na: klub.aktywnej.mamy@wp.pl
~ MB

Powitaliśmy Nowy Rok

Wierzbowej (ok. 400 m)

Lusówko
 Trwa rozbudowa szkoły podstawowej

Przeźmierowo
 Kończy się przebudowa ul. Składowej i
ul. Słonecznej

 Zakończono budowę chodnika przy ul.
Rynkowej,

Sady
 Zakończono budowę związaną z modernizacją ul. Poprzecznej

 Zakończono budowę chodnika na ul. Lipowej (I etap)

Sierosław
 Zakończono przebudowę ul. Okrężnej.

Swadzim
 Podpisano umowę z wykonawcą układu
komunikacyjnego przy blokach

 Zakończono przebudowę ul. Sosnowej.
/ sąsiadka~czytaj / styczeń 2015

Tradycyjne noworoczne spotkania mieszkańców odbyły się
1 stycznia w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie powitaliśmy nowy rok. Mieszkańcy wysłuchali życzeń Wójta Tadeusza
Czajki, a potem obejrzeli pokaz sztucznych ogni.
~ ARz

Fot. Sławomir Wanecki

aktualności

Honorowy medal od Wojewody dla Wójta

W

sobotę, 3 stycznia,
w poznańskiej Auli
Uniwersyteckiej odbyło się Spotkanie Noworoczne,
którego gospodarzami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.
Podczas spotkania Wojewoda wręczył medale honorowe
AD PERPETUAM REI MEMORIAM (Na wieczną rzeczy pamiątkę). W tym roku wyróżnieni zostali: Wójt Gminy Tarnowo

Podgórne Tadeusz Czajka oraz
Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
Nagroda Honorowa Wojewody
Wielkopolskiego w postaci medalu „AD PERPETUAM REI MEMORIAM” została ustanowiona
w 1992 r. Jest wyróżnieniem osób
– wybitnych osobowości, które
przyczyniają się do rozwoju całego regionu. Wójta wyróżniono
za wspieranie przedsiębiorczości
i tworzenie nowych miejsc pracy.
~ ARz

Niech świąteczna radość w nas
trwa przez cały rok!

wiecie pilskim), Lubasza oraz
Cerekwicy. Jednak największą radość sprawiliśmy SZLACHETNĄ
PACZKĄ dziesięcioosobowej rodzinie: (siedmioro synów i jedna
córka) z województwa kujawsko-pomorskiego. Wolontariusz, który dostarczył Szlachetną Paczkę
Rodzinie, taką przekazał nam relację: rodzice i dzieci nie mogli
uwierzyć, że paczka jest tak duża
i że to wszystko dla nich: 23 duże
kartony i lodówko-zamrażarka.
Wielka radość, nikt nie mógł powstrzymać emocji. Rodzina nie
mogła uwierzyć, że zupełnie obcy
ludzie z daleka zdecydowali się na
taki dar. Podkreślali, że muszą być
to ludzie o dobrym sercu.
Instruktorzy i ja osobiście jesteśmy dumni z naszej młodzieży, która podjęła tę inicjatywę i na
trzy dni przed zakończeniem akcji wszystko zorganizowała. Składamy podziękowanie wszystkim
którzy przyczynili się do powstania tak dużej paczki: przyjaciołom, rodzinom, członkom zespołu. „Bo jesteśmy lepsi kiedy coś
dajemy, bo kiedy dajemy, to wtedy
coś mamy”.

Z

nowu minął rok, tylko za
oknem nie padał śnieg, lecz
choinki blask i świec rozświetlał świetlicę wiejską w Lusowie. To w niej zapanowała wyjątkowa świąteczna atmosfera.
Wigilia w Zespole Pieśni i Tańca
Lusowiacy – przystrojony stół,
opłatek, śpiew kolęd po raz pierwszy przy dźwiękach „naszej kapeli”. Wszystko to wywołało w nas

Lusowiacy
przygotowali
Szlachetną
Paczkę
świąteczną radość, którą nieśliśmy
innym poprzez koncerty „Kolęd
i pastorałek w formie tanecznej”
do Szkoły Podstawowej w Lusowie, Poznańskiego Betlejem na
Starym Rynku (mimo okropnej
pogody śpiewem kolęd i tańcem
rozwialiśmy chmury, a pod sceną
zgromadziła się widownia, wśród
której znaleźli się obcokrajowcy).
Życzeniom i uściskom nie było
końca. Radość nieśliśmy mieszkańcom Gminy Wysoka (w po-

Drodzy Państwo,
niech świąteczna radość
w nas trwa przez cały rok!
z najlepszymi
Życzeniami Noworocznymi
w imieniu Zespołu
Pieśni i Tańca Lusowiacy
~ Krystyna Semba
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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Tarnowo Podgórne

 Inwestycja zakończona /  Inwestycja realizowana /  Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy /  Przetarg trwa /  Przygotowywanie dokumentacji

 Zakończono przebudowę ul. Sasankowej
 Trwa przebudowa ul. Szkolnej

6

Wysogotowo
 Trwa opracowanie projektu na wykona-

nie przebudowy ul. Wierzbowej – II etap

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Skórzewskiej

 Trwa przebudowa ul. Żytniej

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych

Sprawdź, co się
dzieje w Twojej
miejscowości

Sukces młodego
akordeonisty

S

amorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym
może się pochwalić kolejnym sukcesem. Młody akordeonista
Piotr Kortus, uczeń klasy Wojciecha Michalika, w dniach 9 – 13
grudnia brał udział w 23. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Wzorowo się tam zaprezentował – udało mu się
wywalczyć wyróżnienie w I kategorii wiekowej (najmłodsi muzycy).
Jest to duże osiągnięcie dla młodego akordeonisty – w Festiwalu brało
udział wielu muzyków z różnych krajów, a jury oceniające wszystkie
wykonania było międzynarodowe. Festiwal odbywał się w Polsce, ale
było to przedsięwzięcie wychodzące poza granice naszego kraju – jest
to pierwszy sukces ucznia naszej szkoły rangi międzynarodowej.
Gratulujemy mu fantastycznego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.
~ Magdalena Moruś

Uwaga
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje o ponownej możliwości zapoznania się
z projektem Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na
lata 2018-2021. Można to zrobić w dniach
19.01 - 16.02 w godzinach pracy Urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.tarnowo-podgorne.pl

Piotr Kortus

Tarnowska Biesiada

J

ak dotąd największa impreza, nawiązująca klimatem do niemieckiego festynu Oktoberfest,
odbyła się 27 grudnia w sali GKS Tarnovia
w Tarnowie Podgórnym
W Biesiadzie Piwnej wzięło udział aż stu sześćdziesięciu biesiadników, którym świetny humor dopisywał od samego początku imprezy.
Główną atrakcją wieczoru był występ zespołu
Kwaśnica Bavarian Show. Przy ławach biesiadnych nie zabrakło golonki i piwa. Imprezę zorganizował Sołtys przy wsparciu Rady Sołeckiej z Tarnowa Podgórnego.
~na

Teresa Werner w Przeźmierowie

N

a zakończenie roku w Przeźmierowie zaśpiewała Teresa Werner. Artystka, która
po odejściu z zespołu „Śląsk” z powodzeniem prowadzi karierę solową, podczas imprezy
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sołtysa i Rady Sołeckiej dla mieszkańców wykonała swoje największe
przeboje. Koncert podziwiał komplet publiczności – zaproszenia rozeszły się na dwa tygodnie przed występem.
~ GOK

aktualności

Budżet Gminy 2015

N

a ostatniej w tym roku sesji, 30 grudnia, Rada
Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet na 2015
rok. Dochody w 2015 roku zaplanowano na
poziomie 153 miliony zł, natomiast wydatki na ponad
145 mln zł (w tym wydatki majątkowe wynoszą ponad
28 mln).
Obok zamieściliśmy strukturę gminnych wydatków
w 2015 roku. Najwięcej pieniędzy (jedną trzecią całego
budżetu) wydamy na oświatę i wychowanie.
A oto najważniejsze zadania w poszczególnych obszarach budżetowych:
Oświata i wychowanie
Wydatki łącznie: 54 147 732 zł, w tym:
- szkoły podstawowe (w tym oddziały przedszkolne) – 24 286 290 zł,
- przedszkola – 11 458 333 zł,
- gimnazja – 7 650 950 zł,
- liceum – 1 607 050 zł,
	- Samorządowa Szkoła Muzyczna – 1 244 700 zł.
Wybrane zadania inwestycyjne:
	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku –
4 000 000 zł
	Wymiana okien drewnianych w Przedszkolu w Lusówku – 46 000 zł
	Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Baranowie – 15 000 zł

Drogi publiczne gminne:
Przebudowa ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym – 1 000 000 zł
Budowa ul. Batorowskiej w Batorowie – 500 000 zł
	Przebudowa ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym – 2 000 000 zł
Przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie – 283 432 zł
Przebudowa ul. Wspólnej w Baranowie – 100 000 zł
	Budowa chodnika na ul. Palaczówka w Ceradzu Kościelnym – 150 000 zł
Przebudowa pasa drogowego drogi Góra – Rumianek – 400 000 zł
Przebudowa ul. Kościelnej w Przeźmierowie – 800 000 zł
Budowa nawierzchni rynku w Przeźmierowie 1 000 000 zł
Modernizacja dróg wewnętrznych w Swadzimiu 270 000 zł
	Budowa ulic Kalinowa, Gerberowa, Wrzosowa i Modrakowa w Tarnowie Podgórnym – 100 000 zł
	Budowa ul. Za Motelem w Sadach – 500 000 zł
Przebudowa ul. Otowskiej w Lusówku – 300 000 zł
Turystyka
Wydatki łącznie: 101 000 zł, w tym:
Budowa mola w Chybach – 50 000 zł
	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej – plaża w Lusowie – 51 000 zł
Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona ppoż
Wydatki łączne: 1 592 228 zł,
Ochrona zdrowia
Wydatki łącznie: 1 522 636 zł, w tym: przebudowa wejść i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym – 700 000 zł
Administracja publiczna
Wydatki łącznie: 18 579 794 zł, w tym rozbudowa budynku administracyjnego – 6 862 000 zł

Transport i łączność
Wydatki łącznie: 17 065 549,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wybrane zadania inwestycyjne:
Wydatki łącznie: 6 941 730 zł
Drogi publiczne powiatowe:
Wybrane zadania inwestycyjne:
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – TarBudowa świetlicy w Lusówku – 900 000 zł
nowo Podgórne 600 000 zł
Budowa świetlicy w Baranowie – 100 000 zł
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusówko – Jan	
Rewitalizacja zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach –
kowice 250 000 zł
1 000 000 zł
	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Kokoszczynie 400 000 zł
pozostałe
wpłata do budżetu państwa
kultura ﬁzyczna
6 716 737

tzw. janosikowe
10 591 06

4 791 010

transport i łączność
17 065 549

turystyka
101 000
gospodarka mieszkaniowa
6 817 400

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
6 941 730

administracja publiczna
18 579 794

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
6 744 31

pomoc społeczna
9 546 220

ochrona zdrowia
1 522 636

oświata i wychowanie
54 147 732

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppożarowa
1 592 22
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Koncert Noworoczny

K

oncert Noworoczny to tradycyjne spotkanie mieszkańców Gminy i ich gości,
by wspólnie podsumować mijający rok i razem wejść w kolejny.
Witający przybyłych Wójt Tadeusz Czajka podkreślił, że 2015 rok
jest rokiem wyjątkowym, ponieważ poświecony jest obchodom
25 rocznicy odrodzenia samorządu
terytorialnego. Przypomniał, że 27
maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne
wybory samorządowe. Podkreślił
mocno, że nasza Gminy wykorzystała daną jej szansę. Przez 25 lat,
dzięki wysiłkowi mieszkańców
i ich zgodzie na przeprowadzenie
przemian, Gmina Tarnowo Podgórne stała się jednym z najlepszych polskich samorządów.
O muzyczną oprawę Koncertu
Noworocznego zadbali Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa oraz Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” przygotowany przez Agnieszkę Dolatę.
Pierwszą część Koncertu Noworocznego stanowiła Gala Aktywni
Lokalnie. Po raz trzeci Wójt postanowił wyróżnić osoby wybitnie
poświęcające swój czas i energię
na pracę dla naszej społeczności
lokalnej. W tym roku tytuł Aktywny Lokalnie otrzymali:
- Kierownik Zespołu Pieśni
i Tańca Lusowiacy Krystyna Semba,
- Prezes Kółka Rolniczego
w Tarnowie Podgórnym Stanisław
Leitbgeber,
- Przewodniczący Koła Seniorów w Przeźmierowie Stanisław
Bzdęga.
Pamiątkową statuetkę, dyplom
oraz kwiaty wręczał laureatom
Wójt z Przewodniczącym Rady
Gminy Grzegorzem Leonhardem.
Tę część Koncertu zakończył
toast noworoczny wygłoszony
przez Wójta.
Po przerwie słuchacze zostali
zaproszeni na muzyczną podróż
„Kocham Cię życie”. Na scenie
zobaczyliśmy solistkę Julię No-
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wicką, występującą na co dzień w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego oraz Hannę Sztachańską – uczennicę naszej Samorządowej Szkoły Muzycznej. Koncert zakończył się tradycyjnym
Marszem Radeckiego.
~ ARz

Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu Jucca za przygotowanie dekoracji kwiatowych podczas Koncertu.

koncert
„Aktywny Lokalnie”
dla Pani

Krystyny Semby
Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy
Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy jest wizytówką kulturalną Gminy Tarnowo
Podgórne. Z amatorskiego grona zapaleńców wyrósł na profesjonalną grupę
artystyczną, promującą polską kulturę ludową. Od początku nad procesem
rozwoju Zespołu czuwa Pani Krystyna Semba, pełniąca społecznie funkcję
jego kierownika.
Od 1996 roku bezinteresownie poświęca swój czas i energię, by zapewnić Zespołowi jak najlepsze możliwości pracy artystycznej. Organizuje opiekę profesjonalnych choreografów. Nawiązała stałą współpracę z zawodową
kapelą muzyczną. Aranżuje koncerty, dające możliwości szerokiej prezentacji
bogatego i zróżnicowanego repertuaru. Dzięki Jej zaangażowaniu Zespół sięga po najwyższe laury na krajowych i międzynarodowych festiwalach tańca
ludowego.
Kierowanie tak dużą grupą wymaga dyplomacji i licznych kompromisów.
Pani Krystyna Semba z wyczuciem i taktem buduje mosty trwałego porozumienia pomiędzy członkami Zespołu – osobami w różnym wieku, o różnych
zainteresowaniach, możliwościach, upodobaniach. Konsekwentnie przekonuje, że szerokie otwarcie Zespołu dla nowych członków jest najlepszą drogą do
kontynuowania tradycji ludowych w nowoczesnym świecie.
Jest osobą wybitnie zaangażowaną w życie społeczne Lusowa i Gminy Tarnowo Podgórne. Jako radna Powiatu Poznańskiego inicjowała
i wspierała działania na rzecz naszej Gminy. Działała w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wrażliwa na potrzeby osób chorych i mniej zaradnych życiowo pomaga lokalnym grupom
i stowarzyszeniom.
Zawsze podkreśla, że Zespół Lusowiacy jest jej dzieckiem, z którego jest
niezmiernie dumna.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Stanisława Leitgebera

Prezesa Kółka Rolniczego w Tarnowie

Podgórnym

Pan Stanisław Leitgeber od lat dział
a na rzecz integracji środowiska
rolników Gminy Tarnowo Podgórne.
Z rodzinnego domu w Kokoszczynie wynió
sł szacunek dla pracy na roli
i umiłowanie do ojczystej ziemi. Swoj
ą aktywność – wcześniej zawodową,
a potem społeczną – związał nierozerwa
lnie
w nich receptę na połączenie doświadcz z Kółkami Rolniczymi, widząc
enia rolników i na kultywowanie
tradycji rolniczych.
W 2000 roku postanowił przywrócić
tradycję zrzeszania się rolników w
Tarnowie Podgórnym. Jest pomysłoda
wcą reaktywacji Kółka Rolniczego i
od momentu założenia pełni w nim funkc
ję prezesa.
Dużą wagę przywiązuje do ponadczas
owych symboli, świadczących o
tradycjach rolniczych w naszej Gmin
ie. Podjął inicjatywę ufundowania
nowego sztandaru dla Kółka Rolniczeg
o, a później wspierał ją finansowo. Konsekwentnie dążył do umieszcze
nia tablicy pamiątkowej na głazie
ustawionym w 102. rocznicę zawiązania
pierwszej formalnej organizacji
rolniczej w Tarnowie Podgórnym.
Był druhem Ochotniczej Straży Poża
rnej. Jest zaangażowanym członkiem Kurkowego Bractwa Strzelecki
ego. Wspiera działalność gminnych
stowarzyszeń, grup, instytucji.
Pytany o sens pracy społecznej zapew
nia, iż służba dla społeczności lokalnej przynosi mu ogromną satysfakcj
ę osobistą.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Stanisława Bzdęgi

Przewodniczącego Koła Seniorów w Przeźmierowie
Pan Stanisław Bzdęga od 2000 roku jest członkiem Koła Seniorów w Przeźmier
owie, w którym od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego.
Będąc na emeryturze doskonale rozumie potrzeby środowiska swoich rówieśnik
ów. Uważa,
że spotkania w Kole Seniora pomagają nawiązywać nowe przyjacielskie relacje,
tworzą możliwości osobistego rozwoju oraz pomagają kontynuować rozwijanie własnych
pasji. Propaguje
zdrowy styl życia, zapraszając do regularnego udziału w zajęciach sportowyc
h dedykowanych
seniorom. Współpracując ściśle z Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM zachęca
do udziału w
wydarzeniach kulturalnych na terenie naszej Gminy i poza nią. Proponuje
wspólne wyjazdy,
wycieczki, współorganizuje spotkania okolicznościowe. Zaprasza na przedstaw
ienia zespołu artystycznego „Senioritki”, działającego w ramach przeźmierowskiego
Koła. Pokazuje, że
każdy – bez względu na wiek – może czerpać z radości życia.
Poszerza współpracę z gminnymi organizacjami, m. in. z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku,
na rzecz tworzenia kolejnych atrakcyjnych dla seniorów propozycji.
Szeroka różnorodna oferta zajęć prowadzonych w ramach Koła Seniora
sprawia, iż stale
rośnie liczba członków, a wśród nich są również osoby pochodzące z miejscowo
ści sąsiadujących z Przeźmierowem.
Prowadząc największe w Gminie Tarnowo Podgórne, liczące blisko dwustu
członków Koło
Seniora pozostaje osobą niezwykle skromną, otwartą i życzliwą.
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Pamiętamy o Powstaniu

W

poniedziałek, 29 grudnia, w Lusowie odbyły
się uroczystości upamiętniające 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Po mszy św. w kościele pw. św.
Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba nastąpił przemarsz na cmentarz, na
grób generała Józefa Dowbora
Muśnickiego. Tu delegacje złożyły kwiaty.

Gminne
uroczystości
odbyły się
w Lusowie

Kwiaty na Grobie Generała złożyli m.in. Wójt Tadeusz Czajka i Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak
Smolibockiej) nastąpiło uroczyste
otwarcie nowej sali ekspozycyjnej, poświęconej walkom Wielkopolan poza granicami Wielkopolski w latach 1919-1920.
Uroczystości zaszczycili swoją obecnością liczni goście.
Wśród nich byli: Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, dowódca 17

Po krótkiej chwili uroczystości przeniosły się do Muzeum
Powstańców Wielkopolskich.
Po przedstawieniu zaprezentowanym przez uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego z Tarnowa
Podgórnego (po opieką Grażyny

Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Andrzej
Kuśnierek, przedstawiciele Gminy Tarnowo Podgórne z Wójtem Tadeuszem Czajką na czele.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do zwiedzania Muzeum, a zwłaszcza nowej
sali wystawowej.
~ muzeum

Duch wieje, kędy chce…
… i tak oto 6 stycznia o godz.
15.00 „przywiał” do parafialnego
kościoła w Tarnowie Podgórnym
ogromną rzeszę ludzi w różnym
wieku i stworzył z nich wspólnotę. Wspólnotę śpiewających i muzykujących (bo komu w tamtym
czasie nie grała w duszy muzyka?).
A wszyscy oni: Bożę Krówki,
Parafialny Zespół Młodzieżowy,
Schola Liturgiczna i cały kościół
wiernych podążali wraz z siedmioma królami (tak właśnie!), by
ostatecznie, razem z Trzema najwytrwalszymi: Kacprem, Melchiorem i Baltazarem dotrzeć
do żłóbka i przy wtórze altówki,
w towarzystwie wszystkich instrumentów, wyśpiewać:
„Hejże ino dyna, dyna
Narodził się Bóg Dziecina”.
10
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Po raz pierwszy
wspólnie wystąpiły wszystkie
parafialne zespoły muzyczne
Było to pierwsze tego typu wydarzenie, które połączyło w naszym
kościele wszystkie zespoły w jednym wspólnym dziele. Czy będzie
następne? Takie marzenie zrodziło się w sercu wielu, ale któż to wie?
W końcu: „Duch wieje, kędy chce…”
~ Beata Zygmańska

wośp

Zagraliśmy na ponad 70

C

hociaż pogoda nie była
zbyt przyjemna, to jednak nikogo to nie zrażało.
Przez całą niedzielę, 11 stycznia,
200 wolontariuszy z naszej Gminy kwestowało na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
O 14.00 na stadionie w Tarnowie rozpoczął się Bieg dla Orkiestry. Na starcie stanęło 104 biegaczy – najmłodszy miał 3 lata.
Bohaterkami dnia zostały dwie
siedmioletnie dziewczynki – Julka i Oliwka, które wspierając się
nawzajem przebiegły po 20 okrążeń każda (8 km). Najwytrwalszy uczestnik pokonał 73 kółka
stadionu. Pies – celebryta ponad
50 kółek w międzyczasie uzupełniając płyny i pozując do zdjęć.
W sumie przebiegliśmy 1.650
okrążeń stadionu, czyli 660 kilometrów, w dwie godziny.
Na strzelnicy Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zachęcało do strzelania za datek dla Orkiestry. Datek
do kolorowej puszki był również
„biletem wstępu” na Turniej Kopa
– o 15.00 z kartami w ręku do stołów zasiadło 41 zawodników.
Również o 15.00 zaczął się ciekawy program na Kręgielni Vector. Oprócz turnieju kręglarskiego
można było obejrzeć pokazy iluzjonisty oraz wziąć udział w licytacjach. Jak podkreślają organizatorzy bardzo cieszy to, że wiele
osób przyszło po raz pierwszy na
tarnowską kręgielnię.
Najważniejsze wydarzenia
przygotowane przez nasz sztab
odbywały się na sali sportowej
OSiR w Tarnowie Podgórnym.
Na scenie wystąpili: Mażoretki,
uczestniczki kursów Zumba4You
i Teatr Tańca Sortownia. Można
było także obejrzeć pokazy akrobatyczne „Z głową w chmurach”.
Gwiazdą wieczoru była Kasia K8
Rościńska z zespołem.
Przez cały czas można było posilić się na stoisku tarnowskiego Koła Seniorów, kupić przedmioty wykonane przez członków
Stowarzyszenia Osób Niepełno-

000 złotych

Mażoretki

Zumba

Bieg dla Orkiestry

Sortownia

sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR (dochód przeznaczono w całości na WOŚP) oraz oddać lub
zabrać książkę na stoisku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Można było także wygrać fanty na loterii. Dla wszystkich była kawa
firmy Strauss Cafe i naturalne
soki jabłkowe Sogo.
Na zewnątrz na parkingu stał
wóz strażacki OSP Tarnowo Podgórne i Straży Gminnej. Dużą
atrakcję stanowił podnośnik ustawiony przez firmę GIZO, którym
można było wynieść się na wysokość 22 metrów. Tu również miał
przystanek autobus, który krążył
między halą OSiR a kręgielnią.
Najwięcej emocji wzbudziły
licytacje, a zwłaszcza hity. Kolacja na Tarnowskich Termach wraz
z noclegiem w Hotelu 500 został
sprzedany za 600 zł, roczne bilety
TPBUS za 750, 500, 740, 450 zł,
a autobus TPBUS za 13 000 zł.
Oprócz tego zlicytowano zaproszenia, vouchery i ciekawe przedmioty przekazane przez firmy
i osoby prywatne.
Ostatnim punktem programu
było światełko do nieba. Sygnałem do rozpoczęcia pokazu był
wylicytowany wcześniej wystrzał
z armaty Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego.
W dniu zamykania numeru gazety na naszym wielkoorkiestrowym koncie było ponad 70 000 zł.
Dokładną kwotę podamy w następnym numerze.
~ ARz
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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Nowe ceny wody

T

arnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym uprzejmie informuje Odbiorców usług, że od dnia 01.02.2015 r. do 31.01.2016 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) obowiązywać będą nowe,
zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy, ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0
1.
2.
3.
4.

1

2
1) cena 1m3 dostarczonej wody
W1 Gospodarstwa domowe
2) Stawka opłaty abonamentowej
W2 Pozostali odbiorcy usług tj. m.in. odbiorcy usługowi, 1) cena 1m3 dostarczonej wody
handel i przemysł
2) Stawka opłaty abonamentowej

5.

W3 Woda użyta przez gminę Tarnowo Podgórne na cele
określone w art. 22 ustawy oraz odbiorcy wody na cele
ogrodowe rozliczani wodomierzem lub podwodomierzem
oraz tymczasowe przyłącza budowlane

Cena/stawka
netto brutto
3
4
3,93
4,24
3,00
3,24
3,93
4,24
3,00
3,24

Jednostka
miary
5
PLN/ m3
PLN/ m-c
PLN/ m3
PLN/ m-c

4,70

PLN/ m3

5,08

1) cena 1m3 dostarczonej wody

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp.
0
1.
2.
3.
4.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

2
1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków
OŚ1 Gospodarstwa domowe
2) Stawka opłaty abonamentowej
OŚ2 Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków
ścieków rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków
2) Stawka opłaty abonamentowej

Cena/stawka
netto brutto
3
4
5,98
6,46
4,50
4,86
6,95
7,50
4,50
4,86

Jednostka
miary
5
PLN/ m3
PLN/m-c
PLN/ m3
PLN/ m-c

Rozliczając odbiorców wody i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na
podstawie średnio-dobowego zużycia.
Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodomierza lub urządzenia pomiarowego spisanego na dzień
31.01.2015 r. Informacja ta może być przekazana osobiście w siedzibie Spółki: Tarnowo Podgórne ul. Zachodnia 4 pok. nr 10,11
listownie, e-mail: biuro@tp-kom.pl, faksem nr: 61 8147-407, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 8146-430 wew. 426;
435.
~ Zarząd Spółki

Program Prosument
dla Gminy Tarnowo Podgórne
Niezależność
energetyczna

Z

inicjatywy Wójta Tadeusza
Czajki prowadzony jest
nabór osób zainteresowanych produkcją prądu na własne potrzeby. W projekcie mogą
wziąć udział mieszkańcy Gminy, posiadający prawo własności
do budynku i jednocześnie będący stroną umowy z zakładem
energetycznym (tj. widniejący
na rachunku za prąd). Program
przewiduje pełne finansowanie
wykonania takiej instalacji.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 14
stycznia 2014 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 115, do
publicznej wiadomości, na okres
21 dni, wykazy nieruchomości
gminnych przeznaczonych do
dzierżawy:
• RUMIANEK - działki 18/1,
2/10, 2/11, 2/13, 21, 5/2, 6/5, 8/2,
2/9 i 20
• GÓRA - działka 77

Szczegółowe informacje :
Jan Iwanek 537 125 125; Ryszard Połczyński
602 226 855; e-mail: prosument.tp@o2.pl 
~na

Szczegółowe informacje o
przedmiocie dzierżawy i najmu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami–
pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

bezpieczeństwo

Z wizytą w Noordenveld

O

d kilkunastu lat Gmina Tarnowo Podgórne
współpracuje z holenderską gminą Noordenveld. Beneficjentami tej współpracy są
również gminne placówki edukacyjne. Co roku organizowane jest
spotkanie grup współpracy.
Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym,
Szkoły Podstawowej im gen.
Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie oraz Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odwiedzili Norg
i znajdujące się tam szkoły. Podczas tegorocznej wizyty mieliśmy okazję poprowadzić zajęcia

w holenderskich szkołach. Ku
naszemu zdziwieniu język polski
oraz przygotowane przez nas lekcje zostały przyjęte z dużym entuzjazmem, rozbudzając w młodych
Holendrach zainteresowanie Polską, jej położeniem, kulturą i językiem ojczystym. Zaprezentowano nam także metody uczenia
z wykorzystaniem najnowocześniejszych zdobyczy technik informacyjnych.
W kilku szkołach na terenie
Norg prowadzony jest program
pilotażowy nauki poprzez aplikacje instalowane na tabletach.
Wymieniliśmy się doświadczeniami, wskazówkami do długofalowej i ekscytującej współpracy
na rzecz rozwoju edukacji w naszych szkołach.
~ Uczestnicy wyjazdu

Z notatnika Gminnego Strażnika

S

traż Gminna przyjęła
w 2014 roku do dalszej realizacji 3417 interwencje otrzymane drogą telefoniczną, elektroniczną bądź zgłoszone
osobiście, a także realizowane na
podstawie bieżącej analizy zagrożeń i problemów zgłaszanych do
Straży. Za popełnione wykroczenia pouczono 961 osób, ukarano
634 sprawców wykroczeń oraz
skierowano 80 wniosków o ukaranie do sądu. Na koła pojazdów
założono 181 razy urządzenia

Najważniejszy
jest kontakt z
mieszkańcami
do blokowania kół. Stacjonarne
urządzenie rejestrujące wykonało 609 zdjęć pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość
w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej.

W 2014 roku strażnicy zabezpieczali zgromadzenia, festyny
bądź imprezy o charakterze patriotycznym, religijnym, kulturalno-artystycznym, sportowym na
terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Wymienić można między innymi zgromadzenia przed siedzibą Lidla w Jankowicach, czy też
zakładach MAN w Sadach, festyny (np. Lato z Radiem) organizowane w Tarnowie Podgórnym
czy też Dożynki Gminne zorganizowane w Lusowie. Z imprez
sportowych to przede wszystkim
zabezpieczenie trasy biegów np.
Biegu Unijnego w Przeźmierowie, Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym czy też Triathlonu w Lusowie. Również zabezpieczenie
uroczystości religijnych, w tym
przede wszystkim zabezpieczanie
procesji Bożego Ciała.
W 2014 roku strażnicy gminni aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań nakreślonych programem „Bezpieczna Gmina
Tarnowo Podgórne – razem bezpieczniej”. Głównym celem tego
programu jest obniżenie stopnia
przestępczości, ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość

dla mieszkańców w ich życiu
codziennym, inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy
mieszkańcami a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i wspólne ich rozwiązywanie. Ważnym elementem
tego programu jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. To
przecież oni najszybciej są w stanie zauważyć nieprawidłowości w swoim otoczeniu, a dzięki
przekazanemu sygnałowi do Policji czy Straży Gminnej można
szybko zweryfikować przekazaną informację. Biorąc pod uwagę
obszar Gminy nie sposób zapewnić w sposób ciągły obecności
umundurowanego funkcjonariusza. Współpraca z mieszkańcami
ma zatem nieocenianą wartość.
Pomaga zapobiegać i ujawniać
czyny zabronione.
Warto przypomnieć, że każde zgłoszenie jest sprawdzane.
Wbrew opinii niektórych osób nie
potrzeba oznakowanego radiowozu Policji czy Straży Gminnej, by
sprawdzić przekazany sygnał.
~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesje z 16, 18 i 30 grudnia

W

grudniu odbyły się aż 3
sesje Rady Gminy.
Opóźnienie związane
z ogłoszeniem wyników wyborów
samorządowych, a także koniec
roku zwykle wymagający zwiększenia tempa legislacji spowodowały konieczność przyspieszenia
prac Rady. Pierwszą grudniową sesję Rady zwołałem na 16 grudnia.
Rozpoczęła się ona prezentacją
projektu koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej warsztatu terapii
zajęciowej, jaki ma powstać w Tarnowie Podgórnym przy współudziale Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
Roktar. Prezentacja zgromadziła
bardzo liczne i znakomite audytorium. Wszyscy byli pod ogromnym
wrażeniem tego niezwykle ambitnego zamierzenia. Po przerwie
procedurze poddano 12 projektów
uchwał. Trzy pierwsze dotyczyły
wysokości diet dla radnych, wysokości wynagrodzenia Wójta oraz
Sołtysów, pobierających podatki
i opłaty lokalne. Jeden z projektów dotyczył zagospodarowania
przestrzennego: przystąpienia do
planu miejscowego w Lusówku,
część centrum. Nie obeszło się bez
usankcjonowania zmian w budżecie Gminy na 2014. Przebieg obrad
można prześledzić na stronie internetowej Gminy. Wszystkim zainteresowanym polecam szczególnie
wspomniane rozstrzygnięcia związane z dietami i wynagrodzeniem
nowo wybranych władz Gminy.
To istotne zwłaszcza w kontekście
oszczerstw rozpowszechnianych
przed wyborami samorządowymi
w 2014 r.
Sesja, jaka odbyła się 18 grudnia 2014 r., miała charakter spotkania opłatkowego samorządowej społeczności. Spotkali się na
niej wszyscy, których znakiem

14

/ sąsiadka~czytaj / styczeń 2015

szczególnym jest działanie z pasją na rzecz lokalnych środowisk.
Nie zabrakło podsumowań i podziękowań za dokonania w 2014
r., a zwłaszcza oczekiwań i nadziei
związanych z Nowym Rokiem.
Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej im. JP II w Tarnowie Podgórnym.
Już 30 grudnia zebraliśmy się
w komplecie, by wznowić naszą
statutową działalność. Tego dnia
odbyła się bez wątpienia jedna
z najważniejszych sesji w roku.
Na uchwalenie czekał budżet Gminy na 2015 r., nad którym nowa
Rada Gminy pracowała niemal
od pierwszego dnia od swego zaprzysiężenia. W tym roku praca nad wydaniem profesjonalnej
opinii o projekcie budżetu Gminy na 2015 r. zapowiadała się na
szczególnie trudną. Stosunkowo
krótki czas na drobiazgowe analizy, nowy skład osobowy komisji
stałych z czworgiem z pięciu nowych przewodniczących, wielu
Radnych rozpoczynających swoją działalność w gminnym samorządzie, wszystko to zdawało się
uprawdopodobniać tezę zawartą w poprzednim zdaniu. Z dumą
jednak stwierdzić muszę, że Rada
Gminy sprawnie przebrnęła przez
skomplikowaną procedurę i w finalnym głosowaniu jednogłośnie
(sic!) opowiedziała się za uchwaleniem budżetu Gminy w zaproponowanej przez Wójta postaci.
W ożywionej dyskusji poprzedzającej głosowanie jak zwykle największe zainteresowanie mówców
wzbudził wykaz zaplanowanych
inwestycji. W większym stopniu
niż w poprzednich latach skupiano się na wydatkach przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie
Gminy. Podkreślano rekordowy
poziom zaplanowanych dochodów
Gminy, ich bardzo dobrą strukturę oraz pewność i kompletność
wszystkich źródeł dochodów. Projekt budżetu zyskał więc zewsząd
pozytywną opinię.
Zanim Rada Gminy go przyjęła podjęła 26 innych uchwał. Najistotniejsze wśród nich dotyczyły
zatwierdzenia taryf Tarnowskiej
Gospodarki Komunalnej TP-KOM

dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków, a także planu inwestycyjnego tej spółki
gminnej na lata 2015-2017. Wśród
projektów istotnych dla kształtowania ładu przestrzennego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania w Batorowie i Swadzimiu
rejon ulic: Widok, St. Batorego
i Nad Stawem. Zdecydowano też
o rozpoczęciu procedury planistycznej dla terenów położonych
w Tarnowie Podgórnym w obrębie ulic: Sportowej i Władysława
Jeszke. Wiele pytań zadano Wójtowi na temat ostatnich w 2014 r.
zmian w obowiązującym budżecie Gminy oraz w sprawie wydatków majątkowych, które nie
wygasają wraz z upływem roku
budżetowego. Na zakończenie
wypełniania porządku obrad Rada
Gminy uchwaliła zmiany w Statucie Gminy Tarnowo Podgórne.
Bezpośrednim powodem zainicjowania zmian w tym dokumencie
była przygotowana i oczekująca na
wdrożenie elektroniczna forma komunikacji. Polegać ona będzie na
całkowitym wyeliminowaniu papierowych dokumentów w obrocie
prawnym Rady. Pozwoli także na
usprawnieniu prowadzenia obrad
w czasie sesji. To zmiana w pracach Rady, którą bez przesady
uznać można za rewolucyjną. Jej
zastosowanie, a zwłaszcza nowa
forma dostępu do materiałów sesyjnych, wymusiło odpowiednie
zmiany w Statucie Gminy. Pozostałe, drobne nowelizacje w tym
dokumencie zostały dokonane na
skutek zmienionego prawa. Kilkoro Radnych zaproponowało, by
przy okazji dokonywania zmian
w tej swoistej konstytucji Gminy
zmodyfikować nieco zapisy dotyczące obszarów zainteresowania
poszczególnych komisji stałych
Rady oraz zmniejszyć (z 500 do
200) liczbę mieszkańców uprawnioną do wykazania się inicjatywą
uchwałodawczą. Zmiany te zostały
przedstawione przez Wójta w formie autopoprawek, a całość przyjęta jednogłośnie przez Radę Gminy.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 27 stycznia.
~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

podatki

Podatki lokalne na 2015 rok

O

bowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2015 są takie same, jak stawki
obowiązujące w latach 2012-2014. 4 listopada 2014 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła stosowne uchwały w kształcie zaproponowanym
przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza
Czajkę. Poniżej krótkie omówienie poszczególnych
podatków.
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są
w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr
LXXIII/972/2014 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015. Oto przykładowe stawki:
- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,58
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 gospodarczej - 19,70 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2
powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,31 zł od 1m2 powierzchni.
Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2015 stosowana będzie uchwała Rada Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXXIII/975/2014 o obniżeniu do kwoty
48,00 zł ceny skupu 1 dt żyta. Obliczony na tej podstawie podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosić

będzie 120,00 zł. W Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2014 r. średnia cena skupu żyta
za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi
61,37 zł za 1 dt. Obliczony na tej
podstawie podatek w roku 2015
wyniósłby 153,42 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Formularze podatkowe
Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr IV/24/2014 z 30
grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych zawiera nowe
wzory formularzy DN-1, DR-1,
DL-1 i IN-1. Stosowne wzory
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo
Podgórne.
Podobnie, jak w roku ubiegłym,
termin składania deklaracji DN-1,
dotyczący osób prawnych, mija
31 stycznia 2015 r. Do tego też
dnia można również wpłacać za
styczeń obliczony w deklaracji
podatek od nieruchomości.
Wzory poszczególnych formularzy dostępne są na stronach internetowych Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Podatek od posiadania środków transportowych
Na rok 2015 poszczególne stawki podatkowe zawiera uchwała
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Nr LXXIII/973/2014 w sprawie
stawek podatku od środków transportowych.
Właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu winni złożyć deklaracje na podatek od
środków transportowych DT-1
do dnia 16 lutego 2015 r. Formularze DT-1 i Załącznik do deklaracji DT-1 zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23
grudnia 2011 r. w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od środków
transportowych( Dz. U. z 2011 r.
Nr 293, poz. 1731).
Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych
wpłacają (bez wezwania) należny podatek na indywidualny wirtualny rachunek bankowy. Termin
płatności I raty za rok 2015 mija
16 lutego 2015r.
Stawki opłaty targowej
W roku 2015 osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjnych nie mające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach uiszczać będą
opłatę targową, zgodną z podjętą
uchwałą Rady Gminy Tarnowo
Podgórne Nr LXXIII/974/2014
w sprawie ustalenia stawki opłaty
targowej na rok 2015. 
~ A.W.

Zwrot podatku akcyzowego w 2015
roku dla producentów rolnych

S

tawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od
oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 0,95 zł
od 1 litra oleju (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1669). Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych w 2015 r. wynosi 81,70 zł
i jest w takiej samej wysokości,
jak w latach 2012-2014.
W 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji

rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu
lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:
- od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. - wraz z fakturami
VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od
1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia
2015 r.,
- od 1 sierpnia 2015 r. do 31
sierpnia 2015 r. - wraz z faktura-

mi VAT lub ich kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca
2015 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2015 r.
w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.
~A. W.
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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stowarzyszenia

S

towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ROKTAR, 16 grudnia 2014 r. przedstawiło publicznie koncepcję architektoniczno-funkcjonalną Warsztatu Terapii Zajęciowej. Ma być on wybudowany w Tarnowie Podgórnym w roku 2016. Miało
to miejsce na II Sesji Rady Gminy Tarnowa Podgórnego w obecności zaproszonych gości – przedstawicieli
władz i samorządu Powiatu Poznańskiego, Gminy Rokietnica oraz członków Stowarzyszenia.
Prezentacja była konsekwencją ustaleń Debaty nt.
„Plany inwestycyjne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne
i w Gminie Rokietnica – Razem czy osobno” z 12
marca 2014 r. Uzgodniono wtedy, że pierwszą inwestycją dla osób niepełnosprawnych będzie budowa
Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ).
Krokiem do przodu było wskazanie przez Wójta
Tadeusza Czajkę działki przeznaczonej pod budowę
tego obiektu, w Tarnowie Podgórnym, przy ul. 27 Października, w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola.
Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna jest odbiciem oczekiwań inwestora oraz wskazaniem dla przyszłych projektantów dokumentacji budowlanej. Taką
właśnie koncepcję architektoniczno-funkcjonalną,
w uzgodnieniu z Wójtem Tarnowa Podgórnego, wykonało na swój koszt Stowarzyszenie ROKTAR, jako
przyszły użytkownik tego obiektu.
W wyniku przeprowadzonych analiz przez Ośrodki Pomocy Społecznej obu gmin wskazano konieczne minimum miejsc w WTZ na 50 osób. Zgodnie
z Ustawą i Rozporządzeniem o Warsztatach Terapii
Zajęciowej dla tej liczby uczestników koniecznych
będzie 10 pracowni terapeutycznych, przy zatrudnieniu 10 terapeutów, 2 rehabilitantów, pracownika socjalnego, księgowego i kierownika WTZ. Zatem razem obiekt będzie przeznaczony do pracy 65 osób.
Autorami założeń projektowych dla nowego WTZ
jest Zarząd Stowarzyszenia ROKTAR, doświadczony
w prowadzeniu takiej placówki. Wykonanie projektu
koncepcji Stowarzyszenie zleciło Pracowni Architektonicznej Consultor Sp. z o.o. Podczas rozmów z architektami zrodziła się idea obiektu, która zawiera się
w pięciu poniższych hasłach.
„Idea wspólnoty”. Ma ona być widoczna tak
w bryle budynku jak i w jego funkcjach. To miejsce
dla rodziny rodzin. Łączy osoby z różnych środowisk
o różnej kondycji i możliwościach, które mają tutaj
czuć się dobrze i bezpiecznie.
„Miejsce dla każdego”. Niepełnosprawni uczestnicy mają tutaj szeroki wybór i stworzone szanse na
odkrycie umiejętności i znalezienie swojego przyjaznego miejsca i ulubionego działania. Każda osoba
niepełnosprawna to indywidualny świat, oczekiwania
i możliwości. Dlatego nie tylko 10 pracowni terapeutycznych, sala rehabilitacyjna i gimnastyczna ale też
jadalnio-świetlica, taras, scena na powietrzu, ogród
warzywny i kwiatowy, boisko do gry w boccię i badmintona, siłownia zewnętrzna i domek ogrodnika.
„Części tworzą całość”. Poszczególne segmenty są jakby doklejone jeden do drugiego, przesunięte
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Budujemy nowy dom

względem siebie, wychodzą w teren lub wprowadzają do siebie zieleń. Jest wieloraka możliwość bezpośredniego wyjścia do ogrodu, na
boisko, na taras. Wszystko po to,
by połączyć „pod jednym dachem”
różne możliwości i pragnienia
osób z niepełnosprawnościami i na
każdym kroku je aktywizować.
Segmenty te działają wspólnie, ale
też mogą istnieć samodzielnie. Budynek jest w całości przeznaczony
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej,
ale jest możliwość, by z niego wyłączyć „po godzinach pracy WTZ”
jedną z brył.
„Integracja”. Jesteśmy przekonani, że Stowarzyszenie ROKTAR, władze samorządowe, dyrekcje szkół, organizacje, Seniorzy
sprawią, że budynek WTZ będzie
miejscem integracji lokalnej społeczności, nakierowanej na niepełnosprawność i pomocowość. Bezpośrednie położenie przedszkola
daje dobrą okazję do spotykania
się od najmłodszych lat, z osobami niepełnosprawnymi i oswajania
z tą częścią życia.
„Poziom wyżej”. Projektowany obiekt jest budynkiem nowoczesnym, eleganckim, dobrze
wkomponowanym w otoczenie.
Wyraźnie niesie ślad indywidualnego projektu zamówionego pod
konkretne potrzeby. Jest funkcjonalny i starannie w detalach przemyślany. Wypełnia postanowienia
Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ o projektowaniu uniwersalnym. Jesteśmy
przekonani, że stanie się jednym
z najpiękniejszych obiektów tego
typu. Będziemy z niego dumni.
Prezentację koncepcji Warsztatu
Terapii Zajęciowej zaprojektowanej przez Biuro Architektoniczne
Consultor Sp. z o.o. przedstawił

Michał Kapturczak. W formie
multimedialnej 3D pokazany został obiekt ze szczegółowym omówieniem poszczególnych sal i ich
funkcji oraz zagospodarowanie terenu.
Parametry obiektu. Powierzchnie: działki – 3.493 m2, zieleni –
1.456 m2, terenu utwardzonego
– 701 m2, boisk – 106 m2, tarasu –
244 m2. Budynek ma powierzchnię
zabudowy – 982 m2 i powierzchnię użytkową 941 m2.
Szacunkowy koszt realizacji
określono na 3.6 mln zł. Koszt
inwestycji w prezentowanej koncepcji jest wyższy od planowanej
cztery lata temu w Planie Rozwoju
Lokalnego Tarnowa Podgórnego
określony wtedy na 1 mln zł. Planowano jednak wówczas mniejszą
liczbę uczestników. Jak wynikało
z wypowiedzi obecnych po obejrzeniu koncepcji, prezentowany
obiekt jest bardzo ładny, przemyślany i wielofunkcyjny. Warto by
był wykorzystany w przyszłości
w szerszym zakresie dla osób niepełnosprawnych – nie tylko pełniąc funkcje WTZ.
Zgodnie z uzgodnieniami marcowej debaty obiekt ma służyć osobom niepełnosprawnym
z obu gmin: Tarnowa Podgórnego i Rokietnicy. Porozumienie
partnerskie o inwestycji i użytkowaniu tego obiektu będzie przedmiotem ustaleń władz obu gmin.
Na pokrycie wszystkich kosztów
tej inwestycji (budowy, zagospodarowania i wyposażenia) będzie
potrzeba pozyskiwania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych. Stowarzyszenie Roktar deklaruje w tym dziele swoją pomoc.
Mamy teraz cel wyraźnie wyznaczony z jego narysowaną wizją.
~ Kazimierz Szulc

stowarzyszenia

Wiadomości brackie

N

a strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 14 grudnia odbyło się
zakończenie sezonu strzeleckiego Leszczyńskiego Okręgowego
Związku Strzelectwa Sportowego. W współzawodnictwie 2014
r. w konkurencji karabin dowolny
brat Andrzej Pawlicki z naszego
bractwa zdobył wysokie III miejsce. Drużynowo, w rywalizacji
klubów strzeleckich nasze bractwo zdobyło III miejsce. Startowało 18 drużyn. Brat Leszek Jerzak został odznaczony Srebrnym
Medalem ,,Zasłużony dla Obronności Kraju’’ nadawanym przez
Ministra Obrony Narodowej RP
osobom szczególnie zasłużonym
w obronności kraju. Odznaczenie
wręczył płk. Mariusz Rutkowski.
Bractwo powitało Nowy Rok w
Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym tradycyjną salwą armatnią.

10 stycznia członkowie bractwa
wspólnie z sympatykami bawili
się na III Balu Królewskim. Zabawa przebiegała w iście szampańskiej atmosferze.
Nasze bractwo aktywnie włączyło się w organizację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
strzelaliśmy na strzelnicy brackiej. Licytowano wystrzał z armaty rozpoczynający światełko
do nieba oraz karnet wstępu na
strzelnicę obejmujący 10 wejść
po 20 strzałów.
Życzę całej brackiej rodzinie,
aby w 2015 roku nie zabrakło
sukcesów, również tych sportowych podczas strzeleckich zmagań. Wszystkim Państwu, sympatykom i przyjaciołom naszego
bractwa życzę zdrowia i DoSiego
Roku 2015 r.
Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk

Wigilia Koła Seniora z Przeźmierowa

J

ak co roku Koło Seniora
z Przeźmierowa zorganizowało Wigilię. Spotkaliśmy
się w nowym gmachu Centrum
Kultury. Było ciepło i przytulnie,
dużo miejsca, a nas około 120
osób.
Naszą uroczystość zaszczycili
ks. proboszcz Tomasz Szukalski,
Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz
Leonhard, sołtys Jacek Stypiński
i inni goście.
Niespodziankę sprawiły koleżanki z Koła Teatralnego „Senioritki”. Godzinne przedstawienie,
które przedstawiły, reżyserowała Mariola Ryl-Krystianowska
– aktorka poznańskiego Teatru
Animacji. Zabawne scenki Hanki Bielickiej, ani trochę nie straciły z aktualności. Wywołały salwy
śmiechu i burzę oklasków. Panie
grały pewnie, z dużą kulturą słowa i zaangażowaniem. Usłyszeliśmy m. in. „Jak dobrze mieć sąsiada”, a w finale „Tu jest twoje

Po wystąpieniu Senioritek
Przewodniczący Koła Stanisław
Bzdęga złożył wszystkim życzenia świąteczne, do których przyłączyli się Wójt i ks. proboszcz.
A po życzeniach zasiedliśmy do
stołów, aby wspólnie spożyć tradycyjną „wieczerzę wigilijną”.
Wszystkim, którzy pomagali
i byli z nami w ten cudowny adwentowo-świąteczny wieczór,
składam gorące podziękowanie.
Kronikarz Koła Seniora
~ Elżbieta Dalkowska

miejsce” – piosenkę śpiewaną
przy wtórze seniorów.
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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wspomnienie

Wolny samorząd. Szybkie zmiany.

K

oncert Noworoczny, który odbył się w sobotę 15 stycznia 2015 r., zapoczątkował obchody ćwierćwiecza odrodzonego samorządu. To historia najnowsza, dziejąca się na oczach
i z udziałem większości z nas, mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne. Na wymienienie listy niewątpliwych osiągnięć, jakie przez te lata stały się naszym
znakiem rozpoznawczym, będzie jeszcze wiele okazji. Nie chcę tu pisać o sukcesach, ani dokonywać
tyleż efektownych co niezbyt trudnych porównań
zmieniającej się rzeczywistości wokół nas. Zmiany
są oczywiste, choć wymagały ogromnego wysiłku.
Bardziej jednak niż one same interesuje mnie to jak
na przestrzeni tego czasu zmieniali się ludzie i ich
stosunek do wspólnoty samorządowej jaką stanowi
gmina. Przez ten czas wyrosło bowiem jedno całe
pokolenie mieszkańców. Lata 90-te jawią się w mej
pamięci jako czas nabierania kolorów przez rzeczywistość, która przechodziła z siermiężnego okresu
socjalizmu do kapitalizmu. Uwolniła się przy tym
cecha, która stała się charakterystyczna dla Gminy
Tarnowo Podgórne: przedsiębiorczość obywateli.

Młodzi mają
inne priorytety
Gdy w całym kraju królował chodnikowy i bazarowy handel, na terenie Gminy jak grzyby po
deszczu zaczęły powstawać firmy. Najczęściej handlowo-usługowe, jednoosobowe lub rodzinne. Nowoczesność jawiła się obywatelom jako posiadanie kasetowego walkmana i telefonu komórkowego
o rozmiarach, kształcie i wdzięku cegły. Nieliczne
komputery służyły do gier, jako ekskluzywna rozrywka. Nie było internetu, galerii handlowych i wielkopowierzchniowego handlu. Błyskawicznie rosła za
to świadomość społeczna mieszkańców. Przekładało
się to na lawinowy wzrost oczekiwań wobec Gminy.
Jakkolwiek budowę części infrastruktury mieszkańcy wzięli jeszcze na siebie tworząc społeczne komitety gazyfikacji, wodociągowania czy telefonizacji,
to już ogromnej presji na budowę kanalizacji ulic
i chodników trudno było Gminie stawić czoła. Pamiętam zebrania wiejskie z tego okresu w Przeźmierowie. Miały niezłą temperaturę!
Pisząc o zachowaniach mieszkańców w początkach nowego samorządu nie sposób nie wspomnieć
o tym, że Gmina w tamtych czasach nie rozwijała
się tak równomiernie jak choćby dziś. Mieszkańcy
wschodniej części z pewną zazdrością obserwowali
kolejne utwardzone drogi i sieć kanalizacji sanitar18
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nej jakie powstawały np. Tarnowie Podgórnym. Porównania te
stały się przyczyną znacznej frustracji, która omal nie zmaterializowała się odłączeniem i separacją wschodniej części Gminy.
Ruszyło na większą skalę planowanie przestrzenne. Zwłaszcza
dla potrzeb wielkich firm zagranicznych, które udało się zainteresować lokalizacją na terenie
Gminy. Miało to również określony wpływ na zachowanie się
mieszkańców zwłaszcza w kontekście poszukiwań jego zmienności na przestrzeni ostatnich 25
lat. Przez większość tego okresu przeważały dążenia do przekształceń terenów na cele aktywizacji gospodarczej. Ostatnio
w wyniku kryzysu gospodarczego dominuje chęć przekształceń
na cele budownictwa mieszkaniowego. Oczekiwania planistyczne
mieszkańców zmieniają się też
wraz ze starzeniem się populacji.
Osoby starsze, których jest coraz
więcej, wymagają szerokich i wygodnych chodników, ławek w ciągach komunikacyjnych, przyjaznych przystanków komunikacji
gminnej, terenów zielonych do
wypoczynku. Jednak przemiany
w mentalności ludzi z lat 90-tych
to pestka w porównaniu z tymi,
jakie nastąpiły w ostatnim okresie. Świat przyspieszył, co przełożyło się na zmianę stylu życia
i oczekiwań wobec gminnej polityki inwestycyjnej. Wzrost statusu materialnego, komunikacja
internetowa, nowoczesne technologie, a także wzrost zamożności Gminy spowodowały, że
priorytety i życiowe cele zwłaszcza młodych mieszkańców rewolucyjnie różnią się od tych jakie
mieli ich rodzice. By sprostać ich
oczekiwaniom obecnie największy nacisk kładziony jest na inwestowanie przez Gminę w przestrzeń publiczną. Jeszcze kilka lat
temu najbardziej liczyło się to,
co prywatne: dobra praca, domek
z ogródkiem, samochód. Teraz,
kiedy większość mieszkańców
to osiągnęła, zaczyna dostrzegać

i doceniać to, co wspólne. I nie
chodzi tu jedynie o nowe ulice,
bo na szczęście samochód przestaje pełnić rolę fetyszu inwestowania w zakresie rozwiązań komunikacyjnych przez co Gmina
coraz bardziej staje się przyjazna
obywatelom. To właśnie mieszkańcy coraz powszechniej zauważają bowiem, że stokroć ważniejsze niż jeszcze szybsza jazda
samochodem jest bezpieczeństwo
i wygoda pieszych. Przestrzeń publiczna: bogato wyposażone parki, plaże, domy kultury stały się
obiektami pożądania obywateli.
Mieszkańcy dopominają się ciągłego poszerzania oferty możliwości spędzania czasu wolnego
przez całe rodziny. Spotykanie
się z innymi wyraźnie wpływa na
poziom integracji mieszkańców
i Gminy jako całości. To, czym
jeszcze wyróżniają się mieszkańcy dziś, to działanie w ramach
pozarządowych organizacji dla
osiągnięcia grupowych celów. Są
też zachowania ludzi, które nie
są jeszcze powszechne, ale stanowią pewien sygnał czasów, które
mogą niebawem nadejść. Na dyżurze jaki pełnię jako Przewodniczący Rady Gminy odwiedziło
mnie kilka dni temu małżeństwo
25-latków (a więc rówieśników
wolnego samorządu), którzy nabyli jedno z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy Rynku
w Przeźmierowie. Przyszli poznać atuty Gminy, w której zdecydowali się zamieszkać. Mimo
że na oko bardzo dobrze sytuowani stwierdzili, że nie potrzeba im
ogródka, nie mają samochodu,
a do pracy dojeżdżać będą rowerami. Bardzo spodobały im się
dzikie tereny zielone naszego lasu
oraz Park im. Kanikowskiego.
Zastrzeżenia jakie mieli dotyczyły ilości i długości naszych ścieżek rowerowych. Jak Gmina mogła ich tyle… utwardzić? Przecież
cała atrakcja, żeby były przejezdne, ale naturalne!
~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym
Rady Gminy

stowarzyszenia

Wielkie kolędowanie i inne wydarzenia

O

statnie adwentowe dni to
czas, w którym bierzemy
udział w licznych spotkaniach. Chociaż różnie są nazywane (opłatkowe, kolędowe,
wigilijne), to mają wspólny cel.
Chcemy na moment oderwać się
od codziennej rzeczywistości,
trosk i kłopotów. Spędzić chwilę
w towarzystwie przyjaznych nam
ludzi. Dać się unieść magii Świąt
Bożego Narodzenia.
Takie właśnie spotkanie słuchaczy UTW miało miejsce we
wtorek, 16 grudnia. W przedświątecznym, podniosłym nastroju
złożyliśmy sobie życzenia, obejrzeliśmy jasełka w wykonaniu
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Tarnowie Podgórnym i przy
akompaniamencie gitary śpiewaliśmy przepiękne, polskie kolędy.
Dziękujemy młodym artystom
i ich nauczycielkom za umilenie
spotkania. Słowa podziękowania
kierujemy do wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli
nam w przygotowaniu uroczystości.
Zarząd UTW informuje, że po
świątecznej przerwie rozpoczynamy zajęcia 7 stycznia. Na styczeń

zaplanowaliśmy kolejne wykłady:
m.in. 27 stycznia, po raz pierwszy
w Domu Kultury w Przeźmierowie, o godz. 17.30 „Zapach – między sztuką a nauką”. Zapewniamy
bezpłatny środek lokomocji do
Przeźmierowa. Bus będzie czekał

na chętnych o godz. 17.00 przy
Urzędzie Gminy. Przypominamy,
że wszystkie wykłady są bezpłatne i zapraszamy zainteresowanych proponowaną tematyką.
Karnawał. Czas zabaw. Chętnych zapraszamy 31 stycznia do
świetlicy w Lusowie na BAL
PRZEBIERAŃCÓW. Nie masz
w co się ubrać – przebierz się!
Strój można zrobić za grosze (nawet ze starej zasłony). Jesteśmy
przekonani, że wszyscy uczestnicy balu podejmą wyzwanie i nikt
nie przyjdzie w długiej czarnej
sukni i w garniturze. Więcej informacji w biurze. Liczba zaproszeń
ograniczona.
Na Nowy Rok 2015 naszym
darczyńcom, sympatykom, przyjaciołom i słuchaczom składamy
z serca płynące życzenia. Niech
zrealizują się zobowiązania i plany, spełnią marzenia i zamiary.
Niech Nowy Rok niesie nadzieję,
że w dobrym zdrowiu spotkamy
się wszyscy, by jak dzisiaj, złożyć
sobie życzenia.
DO SIEGO ROKU!
~ Maria Zgoła

Ważne dla wędkarzy
Tarnowo Podgórne

Z

arząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich
członków, że 1 lutego 2015 r. odbędzie się zebranie sprawozdawcze za 2014 r. Zebranie rozpocznie się o 10.00 w Sali GKS Tarnovia przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym.
W programie:
- sprawozdanie z prac Zarządu Koła za 2014 r.,
- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

Przeźmierowo

Z

arząd Środowiskowego Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Przeźmierowie
zawiadamia swoich członków, że 1 lutego
odbędzie się zebranie sprawozdawcze koła. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 14.00 w sali OSIR (tzw. „stara
kotłownia”) w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

- preliminarz budżetowy i plan
pracy na 2015 r.,
- wręczenie odznaczeń i pucharów,
- wolne głosy i wnioski.
Sekretariat Koła czynny w każdy wtorek w godz. 18.00-20.00
w budynku na terenie Parku
700-lecia (wejście od ul. Szkolnej, z parkingu przy Polo Marke-

cie). Egzaminy na kartę wędkarską można zdawać w godzinach
otwarcia sekretariatu.
Prosimy o zdawanie rejestru połowu ryb na Jeziorze Lusowskim
i stawach w Baranowie.
Tel. kontaktowy 517 586 261
lub 508 507 980; www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl
~ Prezes Koła Marek Perz

W programie:
- sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,
- plan pracy i preliminarz budżetowy na 2015 r.,
Po zebraniu możliwość opłacenia składek na 2015 r.
~Prezes Koła Janusz Jagiełka
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesje z 28 listopada, 17 grudnia
Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne!
Po raz czwarty przypadł mi
zaszczyt reprezentować mieszkańców naszej Gminy w Radzie
Powiatu Poznańskiego. Dziękując Państwu za wybór i zaufanie
pragnę zapewnić, że powierzony
mi mandat radnego traktuję jako
obowiązek i służbę. Radni Powiatu obecnej kadencji po raz trzeci
z rzędu powierzyli mi także pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady.
Uprzejmie informuję, że w każdy wtorek w godz. 14.00 – 15.30
pełnię dyżur w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, III pięto,
pok. 322. W szczególnych przypadkach proszę o kontakt przez
biuro Rady 61 84-10-542.
Pragnę także podziękować Pani
Krystynie Sembie, która do tej

pory tak rzetelnie i skrupulatnie
redagowała w „Sąsiadka-Czytaj” dział informacji z Powiatu Poznańskiego. Poniżej przedstawiam Państwu krótkie relacje
z dwóch pierwszych Sesji Rady
Powiatu Poznańskiego.
~ Piotr Burdajewicz
Pierwsza sesja V kadencji
Rady Powiatu w Poznaniu - 28 listopada 2014 r.
W jej trakcie wybrano nowe
władze powiatu: Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących, Starostę Poznańskiego
oraz Zarząd.
Obrady otworzył radny senior. Następnie wręczono nominacje na radnych powiatu i przyjęto ich ślubowania. Kolejnym
punktem obrad były wybory nowych władz. W głosowaniu na
Przewodniczącego Rady Powiatu
w Poznaniu zwyciężył Piotr Burdajewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Robaszyński
oraz Małgorzata Halber.
Punktem kulminacyjnym sesji były wybory Starosty Poznańskiego. Po raz czwarty został nim
Jan Grabkowski. Zmian nie było
także na innych stanowiskach.

Niesamowity tryptyk!

K

ilka dni w holu Urzędu
Gminy, a później podczas
Koncertu Noworocznego
i finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy podziwiać tryptyk, wyrzeźbiony
w jednym kawałku drewna przez
Romana Urbaniaka, mieszkańca Chyb. To efekt jego czteroletniej mrówczej pracy. Choć Pan
Roman jest amatorem, to jego
dbałość o każdy szczegół oraz
przemyślany układ kompozycji
wzbudzają szczery podziw!

Wywiad z panem Romanem zamieścimy w następnym numerze
„Sąsiadki-Czytaj”.
~ ARz
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Wicestarostą Poznańskim został
Tomasz Łubiński, a w skład Zarządu weszli Zygmunt Jeżewski
oraz Mieczysław Ferenc.
Druga sesja V kadencji Rady
Powiatu w Poznaniu - 17 grudnia
2014 r.
W jej trakcie powołano jedną doraźną i siedem stałych komisji rady. Są to Komisja Statutowa i Spraw Organizacyjnych
(doraźna), Komisja Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu, Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury,
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia,
Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Komisja Promocji i Rozwoju Regionalnego oraz
Komisja Rewizyjna. Wybrano
przewodniczących tych komisji
a także ich składy osobowe. Wybrano też przedstawicieli Rady do
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz uchwalono wysokość
wynagrodzenia Starosty Poznańskiego.
Szczegóły:
www.powiat.poznan.pl
~ Piotr Burdajewicz

rolnictwo
Praktyczne przykłady zazielenienia - cz.I
Ustalenie powierzchni gruntów ornych
Przy ustaleniu powierzchni gruntów ornych, na których należy realizować praktyki zazielenienia uwzględnia
się również grunty orne, które nie są
zgłaszane do płatności. Do powierzchni gruntów ornych należy dodać powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, które kwalifikują się do
przyznania jednolitej płatności obszarowej i położone są w obrębie gruntów
ornych. Do elementów tych zalicza się
elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni
mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu kwalifikujące się do jednolitej
płatności obszarowej, tj. powierzchnie
zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty,
ściany tarasów, których szerokość nie
przekracza 2 m. Do powierzchni gruntów ornych należy doliczyć także powierzchnie znajdujące się w obrębie
tych gruntów, o ile ich powierzchnia nie
przekracza 100 m2, np. stogi siana.
Przykład

• powyżej 30 ha gruntów ornych będziesz musiał prowadzić co najmniej 3
różne uprawy , przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75%
gruntów ornych, a dwie uprawy główne
łącznie nie mogą zajmować więcej niż
95% gruntów ornych.
• obszary proekologiczne
Jeżeli nie kwalifikujesz się do wyłączenia z tego obowiązku, a posiadasz
w swoim gospodarstwie więcej niż 15
ha gruntów ornych, będziesz zozobowiązany do przeznaczenia co najmniej
5% gruntów ornych w gospodarstwie na
obszary proekologiczne.
• trwałe użytki zielone
Jeżeli posiadasz wyznaczone trwałe
użytki zielone, położone na obszarach
Natura 2000, obowiązuje Cię zakaz ich
przekształcania, w tym
zazaorywania , gdyż są to trwałe użytki zielone
cenne przyrodniczo.
Jeżeli posiadasz trwałe użytki zielone,
które nie są cenne przyrodniczo, wówczas obowiązuje Cię zakaz ich przekształcania, w tym zaorywania a ale
tylko wtedy, gdy stosunek trwałych
użytków zielonych do wszystkich użytków rolnych w danym roku dla całego
kraju zmniejszy się w o więcej niż 5%
w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, ustalonego w roku 2015.
Dywersyfikacja upraw
Przykład

Do powierzchni uprawy pszenicy
w obu przypadkach należy dodać powierzchnię zajmowaną przez rów, jeżeli
jego szerokość jest do 2 m.
Do praktyk zazielenienia należą:
• dywersyfikacja upraw
Jeżeli nie kwalifikujesz się do wyłączenia z tego obowiązku, a posiadasz
w swoim gospodarstwie:

• co najmniej 10 ha gruntów ornych,
będziesz musiał prowadzić, co najmniej
2 różne uprawy, a powierzchnia uprawy
głównej nie może przekraczać 75%
gruntów ornych

W powyższym przykładzie powierzchnia rowu „1” (do 2 m szerokości) została wliczona do działki z uprawą trawy lub pastewne rośliny zielne.
Powierzchnia rowu „2” (o szerokości do
2 m) po połowie została wliczona do
obu działek.
Przykład 1.
Dwa gospodarstwa –
w każdym powierzchnia
użytków rolnych kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej wynosi 14
ha, a powierzchnia gruntów
ornych wynosi 10 ha.

W obu gospodarstwach jednolita płatność obszarowa zostanie przyznana do
powierzchni 14 ha. W przypadku gospodarstwa spełniającego warunek dywersyfikacji płatność z tytułu zazielenienia
będzie przyznana do 14 ha, natomiast
w przypadku gospodarstwa, w którym
nie jest realizowana praktyka dywersyfikacji upraw, powierzchnia kwalifikująca się do płatności z tytułu zazielenienia zostanie zmniejszona o 1 ha, a więc
płatność z tytułu zazielenienia zostanie
przyznana do 13 ha.
Sposób wyliczenia zmniejszenia powierzchni z tytułu dywersyfikacji upraw,
w przypadku, gdy uprawa główna zajmuje więcej niż 75% gruntów ornych
oraz sposób wyliczenia powierzchni
kwalifikującej się do płatności z tytułu
zazielenienia:

~ Wiesław Biały
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historia

Od
Historii
do
Harmonii
Mała Orkiestra Sąsiedzkiej Wspólnoty przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

W

ydanie Dziejów
Gminy Tarnowa Podgórnego jest szczytnym i ważnym
projektem Urzędu Gminy,
który przybliża lokalnemu
i szerszemu gronu czytelników wydarzenia wpisujące
się w szerszą historię Polski.
Czwarty tom dostępny już w sprzedaży opisuje Gminę w okresie 1945-1990, a więc w czasie „realnego”
socjalizmu.
Wiele wydarzeń z tego okresu poddawane było systematycznemu skrzywianiu w oficjalnej interpretacji lub
było wymazywane z pamięci zbiorowej, zgodnie z ideologicznymi wytycznymi partii i rządu. Wyłamywanie
się z oficjalnych przekazów w imię zachowania prawdy
historycznej wymagało nie tylko wiedzy źródłowej, ale
także odwagi do jej upublicznienia i narażenia się na
konsekwencje podważania oficjalnych „prawd”. Jedną
z takich prawd było przyznanie, że walkę o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej prowadziło wiele
ugrupowań ruchu oporu. Oprócz Armii Ludowej były
to: Armia Krajowa czy Bataliony Chłopskie (BCh),
które walczyły o wyzwoloną demokratyczną Polskę,
sprzymierzoną z Zachodem. Ta alternatywna wizja polityczna w ówczesnym socjalistycznym systemie czyniła wroga wewnętrznego.
Osiągnięciem naszej nowej demokracji jest możliwość „prostowania” wcześniej systematycznie
„skrzywianych” odgórnymi naciskami prawd. Teraz
analiza historyczna jest wolna od ciężaru potencjalnych represji. Opiera się tylko na kwalifikacjach i rzetelności naukowców, którzy ją opracowują i na weryfikacji źródłowej. Jednym ze źródeł jest świadectwo
uczestników historii opisanej w czwartym tomie. Należę do bezpośrednich świadków wydarzeń w Tarnowie z tego okresu, a także, jako pracownik naukowy,
zajmuje się zawodowo analizą współczesnej Europy
Środkowej.
Po co nam, jako szerszej społeczności, potrzebna
jest historia? Filozofowie E. Burke, i G. Santayana
przypominają nam: „Ci, którzy nie znają historii, są
skazani ją powtórzyć”. Dodałabym tutaj, że „znanie
historii” nie sprowadza się do listy dat czy faktów, ale
do “zrozumienia” lekcji przeszłości w stawianiu czoła
wyzwaniom współczesnego życia.
Troskliwa piecza władz lokalnych nad Parkiem im.
Jana Wojkiewicza i pomnikiem ofiar II wojny w centrum Tarnowa Podgórnego, który jest miejscem obchodów świąt narodowych, stanowi dla nas stały
łącznik miedzy teraźniejszością a historią. Na ile jednak, jako społeczność, tę historię znamy i z niej czerpiemy?
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Tom czwarty daje nam krótkie
sprawozdanie i parę zdjęć z podniosłych uroczystości odsłonięcia
pomnika w 1972 roku. Nie mówi
jednak nic o genezie tych zdarzeń, ich inicjatorach, ani o postaci
Jana Wojkiewicza, patrona Parku.
W wyniku niesprzyjających okoliczności, dane źródłowe dotyczące tych konkretnych zagadnień nie
zostały włączone do opracowania.
Chciałabym więc pokrótce podzielić się tu paroma aspektami tych
zdarzeń, ponieważ nierozerwalnie
splatają się one z losami mojej rodziny.
Na 12 lat przed wzniesieniem
Pomnika ofiar II wojny w Parku
w Tarnowie Podgórnym i na krótko po przeprowadzce naszej rodziny do Tarnowa Podgórnego z Pomorza, jako małe dzieci razem
z moim starszym bratem, byliśmy
upominani przez rodziców, by nie
dzielić się z naszymi rówieśnikami nad czym oni pracują poza
pracą zawodową Taty, bo może to
przynieść mu „przykrości”. Choć
jako przedszkolak wiedziałam co
znaczy zagrożenie, jednak długo
nie rozumiałam jego natury. Przez
następnych 5 lat widziałam tylko
w domu intensywne, wielogodzinne pisanie na maszynie przez moją
Mamę dyktowanych przez Tatę
tekstów, niezliczone teczki rękopisów i zdjęć, ciągłe wizyty osób
z Warszawy i wielu innych zakąt-

ków kraju i ich intensywne, długie
debaty z rodzicami.
Dopiero później zrozumiałam,
że były to żmudne prace moich
Rodziców nad zabezpieczeniem
prawdy historycznej, nietolerowanej przez ówczesny reżim polityczny. Dotyczyły maszynopisu książki „Nad Wartą Ludowa
Straż” o walce podziemnej ugrupowań Batalionów Chłopskich
(BCh) w Wielkopolsce z okupantem hitlerowskim. Tato pisał
książkę na podstawie własnych
doświadczeń wojennych, skrupulatnie zebranych archiwalnych dokumentów o działaniach BCh na
terenie kraju, niezliczonych godzin
zeznań dziesiątków innych żołnierzy BCh i konsultacji z historykami. Książka została opublikowana
w 1966 r. Nie tylko nie mogła być
podważona oficjalne w jej treści
merytorycznej, ale w rok po wydaniu została nagrodzona przez
tygodnik Polityka za jej unikalny
wkład w najnowszą historię.
Mój Tato ukończył prawo na
UAM w czerwcu 1939 roku, by
go nigdy w powojennym ustroju nie moc uprawiać i by w parę
miesięcy później, w narastającym zagrożeniu wybuchu wojny, być wcielonym do wojska.
We wrześniu walczył i był ranny w bitwie pod Mławą. Za swoje doświadczenia bojowe w kampanii wrześniowej został później
odznaczony najwyższym i najstarszym orderem wojskowym, przyznawanym tylko przez Prezydenta RP i krajowym rejestrem osób
odznaczonych – Krzyżem Virtuti
Militari. Po załamaniu kampanii
obrończej i rozpoczęciu okupacji
mój Tato wrócił w swoje strony rodzinne – Środy i Wrześni Wlkp.,
by stamtąd działać w podziemnym
ruchu oporu, ukrywając się przez
cały okres wojny po domach znajomych i krewnych.
Tutaj dochodzimy do genezy
patronatu Parku w Tarnowie. Mój
Tato był zastępcą dowódcy X okrę-

historia
gu BCh na Wielkopolskę. A tym dowódcą BCh, przyjacielem z lat przedwojennych i współdziałaczem
w ruchu ludowym i organizacji Związku Młodzieży
Wiejskiej „Wici” i Stronnictwa Ludowego (SL) był 5
lat od niego starszy Jan Wojkiewicz.
Wszyscy z tamtejszej generacji wiele wycierpieli za czynny wkład w wyzwolenie Polski z okupacji
hitlerowskiej. Tak wielu z tych, o których pisał mój
Tato, zapłacili cenę najwyższą. Wśród nich był Jan
Wojkiewicz. W wieku 33 lat poniósł śmierć heroiczną, świadomie poświęcając swoje życie, by ocalić
życie wielu innych. We wrześniu 1941 r. Jan Wojkiewicz został schwytany przez Gestapo i uwieziony na
Forcie VII w Poznaniu. Tam, przez miesiące wieziony, poddany był systematycznym, najbardziej brutalnym torturom, by jako dowódca X Okręgu BCh wydał nazwiska i miejsca pobytu Zarządu i szeregowych
z podziemia, a tym samym unicestwił oddział. Jan
Wojkiewicz, pseudonim Jacek Pogoda, w imię wyższego dobra, nie zdradził ani jednego towarzysza, pozwalając bojownikom kontynuować walkę z okupantem do momentu wyzwolenia. Jego zmasakrowane
zwłoki Gestapo wydało rodzinie na wiosnę 1942 r.
Potrzeba oddania hołdu i dogłębnej wdzięczności
poległemu towarzyszowi broni i żołnierzom z BCh
i zachowania ich w pamięci narodowej kierowała wieloletnią pracą mojego Taty i Mamy (pielęgniarki z Powstania Warszawskiego) nad książką „Nad Wartą Ludowa Straż” i w późniejszej inicjatywie Taty, by nadać
imię Jana Wojkiewicza Parkowi w Tarnowie. Krótko
po zakończeniu prac nad książką rodzice rozpoczęli
kilkuletnią dokumentaryzację wydarzeń wojennych
na terenie Gminy, która stała się naszym domem rodzinnym po przeprowadzce z Pomorza i która dla
mnie pozostaje domem do chwili obecnej. Te archiwalno-dokumentalne prace z pomocą wielu oddanych
mieszkańców i członków lokalnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, których wszystkich
nie znam, a znanych mi nie jestem w stanie tu wymienić – stworzyły bazę danych ofiar wojny z Gminy
i okoliczności ich śmierci. Namacalnym owocem tej
żmudnej i jednocześnie odpowiedzialnej społecznej
pracy zabezpieczenia i utrwalenia zbiorowej pamięci
ofiar wojny są wiszące tablice na Pomniku w centrum
Parku im. Jana Wojkiewicza, uroczyście odsłoniętym
w 1972 r.
Dlaczego powinniśmy znać powyższe wydarzenia?
By nie być skazanym na powtórzenie historii, jak nam
mówi mądre przysłowie. Skąd może płynąć zagrożenie, gdy żyjemy w czasach radykalnie innych niż te
heroiczne, o których tu mowa? W ustroju demokracji parlamentarnej, w ramach Unii Europejskiej, gdy
nasza Gmina przeżywa wyjątkowo dynamiczny rozwój? Patron Parku Jan Wojkiewicz przypomina nam,
że poprzednie generacje, niezależnie, od orientacji politycznej, były gotowe poświęcić życie w walce o prawo każdego z nas do życia wolnego od zewnętrznych
nacisków politycznych – czy to okupanta czy autorytatywnego rządu. W dążeniu do tego indywidualnego
prawa Wojkiewicz wziął na siebie zbiorową odpowie-

Stanisław Zbierski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
dzialność za ochronę wszystkich
innych, z którymi współpracował
w tym dążeniu.
Od 1989 roku żyjemy w ramach
prawnych życia wolnego od zewnętrznych presji. Ale chcąc żyć
pełnią tego prawa indywidualnie, tak jak to dotyczyło poprzednich generacji, ponosimy odpowiedzialność za zbiorowość. Nie
możemy biernie oczekiwać, że tę
odpowiedzialność w całości ponosić będzie choćby najsprawniejszy
lokalny czy centralny rząd, w imię
każdego z nas. Jednak same ramy
i gwarancje prawne nie zabezpieczą dla nas na dłuższy czas samozarządzania. Demokracja nie jest
tylko ustrojem, w którym żyjemy,
ale, by była mogła się w pełni zrealizować, musi być ustrojem, który
żyje w nas. Obrona własnej odrębności, którą traktujemy jako podstawę ustroju demokratycznego,
zobowiązuje do uszanowania odrębności innych, a prawo do własnego zdania pociąga obowiązek
respektowania odrębnego zdania
naszego oponenta. Jeśli tego nie
jesteśmy w stanie zrealizować,
niewiele odbijemy się od poprzedniego systemu, w którym funkcjonował mój Ojciec, traktowany jako
wróg systemu socjalistycznego.
Nie wiem, co znaczy dla Jurka Owsiaka nazwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dla
mnie nazwa ta kojarzy się wielotonowa i harmonijna współpraca społeczna w skali całego kra-

ju pod batutą p. Owsiaka. Oprócz
wspaniałej zabawy i zgromadzenia nas wszystkich – od małych
miejscowości po stolicę – kampania ta w dobitny sposób uświadamia nam, że państwo i rząd nie
są w stanie, przy najlepszych chęciach i umiejętnościach, wypełnić
wszystkich potrzeb społecznych,
co pociąga nieodzowność naszej
aktywności oddolnej. W jedności
siła, a zaangażowanie w potrzeby
innych nie tylko sprawia przyjemność, ale i nas samych wynagradza
na wiele sposobów, czyniąc nas
jako społeczność lepszymi i bardziej zwartymi. Nikt nie jest w tym
przedsięwzięciu stratny.
Chciałabym, by to podejście
mogło nam towarzyszyć bardziej na co dzień, tworząc w naszej Gminie – Małą Orkiestrę Sąsiedzkiej Wspólnoty, inicjatywę
pochodną i towarzyszącą WOŚP.
Celem jej byłoby wspieranie na
terenie Gminy inicjatyw pozarządowych, wzmacniających więzi lokalno-sąsiedzkie i społeczną troskę o nasz dom – Gminę.
W nadchodzących trzech latach
zobowiązuje się do ufundowania nagrody w ramach konkursu na najlepsze inicjatywy sąsiedzkie. Obchody WOŚP byłyby
świetnym forum na taką okazję.
To jest moje zrozumienie lekcji historii na nasze czasy. Mam
nadzieję, że wielu mieszkańców
Gminy ze mną się zgodzi.
~Sławomira Zbierska-Salameh
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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porady
Z notatnika przyrodnika …

Czy ktoś widział źródło Samy?

R

zeka Sama jest lewobrzeżnym dopływem Warty. Przepływa rynną polodowcową przez równinne tereny zachodnio-poznańskiej moreny
dennej Pojezierza Poznańskiego. Swoje wody toczy
przez gminy Tarnowo Podgórne, Kaźmierz, Duszniki
i Obrzycko. Długość Samy od źródła do ujścia wynosi
…. No właśnie: ile? Wiadomo dokładnie, gdzie znaj-
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duje się ujście Samy. Ma ono miejsce w Obrzycku na wysokości 42,5
m n.p.m. Co do tego wszyscy autorzy i naukowcy są zgodni. A co ze
źródłem? Spotka się opisy dwóch
miejsc uznawanych za początek
Samy. Jedno z nich podaje, że Sama
wypływa z Jeziora Lusowskiego,
ma długość 44,2 km i powierzchnię zlewni 448,4 km2. Według innych opisów Sama swój bieg rozpoczyna w okolicach Batorowa na
wysokości 90 m n.p.m. Co ciekawsze ci autorzy podają różne długości Samy – 42,5 km, 40,07 km czy
40,5km i różne powierzchnie zlewni – 440,5 km2, 431,99 km2. Jak to
w końcu jest z tym źródłem Samy?
Ano, nie wiadomo. Mimo to warto trochę więcej wiedzieć o samej
rzece.
Początkowo płynie na zachód
przepływając przez Jezioro Lusowskie, po ok. 2 km zmienia kierunek
na południowy i wije się długą rynną. Dno doliny Samy jest tu podmokłe, a brzegi wysokie. W okolicach
Jankowic i Gaju Wielkiego tworzy
rozległe rozlewiska porośnięte sitowiem, trzciną, wikliną i kępami topoli. Rozlewiska te są siedliskiem
dla wielu zwierząt, najczęściej ptaków, wymagających podmokłych
obszarów. Głównym źródłem zasilania Samy są wody opadowe.
Niestety, częste niedobory opadów
stanowiły zagrożenie dla poziomu
wód w rzece, a tym samym roślin
i zwierząt od niej uzależnionych.
W związku z tym podjęto decyzję
o budowie zbiornika retencyjnego.
Powstał on w okolicach miejscowości Radzyny i znany jest pod nazwą Zalewu Radzyńskiego. Jest to
sztuczny zbiornik podzielony na
dwa akweny o łącznej powierzchni ok. 30 ha. Ponieważ zbiornik
powstał przez zatamowanie rzeki
Samy i zalaniu terenów powyżej
tamy, dno zbiornika jest bardzo nierówne, o dużej zmienności zarówno pod względem głębokości jaki
i ukształtowania. Linia brzegowa
zalewu jest bardzo falista, z mniejszymi i większymi zatoczkami, porośniętymi bujną roślinności i sta-

nowiącymi przyjazne środowisko
życia dla wielu rzadkich gatunków
roślin i zwierząt.
W swoim środkowym biegu
Sama staje się rzeką wąską otoczoną przez tereny prawie bezleśne. Około 7,5 km przed ujściem
Sama kieruje swoje koryto na północy-zachód i staje się wyraźnie
głębsza. Otaczają ją lasy. Od młyna w Obrzycku do ujścia ma bardzo
bystry bieg i przypomina górki potok.
Niestety, rzeka Sama nie należy
do rzek najczystszych. Do niedawna za zanieczyszczenia Samy odpowiedzialne były odprowadzane
do niej ścieki. Ale to na szczęście
się zmienia. W 2012 r. w okolicach
Obrzycka na powierzchni pojawiły się śnięte ryby, a woda przybrała ciemny kolor. Trwały intensywne
badania, co mogło być przyczyna
tego stanu. Zlewnia Samy ma charakter rolniczy. Znaczy to, że duży
wpływ na stan wód rzeki mają powierzchniowe spływy zanieczyszczeń z pól uprawnych, co wiąże się
z wprowadzaniem znacznej ilością
substancji biogennych do rzeki. Tak
było i tym razem. Okazało się, że
winę ponosiło gospodarstwo rolne.
Na szczęście szybko udało się ustalić przyczynę, a winowajca szybko
usunął „usterkę”.
Wody rzeki Samy, Jeziora Lusowskiego, Zalewu Rydzyńskiego
często odwiedzają wędkarze oraz
osoby chcące wypocząć. W okolicach znajduje się kilka łowisk, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. Przy wyższym stanie
wód można skorzystać ze spływów
kajakowych, choć wymagają one
wielu przenosek ze względu na zalegające pnie, mostki i śluzy. Rozlewiska Samy bardzo chętnie są odwiedzane przez przyrodników ze
względu na bogactwo gatunkowe
roślin i zwierząt, szczególnie objętych ochroną i rzadkich. Z tych powodów oraz ze względu na urokliwy bieg Samy jest ona także często
obiektem fotografowania. A ja zachęcam wszystkich do osobistego
spotkania z Samą. Przecież mamy
ja tak niedaleko. A może ktoś znajdzie źródło Samy? …
~ Iwona Dostatnia

porady

Zespół stopy
cukrzycowej

O

soby chorujące na cukrzyce powinny być
pod stałą opieką podologa – specjalisty, który pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia zespołu stopy cukrzycowej.
U cukrzyków uszkodzeniu ulegają nerwy i naczynia krwionośne,
co rodzi ogromne ryzyko uszkodzenia skóry stóp, utrudnionego
gojenia ran i powstania zakażeń
bakteryjnych. Nawet niewielkie
zranienie wynikające z zaburzeń
czucia, może w konsekwencji do-

Poświąteczni…

I

zgodnie z przewidywaniami
rozdzwoniły się telefony.
Amigo jest dzisiaj jakiś
„nieswój”. Ares w nocy miał nudności i dzisiaj nie chce jeść. Atos
nie wyszedł z budy co w jego
przypadku jest niezwykłe. Bandzior wprawdzie je, ale dwa kotlety to tylko jedna trzecia tego,
co zwykle pochłania. Czesio od
dwóch dni nie je, nie pije i często się napina, ale kupy nikt nie
widział. On trafia do gabinetu
w kiepskim stanie. Zawsze dumnie siedząca na fotelu Apolonia
od wczoraj leży zwinięta w kącie skąd co pewien czas słychać
„dziwne” odgłosy. Od wigilii
osowiały Tasman zerwał się nagle i z niezwykłą szybkością dopadł do drzwi, które jednak były
zamknięte, bo jego właściciel był
wolniejszy. W efekcie rzadkie dowody świątecznego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu znalazły
się na podłodze przedpokoju.
I prawie zawsze słyszę, że każdy je tylko ze swojego talerza
i tylko to co jest mu przynależne

prowadzić do poważnego zakażenia i nawet amputacji kończyny!
Podolog wykonuje profesjonalne,
bezpieczne dla cukrzyka zabiegi pielęgnacyjne, które znacznie
zwiększają komfort życia i nie narażają chorego na groźne powikłania.
Podolog uczy również jak dbać o
stopy w warunkach domowych.
Warto już teraz poznać podstawowe zasady domowej pielęgnacji stóp w cukrzycy:
- codzienna kontrola stóp pozwoli w porę uchwycić ewentualne uszkodzenia naskórka – im
wcześniej je zauważysz, tym
większa szansa na bezproblemowe wyleczenie,
- stopy należy myć codziennie
letnią wodą i delikatnym środkiem myjącym – nie wolno trzeć
skóry, a delikatnie osuszać ją
ręcznikiem,
- suche stopy to zdrowe stopy –
wilgoć sprzyja grzybicy,
- codziennie po umyciu należy
używać specjalnych preparatów

nawilżających – podolog podpowie, który kosmetyk będzie dla
Ciebie najlepszy,
- paznokcie należy obcinać
ostrożnie, aby uniknąć ryzyka
uszkodzenia naskórka – niezbyt
krótko i zawsze na prosto – nie
wolno wycinać brzegów paznokci, bo sprzyja to ich wrastaniu,
- obcięte paznokcie warto opiłować pilnikiem – ostre brzegi
mogą zranić,
- obuwie powinno być luźne,
przewiewne i nie obciskać palców – buty powinny być z naturalnych, przepuszczających powietrze materiałów, najlepiej na
płaskim obcasie,
- nie wolno chodzić na boso –
nie ma potrzeby narażania stóp na
ewentualne uszkodzenia.
Wszelkie niepokojące objawy
na skórze stóp powinien obejrzeć
podolog.
Eliza Nowak
Spec. ds Podologii,
www.podologiahelp.pl

lub, że tej ryby było naprawdę tylko odrobinkę.
Przez trzy dni jednak tych odrobinek uzbiera się tyle, że w brzuchu mamy sensację, która doprowadza Tereskę, Tigera, Tequilę
i inne do gabinetu.
Czasami pomogą dwa zastrzyki i głodówka, ale często to nie
wystarcza i kończy się lewatywą, kroplówką, a nawet pobytem
w szpitalu, a leczenie przedłuża się do tygodnia albo i dwóch.
W skrajnych przypadkach, szczególni pechowcy albo inaczej wyjątkowe pasibrzuchy kończą na
stole operacyjnym.
Brzuchy łasuchów cierpią podobnie po każdych świętach i po
objawach trudno byłoby rozpoznać jakie święta właśnie obchodziliśmy. Na tej podstawie, więc
nie można by zdecydować o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad
świętami Bożego Narodzenia.
Jest to zawsze trudny dla mnie
okres, ponieważ ich ból jest także
moim bólem dosłownie. Jako najwyższej klasy pasibrzuch odczu-

wam te same dolegliwości z nieumiarkowania.
Poza „poświątecznymi”, którzy stali się już regułą sprawdzającą się zawsze mamy także tych
poweekendowych czy pogrillowych. Rzadko się zdarza, aby
podczas naszego ucztowania nie
skorzystał także pies czy kot. Jeśli
nie świętujemy my, to być może
sąsiad.
W poniedziałek często zadaję pytanie o grilla, urodziny albo
imieniny.
Patrząc na siebie wydaje mi się,
że reguła „poświątecznych” będzie zawsze aktualna. Po każdych
świętach obiecuję sobie, że już nigdy więcej, ale zwykle kończy się
tak samo.
Jest mi o tyle łatwiej, że trafia do mnie bardzo często Lucek,
który nie przepuści niczemu, co
mu podejdzie pod nos. W grupie
cierpi się łatwiej. Po grochówce
mamy podobne sensacje.
~ Paszczak
Propozycje tematów:
paszkosum@wp.pl
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

R

ok 2014 w Bibliotece Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne to rok pełen ciekawych wydarzeń, szerokiej działalności i mnóstwa nowości dla wszystkich, to rok pełen odwiedzin osób
zainteresowanych książką, osób, dla których czas
spędzony z książką nie jest czasem zmarnowanym,
a należy do czasu kreatywnego. Szczególnie dla
dzieci i młodzieży. To również dobry rok dla naszych
placówek: Filie w Lusowie i Przeźmierowie przeniosły się do nowych, kolorowych, funkcjonalnych lokali, przyjaznych dla czytelników.
Fotograficzny, krótki przegląd interesujących wydarzeń kulturalnych w minionym roku w Bibliotece:
 Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel,
doktor literaturoznawstwa i temat ciekawy dla dzieci: „Jak powstaje książka”.
 Joanna Olech i zajęcia literacko-plastyczne
z popularną, lubianą pisarką i ilustratorką; książki jej
autorstwa znajdują się w kanonie lektur szkolnych.
 Andrzej Marek Grabowski, autor programów
telewizyjnych dla dzieci, książek, scenariuszy filmowych i ponad 500 piosenek na spotkaniu z najmłodszymi; niezmiennie od lat wzbudza zainteresowanie
i ciekawość najmłodszych.
 Ilustratorka Elżbieta Krygowska-Butlewska
i warsztaty plastyczne dla najmłodszych połączone
z zajęciami edukacyjnymi i mini wykład o największych polskich ilustratorach dla dzieci.
Cała Polska Czyta Dzieciom – akcja prowadzona od wielu lat, zachęcająca do czytania i spotkanie

Monodram z happy endem

W

przeszłości była dziewczyną Ryszarda
Ochódzkiego w słynnym „Misiu” Stanisława Barei, grała też m. in. u Krzysztofa
Zanussiego. Aktorka i tłumaczka Krystyna Podleska
w zupełnie innej roli pojawi się w Tarnowie Podgórnym. Przedstawi wzruszający i pełen optymizmu
monodram „Mój boski rozwód” w reżyserii Jerzego
Gruzy.
Urodzona w Londynie aktorka jest absolwentką
Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Występowała na deskach teatrów brytyjskich i polskich,
zagrała też w 11 filmach i 10 serialach. Do Polski na
stałe powróciła po śmierci rodziców w 1999 roku.
Grała m. in. w Teatrze Ludowym w Krakowie i warszawskim Teatrze „Druga Strefa”. Poza aktorstwem
zajmuje się tłumaczeniem sztuk teatralnych z języka
angielskiego na polski.
Jedną z nich jest właśnie „Mój boski rozwód” - historia kobiety w średnim wieku, którą porzuca mąż,
a córka wyprowadza się do narzeczonego. Pustkę bohaterce wypełnia tylko pies i telefon. Bohaterka spektaklu musi na nowo odnaleźć swoje miejsce na ziemi
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z Misiem Paddingtonem w wykonaniu aktorki Lucyny Winkel.
Cykl z teatrzykami edukacyjnymi i tematy wprowadzające w zaczarowany świat książki, zachęcające do czytania od najmłodszych
lat . A wśród nich takie tematy
jak : „Tajemnice zagubionych liter”, spotkania z „Magiczną księgą”, zajęcia o przyjaźni i dobroci,
o przepisach ruchu drogowego
i wiele, wiele innych.
 Spotkanie z Danutą Grechutą i autorem książki Jakubem
Baranem oraz wieczór wspomnień dla miłośników piosenek
Marka Grechuty.
A także wystawy, lekcje biblioteczne i spotkania dla młodszych (bo nawyki czytelnicze
kształtuje się od najmłodszych
lat) oraz cykl spotkań dla trochę
starszych czyli dla wszystkich
zainteresowanych książkami.
Nowy 2015 rok, to będzie tradycyjnie rok pełen Nowości Wydawniczych dla dużych i małych
– od lat 5 do ...105. Zapraszamy.
~I.B.
i sens życia. Ostatecznie udaje jej
się odnaleźć w sobie nie tylko humor, lecz także młodzieńcza ciekawość świata, dystans do siebie
i innych. W zapowiedzi spektaklu
czytamy, że ta opowieść to piękna
i ludzka historia, to tryumf optymizmu i wiary w „kolejny lepszy
dzień”.
Na spektakl zapraszamy zapraszamy w piątek 23 stycznia
o godz. 18 do Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 10 zł można kupować
w miejscu imprezy (ul. Ogrodowa 14, w godz. 15-20), siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym,
w godz. 9-15) oraz w Centrum
Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a, w godz. 11-14 i 17-19).
Sprzedażą internetową biletów
zajmuje się serwis Biletomat.pl,
a link do biletów znaleźć można
na www.goksezam.pl.
~ Jarek Krawczyk

Afis

gok

Wystawa plastyczna prac dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Cudak”

od środy, 14.01,
Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

z

„ANTY=BAŚŃ” - premiera spektaklu
Teatru Tańca „Sortownia”

sobota, 17.01 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Wszystkie zaproszenia zostały rozdane.

Monodram „Mój boski rozwód”
w wykonaniu Krystyny Podleskiej

piątek, 23.01 godz. 18,
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł.

„I w ciemności światło” - koncert dla Babć i Dziadków
w wykonaniu DZPiTL „Modraki” i chóru „Dzieci Papy”
sobota, 24.01 godz. 16
Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Jazzowa Scena Sezamu: „Młody Jazz Poznański”
- koncert studentów Zakładu Jazzu A.M.
piątek, 6.02 godz. 19
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł.

Grzegorz Turnau - koncert
niedziela, 8.02 godz. 18
Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 50 zł.

Teatr Frajda - przedstawienie dla dzieci
pt. „Łza Ziemi”

poniedziałek 9.02 godz. 9 - Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym,
godz. 11 - Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

„Kulturalna zamieć” - ferie dla dzieci
z terenu gminy Tarnowo Podgórne

od 16 do 27 lutego w godz. 10-14,
CK Przeźmierowo i DK Tarnowo Podgórne. Koszt: 50 zł za tydzień.
Bilety i zaproszenia dostępne:
- w godz. 9-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- w godz. 11-14 i 17-19 w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl

Informacja telefoniczna: 61 895 92 28
„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
styczeń
styczeń2015
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„Modraki” i „Dzieci Papy” dla Babć i Dziadków

D

opiero podziwialiśmy
Dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca Ludowego „Modraki” podczas Koncertu Noworocznego, a grupa już zaprasza na
kolejny występ. Tym razem grupie prowadzonej przez Agnieszkę
Dolatę towarzyszyć będzie Chór
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach „Dzieci Papy”.
Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zatytułowano
„I w ciemności światło”. Wspólny występ zespołów odbędzie się
w sobotę, 24 stycznia o godz. 16

w Centrum Kultury Przeźmierowo. Aby go wysłuchać wystarczy odebrać bezpłatne zaproszenie dostępne w miejscu imprezy
(Ogrodowa 13a, w godz. 11-14
i 17-19), a także w Tarnowie Podgórnym – w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96, w godz.
9-15) i Domu Kultury (ul. Ogrodowa 14, w godz. 15-20).
Zapraszamy!
~ Jarek Krawczyk

Młodzi jazzmani na Scenie Sezamu

J

azzowa Scena Sezamu regularnie gości najlepszych polskich artystów. Ostatnio w
Tarnowie Podgórnym grali m. in.
Kwartet Wojciecha Karolaka, grupa Eljazz Quintet, Maciej Strzelczyk Trio, Maciej Sikała Trio, czy
Janusz Szrom i Zbigniew Wrombel. Tym razem będziemy mieli
okazję usłyszeć muzyków mniej
utytułowanych, ale już świetnych
i kipiących młodzieńcza energią
– studentów Zakładu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej poznańskiej
Akademii Muzycznej.
Podczas koncertu, który odbędzie się w piątek, 6 lutego o godz.
19 usłyszymy dwa zespoły. Pierwszy wykonuje utwory z szeroko
pojętej stylistyki współczesnego
jazzu akustycznego. Ich występy
wypełniają zarówno opracowania
standardów jazzowych, jak i własne kompozycje. Grupę tworzą:
Krzysztof Lityński (trąbka), Kacper Krupa (saksofon tenorowy),
Filip Chojnacki (fortepian), i Dawid Wirmański (perkusja).
Zupełnie inną odmianę jazzu
zaprezentują kolejni wykonawcy – „Global Schwung Quintet”.
Grupa specjalizuje się w stylistyce jazz fusion i wykonuje autorski
materiał o dynamicznym brzmieniu. Zespół tworzą: Dawid Kostka
(gitara), Seweryn Graniasty (saksofon), Adam Bieranowski (forte-
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pian), Damian Kostka (bas) i Maciej Burzyński (perkusja).
Warto pojawić się w piątkowy wieczór, 6 lutego, w Domu
Kultury w Tarnowie Podgór-

nym i przekonać się, jak wysoki
poziom wykonawczy prezentuje
jazzowa młodzież. Bilety w cenie 20 zł można kupować w miejscu imprezy (ul. Ogrodowa 14,
w godz. 15-20), siedzibie GOK
„SEZAM” (Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 96, w godz. 9-15)
i Centrum Kultury Przeźmierowo
(ul. Ogrodowa 13a, w godz. 11-14
i 17-19). Bilety internetowe można kupować w serwisie Biletomat.
pl, a linki do nich publikujemy na
stronie www.goksezam.pl.
Polecam!
~ Jarek Krawczyk

gok

Grzegorz Turnau nareszcie
w Przeźmierowie!

N

iedawno otwarta scena
Centrum Kultury Przeźmierowo gościła już
wielu wspaniałych artystów, m.
in. Stanisława Soykę i Hannę Banaszak. Tym razem w Przeźmierowie zaśpiewa Grzegorz Turnau,
znakomity poeta i kompozytor,
który choć nie kłania się gustom
masowej publiczności, jest autorem wielu prawdziwych przebojów. Aż 7 jego albumów doczekało statusu „Złotej płyty”, a dwa
pokryły się platyną.
Artysta debiutował jeszcze
w liceum, podczas Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie.
Występ zakończył się pełnym
sukcesem – główną nagrodą i zaproszeniem do Piwnicy pod Baranami. Tam G. Turnau spotkał
poetę Michała Zabłockiego, a ich
współpraca zaowocowała powstaniem takich utworów jak m. in.
„Cichosza”, „Między ciszą a ciszą”, „To tu, to tam”, czy „Bracka”. Przykładający wielką uwagę do słowa artysta często sięga
także do utworów największych
polskich poetów XX wieku (m.
in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Brzechwy, Bolesła-

wa Leśmiana, Zbigniewa Herberta, czy Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego). W jego repertuarze znajdują się także piosenki do wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, Ewy Lipskiej, Jarosława Kiliana,
Michała Rusinka, a także sporo kompozycji do własnych tekstów. Prócz działalności studyjnej i koncertowej, artysta komponuje muzykę do filmów i przed-

stawień teatralnych. Na koncie ma
także wydawnictwa poświęcone
pamięci Marka Grechuty i duetu
Jeremi Przybora – Grzegorz Wasowski.
Pod koniec listopada ukazał się
trzynasty album artysty „7 widoków w drodze do Krakowa”. Płyta inspirowana freskami Józefa
Peszki nagrana została z udziałem
znakomitych instrumentalistów,
Śląskiej Orkiestry Kameralnej
i z gościnnym udziałem Doroty
Miśkiewicz. Promowały ją piosenki „Ledwie chwila” i „Do Leukonoe”, które zapewne usłyszymy
8 lutego po godz. 18 w Centrum
Kultury Przeźmierowo.
Bilety w cenie 50 zł dostępne są
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul.
Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym, w godz. 9-15), w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym
(ul. Ogrodowa 14, w godz. 15-20,
Centrum Kultury w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13a w godz.
11-14 i 17-19) oraz online –
w serwisie Biletomat.pl, do którego link znaleźć można na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”. Tego koncertu nie wolno
przegapić!
~ Jarek Krawczyk

Ferie zimowe, czyli „Kulturalna zamieć”

W

piątek, 16 stycznia rozpoczną się zapisy na
stacjonarne ferie zimowe w gminie Tarnowo Podgórne.
Pełne atrakcji, kulturalne i rozwijające zajęcia dla dzieci odbywać
się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14 od w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym i
Centrum Kultury Przeźmierowo.
Koszt udziału w całym tygodniu zajęć to 50 zł, a zapisy przyjmujemy w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa
14, w godz. 15-20) i w Centrum
Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a, w godz. 9-12 i 15-20).

PROGRAM
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

Centrum Kultury w Przeźmierowie

I TYDZIEŃ:
• 16.02 Śniegowe kule, puszyste desery
• 17.02 Zabawy w kryształowej wodzie
• 18.02 Gwiazdki filmowe
• 19.02 Biały bal
• 20.02 Śnieżne zaprzęgi

I TYDZIEŃ
• 16.02 Zabawy w kryształowej wodzie
• 17.02 Śniegowe kule, puszyste desery
• 18.02 Gwiazdki filmowe
• 19.02 Śnieżne zaprzęgi
• 20.02 Biały bal

II TYDZIEŃ
• 23.02 Śniegowe kule, puszyste desery
• 24.02 Zabawy w kryształowej wodzie
• 25.02 Gwiazdki filmowe
• 26.02 Biały bal
• 27.02 Śnieżne zaprzęgi

II TYDZIEŃ
• 23.02 Zabawy w kryształowej wodzie
• 24.02 Śniegowe kule, puszyste desery
• 25.02 Gwiazdki filmowe
• 26.02 Śnieżne zaprzęgi
• 27.02 Biały bal
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Mikołajki inaczej

8

grudnia uczniowie klasy 5a wraz z wychowawcą udali się do Kręgielni Vector w Tarnowie
Podgórnym. Dla uczniów było to niezwykłe
doświadczenie, gdyż wielu grało w kręgle pierwszy
raz w życiu. Były także prezenty mikołajkowe. Najważniejszy okazał się jednak spędzony czas w gronie
kolegów. Na zakończenie dnia udaliśmy się na lekcję historii do najstarszego zabytku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – kościółka parafialnego pw.

Wszystkich Świętych, gdzie prezbiter Adam Prozorowski w fascynujący sposób opowiadał ciekawostki dotyczące przeszłości
obiektu. Wszyscy uczestnicy wyjazdu stwierdzili, że taką wyprawę należy jeszcze powtórzyć…
I to w najbliższym czasie.
~ A.Kardas

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Projekt Christmas Cards Exchange 2014

D

zieci ze świetlicy
w Szkole Podstawowej
w Lusówku biorą udział
w dwóch świątecznych międzynarodowych projektach e-twinningowych. Na gazetce świetlicowej można oglądać kartki
świąteczne, które otrzymaliśmy
z wielu szkół z całej Europy w ramach projektu Christmas Cards
Exchange 2014. Autorami i koordynatorami tego projektu są
wychowawcy świetlicy w naszej
szkole. Projekt obejmuje przygotowanie kartek świątecznych,

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski
w Języku Angielskim

1

grudnia w Szkole Podstawowej w Lusówku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Języku Angielskim dla klas 1-3.
Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół
podstawowych w naszej Gminie. Uczestnicy byli doskonale przygotowani i pięknie zaprezentowali swoje wiersze. Zarówno uczniowskiej publiczności, jak
i nauczycielom niełatwo było wskazać najlepszą prezentację.
Konkurs wygrała Alicja ze Szkoły Podstawowej
w Tarnowie Podgórnym, drugie miejsce zajęli: Maya
z tej samej szkoły, Paweł ze szkoły w Przeźmierowie i Julia ze Szkoły Podstawowej w Lusówku. Pozostali uczestnicy zajęli trzecie miejsce. Recytatorzy
otrzymali dyplomy i nagrody. Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.
~ A. Murawska
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ków oraz narysowanie obrazków przedstawiającego zwyczaje
świąteczne danego kraju.
Dzięki naszym kartkowym znajomym bliżej poznaliśmy kulturę
większości krajów europejskich.
Jesteśmy również uczestnikami
projektu Christmas Card by e-mail. Uczniowie przygotowują kartki z wykorzystaniem komputera.
Prace są mailowo przesyłane do
innych szkół – partnerów projektu.
napisanie życzeń po angielsku
i w języku ojczystym uczestni-

~A. Murawska

Międzyświetlicowy
Konkurs Świąteczny

W

ramach międzyszkolnej innowacji pedagogicznej „Świetlica
dla świetlicy” uczniowie ze szkół
podstawowych w Ceradzu Kościelnym, Przeźmierowie i Lusówku brali udział w konkursie na
najpiękniejszą bombkę świąteczną. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Prace były oryginalne, pięknie i starannie wykonane.
Sędziom najbardziej podobały się
bombki wykonane przez Maję ze
szkoły w Ceradzu Kościelnym,
Aleksandrę z Przeźmierowa i Stasia z Lusówka. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
~na

edukacja
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Szkoła z Lusowa mistrzem.... Poznania!!!

O

d połowy listopada w hali
SP 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu
trwa rywalizacja w 25. turnieju szkół podstawowych o Puchar
Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
W grudniu do rywalizacji przystąpili uczniowie klas piątych.
Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn.
Wszystkie zespoły grały trzy rundy „każdy z każdym” po 10 minut
mecz. Każda drużyna rozegrała
18 spotkań, tak więc zwycięstwo
nie mogło być przypadkiem. Końcówkę rozgrywek znakomicie zagrali nasi reprezentanci pokonując
na finiszu rywali z SP 51, wyprzedzając ich w tabeli. Bezpośredni
pojedynek w ostatniej kolejce 2:1
dla SP Lusowo.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Woźniak z
SP 34, a najlepszym bramkarzem

Piotr Zgoła z SP Lusowo. Najskuteczniejszy piłkarz to Mateusz Namysł z SP 51 I, który zdobył 23 gole.
We wszystkich zmaganiach na listę
strzelców wpisało się 40 zawodników, strzelono 193 bramki.
Reprezentacja SP Lusowo:
1. Piotr Zgoła
2. Miłosz Sawicki
3. Mariusz Danielewski

4. Arkadiusz Stolarski
5. Mateusz Ludwiczak
6. Kacper Ratajczak
7. Jakub Polaczyk
8. Bartosz Baranowski
Gratulacje za ogromny sukces!!!
Opiekun zawodników
~ Mateusz Kwaśniewski

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Szkolny Klub Dużego Podróżnika
na wystawie Klocków Lego

Z

okazji Mikołajek, 6 grudnia 2014r. Szkolny Klub
Dużego Podróżnika ze
Szkoły Podstawowej w Ceradzu
Kościelnym wybrał się na wystawę Klocków Lego w Centrum
Handlowym „Pestka”. Uczestnicy
wycieczki mieli okazję zobaczyć
m.in. model 11-metrowego Titanica, starożytne Forum Romanum,
replikę średniowiecznego miasta
portowego, Pałac Kultury i Nauki, model Boeinga 767, Indianę
Jones’a wszystko to zbudowane
z klocków Lego. Najwięcej frajdy sprawiły dzieciom wystawy:
Lego Star Wars, Lunapark, makieta lotniska, a szczególnie Lego
Technic, gdzie była możliwość
wciskania guzików i wprawiania
w ruch pojazdów i zabawek. Jak

zwykle uwiecznieniem wycieczki był ciepły posiłek w Mc’Donaldzie.
Wszyscy w dobrych nastrojach wrócili do domu.
~ Magdalena Matwiej, Anna Kasperek, Katarzyna Jopek
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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Anioły w Lusowie
„Maleńka Miłość w żłobie śpi,
dziś cała ziemia i całe niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej”
czyli Anioły, pasterze, królowie
i wszystko to, co w jasełkach być
powinno!

W

łaściwie czy to jeszcze jasełka? Czy może
przedstawienie świąteczne? Bo w tym wypadku powiedzenie „spotkanie wigilijne”
jest zdecydowanie nieadekwatne.
Nieadekwatne do rozmachu i jakości tego, co rokrocznie dzieje
się przed świętami Bożego Narodzenia w Szkole w Lusowie.
Wigilijne jasełka w Szkole Podstawowej w Lusowie odbywają się już od wielu lat, tak długo,
jak długo istnieje ta szkoła. Każdy
szczegół, każdy drobiazg przemyślany i dopracowany. Począwszy
od zaproszeń, poprzez przygotowanie wspaniałych strojów, scenografii, aż po pięknie opakowany prezent: sianko, życzenia
i opłatek – od szkoły, dla każdego,
kto przyszedł na wigilię.
Pierwsza część przedstawienia,
przygotowana przez dzieci, rodziców i nauczycieli odbyła się na
sali gimnastycznej na specjalnie
przygotowanej scenie. Wspaniała
atmosfera podkreślona grą świateł, gdzie naprzeciwko siebie stanęli młodzi wykonawcy i widownia, która, co tu dużo mówić, po
brzegi wypełniła niemałą przecież
przestrzeń. Chyba wszyscy czuli
to samo – mistyczne wydarzenie,
pełne tajemnicy i oczekiwania.
Autentyczne i szczere. Zagrane
przez młodych aktorów z niezwykłym zaangażowaniem. Ale nie
patetyczne, raczej „lekkie”, pełne radości i świeżości. Świetlista
grota ze Świętą Rodziną, pastuszkowie, Trzej Królowie. Teksty
przeplatane śpiewami aniołków
i muzyką. Bardzo harmonijne
i zagrane z tempem, które ani na
moment nie pozwoliło się znudzić. Para narratorów, którzy zapowiadali poszczególne sceny też
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spisała się świetnie. A przy tym
wszystkim to nieodparte wrażenie, że dzieci przede wszystkim
dobrze się bawią, że nic tutaj nie
dzieje się z przymusu.
Po uczniowskim przedstawieniu przyszła pora na podzielenie się opłatkiem i życzenia, które przekazał m.in. Wójt Tadeusz
Czajka, ksiądz Proboszcz Dariusz
Madejczyk, Pani Dyrektor szkoły – Aleksandra Kolendo. Druga
część to występ zespołu „Lusowiacy”.
W przedstawieniu Wigilijnym
w Szkole Podstawowej w Lusowie brałam udział po raz pierwszy. Wiem z opowiadań, że co
roku jest określany motyw przewodni całego przedsięwzięcia.
Była już w historii Lusowskich
przedstawień symboliczna walka
dobra ze złem, był spektakl cieni,
były pokazy laserów. Było „zjednoczenie Europy” i pokaz różnych
obyczajów Bożonarodzeniowych.
Zawsze doskonale przygotowane
i bardzo atrakcyjne merytorycznie, artystycznie, wizualnie.
Jednakże tym razem „Lusowiacy” niezwykle trafnie wpisali się
w myśl przewodnią tegorocznego
wydarzenia.
Zespół zaprezentował piękny,
oparte na tradycji i naszej kulturze
spektakl. Wspaniałe stroje ludowe
tancerzy, niezwykle barwne i wizualnie atrakcyjne, obok postaci
tradycyjnie przypisane do jasełekśmierć, podobizna bociana, symbolu odradzającego się życia, nieodłączna obracająca się gwiazda,
turoń, którego postać nawiązuje
do obrzędów magii wegetacyjnej dawnych Słowian i symbolizuje odrodzenie ziemi, która na

zimę zasypia by obudzić się wiosną. Turoń symbolizował również
płodność i dostatek.
Myślę, że dla wszystkich występ tego zespołu był bardzo miłym i wyjątkowo dobrze nastrajającym na święta akcentem.
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że na scenie nie grali ludzie
dalecy, obcy i niedostępni. To
nasi absolwenci, rodzice, sąsiedzi, znajomi, czy krewni. Wydaje mi się, że to spotkanie bardziej
niż kiedykolwiek zjednoczyło
Wszystkich. I chyba o to w tym
wszystkim głównie chodzi, prawda?
Przedstawienia tego typu mają
jak się wydaje wyjątkowe znaczenie. Nie tylko pod względem
edukacyjnym, czy artystycznym.
Ich waga jest nie do przecenienia głównie ze względu na fakt
jednoczenia ludzi, integracji środowiska. Nie dało by się wszak
zrobić nic bez ścisłej współpracy
i przede wszystkim zaangażowania i dobrej woli dyrekcji szkoły,
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Nie od dziś wiadomo, że Szkoła
Podstawowa w Lusowie jest prekursorem wielu przedsięwzięć.
Przez osiemnaście lat swego istnienia stała się animatorem wielu
działań i to o charakterze zarówno artystycznym jak i edukacyjnym i organizacyjnym. Również
to wydarzenie jakim są przedstawienia świąteczne dla tak szerokiej społeczności jest sprawą unikatową na skalę Gminy.
Co pokaże szkoła w Lusowie za
rok? To na razie tajemnica, ale…
pierwsze plany są już kreślone!
~ Barbara Gałężewska
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Weekend z Biblioteką Kórnicką

S

obota wcale nie musi być
nudna. Przekonali się o tym
13 grudnia uczestnicy Koła
Polonistycznego, którzy pod opieką moją i Katarzyny Majki-Chojnickiej odwiedzili Kórnik.
Przystanek pierwszy: zamek
kórnicki. W sali konferencyjnej
dzieci obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną przez
Grzegorza Kubackiego „Od luksusowej rezydencji do biblioteki”. Pan Grzegorz przybliżył
nam historię zamku – zabytkowej własności historycznych rodów Górków i Działyńskich.
Nie zabrakło oczywiście legendy
o Białej Damie – Teofili z Działyńskich – która ponoć schodzi
przed północą z obrazu i przechodzi na taras zamkowy. Pan
Grzegorz zdradził nam, że gdy
spaceruje późną porą po parku,
zawsze dzieje się coś niesamowitego – nagle zrywa się potężny
wiatr, słychać dziwne odgłosy,
jakby myszy, szczurów, ptaków.
Kto chce, niech wierzy, kto chce,
niech nie wierzy.
Ale nie tylko Biała Dama jest
chlubą Kórnika. Pomiędzy Kórnikiem a Bninem, w tamtejszym
folwarku zwanym Prowentem,

w 1923 urodziła się Wisława Szymborska, laureatka
literackiej Nagrody Nobla.
Przystanek drugi: Biblioteka Kórnicka. Założyliśmy muzealne kapcie (rozmiar XXL), by udać się do
czytelni i sali ze zbiorami. W bibliotece zgromadzono
300 tysięcy nowych druków po 1800 roku, 30 tysięcy starodruków, ok. 15 tysięcy rękopisów oraz liczne zbiory kartograficzne. Czy wiecie, że można tutaj
znaleźć bezcenne rękopisy „Dziadów” części trzeciej
Mickiewicza i „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego? (…) Cieszy nas fakt, że mogliśmy dotknąć niektórych ksiąg, łańcucha, przeczytać zachowany rękopis popularnej kolędy „Anioł pasterzom mówił”
(zadanie nie było łatwe ze względu na rodzaj pisma).
Przystanek trzeci: Klaudynówka (w tym budynku urodziła się Klaudyna Działyńska Potocka, stąd nazwa). Już
od progu witały nas uśmiechnięte pracownice Biblioteki Kórnickiej PAN Aleksandra Kwiatkowska i Kornelia
Kondracka odkryły przed nami tajemnice XIX- wiecznych książek. Opowiadały o nowych surowcach w produkcji papieru, sposobach szycia książek, zdobieniach
opraw książkowych, nowych metodach ilustracji. Szcze-

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Mikołajki w Świetlicy

N

ocą – z 5 na 6 grudnia –
podkłada dzieciom prezenty pod poduszkę, zostawia
je w buciku lub umieszcza w dużej
skarpecie. Mowa oczywiście o ulubionym przez wszystkich – młodszych i starszych, małych i dużych
– Świętym Mikołaju.
Po raz kolejny okazało się, że
„dzień mikołajek to nie dzień bajek, tu wszystko stać prawdziwe
się może...” I tak też było.W poniedziałkowe popołudnie (8 grudnia) do Świetlicy Popołudniowej
działającej przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie przybyły prosto z firmy DB

Schenker Poland Tarnowo Podgórne radosne posłanki Świętego

gólnie zainteresował nas temat pocztówek, które nie zawsze wyglądały
jak te współczesne. Dowiedzieliśmy
się także, że do rozpowszechnienia
słowa „pocztówka” przyczynił się
Henryk Sienkiewicz. Otóż w1900
roku w Warszawie, z inicjatywy L.
Papieskiego, rozpisano konkurs na
jednowyrazową nazwę karty pocztowej w języku polskim. Spośród
nadesłanych propozycji rozpatrywano pięć propozycji: „liścik”, „listówka”, otwartka”, „pisanka” i „pocztówka”. Ta ostatnia nazwa została
zgłoszona przez autora „Trylogii”
uzyskała największą liczbę głosów.
Podczas warsztatów dzieci wykonywały papier marmurkowy.
W specjalnych pojemnikach powstawały dzieła sztuki wyczarowane z farb akrylowych, wody,
kleju. W innym pomieszczeniu,
tzw. ciemni, komponowano obrazy fotogeniczne na papierach
solnych w technice z 1839 roku.
Próbowaliśmy także pisać gęsim
piórem. Oj, nie było łatwo. Przyzwyczajeni do korzystania z długopisów mieliśmy kłopoty z zapisaniem pozdrowień.
Dziękujemy pracownikom za
przekazanie wielu cennych wiadomości, za rozwijanie w nas miłości
i szacunku do ksiąg oraz stworzenie niezwykle miłej atmosfery.
~ Aleksandra Filipek
Mikołaja. Przywiozły ze sobą bogate podarunki. Hojną ręką rozdawały naszym milusińskim słodkie
upominki. Nie zabrakło też zabawek, gier planszowych, płyt edukacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego i elektronicznego
sprzętu.
Bardzo serdecznie dziękujemy
naszym darczyńcom, a zwłaszcza
Joannie Wojnarskiej za szlachetne
serce, za stworzenie w ten zimny
dzień pełnej ciepła, radości i spokoju atmosfery. Naszej wdzięczności
nie są w stanie wyrazić żadne słowa. Cóż my możemy ofiarować?
Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, a tylko uśmiechem i dobrym słowem – DZIĘKUJEMY!
~ Aleksandra Filipek
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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Mistrzostwo województwa zdobyte !

S

zkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera
w Przeźmierowie gościła najlepsze drużyny
dziewcząt i chłopców z całego województwa.
11 grudnia na otwarciu zawodów stawiło się 8 drużyn chłopców i 8 drużyn dziewcząt. Otwarcia zawodów dokonała p. dyrektor Renata Duszczyk, a o artystyczne walory zadbały finalistki szkolnego konkursu
„Ukryty talent” - Dominika Kokoszko, Kaja Duszczak i Klaudia Imiłkowska. W imieniu zawodników uroczyście ślubowała Zuzanna Popik, natomiast
w imieniu sędziów Rozalia Wieczorek. Uczniowie
klas piątych sędziowali zawody i pomagali w organizacji zawodów, natomiast najmłodsi sympatycy badmintona z klas 1-3 wprowadzali starszych kolegów
na uroczyste otwarcie imprezy sportowej.
Rywalizacja była bardzo zacięta, rozgrywki trwały do późnych godzin popołudniowych. Zarówno
u chłopców, jak i u dziewcząt do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.
Chłopcy z SP w Przeźmierowie zmierzyli się w półfinale z drużyną z SP nr 3 w Koninie i wygrywając
3:0 zapewnili sobie awans do finału, gdzie już czekał na nich najsilniejszy przeciwnik – chłopcy z SP
nr 3 w Słupcy. Niestety, tym razem przeciwnik okazał się mocniejszy wygrywając 3:1 z gospodarzami.
Tak więc srebrne medale odbierali: Nikodem Jaśkowiak, Piotr Sadalski i Maciej Haber. Brązowe medale otrzymali chłopcy z SP nr 1 w Puszczykowie.
Drużyna dziewcząt, podobnie jak drużyna chłopców, bez problemu awansowała do półfinału, gdzie

zmierzyła się z SP w Niedźwiedziu. Pewne zwycięstwo dało
awans do finału, gdzie ponownie
gospodynie zmierzyły się z SP nr
82 w Poznaniu. Zarówno w grupie, jak i w finale dziewczęta pokazały wolę walki i niezwykłe umiejętności techniczne, wygrywając
3:2. Złote medale odbierały: Zuzanna Popik, Aleksandra Sękowska i Anna Majcher. Srebrne medale wywalczyły dziewczęta z SP nr
82 w Poznaniu, a brązowe medale
dziewczęta z SP w Kleszczewie.

Przedszkole w Lusowie

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Karnawał czas zacząć!

W zdrowym ciele

N

owy Rok w przedszkolu „Chatka Misia
Uszatka” w Lusowie ruszył w istnie tanecznych rytmach. Już 7 stycznia odbył się Bal
Przebierańców. Dzieci w przygotowanych przez rodziców strojach wesoło powitały Nowy Rok i rozpoczęły Karnawał.
Na parkiecie królowały baletnice i wojownicy, ale
nie zabrakło również zwierząt, piratów, policjantów
i księżniczek. Trafił się nawet król, ale zmęczony
dźwiganiem korony, zrzucił szkarłat i cały bal przetańczył z cyganką. Podczas baliku dzieci brały udział
w konkursach, w których nie było przegranych, a na
koniec razem zasiadły do stołu by skorzystać z słodko-owocowego poczęstunku.
A już następnego dnia czekały je zajęcia i kolejny dzień, w którym lepiej poznawały otaczający je
świat.
~ M. Orzeł
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Na zeszłorocznych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w badmintonie drużynowym chłopców SP Przeźmierowo
zajęło 3. miejsce, a w badmintonie drużynowym dziewcząt 4.
miejsce. Tegoroczny sukces to
ciężka praca niezwykle utalentowanych uczniów, ich rodziców
i nauczycieli. Wszystkim z całego
serca gratulujemy!
~ Oliwia Zimniewska

e wtorkowe popołudnia grupa dzieci z Publicznego Przedszkola Czarodziejski Zamek w Przeźmierowie, która doskonale wie jak ważny jest dla zdrowia ruch i aktywność fizyczna, wybiera się z panią Anią na zajęcia ruchowe „Cross Kids”. Celem
zajęć jest budowa ogólnej sprawności fizycznej dzieci poprzez wykonanie treningu siłowo-wytrzymałościowego. Ćwiczenia te wykonuje się w
tzw. obwodach, czyli jedno po drugim z minimalnymi przerwami między
nimi. Podczas zajęć dzieci w gronie rówieśników dobrze się bawią, a przy
okazji poprawiają sprawność fizyczną. To wszystko odbywa się w trakcie
luźnej, podążającej za potrzebami dziecka aktywności, bez presji wynik i
rywalizacji. Dodatkowo 27 listopada 2014 roku na boisku w Przeźmierowie odbyła się I Edycja Czarodziejskiego Biegu. Zawodnicy przez kilka
dni przygotowywali się do imprezy poznając trasę biegu. Wszyscy otrzymali profesjonalne tabliczki z numerami startowymi i zostali podzieleni
na dwie kategorie wiekowe : „Junior” – dzieci młodsze i „Strong Man” –
starszacy. Po usłyszeniu sygnału start zawodnicy ruszyli do biegu starając
się jak najszybciej pokonać wyznaczony dystans i dobiec do mety. Nasi
mali i dzielni biegacze wyśmienicie poradzili sobie z zadaniem. Wspaniały doping rodziców i nagrody oraz dyplomy na mecie sprawiły, że pomimo chłodnej aury atmosfera była naprawdę gorąca.
~na

edukacja
Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Kiermasz Świąteczny

P

o raz kolejny Uczniowie, Rodzice i Rada Pedagogiczna zorganizowali
wspólnie Kiermasz Świąteczny,
który odbył się 10 i 11 grudnia.
Można było podziwiać i zakupić
ozdoby świąteczne, anioły, szopki, stroiki, pierniki oraz inne arcydzieła wykonane przez dzieci
i rodziców. Gościem Kiermaszu
był Wójt Tadeusz Czajka. Dochód
z imprezy zostanie przeznaczony
na potrzeby uczniów. Prezydium

Rady Rodziców bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom,
które pomogły w organizacji,
w przygotowaniu materiałów, pakowaniu oraz podczas trwania całego Kiermaszu.
W grudniu odbył się również
konkurs plastyczno-techniczny
„Mam pomysł! Najdziwniejsza,
ekologiczna choinka”. Przedmiotem konkursu było wykonanie
przez uczniów z klas 0-6 choinki
i jej ozdób z odpadów wtórnych
lub innych. Zdjęcia prac zostały
opublikowane na stronie internetowej szkoły. Uczestnikom gratulujemy ciekawych pomysłów. ~na

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Sportowe osiągnięcia w 2014 roku

U

czniowie uczęszczający do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym w minionym
roku z powodzeniem startowali
w zawodach sportowych rozgrywanych w ramach „Licealiady
2013/2014 i 2014/2015” Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Pierwszym etapem tych
rozgrywek były Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego.
Największy sukces osiągnęły
dziewczęta w rozgrywkach plażowej piłki siatkowej. Zajęły one
drugie miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego awansując
tym samym do rozgrywek rejonowych.
W Finale Rejonu Poznań Teren
Zachód rozgrywanym w Zbąszyniu w bardzo silnej konkurencji
również uplasowały się na drugim miejscu i awansowały po raz
pierwszy w historii naszej szkoły
do finału wojewódzkiego rozegranego w ośrodku Płotki koło Piły,
zajmując ostatecznie miejsce 1315 w województwie wielkopolskim.
Bardzo dobre wyniki mają na
swoim koncie koszykarze naszego LO. Na początku 2014 roku
zdobyli Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego i zajęli trzecie miejsce w Finale Rejonu Poznań Teren
Zachód w Międzychodzie. W tym

roku szkolnym 2 grudnia musieli uznać wyższość reprezentacji Zespołu
Szkół nr 1 ze Swarzędza i zadowolić się tytułem wicemistrzów Powiatu
Poznańskiego.
Sukcesy odnosili również lekkoatleci. We wrześniu na Mistrzostwach
Powiatu Poznańskiego rozgrywanych w Puszczykowie złote medale
zdobyli: Katarzyna Soboczyńska w biegu na 400 m i Mikołaj Piotrowski w pchnięciu kulą. Maciej Augustyn w biegu na 400 m był drugi
a Mateusz Filipiak na 3000 m zajął trzecie miejsce.
W pierwszym półroczu 2015 roku liczymy jeszcze na dobry występ
siatkarek i siatkarzy na plaży.
Do udziału we wszystkich zawodach uczniowie LO przygotowują
się na zajęciach SKS. Bardzo owocna jest też współpraca z Gimnazjum
w Tarnowie Podgórnym polegająca na możliwości rozgrywania meczów sparingowych oraz kontynuacji nauki w liceum przez absolwentów klas sportowych gimnazjum.
Życzę dalszych sukcesów i zachęcam do treningów.
Nauczyciel wychowania fizycznego w LO
~ mgr Paweł Kapłon
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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edukacja
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Uśmiech od Mikołaja
Czy Mikołaj się uśmiecha? Czy
ktoś mu w tym pomaga? Do kogo
uśmiechnął się w tym roku?

N

ajpierw, pod koniec października, był pomysł
pani Iwony Kamińskiej,
mieszkanki Tarnowa Podgórnego,
z którą współpracują uczniowie
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu
działającego w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym: „Sprawmy małą Mikołajkową radość osobom starszym,
samotnym i niepełnosprawnym
z naszej Gminy”. Miała być akcja
zbierania pieniędzy w sklepach
i zrobienie paczek z kawą i czekoladą.
Później kolejny pomysł już
od naszych licealistów-wolontariuszy: „A może zrobimy kiermasz ciast i w ten sposób zorganizujemy zbiórkę pieniędzy także
w szkole?” A dlaczego nie? Odbył
się 13 listopada. Było pieczenie
ciast, były dyżury uczniów klasy IB od rana do późnych godzin
popołudniowych. W ciągu jednego dnia zebraliśmy 270 zł. Ale to
dopiero początek przygody z Mikołajem!
Następnie, dzięki pomocy pana
woźnego, przyniesione przez
uczniów słoiki przybrały postać skarbon, które zostały przez
wolontariuszy opatrzone informacją i dostarczone do ustalonych miejsc w Gminie. W akcję
włączyły się także osoby spoza
Gminy; otrzymaliśmy przelew
bankowy nawet zza granicy! Zebraliśmy – i rozdysponowaliśmy
– ponad 1100 zł.
Kolejnym etapem było pakowanie zakupów. Były szyszki, celofan, wstążki i drukowane życzenia dołączone do
paczek. Zaangażowanych było
sporo, a pakowanie było frajdą,
która trwała do godzin popołudniowych. Przygotowaliśmy 62
paczki. Poza kawą i czekoladą
mogliśmy do każdej z nich dołożyć pierniki, chusteczki higie-
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niczne, herbatę i czekoladowego
Mikołaja!
Potem sama radość – dystrybucja. Przed 6 grudnia zawieźliśmy
30 paczek do Opieki Społecznej w Tarnowie Podgórnym, 15
do pań pielęgniarek środowiskowych (ul. Rokietnicka), 10 do pań
z rehabilitacji (ul. Nowa). Każde
z tych miejsc miało się zająć dalszą dystrybucją. 7 paczek powędrowało przez ręce naszych wolontariuszy do osób w potrzebie,
o których dowiedzieliśmy się nieoficjalnymi kanałami.
Na zakończenie wolontariusze
wręczyli podziękowania przedstawicielom sklepów, w których
przez ponad tydzień klienci mogli
wesprzeć akcję „Uśmiech od Mikołaja”. Dobrym podsumowanie
wspólnego działania mogą być
słowa napisane przez jedną z wolontariuszek: Paczki rozdane! Myślę, że sprawdziłam się w roli asystentki Mikołaja. Przekonałam
się o tym, gdy na twarzach tych

(obdarowanych) pań pojawił się
uśmiech i łzy wzruszenia. To był
bardzo dobry pomysł…
Udało się! Gratuluję i dziękuję
wszystkim osobom w jakikolwiek
sposób zaangażowanym w akcję.
Drodzy wolontariusze, swoją postawą, pomysłami, ochotą i radością byliście motywacją i zachętą do działania. W tym miejscu
pragnę przekazać słowa uznania
i serdecznego podziękowania od
Iwony Kamińskiej, pomysłodawczyni akcji „Uśmiech od Mikołaja”. Bez Was (Wolontariuszy
i Darczyńców) niczego by nie
było! Akcja mogła przybrać taki
rozmach dzięki Waszej chęci niesienia pomocy. Dzięki Wam wiele
kolejnych uśmiechów mogło pojawić się na twarzach ludzi.
Tak, Mikołaj się uśmiecha,
a dzięki Państwa pomocy w tym
roku mógł szeroko się uśmiechnąć
do 62 potrzebujących mieszkańców naszej Gminy. W ich imieniu
– serdecznie dziękujemy.
~ Alina Gryska
Koordynator Szkolnego Klubu
Wolontariatu Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podg.

ogłoszenia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia
2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Tarnowo Podgórne uchwały nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulic: Sportowej i Władysława Jeszke.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 18 lutego 2015 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 31
grudnia 2014 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości,
na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy:

• TARNOWO PODGÓRNE - część działki 1393/2
• TARNOWO PODGÓRNE - działki 335/1 i 326/1
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami–
pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

WZP.6721.1.2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, w rejonie ulic: Sportowej i Władysława Jeszke

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne - ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
w Tarnowie Podgórnym w rej. ul. 27 Grudnia ul. Cichej oraz w Batorowie ul. Widok i ul. Stefana Batorego.
Lp.

obręb

1. Tarnowo Podgórne
2. Tarnowo Podgórne
3. Tarnowo Podgórne
4. Tarnowo Podgórne
5. Tarnowo Podgórne
przeznaczenie
nieruchomości
opis nieruchomości
8. Batorowo
9. Batorowo
10. Batorowo
przeznaczenie
nieruchomości
opis nieruchomości

Nr działki
1378/11 (RIVa)

Powierzchnia w m2
826

Księga wieczysta
PO1P/00106066/7

Cena wywoławcza
(w tym 23%VAT)
177 000,00 zł

Wysokość
wadium
8 850,00 zł

Postąpienie
minimalne
1 770,00 zł

1378/18 (RIIIb, RIVa)
832
PO1P/00106066/7
163 000,00 zł
8 150,00 zł
1 630,00 zł
1378/19 (RIIIb, RIVa)
909
PO1P/00106066/7
174 000,00 zł
8 700,00 zł
1 740,00 zł
1378/22 (RIIIb, RIVa)
973
PO1P/00106066/7
183 000,00 zł
9 150,00 zł
1 830,00 zł
1378/23 (RIVa)
1331
PO1P/00106066/7
261 000,00 zł 13 050,00 zł
2 610,00 zł
zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra,
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r.
Nr 212 poz. 3307. w/wym. działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN.
w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane
119/5 (RIVb)
1110
PO1P/00072234/8
175 100,00 zł
8 755,00 zł
1 751,00 zł
119/10 (RIVb)
805
PO1P/00072234/8
130 900,00 zł
6 545,00 zł
1 309,00 zł
119/11 (RIVb)
1030
PO1P/00072234/8
167 450,00 zł
8 375,50 zł
1 676,00 zł
w/wym. działki znajdują się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/wym. działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy Nr WZP.6730.281.2013 z dnia 18.11.2013r. oraz
WZP.6730.313.2013 z dnia 29.01.2014r w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
w/wym. działki są niezabudowane, niezagospodarowane, częściowo ogrodzone starą siatką drucianą, działka
119/5 częściowo porośnięta drzewami(brzozami), i krzewami.

Przetarg na sprzedaż w/wym. nieruchomości odbędzie się 16 lutego 2015r. (poniedziałek) w sali nr 100 Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, nieruchomości poł. w Tarnowie Podgórnym o godz. 9oo, nieruchomości poł. w Batorowie o godz. 11oo.
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 dokonania czynności
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis w rejestru (pełnomocnictwo).
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości,
nie później niż do dnia 9 lutego 2015r. (poniedziałek), na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać
jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, 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. 2014r. poz. 518) upłynął w dniach: 12.05.2014r, 8.08.2014r. W
uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Pierwszy przetarg odbył się 13 października 2014r. Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.
poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.
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Bardzo dobre wyniki szermierzy UKS ATLAS

O

na Mistrzostwach Pragi Południe.
Michał Kapłon zajął drugie miejsce wśród chłopców w kategorii dzieci, a w tej samej kategorii wśród dziewcząt Zofia Kunysz
była trzecia, Nikola Jakubowicz
siódma. W rywalizacji młodziczek Antonia Frąckowiak zajęła
trzecie miejsce.
Rok 2014 zakończyliśmy
z szóstką zawodników na listach klasyfikacyjnych Polskiego
Związku Szermierczego. W kategorii dzieci (dziewczęta) do lat 11
najwyżej sklasyfikowana jest Zofia Kunysz – 33 miejsce, następna jest Weronika Zimińska – 49.
miejsce, wśród chłopców do lat
11 Michał Kapłon jest na miejscu
43., Antonina Frąckowiak jest 34.,
a Alicja Krząstek 64. w klasyfikacji młodziczek do lat 13. W juniorach młodszych Zofia Frąckowiak
zajmuje 73 lokatę. Życzę jeszcze
lepszych wyników w 2015 roku!

statnie miesiące minionego roku były dla szpadzistów okresem intensywnych startów. Zawodnicy naszej
sekcji walczyli w Szczecinie, Śremie i w Warszawie.
Najlepsze wyniki osiągnęli
na Mistrzostwach Wielkopolski
Szkół w Szermierce. W zawodach
tych reprezentowali oni swoje
szkoły. Na dziewięciu zawodników pięcioro stanęło na podium,
a pozostali zajęli miejsca w finałowych ósemkach. W kategorii
szkół podstawowych Zofia Kunysz była druga, a Nikola Jakubowicz i Weronika Zimińska zajęły
dwa równorzędne trzecie miejsca (wszystkie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym). Chłopcy ze szkół
podstawowych również walczyli bardzo dobrze. Adam Patoleta
(Szkoła Podstawowa w Ceradzu
Kościelnym) był drugi przegrywając nieznacznie walkę finałową, a Michał Kapłon (Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym) zajął
szóste miejsce.
W kategorii dziewcząt szkół
gimnazjalnych Zofia Frąckowiak
zajęła pierwsze miejsce, a jej siostra Antonina była trzecia (obie

Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Kaźmierzu). Wśród gimnazjalistów Jędrzej Huchrak był piąty
(Gimnazjum Katolickie św. Kostki w Poznaniu) .
Bardzo dobrze spisali się również nasi zawodnicy w Warszawie

Kręglarski grudzień

W

rundzie rewanżowej
Ligi Mistrzów, 6 grudnia, drużyna Alfy-Vector podejmowała na swoim
obiekcie mistrzów Chorwacji zespół KK Zapresic. Mecz pomimo najlepszego w sezonie rezultatu Alfy, zakończył się wygraną
gości w stosunku 7:1 (3608-3500
16:8). Pomimo jednostronnego
wyniku zawody były zacięte prawie we wszystkich pojedynkach.
O wysokim poziomie i walce
świadczy chociażby ilość „600tek” – po trzy w każdej drużynie.
W dwumeczu padł wynik 15:1
na korzyść chorwackiego zespołu, niemniej bezcenne jest zebrane
doświadczenie naszych zawodni-
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Od lewej: J.
Bonk, J. Filip,
M. Grzesiak

ków, które w przyszłości powinno
zaowocować lepszymi startami.
Kolejne zmagania, w których
nasi zawodnicy brali udział, to

Przyjmujemy jeszcze zapisy
dzieci z klas 1-3 do grupy początkującej informacje pod nr tel. 602
637 951 lub www.uksatlas.pl
~Paweł Kapłon
Mistrzostwa Polski Seniorów,
które odbyły się w dniach 13-14
grudnia 2014 w Tucholi.
Dla zawodników Alfy-Vector
zawody były bardzo udane, gdyż
zdobyliśmy na nich trzy medale:
dwa złote i jeden brązowy. Nie zabrakło również wysokich miejsc
w pierwszej dziesiątce zawodów.
Bohaterem tej imprezy był bez
wątpienia Jarosław Bonk, który pierwszego dnia mistrzostw,
wspólnie z Marcinem Grzesiakiem zdobył złoty medal w konkurencji par, a drugiego dnia został Indywidualnym Mistrzem
Polski… Z bardzo dobrej strony
pokazała się także Joanna Filip,
która stanęła na najniższym stopniu podium.
~Piotr Kaczmarek

sport

PÓŁROCZE OSiR JAST

W

sierpniu przed rozpoczęciem sezonu tanecznego 2014/2015
dzieci i młodzież z OSiR Jast Tarnowo Podgórne doskonaliły swoje umiejętności na Summer Dance Camp we Władysławowie. We
wrześniu do grupy tanecznej dołączyło ponad pięćdziesiąt osób,
które na treningach zgłębiało tajniki tańca nowoczesnego: Disco
Dance, Hip Hop, Modern, Jazz
oraz elementy akrobatyki. Zaowocowało to w listopadzie podczas XXI Otwartych Mistrzostw
Polski Freestyle w Twardogórze,
na których tancerki i tancerze
OSiR Jast kilkakrotnie stawali na
podium wygrywając w układach
zbiorowych, duetach i prezentacjach solowych.
Również w listopadzie w nadmorskim kurorcie Kłajpeda na
Litwie odbył się turniej tańca nowoczesnego Lithuanian
CUP 2014, w którym Mini Formacja Disco Dance w kat.
16+ zajęła trzecie miejsce.
Na początku grudnia ci z grupy
OSiR Jast, którzy stanęli na podium, otrzymali za medale Mi-

Spotkanie z...

K

atarzyną Piter w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia było dla młodych
tenisistów TKS KROS Tarnowo
Podgórne i ich rodziców bezcen-

strzostw Polski nagrody Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne. Ich
ostatni ubiegłoroczny występ odbył się podczas Mikołajek firmy
Schattdecor. Tak w skrócie prezentuje się dorobek drugiego półrocza 2014 r. zespołu OSiR Jast
Tarnowo Podgórne. Szkoła Tańca Jast (www.dance.pl) od 25 lat
jest placówką oświatową, która propaguje taniec jako formę
wypoczynku i rekreacji. Działa
w kilkudziesięciu lokalizacjach
na terenie całej Polski. Na terenie

naszej Gminy działa od piętnastu
lat, prowadząc zajęcia w przedszkolach, szkołach, Domu Kultury „Sezam” oraz Klubie Tańca
Nowoczesnego OSiR Jast Tarnowo Podgórne. Wszystkie dzieci z roczników 2004-2010, które chciałyby tanecznym krokiem
wejść w Nowy Rok, zapraszam
na zajęcia oraz warsztaty taneczne „Żyj pasją”. Zapisy i dodatkowe informacje dostępne są pod nr
tel. 726 566 726.
~ Anna Lis

nym prezentem i niesamowitym
wydarzeniem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Zawodniczka WKS Grunwald Poznań,
w ubiegłym roku po raz pierwszy
w karierze awansowała do czołowej setki światowej listy tenisistek zajmując 12 maja 2014 r.

w rankingu WTA Tour 95 miejsce.
Tenisistka swoje pierwsze kroki
w karierze stawiała w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym
pod czujnym okiem taty – trenera.
Spotkanie odbyło się w sali GKS
Tarnovia w Tarnowie Podgórnym.
~ Anna Lis
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Wigilia Tarnovii i Piotra Reissa

W

piątek, 19 grudnia, w
siedzibie Gminnego
Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo Podgórne odbyło
się spotkanie wigilijne zawodników, trenerów, sponsorów i działaczy Klubu. Życzenia świąteczne
złożyli Wójt Tadeusz Czajka i prezes klubu Zbigniew Trawka.
W trakcie spotkania trener III –
ligowego zespołu seniorów Piotr
Reiss przedstawił plan przygotowań do rundy wiosennej sezonu
2014/15. Tarnowianie rozegrają 8
- 10 spotkań sparingowych, m.in.
mając za przeciwników także zespoły z wyższych klas rozgrywkowych. Oznacza to, że wbrew

informacjom z Głosu Wielkopolskiego, które opublikowane zostały 10
grudnia, ikona poznańskiego Lecha jest w dalszym ciągu trenerem Tarnovii. 
~ Zbigniew Trawka, prezes GKS Tarnovia

Tarnovia się przygotowuje

T

rener GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne Piotr Reiss przedstawił plan przygotowań do rundy wiosennej.
Jest gotowy plan przygotowań
III-ligowego zespołu Tarnovii Tarnowo Podgórne do rundy wiosennej sezonu 2014/15. Inauguracja
rundy rewanżowej przewidywana
jest na 21 marca. W pierwszym
spotkaniu GKS Tarnovia zmierzy
się na własnym boisku z Polonią
Środa Wielkopolska.
Podopieczni Piotra Reissa spotkają na pierwszym treningu 19
stycznia. Zaplanowane są trenin-

gi na hali, siłowni oraz na boisku. Nie zabraknie oczywiście
meczów sparingowych. Pierwszy
mecz kontrolny odbędzie się 25
stycznia o godzinie 11.00 na boisku w Baranowie.
W kolejnych meczach tarnowianie zmierzą się:
• 31stycznia (sobota), godz.
16:00 z Lechem Poznań
(Ekstraklasa) na boisku przy
ulicy Bułgarskiej
• 8 lutego, godz. 11.00 z Portem 2000 Mostki (III liga
dolnośląsko-lubuska) w Baranowie,

Przeźmierowo najlepsze w Kopie

Z

a nami VI kolejka Wielkopolskiej Ligi Kopa
Sportowego, którą rozegrano pod koniec roku
w Jutrosinie. W turnieju udział wzięło 64 zawodników i 16 drużyn. Drużyny rozegrały 5 rund po
32 rozdania. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał
się Roman Michalak z Przeźmierowa, który wyprzedziła Aleksandra Majsnerowskiego z Sobmetalu Jutrosin
i Jerzego Piechowiaka z Jagoda Team Kurza Góra.
Drużynowo zwyciężyła drużyna Przeźmierowo
w składzie: Roman Michalak, Zenon Kulczyński, Henryk Kaczmarek i śp. Tadeusz Szurgot. Gratulujemy!
~ Jerzy Piaskowski

Na zdjęciu od lewej: Prezes Wielkopolskiej Ligi
Hieronim Tacka, Henryk Karzmarek, Roman Michalak, śp. Tadeusz Szurgot, Zenon Kulczyński.
40
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• 1 4 lutego, godz. 20.00 z Lubuszaninem Trzcianka w Baranowie.
W sumie GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne rozegra łącznie 8
spotkań kontrolnych. Planowane
są też zmiany kadrowe. Szczegóły będą znane niebawem.
Zapraszamy kibiców na mecze
sparingowe.
Informacja również na Facebooku GKS Tarnovii: www.facebook.com/pages/GKS-TARNOVIA

z archiwum
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej
przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły
się na łamach „Sąsiadki ~
Czytaj” 10 i 20 lat temu.
~ Redakcja
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i na koniec...
Nie umiera ten, kto pozostaje w
sercach bliskich.
Naszej drogiej koleżance
Lucynie Kierstan
głębokie i szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Mieczysławowi Kosickiemu z
powodu śmierci żony
oraz
Pani Marzenie Chmielnik,
Panu Michałowi Kosickiemu i ich
rodzinom z powodu śmierci matki

Wszystkim którzy wzięli udział
ceromonii pogrzebowej
za złożone współczucia, ofiarowane
msze święte i kwiaty po śmierci
mojego męża

Ojca

Śp. Urszuli Kosickiej

składają
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

w imieniu mieszkańców
Wysogotowa
składa
sołtys Elżbieta Szymkowiak

Księdzu proboszczowi, delegacji GS
„Sampopomoc Chłopska”,
krewnym, sąsiadom i znajomym
Serdeczne podziękowania
składa
żona z rodziną

Serdecznie dziękuję koleżankom i
kolegom z Klubu Seniora w Rumianku
za okazane wyrazy współczucia po
śmierci mojej Mamy.
Jadwiga Nowacka

Koleżankom i Kolegom z Klubu
Seniora w Rumianku serdecznie
dziękuję za okazane wsparcie po
śmierci mojej Mamy.
Irena Buksa

Wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia Panu Waldy
Dzikowskiemu z powodu śmierci
Mamy składają Zarząd i Członkowie
Klubu Seniora z Tarnowa Podgórnego
Naszej Koleżance
Annie Marcinowskiej - Lenartowicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają:
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
Gimnazjum w Baranowie

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi,
że zasłużył sobie na niebo
		
Jan Grzegorczyk

Pani Marii Stachowiak
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
głębokie i szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają
Wójt Gminy Tadeusz Czajka wraz
z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Leonhard wraz z Radnymi
Sołtysi

Składamy wyrazy współczucia
Rodzicom i Rodzeństwu
z powodu odejścia do wieczności
ukochanego Syna i Brata

W imieniu Zarządu GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne oraz własnym
z powodu śmierci Ojca
składam serdeczne wyrazy
współczucia dyrektor Szkoły
Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

Marii Stachowiak
i Sekretarzowi Klubu GKS Tarnovia

Wojciechowi Stachowiakowi.
Prezes GKS Tarnovia
Zbigniew Trawka

Pani Dyrektor

Marii Stachowiak

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca

Zbigniewa Stachowiaka

Koledzy i Koleżanki
oraz pracownicy szkoły

składają:
Pracownicy oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Tarnowie Podgórnym

– ucznia
Szkoły Podstawowej w Lusówku

ŚP. Ryszarda Bresińskiego

Ks. Proboszczowi za Mszę Świętą i ogromne duchowe
wsparcie, Panu Wojciechowi Janczewskiemu za
niezwykle ciepłe wspomnienie mojego męża oraz słowa
otuchy. Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
stowarzyszeniu „Iskra“ I „Roktar” oraz firmie pogrzebowej
„Oaza”. Składam również serdeczne podziękowania za
zamówione Msze Święte.
Bóg zapłać
Małgorzata Bresińska z córką i synem
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Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...

Kuby Śmieszalskiego

Pragnę wyrazić gorące podziękowania za udział
w ostatniej drodze mego męża
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ŚP. Kazimierza Fiedeń

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali pomoc, wiele serca, życzliwości i współczucia
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej
mojego Męża i naszego Ojca, Teścia i Dziadka

śp. Zbigniewa Stachowiaka

a w szczególności Ks. Prezbiterowi Adamowi
Prozorowskiemu i Ks. Kanonikowi Ignacemu Karge,
Panu Wójtowi Tadeuszowi Czajka
i pracownikom Urzędu Gminy,
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom,
współpracownikom
serdeczne podziękowania składa
Łucja Stachowiak z rodziną

podziękowania~praca
Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia
										
Albert Einstein

Naszej Przyjaciółce Lili oraz całej Rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Śp. Zbigniewa Stachowiaka
Taty, Męża, Dziadka
składają
Grażyna Krzysztof, Grażyna, Edek, Maja Andrzej, Bogusia, Janusz, Tadeusz, Ewa, Krzysztof, Tania, Tadeusz
PODZIĘKOWANIE
tym wyjątkowym okresie Bożego Narodzenia chcemy z serca podziękować. Już kolejny raz w naszej parafii udało się połączyć wiele serc. Najpierw Adwent – czas przychodzenia Boga i czas przygotowania człowieka na to wyjątkowe spotkanie. Modlitwa, Roraty,
spowiedź, postanowienia, ale nie tylko... Działający od kilku lat Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym intensywnie przeżywał ten czas na jeszcze jednej płaszczyźnie – tej materialnej. Udało się połączyć wiele serc. Serca darczyńców
z sercami potrzebujących. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować. Najpierw wszystkich członkom Parafialnego Zespołu Caritas,
za ich zaangażowanie, czas i miłość do drugiego człowieka. Dziękujemy wszystkich parafianom, którzy ofiarowali swój czas, pieniądze i dary
materialne, aby wspomóc potrzebujących. Dziękujemy także wszystkich osobom indywidualnym:
– panu Grzegorzowi Wasielewskiem – właścicielowi firmy „Alter”,
–	właścicielom i pracownikom zaprzyjaźnionym sklepów, którzy umożliwili zakup i składanie artykułów spożywczych do koszy Caritasu
Parafialnego: DINO POLSKA S.A., PEPCO, „HUBERTUS” - sklep wielobranżowy pani Małgorzaty Czarnej, Zakładom Mięsnym „BYSTRY”,
Księgarni pani Alicji Smoczyk, ERMET – sklep pani Ewy Zborowskiej – Wieczerzak, DOM HANDLOWY „TARNOWIANKA” - sklep pani
Łucji Nowotnej i pani Sylwii Majorczyk, CHATA POLSKA – sklep pana J.R. Woźniaka i Synów, MINIMARKET u RENI – sklep pani Renaty
Kaźmierczak.
W tym okresie Bożego Narodzenia i na progu Nowego Roku 2015 składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg, który jest źródłem wszelkiego
dobra błogosławi w życiu osobistym, zawodowym, a przede wszystkim w życiu duchowym. Chrystus podzielił się z nami wszystkim, niech
On nas uczy tego samego.
Duszpasterze parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym.

W

DAM PRACĘ
• Przyjmę od stycznia panią do sprzątania biura Poznań-Grunwald. Praca raz w tygodniu do południa. Tel.606 42 42 00
• Zatrudnię pomoc domową w Lusówku. tel. 506-788-499
• Drukarnia w Przeźmierowie zatrudni Operatora Sztancy/
Tygla, umowa o pracę, pełen etat,zwrot kosztów dojazdu.
Tel. 695 673 762
• Fryzjera , fryzjerkę zatrudnię . Przeźmierowo 607-448-642
• „CAMELEON” Kaźmierz zatrudni fryzjerów. tel. 697-477379
• Firma gastronomiczna w Tarnowie Podgórnym zatrudni. Pomoc kucharza - Kucharza. Info 502 37 97 01
• Poszukujemy osoby sprzątającej do biur. Wymagane doświadczenie. Zgłoszenia: d.nowakowska@polody.pl
• Młodego pracownika do introligatorni w Przeźmierowie
przyjmę 501-346-186
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego, mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Podanie + CV
proszę przesyłać na maciej.d@puste.pl
• Poszukujemy uczciwej i rzetelnej Pani (emerytka, rencistka) na 4 godziny dziennie do sprzątania biur w firmie w Tarnowie Podgórnym. Kontakt tel. 603 650 522, 61 816 82 00”
Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red.
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.
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. 61 8959 264,
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

SZUKAM PRACY
• Kosmetyczka z dojazdem do klienta-pedicure, manicure, rzęsy, hybrydy, mikrodermabrazja, kwasy, henna, wosk, liposukcja itp.510-798-699
• Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 607 985 673

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 12.01.2015 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@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.
Okładka: Migawki z WOŚP, fot. P. Rzeźnik.
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reklama

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM
serwis

tel. 501 44 87 85
www.partkom.pl
serwis@partkom.pl

świadczymy profesjonalne usługi,
oferujemy fachową pomoc oraz konkurencyjne ceny
Poznań i okolice - odbiór i dowóz sprzętu do klienta

naprawa
doradztwo
modernizacja
sieci i internet
komputer zastępczy
na czas naprawy

SZYBKO, FACHOWO I TANIO

REJESTRACJA POJAZDÓW

UBEZPIECZENIA
AKCYZA
VAT
TŁUMACZENIA

MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO KLIENTA

COSMETICS

tel. 534 444 734, 618 322 733
61-471 Poznań, ul. Opolska 56, e-mail: auto-rejestracja@wp.pl

DREWNO - 110,604 305 402
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FRYZJERKA
dojazd do domu
tel. 518

571 662

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
L
a
n

HURT - DETAL

515 528 609, 725 118 570

www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

reklama
DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
HURTOWNIA BRUNO TASSI PÓŁNOC
W SADACH
zatrudni na stanowiska:
MAGAZYNIER, KIEROWCA oraz
OSOBY DO ROZBIORU DROBIU
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny na nr telefonu 660 542 904
lub kontakt bezpośredni w siedzibie
firmy od poniedziałku do środy w godzinach
10.00-15.00 - Sady, ul. Logistyczna 15

SKŁAD
W¢GLA
ZAPRASZAMY

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

DOWÓZ DO 20 km GRATIS
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

AUTO-NAPRAWA

Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435

1a.
ODZIEŻ NOWA
I UŻYWANA
NOWO OTWARTY SKLEP
NISKIE CENY

SPRZEDAM MIESZKANIE
84m2 w Tarnowie Podgórnym
Tel. 692 308 095

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

MECHANIKA POJAZDOWA
M.W. SERWIS

ul. Pietrusińskiego 34, 6

601 219 16
Poznańska 17, Przeźmierowo tel. 794 706 702,biuro@e-aga

1b.

507 406 572
www.mwserwisaut.pl

Atrakcyjne pożyczki
pod zastaw nieruchomości
Uczciwie
tel. 516 706 066

ul. Krótka 1, Przeźmierowo
czynne:
pon.-pt. 10.00 - 17.00
sob.
10.00 - 14.00

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

2a.

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań
tel. 794 706 702
601 219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

ul. Spokojna 9, 62-08
tel. 601 219 164, 605 822 81
agarbaranowo@

2b.

ul. Pietrusińskiego 34, 6
tel. 794 706 702, 601 219 16
biuro@e-aga

HURT - MARKET
ul.Rynkowa 85, Przeźmierowo

tel. 724

243 430, www.to-ma.eu
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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61 814 24 93
501 662 042

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41

reklama

INSTALACJE

WOD., KAN., GAZ., C.O.
• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

kom. 505 805 204

SPRZĄTANIE
FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO
SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

F-VAT TEL. 608 635 758

SPRZĄTANIE Sprzedam umeblowane ciche mieszkanie

• parowe / maszynowe •
• mycie okien •
TRANSPORT – PRZEPROWADZKI

739 042 275

z balkonem i piwnicą w bloku z cegły

Bez pośredników
Adres: Poznań, ul. Jaworowa 51
Kontakt: 502-774-007

USŁUGI

BUDOWLANO
- WYKOŃCZENIOWE

Fryzjerstwo - Kosmetyka - SPA - Masaże
ENDERMOLOGIA LPG
– 40 min.

49 zł

Promocja noworoczna
• Manicure i pedicure vinylowy – 69 zł
• Masaż gorącymi kamieniami - 60 min. – 59 zł
• Zapraszamy do zakupow bonów podarunkowych
z 25% rabatem i pakietów sylwestrowych.

• elewacje
• docieplanie poddaszy
• docieplanie domów
• zabudowa Nida-Gips
• układanie pozbruku
• montaż paneli
i inne

OWO

TANIO I FACH

Kobylniki, ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

ROLETY

Now
ość

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

606 782 143
www.vertidecor.pl

Przeź mierowo ( nad Bankiem WBK), ul. Rynkowa 114; tel. 61 652 38 56, 880 020 776
Galeria Pestka, Al. Solidarnoś ci 47 tel. 506 172 078, 511 505 503
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tel. 61 8 142 712
663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

061 814 27 12

ZAPRASZA NA BADANIA TECHNICZNE
Oddam
ziemię

Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

użytkowników pojazdów do 3,5 Tony

516 066 984

609 270 132

CIEPŁE OKNA
NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

PROMOCJA!

RAT

Y

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

• ustawiania geometrii kół pojazdu •
• kompleksowo sprawdzamy pojazdy przed zakupem! •

Y

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

Bramy garażowe
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy

w cenie 3-komorowego!

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD

139 zł netto/m 2

Tarnowo Podgórne Rokietnicka 26 (obok stacji paliw BP)
Czynne pon-piąt. 8-19, sobota 8-14 tel. 618147175

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364
biuro@dobreokna.poznan.pl, pn.-pt.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

www.dobreokna.poznan.pl

Restauracja
KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA
DANIA TWORZONE OD PODSTAW
MENU SEZONOWE

rodzinne obiady
romantyczne kolacje
przyjęcia
spotkania firmowe
imprezy integracyjne
Hotel Rezydencja Solei

Rezerwacja stolika tel. +48 510 110 140
e-mail: hotel@hotel-solei.pl
ul. Wałecka 2, Poznań
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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TOREBKI
OBUWIE

Dorota Ernstmajer

Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1
(Osiedle Zielony Gród)

ze
ws re
a
b
Z o Y!!
d N
CE

Zapisy telefoniczne:

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032
US¸UGI POGRZEBOWE

Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400

SKANMA
Skanowanie negatywów,
slajdów i zdj´ç,
wykonywanie odbitek
Przegrywanie z VHS,
fimów 8 mm na DVD
Ksero, Wizytówki,
Laminowanie, Bindowanie

Zapraszamy!

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

Marcin Mazurkiewicz

62-080 Swadzim, ul. Poznaƒska 28
tel. kom. 506 379 430, e-mail: mar215@op.pl

ODZIEŻ UŻYWANA
R
10aba
% t

Zakrzewo, ul. Poznańska 9 (dawna droga na P-ń)
pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00
TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

MALARNIA
PROSZKOWA

tanio
fachowo

www.ptbud.pl

od

69 z∏

z mate

ria∏em

508 33 22 20

62-080 KOKOSZCZYN, UL. KRĘTA 22
TEL. 660-561-300
Biuro Doradztwa Finansowego
i Rachunkowości
Powierzając nam swoje zaufanie
otrzymasz fachową pomoc i doradztwo
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BARANOWO

UL. SPOKOJNA 62
TEL./FAX 61 814 25 13

- SERWIS SPAWALNICZY
- SPAWANIE: ALUMINIUM
KONSTRUKCJI STALOWYCH
STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYGOTOWANIE, MONTAŻ - PŁOTÓW,
OGRODZEŃ, BALUSTRAD, itp.

797 250 019

e-mail: elspec35@interia.pl

DOCIEPLENIA
ELEWACJE

• MANICURE HYBRYDOWY
• PEDICURE
• MIKRODERMABRAZJA
• PRZEDŁUŻANIE
I ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:
tel.: 501-602-798, www.pruchniewska.pl
e-mail: biuro@pruchniewska.pl

504 136 906

Podnośniki koszowe

NOVA

DOŁĄCZ DO NAS OTRZYMASZ 50% ZNIŻKI
PRZEZ PIERWSZE 2 MIESIĄCE

- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

SPRZĄTANIE BIUR,
MIESZKAŃ, DOMÓW
DOKŁADNIE I SOLIDNIE
tel. 603-635-878

STUDIO KOSMETYCZNE

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE
FORMY OPODATKOWANIA
OFERUJEMY PEŁEN ZAKRES
USŁUG KSIĘGOWYCH
I KADROWO-PŁACOWYCH

Przeźmierowo

Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

ODŚNIEŻANIE
CHODNIKÓW
PODJAZDÓW, PARKINGÓW

TRANSPORT
PRZEPROWADZKI

TEL. 509-393-714

502 040 830

TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE!!!

reklama

GAZOWANIE ZBOŻA
LIKWIDACJA SZKODNIKÓW
MAGAZYNOWYCH (W TYM GRYZONI)

TEL. 509-393-714
Gabinet Psiej Urody
SZAMY
ZAPRALONÓW!
A
DO S

Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 9,
tel. 732 929 532
ZAPISY
Smochowice, ul. Kościerzyńska 9, TELEFONICZNE
tel. 796 127 287

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami
dołącz do nas

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

MATERIAŁY BUDOWLANE
W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

• dowóz bezpłatny
od 1 tony na terenie
gminy
• również węgiel
w workach, drewno

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00-13.00

N AU K A J A Z DY

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

Przeźmierowo, Poznań
• elastycznie •
• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

STOMATOLOGIA

Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

Przeêmierowo, Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip.,
tel. 61 652 52 50

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl
styczeń 2015 \ sąsiadka~czytaj \
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G m i n a Ta r n o w o Po d g ó r n e
Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin w Lusówku oferuje:
nowoczesną architekturę, staranne wykonanie budynków, komfort
korzystania od pierwszych dni z pełnej infrastruktury osiedla: luźnej
zabudowy, dróg wykonanych z kostki brukowej, sieci gazowej, sanitarnej,
wodociągowej, deszczowej, pełnego oświetlenia ulicznego.

1/2 bliźniaka 82 m² z działką 239 m²

tylko 271 400 zł

Promocja: w cenie szpachlowanie i wymalowanie na biało

bliźniak 109 m² na działce 443 m²
tylko 395 000 zł
szeregowiec 140 m² na działce 261 m² tylko 417 000 zł
Promocja: 2978 zł/ m²

wolnostojący 140 m² na działce 923 m² tylko 530 000 zł

cena zawiera eleganckie ogrodzenie od frontu działki
Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp. z o.o. ul. Storczyka 31B 62-080 Lusówko
www.osiedle-rozalin.pl tel. 516 066 984

SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

MALOWANIE
TAPETOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

TEL. 537-700-281

WYSOKA JAKOÂå,
W¢GIEL POLSKI
– od 1 tony transport gratis do 20 km –

Podnajmę stanowisko
manicurzystce w Lusowie
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

LOKALE 50, 70, 100 m
PRZEŹMIEROWO - CENTRUM
2

DO WYNAJĘCIA
885 118 098

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

tel. 508 610 256

Kancelaria Radcy Prawnego

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

tel. 605 609 059

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

§

Justyna Jemioło

Lusówko, ul. Przystaniowa 9

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40

•
•
•
•
•

SZAFY WN¢KOWE
BOGATY WYBÓR FRONTÓW, BLATÓW
SPRZ¢T DO ZABUDOWY
WYMIANA FRONTÓW I BLATÓW
INNE MEBLE NA WYMIAR

MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

NOWAMEB
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Niski czynsz
tel. 600-994-354

DOMY - ROZALIN, TARNOWO
DZIAŁKI BUDOWLANE - KOBYLNIKI,
GÓRA, CHYBY, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ, WYSOGOTOWO
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE,
AG SADY 0,5 HA, BATOROWO 1,75HA,
TARNOWO 5HA

AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

HURTOWNIA BRUNO TASSI PÓŁNOC
W SADACH
zatrudni na stanowiska:
MAGAZYNIER, KIEROWCA oraz
OSOBY DO ROZBIORU DROBIU
Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny na nr telefonu 660 542 904
lub kontakt bezpośredni w siedzibie
firmy od poniedziałku do środy w godzinach
10.00-15.00 - Sady, ul. Logistyczna 15

PRALKI
SUSZARKI
ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

NAPRAWA
601 717 690
601 853 323
ROK ZAŁOŻENIA 1982

reklama
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

PSYCHOLOG

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par • Konsultacje
psychologiczne i seksuologiczne

dr EWA CIEŚLAK

tel. 660 140 488
www.malgorzataremlein.pl

Poznań, ul. Szronowa 14 (Świt)
Pn, śr, czw, pt 17.00 - 18.30

w Twoim domu

601 71 00 55

PEDICURE
504 255 591

również zabiegi kosmetyczne

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski
Zaprasza w poniedziałki
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8

U
S
G

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY
Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 606 160 504

Psycholog

Profesjonalna Psychoterapia
Psychoonkologia
Lęki, depresja

Gabinet weterynaryjny

696 574 873
www.izabelasadecka.pl

- chirurg -

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek
9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

kom. 602 659 208

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
w Górze
739 260 266

CHEMIA, MATEMATYKA
KOREPETYCJE
Możliwy dojazd do ucznia
tel. 510-322-269

Firma MPR-Serwis świadczy usługi
związane z serwisem,
naprawą i konserwacją urządzeń typu:

REHABILITACJA
I MASAŻ

ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa
Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl
KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO
www.kowalstwoart.pl

61 8 143 389

Zakrzewo, ul. Poznańska 9

• rooftop • chillery • splity •
• fancoile • centrale wentylacyjne •
• kotłownie •
E-mail: biuro.mpr-serwis@o2.pl
tel. 798 591 305

SPECJALISTYCZNA POMOC 24h
DROGOWA
PIEL¢GNACJA
606 820 060
STÓP
MALOWANIE • SZPACHLOWANIE
ul. Grabowa 30, Lusówko
tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

NIDA GIPS
PANELE PODŁOGOWE

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA

669 95 96 95
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Zumba

Mażoretki

Koło Seniora

Akrobacje

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kwestowali wszyscy
ROKTAR

Licytacja z mistrzyn

ią Anetą Konieczn

WOŚP 2015
Turniej w KO

PA

ą (po prawej)

Gwiazda wieczoru: Kasia Rościńska

fot. M. Lewoczko, A. Lis, P. Rzeźnik

