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Otwarte nowe skrzydło szkoły
WOŚP ruszamy!

Baranowo

Batorowo

Kokoszczyn

Lusowo

Sierosław

Swadzim

Ceradz Kościelny
Lusówko

Chyby

Przeźmierowo

Tarnowo Podgórne

Góra

Jankowice

Rumianek

Wysogotowo
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~ na wstępie

112

Telefony alarmowe

999

Pogotowie ratunkowe
Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe

992
991

Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENERGIA
(numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00
885 870 477
61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

Szanowni Państwo!

Świętować Niepodległość w naszej Gminie można było według uznania i zainteresowania: oficjalnie, na sportowo, koncertowo i strzelecko. Najważniejsze moim zdaniem jest to,
że pokazaliśmy, iż łączy nas patriotyzm i odpowiedzialność za
losy Ojczyzny, również tej naszej, małej – Gminy. Relacje z gminnych obchodów zamieszczamy na łamach „Sąsiadki-Czytaj”.
Przed nami przedświąteczna krzątanina: wśród codziennego zabiegania znajdźmy czas i przyjdźmy na Jarmarki Bożonarodzeniowe w naszej Gminie – polecamy uwadze zwłaszcza ten
charytatywny „Mikołajki dla Przyjaciela” (3 grudnia w Baranowie).
Przypominamy także, że do 23 listopada trwa głosowanie na
projekty zgłoszone w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych –
każdy głos jest ważny!
Pozdrawiam
~ Agnieszka Rzeźnik Redaktor naczelna
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
w Filii Urzędu w Przeźmierowie
4 grudnia (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00

Akcja KREW

S

towarzyszenie DAR SERC zaprasza na kolejną akcję
krwiodawstwa, która odbędzie się 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym przy ul.
Szkolnej 5. W godzinach 8.00 – 16.00 będzie można – po konsultacjach lekarskich – oddać krew (również po raz pierwszy!), a także zapisać się do banku dawców szpiku.
Akcja organizowana jest dzięki współpracy Stowarzyszenia
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Poznania. 
~ ARz

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Organizator:

Pasaż Przeźmierowo

Partner:

Patronat medialny:

~ pytanie do wójta

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

Co z niszczejącym hotelem w Sierosławiu?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
W Sierosławiu stoi opustoszały hotel, który z każdym
dniem niszczeje.
To miejsce niezabezpieczone, każdy może tam wejść,
czasami, bo kręcą się tam
obcy! Lada chwila, a wydarzy się jakieś nieszczęście…

R

zeczywiście otrzymaliśmy wiele sygnałów od mieszkańców Sierosławia
w tej sprawie. Proszę jednak pamiętać, że z jednej strony zarówno nieruchomość, jak i stojące na niej obiekty są własnością prywatną, z drugiej
Gmina nie ma niestety kompetencji, by nakazać właścicielowi podjęcie kroków, proponowanych przez zaniepokojonych mieszkańców.
Widząc i rozumiejąc potrzebę zabezpieczenia tego obiektu, już 28 kwietnia 2017 r.
zwróciliśmy się z prośbą o interwencję do właściwego organu – Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pracownicy tej instytucji przeanalizowali sytuację, a 23 maja br. przeprowadzili wizję lokalną w Sierosławiu.
Działania Powiatowego Inspektora monitorowaliśmy pozostając w telefonicznym
kontakcie z tą instytucją, a 24 października pisemnie poprosiliśmy o przekazanie treści decyzji Inspektora – odpowiedź wpłynęła do nas 31 października.
Jak wynika z otrzymanego pisma Powiatowy Inspektor zobowiązał właściciela
do zabezpieczenia otworów okiennych i drzwi na poziomie parteru przed dostępem
osób postronnych w budynku głównym i pawilonie „klubowym” (może to nastąpić
poprzez np. zabicie okien deskami czy wypełnienie płytą OSB). Ponadto Inspektor
nakazał oznakowanie terenu i budynków tablicami ostrzegawczymi, zakazującymi
wstępu. Wyznaczono ostateczny termin wykonania tych prac – 30 listopada.
Jednocześnie na podstawie wizji lokalnej w Sierosławiu, stwierdzono, że opisywane budynki nie grożą zawaleniem. Zagrożenie dla bezpieczeństwa wynika zatem
z nieograniczonego dostępu do posesji i do budynków, ale nie ze złego stanu technicznego. Powiatowy Inspektor przypomniał jednocześnie, że w obowiązującym
prawodawstwie nie ma obowiązku grodzenia posesji, nie można zatem nakazać tego
właścicielowi tej opisywanej nieruchomości. Mam nadzieję, że właściciel wypełni
zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jednocześnie przypominam, że jeżeli zauważą Państwo przypadki celowego niszczenia jakichkolwiek obiektów przez kogokolwiek, to proszę o zgłaszanie tego Policji (tel. alarmowy 997 lub na Komisariat w Tarnowie Podgórnym 61 841 48 60)
lub naszej Straży Gminnej (tel. 61 8147 986).

listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |

3

~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo

Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ul. Nowina (boczna)
Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ul. Nad Miedzą (odcinek w granicach gminy)
Zakończono urządzanie terenów rekreacyjnych na
Os. Rubinowym – ul. Ametystowa

Batorowo

Zakończono prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni ul. Widok (odcinek od ul. St. Batorego w kierunku Dąbrowy)

Ceradz Kościelny

Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika w ul.
Więckowickiej
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie
nawierzchni ul. Bocianiej

Chyby

Trwa opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.
Szkolnej – II etap

Góra

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice

Trwają roboty wykończeniowe w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego
Zakończono budowę I etapu ścieżki rowerowej do
Tarnowa Podgórnego

Jesteśmy wśród najbogatszych!

G

mina Tarnowo Podgórne znalazła się na 10 miejscu w rankingu najbogatszych gmin, opublikowanym przez portal Samorząd PAP
na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
Najwyższe dochody podatkowe
w przeliczeniu na 1 mieszkańca zanotowała gmina wiejska Kleszczów (31
962,75 zł), która pozycję lidera zawdzięcza wysokim wpływom z podat-

ku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej – tam są bowiem zlokalizowane
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. Natomiast w naszej Gminie dochód wynosi
5 020,31 zł.
Pod uwagę brane były m.in. o dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także
udziały we wpływach z CIT i PIT
~ ARz (na podst www.samorzad.pap.pl)

Mikołajki dla Przyjaciela

R

adni Gminy Tarnowo Podgórne
oraz Rada Sołecka wraz z Sołtysem Baranowa serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne na Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane w słusznym celu.
Przyjaciele i współpracownicy Radnego
Krzysztofa Bartosika chcą mu pomoc.
Pan Bartosik uległ poważnemu wypadkowi, jest w tej chwili hospitalizowany,
a powrót do zdrowia wymaga złożonej
rehabilitacji. Wszyscy współpracownicy
mówią o nim, że zawsze można na niego
liczyć, a tym razem to on potrzebuje naszej pomocy…Wszystkie ręce na pokład,

czekamy na chętnych do pomocy, sponsorów, wolontariuszy, ludzi dobrej woli.
Impreza ma charakter społeczny, chcemy ze sobą pobyć, pobiesiadować, lepiej się poznać… Impreza odbędzie się
w Świetlicy w Baranowie ul. Spokojna
2b w niedzielę, 3 grudnia w godz. 13.0017.00. Planujemy zorganizować licytację
oraz szeroki wachlarz animacji dla rodzin
z dziećmi w charakterze świątecznym.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udzielą Joanna Mularczyk tel. 601 758 274
i Agata Klaudel-Berndt tel. 609 752 982

~AK-B

Trwa procedura przetargowa na budowę II etapu
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego
Trwa budowa ronda wraz ze zjazdem do pałacu w ul.
Ogrodowej

Kokoszczyn

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kokoszczyn z Tarnowem Podgórnym

Lusowo

Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe projektu kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej w
ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)
Trwa procedura przetargowa na etap I etap budowy
chodnika w ul. Ogrodowej
Zakończono budowę i przekazano do użytkowania
nowe skrzydło Szkoły Podstawowej

Lusówko
Trwa budowa ul. Morskiej
Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie
oświetlenia Os. Morskiego
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sierosławska –
Prosta)

Przeźmierowo

Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego
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ŚWIETLICA
ŚWIETLICA
BARANOWO
UL. SPOKOJNA

NIEDZIELA
NIEDZIELA
3.12.2017
3.12.2017
13:00-17:00
13:00-17:00

MIKOŁAJKI DLA PRZYJACIELA
KRZYSZTOFA BARTOSIKA

13:00 Rozpoczęcie imprezy
- licytacje i prowadzenie Maciej Narożny
- animacje świąteczne Nana.edu.pl,
- międzypokoleniowe dekorowanie choinki
z Fundacją „Nigdy nie jest za Późno”
14:00 - 15:00 Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”
15:00 - 15:30 Pokaz tańca współczesnego, warsztaty dla dzieci
Dawid Mularczyk (tancerz, choreograf Teatru Tańca Sortowania)

15:30 GŁÓWNA LICYTACJA

16:00-17:00 Recital Łukasza Manteja - saksofon
- wspólne kolędowanie z chórem Szkoły Podstawowej w Baranowie,
- Św. Mikołaj rozda upominki dla najmłodszych,
- Bartek Raźnikiewicz - etiuda taneczna.
NIE ZABRAKNIE CIASTA, GORĄCEJ GROCHÓWKI,
CHLEBA ZE SMALCEM I OGÓRKÓW KISZONYCH.

Chętnych do wsparcia naszej inicjatywy zapraszamy do kontaktu:
Joanna Mularczyk tel. 601 758 274 - Agata Klaudel-Berndt tel. 609 752 982
* Program imprezy jest ramowy- zastrzegamy sobie prawo zmian w programie

~ aktualności

Trzecie miejsce w zrównoważonym rozwoju

N

asza Gmina znalazła się na trzecim miejscu wśród
gmin wiejskich w rankingu zrównoważonego rozwoju
przygotowanym przez Politechnikę Warszawską. Wyniki zaprezentowano na konferencji „Zrównoważony Rozwój
Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się 6 listopada w Sejmie.
Ranking uwzględnia wszystkie gminy w Polsce. Na podstawie danych GUS analizowanych jest 15 wskaźników, m.in.
wydatki na projekty inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca, saldo migracji, a także liczba osób pracujących, liczba podmiotów gospodarczych czy liczba absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców. W kategorii gmin
wiejskich zwyciężył Kleszczów (woj. łódzkie), na drugim

miejscu znalazły się Kobierzyce (woj. dolnośląskie) i nasza
Gmina – Tarnowo Podgórne.
Spośród gmin wiejsko-miejskich laureatem zostały Polkowice (woj. dolnośląskie), a wśród gmin miejskich – Karpacz
(woj. dolnośląskie).
Biorąc pod uwagę miasta na prawach powiatu, pierwsze
miejsce zajęła Warszawa. W trójce najlepiej rozwijających się
JST znalazły się ponadto Poznań i Katowice.
Twórcą rankingu jest prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak, który komentując tegoroczne wyniki podkreślał, że wysokie miejsce w rankingu to w dużej mierze zasługa fantastycznych samorządów: –
Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kreować miejsca
pracy, gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony.  ~ARz

Lista laureatów konkursu JST Zrównoważonego Rozwoju:
Gminy wiejskie:
1. Kleszczów
2. Kobierzyce
3. Tarnowo Podgórne
4. Puchaczów
5. Suchy Las
6. Baranów
7. Lesznowola
8. Rewal
9. Komorniki
10. Nadarzyn

Gminy miejsko-wiejskie:
1. Polkowice
2. Ożarów Mazowiecki
3. Stryków
4. Kórnik
5. Błonie
6. Nowe Skalmierzyce
7. Zbąszynek
8. Międzyzdroje
9. Dziwnów
10. Swarzędz

Gminy miejskie:
1. Karpacz
2. Krynica Morska
3. Sucha Beskidzka
4. Złotów
5. Pruszcz Gdański
6. Lubawa
7. Bieruń
8. Łeba
9. Żywiec
10. Mielec

Miasta na prawach powiatu:
1. Warszawa
2. Poznań
3. Katowice
4. Wrocław
5. Kraków
6. Gliwice
7. Sopot
8. Gdańsk
9. Rzeszów
10. Opole

Raut Przeźmierowski

W

wigilię Święta Niepodległości, już po raz trzeci
miałam zaszczyt zaprosić w imieniu swoim i Rady
Sołeckiej Przeźmierowa na Raut Przeźmierowski. Obecni byli przedstawiciele władz naszej gminy, samorządowcy, organizacje, fundacje i stowarzyszenia oraz wiele
często mniej znanych osób, które swoją bezinteresowną pracą
sprawiają, że nasza miejscowość staje się dla mieszkańców nie
tylko miejscem zamieszkania, ale i „Małą Ojczyzną”.
W 2017 roku obchodziliśmy 60-lecie naszej parafii, dlatego
nie mogło zabraknąć posługujących w niej księży oraz wiernych; tych działających na rzecz parafii od początku jej istnienia, a także dużo młodszych wciągających w życie parafii
nowe pokolenia.

Celem każdego Rautu Przeźmierowskiego jest wzajemne
poznanie, wymiana myśli i doświadczeń, a przede wszystkim
moje szczere i gorące podziękowanie za otwartość i pomoc
w realizacji zadań sołectwa jak również nowych inicjatyw
i pomysłów.
W tym roku przeniosłam gości w muzyczne lata 60 i 70.
Krótki recital piosenek Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewali
Izabela Frąckowiak i Jacek Wietrzykowski. Pannna Anastazja Nowak – zaśpiewała i zagrała na skrzypcach polskie
utwory z lat 60-tych i 70-tych wspólnie z legendarnym pianistą i wokalistą Piotrem Shulzem.
Natomiast energetyczne tańce z tamtych lat pokazały cudowne dziewczęta z Grupy Baletowej Incanto.
Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję!
~ Katarzyna Preyer, Sołtys
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Trwa budowa ul. Wysogotowskiej
Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzosowej

II miejsce drużyny samorządowców

Trwa opracowywanie koncepcji przebudowy szkoły
podstawowej
Trwa opracowywanie koncepcji Centrum Integracji
Obywatelskiej (budynek przy Rynku)

Rumianek

Zakończono przebudowę rurociągu

Sady

Trwa przebudowa ul. Za Motelem
Rozpoczęto roboty związane z I etapem budowy ulic:
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Zakończono budowę oświetlenia ulic: Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Ogłoszono przetarg na wykonanie chodnika w ul. Kobylnickiej
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul.
Ogrodowej
Trwa opracowywanie dokumentacji na rozbudowę
świetlicy

Sierosław

Trwa budowa mieszkań komunalnych
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Tarnowo Podgórne

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej
Rozstrzygnięto przetarg na budowę szatni przy boiskach ul. Nowa
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz
uzgodnienia na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w
ul. Cichej (wg specustawy – tereny prywatne)
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywatnych)
Trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę wschodniej obwodnicy

Wysogotowo

Otwarcie ofert (21.11) na wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Długiej / Wierzbowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla przebudowy zachodniej części pasa drogowego ul. Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)
Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Łąkowej i
Stolarskiej

Pozostałe

Trwa opracowanie koncepcji Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
Rozpoczęto budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych oraz
budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy
Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych
Zakończono prace remontowe w budynkach GKS
Tarnovia i Muzeum Powstańców Wielkopolskich
Trwają prace remontowe w budynku OSP
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O

Puchar Starosty Poznańskiego w III Turnieju Samorządowców w halowej
piłce nożnej walczyła drużyna samorządowców Gminy Tarnowo Podgórne
wzięła udział. W imprezie, która miała miejsce 2:1, wzięło udział 7 drużyn:
Powiat Poznański I, Powiat Poznański II, Hanower I, Hanower II, Dopiewo, Swarzędz i oczywiście Tarnowo Podgórne. Rozgrywki były prowadzone każdy z każdym. Nasza drużyna rozpoczęła rozgrywki od zwycięstwa 2:1 z drużyną Hanoweru
II (b. Gursztyn, Walor). W starciu z pierwszą drużyną Hanoweru padł remis 1:1 (b.
Gąsior) po bramce dla przeciwników na 6 sekund przed końcem spotkania. Następne mecze kończyły się zwycięstwami z drużyną Powiatu Poznańskiego II 2:1 (Gąsior, Gursztyn), Dopiewa 1:0 (b. Kucharski) i Swarzędza 1:0 (b. Kucharski). Na dwa
mecze przed zakończeniem turnieju było wiadomo, że o pierwsze miejsce zagrają
samorządowcy z Tarnowa z Powiatem Poznańskim I.
Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia naszej drużyny i zdobycia bramki przez
kapitana, którym jest Sylwester Gąsior. Niestety potem nadszedł moment rozluźnienia i szybka utrata dwóch bramek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla
Powiatu. Dzięki temu zwycięstwu drużyna Powiatu Poznańskiego I wygrała cały
turniej. Drużyna Tarnowa zajęła drugie miejsce, co jak na początek sezonu należy
uznać za wynik bardzo dobrze rokujący w następnych turniejach. ~ Łukasz Walor

Alter S.A. laureatem prestiżowej nagrody

W

dniach 26-27 października
w Zielonej Górze odbył się
V Polski Kongres Przedsiębiorczości zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Jubileuszową edycję Kongresu uświetniło
150 prelegentów ze środowisk naukowych, biznesowych i samorządowych
oraz odwiedziło go ok. 1500 uczestników.
Firma Alter S.A. to producent urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów,
związany od niemal 30 lat z Gminą Tarnowo Podgórne. Została nagrodzona
prestiżową POLSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI 2017 za najlepsze i innowacyjne
produkty, które pojawiają się na rynku
od wielu lat, zabezpieczając mienie oraz
chroniąc zdrowie i życie ludzkie.
W imieniu firmy Alter S.A. nagrodę
odebrał Prezes Zarządu Grzegorz Wa-

sielewski, dedykując ją pracownikom
i kadrze kierowniczej, dzięki którym od
lat z sukcesami firma zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania techniczne
i jakościowe w swojej branży.

~ Alter

~ aktualności

Organizacje konsultowały Program

20

października w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych,
aby skonsultować projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok. Gospodarzem konsultacji był Wójt Tadeusz Czajka, który podziękował organizacjom
za dotychczasowe zaangażowanie w realizację tak wielu zadań publicznych na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Podsumował także mijający rok wyrażając zadowolenie z owocnej
współpracy z Trzecim Sektorem. Wójt przypomniał również,
że nasza Gmina wspiera finansowo wiele projektów realizowanych przez stowarzyszenia oraz fundacje – w 2017 r. na
wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje

pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne przeznaczono ponad 2 mln złotych!
Pierwszy etap przygotowania Programu, czyli diagnoza potrzeb, jakie organizacje przy wsparciu Gminy chciałyby realizować w nowym roku, został zakończony już we wrześniu.
Natomiast celem październikowego spotkania było przedyskutowanie priorytetów w realizacji zadań publicznych oraz
podjęcie decyzji dotyczącej ostatecznego kształtu propozycji
Programu na 2018 rok, która zostanie przedstawiona Radzie
Gminy 21 listopada podczas sesji. Wszystkie uwagi zgłoszone
podczas konsultacji przez organizacje zostały uwzględnione.
Dziękujemy za udział w konsultacjach zaangażowanym Organizacjom Pozarządowym.
~ Monika Mroczkiewicz
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Na szczęście to tylko ćwiczenia!

Z

adymienie w pomieszczeniach
szatni oraz hali basenowej, alarm
przeciwpożarowy, a w konsekwencji ewakuacja ludzi z basenu na
zewnątrz – to scenariusz październikowych ćwiczeń w Tarnowskich Termach.
W trosce o bezpieczeństwo klientów
oraz sprawdzenie umiejętności załogi przeprowadzono akcję pozorowaną,
mającą na celu weryfikację prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa
oraz współdziałanie z służbami odpo-

wiedzialnymi za prowadzenie akcji ratowniczych.
Wymagane przepisami ćwiczenia
w tego typu obiektach powinny zostać
przeprowadzone przynajmniej raz na
dwa lata. Podczas akcji pozorowanej
ewakuację z budynku przeprowadzono
po ocenie stanu zagrożenia życia ludzi
spowodowanego ostrym zadymieniem
(w tym przypadku użyto pary wodnej).
Kierujący akcją powiadomił odpowiednie służby, a pracownicy z ratownikami
zorganizowali ewakuację ludzi w bezpieczne miejsce do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej. W przypadku
obiektu basenowego trzeba przewidzieć
odpowiednie zabezpieczenie termiczne
oraz zabezpieczyć odpowiednie miejsce

zbiórki ewakuowanych na zewnątrz ludzi. W tym przypadku wykorzystano do
okrycia koce termiczne i ręczniki saunowe, a ewakuowani klienci mogli udać
się do autobusu, który wcześniej przywiózł dzieci na naukę pływania.
W ćwiczeniach wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnowa Podgórnego, Policji oraz Straży Gminnej. W tym przypadku próbna
ewakuacja zakończyła się pełnym sukcesem, dając możliwość właściwego oszacowania czasu potrzebnego na
opuszczenie obiektu, sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu komunikacji oraz urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w budynku.
~ Tarnowskie Termy
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~ 11 listopada

Gminnie obchodziliśmy Święto Niepodległości

P

reludium do obchodów był VII Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległościowy, który odbył się 4 listopada. Udział w nim wzięło 40 załóg. Organizatorzy
przygotowali dwa warianty trasy: dla poczatkujących i dla
zaawansowanych. Wszyscy spotkali się na mecie w świetlicy w Rumianku, gdzie nastąpiło podsumowanie Rajdu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wśród początkujących
najlepszą była załoga Karol Nowak / Dorota Kolberg, a wśród
zaawansowanych: Przemysław Iwański / Anna Gawroniak /
Maja Iwańska.
Natomiast 11 listopada gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną przez proboszcza tarnowskiej parafii prezbitera Adama
z Klubu Aktywnego Pelpliniaka, a wśród mężczyzn Wojciech
Staniszewski. Na krótkim dystansie triumfowali Katarzyna
Popowicz (Popki Team) i Marcin Langner (Po prostu biegam).
W niepodległościowym Nordic Walking zwyciężyli Agnieszka Mielecka (Sokół Gąsawa) i Rajmund Nowak (Nordic Walking Kiekrz).
Również o 14.00 rozpoczęły się rozgrywki w Turnieju niepodległościowym w Kopa. Przy stolikach w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym zasiadło 24 graczy, gra przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze, choć oczywiście emocji nie
brakowało. Ostateczne wyniki przestawiają się następująco:
I miejsce Andrzej Piskuła, II – Ireneusz Warzybok, III – Jan
Prozorowskiego. Kazanie wygłosił ks. Adam Przewoźny, proboszcz parafii w Lusówku. Podniosły charakter podkreślała
obecność licznych pocztów sztandarowych, a godną muzyczną
oprawę zapewniło Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego. Po mszy św., prowadzeni przez gminną
Młodzieżową Orkiestrę Dętą, przeszliśmy pod pomnik w Parku im. J. Wojkiewicza. Tu przemówił Wójt Tadeusz Czajka,
który podkreślił, że współczesnymi patriotami są mieszkańcy,
którzy poprzez swoją pracę zawodową i działalność społeczną
przyczyniają się do rozwoju Gminy – naszej małej Ojczyzny.
Delegacje gminnych grup, stowarzyszeń i mieszkańcy złożyli

kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości przy pomniku zakończył wystrzał armatni, przygotowany przez Kurkowe Bractwo
Strzeleckie.
O 14.00 w Baranowie ponad 240 osób wystartowało
w XIV edycji Biegu i Marszu Nordic Walking. Na 7,5-kilometrowej trasie najszybszą wśród kobiet była Adriana Skweres
8
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Górka, IV – Małgorzata Gandecka, V – (ex aequo) Mariusz
Giewowski i Paweł Wróblewski, VII – Wojciech Kaźmierczak, VIII – Zbigniew Łakomy.
Tradycyjnie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprosiło mieszkańców do Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym, gdzie odbyło
się strzelanie niepodległościowe – temu wydarzeniu przyświeca kurkowe hasło „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.
Artystycznym wydarzeniem był przede wszystkim Koncert
Niepodległościowy w Centrum Kultury Przeźmierowo. Przy
wypełnionej po brzegi sali wystąpiła orkiestra „Le Quattro
Stagioni” pod kierunkiem Tadeusza Żmijewskiego, solistami
zaś byli przy fortepianie: Dyrektor GOK „SEZAM” Szymon
Melosik oraz wystąpił pochodzący z Poznania, światowej sławy pianista Jacek Kortus, a na skrzypcach – Dominik Żmijewski. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem artystów:
zaprezentowanego repertuaru i mistrzowskiego wykonania.
Gminne obchody zakończyła Harcerska Wieczornica Patriotyczna „Wyśpiewać Wolność”, którą w sali Szkoły Podstawowej w Lusówku organizowali harcerze ZHR z Lusówka. Na tę
uroczystość zabytkowym samochodem przyjechali Marszałek

~ 11 listopada
Józef Piłsudski, gen. Józef Dowbor Muśnicki, Ignacy Paderewski i Roman Dmowski. Był wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz ciekawe opowieści m.in. o znajomości Piłsudskiego i Muśnickiego. W tym czasie najmłodsi uczestnicy
Wieczornicy, pod opieką harcerek, przygotowywali prace plastyczne związane ze Świętem Niepodległości.
Dziękujemy wszystkim, którzy wywiesili biało-czerwone
flagi – ich łopot przypominał, że niepodległość naszej Ojczyzny chcemy świętować razem. 
~ ARz
fot.M. Lewoczko, A Lis, K. Szulc, T. Woźniak
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~ aktualności

Jest nowe skrzydło!

S

zkoła Podstawowa w Lusowie
już oficjalnie korzysta z nowego
skrzydła budynku. Chociaż symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano 25 października, w ramach obcho-

dów Dnia Patrona Szkoły, to dzieci do
nowych klas wprowadziły się kilka dni
wcześniej.
Ten moment miał nastąpić kilka tygodni temu. Niestety, jak informowaliśmy
w ostatnich numerach „Sąsiadki-Czytaj”, w nocy z 6 na 7 września nastąpiła
awaria (pęknięcie rury) i część praktycznie gotowych pomieszczeń została zalana, zamokły podwieszane sufity, wykładziny, ościeżnice…
Wykonawca, firma Democo, przedstawił harmonogram koniecznych napraw
i wymian, a termin uruchomienia nowego skrzydła uzgodniono na 16 października. Ostatecznie nowy budynek został

10
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przekazany szkole wcześniej – 13 października i od tego dnia szkoła mogła
zacząć przeprowadzkę. Urządzano kolejne pomieszczenia, najmłodsi uczniowie, którym dedykowane jest nowe

Usunięcie szkód
po zalaniu nastąpiło
3 dni wcześniej niż
przewidywano
skrzydło, zapoznawali się ze swoimi
klasami i stopniowo rozpoczynali naukę
w nowych salach.

Szkoła w Lusowie zyskała 13 sal dydaktycznych z zapleczem, 2 świetlice,
stołówkę, szatnie, pracownie i gabinety specjalistyczne oraz salkę integracji
sensorycznej. W nowym skrzydle znajduje się także część przedszkolna. Poruszanie ułatwia winda (której szyb został
dodatkowo zabezpieczony na wyraźną
prośbę rodziców). Natomiast przy Szkole znajdują się m.in. dodatkowy przestronny parking i utwardzony plac manewrowy dla Straży.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Karolina
Wojciechowska, Wójt Tadeusz Czajka,
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz
Leonhard, Dyrektor Szkoły Aleksandra
Kolendo, Przewodnicząca Rady Rodziców Aldona Tyma, architekt – rodzic Joanna Berbecka oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Bera.
Obiekt został poświęcony przez ks. kan.
Ignacego Karge i ks. dr Dariusza Madejczyka – proboszcza lusowskiej parafii.
Był czas na przemówienia, podziękowania i część artystyczną w wykonaniu
uczniów. A świadkami tego wydarzenia
byli również uczestnicy obchodów 150.
rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
(relacja na str. 13).
Koszt budowy nowego skrzydła
Szkoły Podstawowej w Lusowie wyniósł ponad 10,5 mln zł – 4 mln zł to
środki unijne, a pozostałe 6,5 mln zł pokryte zostało z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. Budowę ukończono rok
wcześniej niż przewidywał to Plan Rozwoju Lokalnego.

~ ARz

szczegóły

~ aktualności
: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/

BIS: dwa gorące tygodnie

A

ż 11 projektów walczy o Państwa głosy w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych (w I edycji 2018). Łączna wartość inicjatyw to ponad 122 tys. zł, a do podziału w gminnym budżecie zarezerwowano 25 tys. zł – szykuje
się zatem zacięta walka o każdy głos.
Karty do głosowania w wersji elektronicznej można pobrać z gminnej strony internetowej www.tarnowo-podgorne.pl
(zakładka Budżet Inicjatyw Społecznych). Tam można także
zapoznać się z informacjami na temat obecnej i poprzednich
edycji BIS.
L.p.
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BUDŻET
INICJATYW
SPOŁECZNYCH
Nazwa projektu

Karty są przyjmowane w następujących miejscach:
- Wydział Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 (bud. A), Tarnowo Podgórne
- w Filia Urzędu Gminy w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 75C.
Tak jak w poprzednich edycjach, również i teraz, osoby posiadające Kartę Mieszkańca mogą zagłosować on-line, za pomocą formularza uruchomionego 13 listopada, w pierwszym
dniu głosowania.
Można oddać jeden głos na jeden wybrany projekt, a głosowanie potrwa do 24 listopada. Wyniki zostaną podane na
stronie internetowej oraz w grudniowym numerze „Sąsiadki-Czytaj”. Zachęcamy do głosowania!
~ ARz

I edycja:
2018
wnioskowana
Pomysłodawca

„Biesiada u sąsiada - program Latino” występy zespołu artystycznego Punto Latino, animacje, zabawa taneczna, oraz zawody wędkarskie z atrakcyjnymi nagrodami (prowadzący
Z. Braciszewski). Projekt dedykowany sąsiadom ul. Jarzębinowej w Przeźmierowie oraz
mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, posiadającym karty wędkarskie lub członkostwo
w organizacji wędkarskiej mającej siedzibę na terenie Gminy, lokalizacja: ul. Jarzębinowa w
Przeźmierowie oraz stawy w Baranowie
„Seanse filmowe dla seniorów z Przeźmierowa i sąsiednich miejscowości” – 1 x w miesiącu, w drugie piątki miesiąca, lokalizacja: Centrum Kultury Przeźmierowo (kino Zielone
Oko)
Warsztaty stacjonarne rękodzieła spotkania 1 x w tygodniu po 2 godziny dla kobiet i
dzieci z Gminy, tworzenie różnorodnych form plastyczno-technicznych i rękodzielniczych,
projekt planowany na 10 m-cy dla 15 osób, lokalizacja: świetlica wiejska w Lusowie lub w
Baranowie
Kreatywność dla każdego – wyjazdowe warsztaty rękodzieła
wielopokoleniowa integracja, plenerowe warsztaty, poznanie nowych technik artystycznych, wymiana doświadczeń oraz poznanie ciekawych ludzi, profesjonalny instruktor, lokalizacja: okolice Poznania
Retro-Moto-Show Traktory Sady 2018 prezentacja historycznych ciągników i maszyn
rolniczych połączona z festynem rozpoczynającym wakacje dla dzieci i młodzieży, parada
ciągników , pokazy, konkursy, biesiada z muzyką i tańcami.
Projekt adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy, lokalizacja: Sady
„Zielarski Rumianek” piknik z warsztatami (całodniowe wydarzenie)
wspólne stworzenie wizytówki miejscowości Rumianek, której symbolem będzie zaprojektowany i wykonany przez mieszkańców Park Zielarski (sadzenie ziół, wytyczanie ścieżek
montaż tabliczek infor. i ławeczek) ze ścieżką dydaktyczną. Warsztaty zielarstwa, warsztaty
ogrodnicze, festyn zielarski. Motywem przewodnim będzie wykorzystanie ziół w praktyce,
m.in. degustacja produktów z wykorzystaniem ziół. Lokalizacja: okolice świetlicy wiejskiej
w Rumianku
„Cafemama nowa” – projekt adresowany do rodziców (kobiet i mężczyzn) dzieci w wieku
0-6, którzy nie mogą przekazać opieki nad dzieckiem. Projekt ma cechy klubokawarni społecznej: warsztaty wychowawcze, psychologiczne i edukacyjne, podczas spotkań zapewniona opieka dla dzieci i animowanie ich czasu wolnego podczas warsztatów dla rodziców
(wiek 2-6), lokalizacja: Lusowo sale Parafii św. Jadwigi i Jakuba Apostoła
„Wzmacniajmy więzi lokalne” organizacja imprezy plenerowej „Poznaj swojego sąsiada”
– integracja społeczności lokalnej, osiedlowej , gry, zabawy, szkolenie BHP na wesoło, lokalizacja: osiedle Ptasie w Przeźmierowie, teren placu zabaw
Festyn „W wiejskiej zagrodzie” integracja rodzin z dziećmi z Gminy Tarnowo Podgórne.
Warsztaty garncarskie, warsztaty podpłomykowe i plastyczne, gry zręcznościowe i konkurencje sportowe, atrakcją będzie obecność wiejskich zwierząt oraz degustacja jadła wielkopolskiej wsi – pozwoli to na poznanie szczególnie przez najmłodszych polskich tradycji.
Dodatkowo muzyka biesiadna realizacja czerwiec-wrzesień 2018.
Lokalizacja: teren przedszkola „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie
Niebo nad Tarnowem – Asteroid Day 2018 Pokaz nieba, wieczór astronomiczny pod
gołym niebem, wykłady, warsztaty w szkołach, projekcja filmu, koncert „astronomicznej”
muzyki elektronicznej i gość specjalny – to wszystko w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Planetoid z nadania ONZ po raz drugi w Polsce, po raz pierwszy w Tarnowie
Podgórnym. czas: cały czerwiec 2018 r. Lokalizacja: SP i LO w Tarnowie Podgórnym, sala
audiowizualna na terenie Gminy, Park 700-lecia - wieczór astronomiczny
Bliżej Natury Rodzinny spływ kajakowy rzeką Wełną dla mieszkańców Gminy, trasa: Nowy
Młyn – Ruda – Oborniki, noclegi , biesiada, zwiedzanie muzeum młynarstwa

kwota z BIS

Ireneusz Rembalski
Przeźmierowo

12 500

Krzysztof Szpera,
Jacek Wojciechowski
Przeźmierowo

5 000

Agnieszka Wróblewska
Baranowo

8 500

Małgorzata Raciborska
Przeźmierowo

6 300

Marcin Orzeł Lusowo

18 000

Artur Pawlak
Rumianek

20 000

Irena Brańka
Lusowo

8 100

Hanna Chudzik
Przeźmierowo

4 900

Iwona Graja
Przeźmierowo

8 800

Tomasz Kluwak
Lusówko

18 000

Katarzyna Szymkowiak
Wysogotowo
Łącznie

12 000
122 100
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W krzyżu miłości nauka

T

rzy lata temu obchodziliśmy
550-lecie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Wszystkich
Świętych w Tarnowie Podgórnym, wraz

ka ma wymiary 115 cm x 140 cm. Nad
nim tabliczka, wykonana w tej samej
technice odlewniczej, z napisem INRI.
Odnowy pasyjki podjął się członek

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki z dziecięcym zespołem muzycznym Boże
Krówki (2017 r., foto. Juliusz Samoląg)
z jego uroczystym otwarciem po czteroletnim remoncie. Natomiast we wrześniu tego roku wnętrze kościoła wzbogacił odnowiony zabytkowy krzyż.
Stanowi on część Sceny Pasyjnej, która do czasu rozpoczęcia remontu (2011)
była umieszczona na zewnątrz kościoła.
Scena Pasyjna składa się z krzyża z pasyjką i dwoma rzeźbami po jego bokach:
Matki Bożej i św. Jana Apostoła. Wykonana w stylu eklektycznym, z XIX wieku, jako trzy odlewy metalowe. W starym miejscu obok niej przebiegało jedno
z dużych pęknięć muru świątyni. Została zdemontowana. Zdecydowano, że
po zakończeniu remontu z uwagi na jej
wartość i niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych, będzie przeniesiona do wnętrza.
Parafia czekała trzy lata na możliwość
odnowienia tego zabytku. Z inicjatywy
proboszcza ks. Adama Prozorowskiego
zadanie to podjęła Wspólnota Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu,
działająca aktywnie przy naszej parafii.
W swoich szeregach ma wspaniałych
fachowców, również z branży metalowej i odlewniczej. Wspólnotę tę założył
i od ponad 10 lat prowadzi Stanisław
Fiebig. Stał się on „sprężyną” tego zadania. Zadeklarowano, że praca ta zostanie wykonana całkowicie społecznie.
W pierwszej kolejności wyznaczono do
odnowienia krucyfiks. Metalowa pasyj12
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Wspólnoty – Robert Muszyński. Praca
polegała na żmudnym usunięciu wielu
warstw starej farby olejnej z dziesiątków załomów rzeźby, oczyszczenie ponad stuletnich nalotów tlenków metalu,
uzupełnienia połączeń ramion z korpusem nowymi zlutowaniami. Na koniec
rzeźbę starannie wypolerowano, przywrócono jej naturalny metaliczny blask
i zabezpieczono specjalna patyną.
Efekt pracy pana Roberta zachwyca!
Zadanie to uzgadniane było z architektem Joanną Kapturczak z firmy archi-

Scena Pasyjna na zewnątrz kościoła
(2011 r.)

Odnowiony krzyż wraz z wykonawcą
Robertem Muszyńskim z lewej i liderem Wspólnoty Wsparcia Stanisławem
Fiebigiem z prawej (2017 r.)
tektonicznej Consultor Sp. z o.o., autora
projektu rewitalizacji naszego zabytkowego kościoła. Pasyjka została po odnowie przybita na nowy krzyż drewniany,
który wykonała firma Stolarstwo Aleksandra Żebrowska.
Godna podziwu jest solidarność
Wspólnoty Wsparcia. Kiedy główny
wykonawca Robert Muszyński złożony
chorobą przebywał w szpitalu, a wyznaczony przez proboszcza termin zawieszenia krzyża naglił, montażem zajęli się
spontanicznie koledzy Roberta. Wszystko Wspólnota wykonała na czas!
Poświęcenia odnowionego krzyża dokonał Arcybiskup ks. Stanisław Gądecki podczas wizytacji parafii w dniu 13
września 2017 r.
Prosimy Wspólnotę Wsparcia i Roberta Muszyńskiego o jeszcze więcej!
Czekają dwie rzeźby ze Sceny Pasyjnej.
Czy będzie to możliwe?
Krzyż znalazł nowe miejsce. Jest teraz bliżej nas, niż kiedyś. Chrystus na
krzyżu w kruchcie kościoła, niech błogosławi przechodzącym parom nowożeńców, niech umacnia stających przed
nim, niech trwa z nami i przypomina jak
w pieśni: „W krzyżu miłości nauka!”
~ Kazimierz Szulc

~ aktualności

Pamięci generała!

25

października odbyły się w Lusowie uroczystości związane ze 150. rocznicą urodzin gen. Józefa Dowbora Muśnickiego oraz 80. rocznicą jego
śmierci. Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów i wiązanek na grobie
generała na lusowskim cmentarzu. Następnie kolumna z licznymi pocztami sztandarowymi (prowadzona przez poczet sztandarowy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego z Międzyrzecza) przemaszerowała pod pomnik generała przy Szkole Podstawowej im. Generała Józefa
Dowbora Muśnickiego, gdzie również złożono kwiaty.
Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Dzień Patrona jak co roku obchodzony 25 października, tym razem miał wyjątkową oprawę, gdyż połączony był
z uroczystym otwarciem nowego skrzydła szkoły (o tym wydarzeniu więcej piszemy
na str. 10 – przyp. red.).
Ostatnim elementem obchodów obu rocznic była konferencja naukowa, która odbyła się w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Została ona poświęcona postaci generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Cykl krótkich wykładów, przy
współpracy z poznańskim oddziałem IPN, przeprowadzili m.in. prof. zw. dr hab.
Janusz Karwat, dr Marek Rezler, dr Zdzisław Kościański oraz dr Rafał Sierchuła
oraz dyrektor Muzeum, dr Michał Krzyżaniak. Wszystkie wykłady z tej konferencji zostały nagrane i dostępne są m.in.
na profilu facebookowym Muzeum Powstańców Wielkopolskich.
Cieszył niezwykle liczny udział młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym oraz z XXV LO
w Poznaniu. Z pewnością Gmina Tarnowo Podgórne w godny sposób upamiętniła generała Józefa Dowbora Muśnickiego.
~ Michał Krzyżaniak

„Sąsiadka-Czytaj”:
miesięcznik czy
dwutygodnik?

W

zeszłym numerze „Sąsiadki-Czytaj” zaprosiliśmy
do dyskusji na temat ewentualnej zmiany częstotliwości wydawania naszej gazety. Już dzisiaj wiadomo, że Państwa opinie są podzielone: część z Państwa jest za
przekształceniem naszej gazety w dwutygodnik, inni sugerują
zmianę sposobu dystrybucji, jeszcze innym odpowiada obecna sytuacja. Za wszystkie otrzymane opinie serdecznie dziękujemy!
Na naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl
dostępna jest ankieta na temat częstotliwości wydawania gazety. Zachęcamy do wyrażenia swojego zdania. Można też do
nas wysłać maila na redakcja@tarnowo-podgorne.pl lub listownie: Redakcja „Sąsiadka-Czytaj”, Urząd Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zapraszam do rozmowy na ten temat!
~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna

Julka w finale!

J

ulka Kucemba, mieszkanka Lusowa, decyzją telewidzów
wygrała półfinałowy odcinek („na żywo”) w telewizyjnym show „Mam Talent” i przeszła do finału.
Ta 11-letnia uczennica Szkoły Podstawowej w Lusowie prezentuje swoje umiejętności w układaniu „Szybkich kubkach”,
tzw. Speed stacks – jest Wicemistrzynią Polski w tej dyscyplinie, a w Mistrzostwach Świata w Tajwanie była jedyną Europejką w tej dyscyplinie!
Trzymajmy za Julkę kciuki i głosujmy!
~ ARz
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Uchwała Nr LI/810/2017
Rady Gminy  Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz.1523) na wniosek Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne uchwala się co następuje:
§1
Dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne uchwałą Rady
Gminy Tarnowo Podgórne Nr XL/489/2012 z dn. 11.12.2012 r.
w sprawie podziału gminy Tarnowo Podgórne na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (t. j. Uchwała Nr VII/106/215 z dnia
24 marca 2015 r.), w ten sposób, że:
1)	W opisie granic obwodu głosowania nr 1 dodaje się nazwy
nowopowstałych ulic: Jesienna, Uprawna.
2)	W opisie granic obwodu głosowania nr 7 dodaje się nazwy
nowopowstałych ulic: Agrestowa, Aroniowa, Żurawinowa.
3)	W opisie granic obwodu głosowania nr 13 dodaje się nazwy nowopowstałych ulic: Licealna, Sezamkowa.
Zmienia się nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych
na:
1)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 1 – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna
5
2)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 3 – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie ul. Kościelna
46/48
3)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 5 – Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Baranowie ul. Wypoczynkowa
93

4)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 6 – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie ul. Kościelna
46/48
5)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 8 – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana Pawła IIw Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5
6)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 9 – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie ul. Kościelna
46/48
7)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 10 – Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Baranowie ul. Wypoczynkowa
93
8)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 12 – Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku ul. Dopiewska 5
9)	Siedziba Obwodowej Komisji nr 13 – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5
§3
Wykaz obwodów, ich granice i numery określa załącznik nr 1
do uchwały, stanowiący jej integralną część.
§4
Załącznik nr 1 uchwały Nr XL/489/2012 z dn. 11 grudnia
2012 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnowo Podgórne na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych zastępuje się załącznikiem nr 1
niniejszej uchwały.
§5
Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez
jej rozplakatowanie i opublikowanie w miesięczniku „Sąsiadka Czytaj” oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr LI/810/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017 roku
PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA OBWODY GŁOSOWANIA
Nr obwoSiedziba obwodowej
du głoso- Granice obwodu głosowania
komisji wyborczej
wania
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
Szkoła Podstawowa
Ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Czereśniowa, Daleka,
nr 1
Działkowa, Florencka, Jasna, Jesienna, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Księdza Czesława Nikle1
im. Jana Pawła II
wicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Mediolańska, Okrężna, Przecznica,
ul. Szkolna 5
Rokietnicka, Rolna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna,
Tarnowo Podgórne
Turyńska, Uprawna, Wąska, Wenecka, Wesoła, Władysława Jeszke, Zbożowa, Zielona.
Świetlica Wiejska
Obwód obejmuje sołectwa:
2
ul. Ogrodowa 13
Lusowo i Sady
Lusowo

14
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Albatrosa, Aleja Ptasia, Brzoskwiniowa, Derkaczowa, Dolina, Dropia, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Gołębia, Jarząbkowa, Ja- Szkoła Podstawowa
skółcza, Kukułcza, Leśna, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, im. Arkadego FiePoznańska, Przepiórcza, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru
dlera
2 – 92, Sadowa, Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 - 14, Skowronkowa, Słonecz- ul. Kościelna 46/48
na, Słowicza, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do
Przeźmierowo
końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, Wiśniowa, Wysogotowska numery nieparzyste 1 – 57 i
numery parzyste 2 – 58, Żurawia.
Świetlica Wiejska
Obwód obejmuje sołectwa:
ul. Wiśniowa 2a JanCeradz Kościelny, Jankowice,
kowice
Szkoła Podstawowa
im. Polskich NobliObwód obejmuje sołectwa:
stów
Baranowo
w Baranowie
ul. Wypoczynkowa 93
Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Borówkowa, Brzozowa, Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery nieparzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste
Szkoła Podstawowa
od numeru 40 do końca, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od nuim. Arkadego Fiemeru 16 do końca, Krótka, Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery padlera
rzyste od numeru 54 do końca, Łanowa, Modrzewiowa, Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do
ul. Kościelna 46/48
końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Olszynowa, Osiedlowa, Południowa numery nieparzyste
Przeźmierowo
od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, Rynkowa numery nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste od numeru 94 do końca, Sosnowa, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
Ulice: 25 Stycznia, Agrestowa, Aleja Solidarności, Aroniowa, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Narcyza
GOK „SEZAM”
Derdy, Stanisława Dorczyka, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Nowa,
ul. Ogrodowa 14
Ogrodowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa, Pocztowa, Poznańska, Promienista, Rondo im. Jacka Kuronia,
Tarnowo Podgórne
Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Sowia, Szumin, Wiśniowy Sad, Wierzbowa, Zachodnia,
Żurawinowa.
Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana PawObwód obejmuje sołectwa:
ła II
Góra, Kokoszczyn, Rumianek
ul. Szkolna 5
Tarnowo Podgórne
Obwód obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
Ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do
Szkoła Podstawowa
końca, Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieim. Arkadego Fieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i nudlera
mery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Orzechowa, Południowa
ul. Kościelna 46/48
numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Składowa, numery
Przeźmierowo
nieparzyste 21 do końca i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery nieparzyste
1 – 53A i numery parzyste 2 – 50, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.
Szkoła Podstawowa
im. Polskich NobliObwód obejmuje sołectwo:
stów
Chyby
w Baranowie
ul. Wypoczynkowa 93
Świetlica Wiejska
Obwód obejmuje sołectwa:
ul. Stefana BatoreBatorowo, Swadzim i Wysogotowo
go 67
Batorowo
Szkoła Podstawowa
Obwód obejmuje sołectwa:
ul. Dopiewska 5
Sierosław, Lusówko w tym wsie: Lusówko, Otowo.
Lusówko
Obwód obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne:
Szkoła Podstawowa
Ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32
nr 1
do końca, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Ma- im. Jana Pawła II
gnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa,
ul. Szkolna 5
Sadowa, Sasankowa, Sezamkowa, Słonecznikowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.
Tarnowo Podgórne
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Uchwała Nr LI/809/2017
Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na
21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich
granic, numerów
Na podstawie art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 15)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 17 pkt 2 – ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. , poz. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§1
Zmienia się uchwałę Rady Gminy nr XXXVI/430/2012 z dnia
25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów
(t. j. Uchwała Nr VII/105/215 z dnia 24 marca 2015 r.), w ten
sposób, że:
1)	do okręgu 2 dopisuje się nowopowstałą ulicę: Ruczaj;
2)	do okręgu 10 dopisuje się nowopowstałą ulicę w Lusówku:
Sienna;
3) do okręgu 17 dopisuje się nowopowstałą ulicę: Uprawna;
4) do okręgu 18 dopisuje się nowopowstałą ulicę: Jesienna;
5)	do okręgu 19 dopisuje się nowopowstałe ulice: Licealna, Sezamkowa;
6)	do okręgu 21 dopisuje się nowopowstałe ulice: Agrestowa,
Aroniowa, Żurawinowa;

7)	wykaz podział gminy Tarnowo Podgórne na jednomandatowe okręgi wyborcze określa załącznik do uchwały, stanowiący jej integralną część;
8)	załącznik nr 1 uchwały nr XXXVI/430/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów
(t. j. Uchwała Nr VII/105/215 z dnia 24 marca 2015 r.) zastępuje się załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
§2
Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, przez jej rozplakatowanie i opublikowanie
w miesięczniku „Sąsiadka-Czytaj”.

Załącznik do Uchwały Nr LI/809/2017 Rady Gminy  Tarnowo Podgórne z dnia24 października 2017 roku
PODZIAŁ GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE
Okręg wyGranice okręgu wyborczego
borczy Nr
Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo
ulice: Ametystowa, Budowlanych, Graniczna, Klonowa, Letniskowa, Lipowa, Miodowa, Nad Miedzą, Perłowa, Plac Zmar1
twychwstania, Pogodna, Przemysława, Przygraniczna, Rubinowa, Rzemieślnicza, Szmaragdowa, Topazowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Za Miedzą
Okręg obejmuje część sołectwa Baranowo
ulice: Alabastrowa, Biała, Błękitna, Cicha, Karminowa, Kasztanowa, Letnia, Nowina, Parkowa, Platynowa, Poznańska, Pur2
purowa, Radosna, Rolna, Ruczaj, Seledynowa, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Szamotulska, Turkusowa, Wczasowa,
Wierzbowa, Wiosenna, Złota
3
Okręg obejmuje sołectwo Chyby
4
Okręg obejmuje sołectwa: Góra, Kokoszczyn, Rumianek,
5
Okręg obejmuje sołectwa: Ceradz Kościelny, Jankowice
6
Okręg obejmuje sołectwo: Lusowo
7
Okręg obejmuje sołectwa: Batorowo, Swadzim, Wysogotowo
8
Okręg obejmuje sołectwo: Sady
Okręg obejmuje część sołectwa Lusówko
ulice: Admiralska. Albatrosa, Amurowa, Bałtycka, Bosmańska, Bursztynowa, Fregatowa, Grabowa, Hangarowa, Jachtowa, Jankowicka, Jastrzębia, Kaperska, Kapitańska, Lazurowa, Leszczynowa, Łabędzia, Masztowa, Morska, Neptuna, Niecała, Okrętowa, Otowska, Perkozowa, Piracka, Portowa, Przystaniowa, Przy Jeziorze, Regatowa, Rejsowa, Rybacka, Syrenki, Szantowa,
9
Szkolna, Sztormowa, Tarnowska, Trzcinowa, Wiązowa, Wiklinowa, Wioślarska, Wiśniowa, Wodna, Wodnika, Wymowa, Zespołowa, Żeglarska, Żurawia
wieś: Otowo
Okręg obejmuje sołectwo Sierosław i część sołectwa Lusówko
ulice: Agawy, Aksamitki, Anyżowa, Azalii, Begonii, Cienista, Dalii, Dopiewska, Hiacynta, Imbirowa, Jemioły, Kaczeńca,
10
Kminkowa, Lawendy, Maka, Mniszkowa, Nagietka, Niezapominajki, Piwonii, Prosta, Róży, Sienna, Sierosławska, Stokrotki,
Storczyka, Tulipana
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste 1 – 33, Aleja Ptasia, Derkaczowa, Dropia, Gołębia, Jarząbkowa, Jaskółcza, Kukułcza, Niecała, Ogrodowa numery nieparzyste 1 – 69 i numery parzyste 2 – 72, Polna, Przepiórcza, Sadowa, Skowronkowa, Słowicza,
11
Wiosny Ludów numery nieparzyste od numeru 55 do końca i numery parzyste od numeru 52 do końca, Wysogotowska numery
nieparzyste 1 – 57 i numery parzyste 2 – 58, Żurawia.
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Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Brzoskwiniowa, Dolina, Folwarczna numery nieparzyste 1 – 11 i numery parzyste 2 – 22, Leśna, Poznańska, Rynkowa
numery nieparzyste od numeru 1 – 71 i numery parzyste od numeru 2 – 92,Składowa numery nieparzyste 1 – 19 i numery parzyste 2 - 14, Słoneczna, Strumykowa, Szamotulska, Szkolna, Wiśniowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Akacjowa numery nieparzyste od numeru 35 do końca, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kościelna numery
nieparzyste od numeru 45 do końca i numery parzyste od numeru 40 do końca, Krótka, Łanowa, Olszynowa, Rynkowa numery
nieparzyste od numeru 73 do końca i numery parzyste od numeru 94 do końca, Świerkowa, Wrzosowa, Wysogotowska numery
nieparzyste od numeru 59 do końca i numery parzyste od numeru 60 do końca.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Borówkowa, Jagodowa, Krańcowa numery nieparzyste od numeru 77 do końca i numery parzyste od numeru 16 do końca, Kwiatowa, Lotnicza numery nieparzyste od numeru 37 do końca i numery parzyste od numeru 54 do końca, Modrzewiowa,
Ogrodowa numery nieparzyste od numeru 71 do końca i numery parzyste od numeru 74 do końca, Osiedlowa, Południowa numery nieparzyste od numeru 49 do końca i numery parzyste od numeru 38 do końca, Sosnowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Graniczna, Kościelna numery nieparzyste 1 – 43 i numery parzyste 2 – 38, Krańcowa numery nieparzyste 1 – 75 i numery parzyste 2 – 14B, Laskowa, Lipcowa, Lotnicza numery nieparzyste 1 – 35 i numery parzyste 2 – 52, Magazynowa, Majowa,
Malinowa, Orzechowa, Południowa numery nieparzyste 1 – 47 i numery parzyste 2 – 36b, Poziomkowa, Rzemieślnicza, Wyścigowa, Zachodnia, Zacisze.
Okręg obejmuje część sołectwa Przeźmierowo
ulice: Czereśniowa, Folwarczna numery nieparzyste od numeru 13 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Morelowa,
Piaskowa, Składowa, numery nieparzyste 21 do końca i numery parzyste 18 do końca, Spółdzielcza, Wiosny Ludów numery
nieparzyste 1 – 53A i numery parzyste 2 – 50.
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Czereśniowa, Daleka, Działkowa, Karolewska, Kolorowa, Kręta, Krótka, Łanowa, Łąkowa, Marianowska, Przecznica,
Rokietnicka, Rolna, Spółdzielcza, Uprawna, Wesoła, Zbożowa
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 23 Października, Cicha numery nieparzyste 1 – 29 i numery parzyste 2 – 30, Florencka, Jasna, Jesienna, Księdza Czesława Niklewicza, Księdza Zbigniewa Sasa, Mediolańska, Okrężna, Rondo im. Tadeusza Mazowieckiego, Rzymska, Sportowa,
Szkolna, Turyńska, Wąska, Władysława Jeszke, Wenecka, Zielona
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 27 Grudnia, Bławatkowa, Chabrowa, Cicha numery nieparzyste 31 do końca i numery parzyste 32 do końca, Fiołkowa,
Gerberowa, Irysowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa, Licealna, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, Modrakowa,
Narcyzowa, Nasturcjowa, Plac Margaretek, Przebiśniegowa, Sadowa, Sasankowa, Sezamkowa, Słonecznikowa, Tulipanowa,
Wrzosowa, Żonkilowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: 25 Stycznia, Chlebowa, Dobrej Inwestycji, Fabryczna, Krucza, Ks. Józefa Bryzy, Kwiatowa, Nad Strumykiem, Ogrodowa, Pocztowa, Poznańska numery nieparzyste 1 – 119 i numery parzyste 2 – 102, Sowia, Szumin, Wierzbowa.
Okręg obejmuje część sołectwa Tarnowo Podgórne
ulice: Agrestowa, Aleja Solidarności, Aroniowa, Narcyza Derdy, Stanisława Dorczyka, Nowa, Ostatnia, Owocowa, Piaskowa,
Poznańska numery nieparzyste od numeru 121 do końca i numery parzyste od numeru 104 do końca, Promienista, Rondo im.
Jacka Kuronia, Rondo im. Lecha Wałęsy, Różana, Słoneczna, Wiśniowy Sad, Zachodnia, Żurawinowa.

Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze. Skargę wnosi
się do Komisarza Wyborczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

SKUTECZNA SPRZEDAŻ

Strategia sprzedaży. Techniki sprzedaży. Sposoby kreowania produktu. Komunikacja telefoniczna
i e-mailowa. Etyczne techniki wywierania wpływu społecznego w procesie sprzedaży.
Warsztaty prowadzi doradca i trener biznesu Rafał Błachowski
23 listopada, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21,
w godz. 9.00 – 16.00
Osoby zainteresowane prosimy o rezerwację miejsca pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl.
Liczba miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdziecie Państwo na www.tcwp.pl. oraz pod nr tel.
61 89 59 242
listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |
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JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
już od 1 stycznia 2018 roku

odatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1
stycznia 2018 r. będą mieli obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu
finansów jako Jednolity Plik Kontrolny
(JPK) dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Co
to oznacza? Z początkiem roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy na mocy
których mikroprzedsiębiorcy – czyli firmy zatrudniające do 10 osób i osiągające obrót do 2 mln euro rocznie (w tym
także jednoosobowe działalności gospodarcze) – będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania JPK w zakresie
ewidencji VAT. Tym sposobem przeszło
1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy
do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT
oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże
przedsiębiorstwa obowiązek ten dotyczy już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
Czym jest JPK_VAT?
JPK_VAT to elektroniczny dokument,
opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zaopatrzyć się
w system informatyczny, który jest zgodny z nowymi przepisami i który umożliwi generowanie pliku. JPK_VAT to nic
innego jak zestaw informacji o zakupach
i sprzedaży, który wynika z ewidencji
VAT za dany okres. Informacje do utworzenia pliku są pobierane bezpośrednio
z systemów finansowo-księgowych firmy. Przedsiębiorca tak wygenerowany dokument ma obowiązek przesyłać
w postaci comiesięcznego sprawozdania w zakresie ewidencji transakcji z zakupu i sprzedaży VAT. Plik należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej,

w określonym układzie i formacie, do
25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
nawet jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie. Jeżeli podatnik prześle ewidencję
zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma
informacji zwrotnej (SMS lub e-mail)
z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie,
wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.
W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości.
Większa kontrola
Wszystko wskazuje na to, że informacje na temat działalności finansowej
firmy będą przekazywane wyłącznie
drogą elektroniczną, natomiast papierowe deklaracje i faktury będą powoli odchodzić do lamusa. Digitalizacja obowiązków podatkowych powinna zatem
ograniczyć przestępczość gospodarczą,
ułatwić funkcjonowanie organów podatkowych, zmniejszyć lukę podatkową
VAT oraz koszty poboru podatków. Nie
jest również tajemnicą, że rozwiązanie
takie zostało stworzone w celu zwiększenia kontroli nad transakcjami podlegającymi opodatkowaniu VAT, co ma
umożliwić szybszą i skuteczniejszą identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania i skuteczniejszego typowania podmiotów do kontroli. Przesyłanie
JPK jest obowiązkowe, przedsiębiorcy
którzy nie dopełnią obowiązku muszą się
liczyć z poważnymi konsekwencjami, co
przewiduje art. 80 kodeksu karnego skarbowego (do 3 mln zł za niedostarczenie
ewidencji i do 6 mln zł. za złożenie jej
w sposób nieprawdziwy).
Gdzie szukać pomocy?
Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Ministerstwo Finansów udostępni-

ło specjalną aplikację Klient JPK, która pozwala podatnikom na bezkosztowe
generowanie i wysyłanie plików JPK.
Należy jednak pamiętać, że aby wysłać plik niezbędne jest posiadanie certyfikowanego podpisu elektronicznego
(płatny) lub profilu zaufanego e-PUAP
(bezpłatny). Mikroprzedsiębiorcy mogą
również liczyć na pomoc w wypełnianiu
nowego obowiązku. Na stronie www.
jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, znajduje się bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania
JPK_VAT. Na tej samej stronie mikroprzedsiębiorcy dowiedzą się także jak
przygotować, podpisać i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.
Informacje dotyczące JPK_VAT dla
mikroprzedsiębiorców, przydatne linki
odnajdą Państwo także na stronie Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczość (www.tcwp.pl).
Szkolenie z JPK_VAT.
Tarnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości specjalnie dla mikroprzedsiębiorców z terenu naszej gminy
przygotowało szkolenie z zakresu JPK_
VAT. Celem szkolenia jest kompleksowa przedstawienie w formie warsztatów
zagadnień związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym VAT. Szkolenie odbędzie się 4 grudnia w Urzędzie Gminy
Tarnowo Podgórne. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 8959 242 oraz mailowy:
kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Szczegółowe informacje dot. szkoleń i warsztatów oraz doradztwa specjalistów znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej
www.tcwp.pl.
~ Dagmara Orlik - TCWP

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie
JPK_ VAT - obowiązek dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.
4 grudnia, w godz. 15.00 – 18.00.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21
W programie kompleksowe przedstawienie (w formie
warsztatów) zagadnień związanych z Jednolitym Plikiem
Kontrolnym VAT oraz informacje na następujące tematy:
• Jednolity Plik Kontrolny (JPK_ VAT) co to jest? kogo
dotyczy? zakres i terminy.
• Dlaczego wprowadzono JPK_VAT? kontrolna podatkowa i celno-skarbowa?
18
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• Ewidencja VAT a JPK_VAT.
• Niezłożenie bądź złożenie po terminie. Sankcje karne.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy
o rezerwację miejsca pod nr tel. 61 89 59 242. Szczegółowe
informacje dot. szkolenia dostępne są na www.tcwp.pl. oraz
pod nr tel. 61 89 59 242.
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Jesienią – profilaktycznie!

P

rezentujemy możliwości bezpłatnych badań profilaktycznych i szczepień, jakie są oferowane mieszkańcom naszej Gminy.
Warto skorzystać – na zdrowie!

Mammografia

Badanie jest bezpłatne (finansowane
przez NFZ) dla Pań w wieku 50 – 69
lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały przeprowadzanego profilaktycznego
badania mammograficznego na koszt
NFZ. Należy przynieść ze sobą numer
PESEL.
• 18 listopada od. 9.00, na parkingu przy Pasażu w Przeźmierowie przy
ul. Rynkowej 75c, badania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, rejestracja tel.:
61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160 168
• 20 listopada na parkingu przy Pasażu, przy ul. Rynkowej 75c, badania
realizowane przez NZOZ Diagnostyk,
rejestracja tel.: pon – pt, 8.00 – 16.00
pod nr tel. 68 452 77 96, 68 452 77 17,
605 596 655 lub 605 598 077.
• 13 grudnia 9.00 – 13.00 przy Przychodni MED-LUX w Przeźmierowie
przy ul. Rynkowej 63, rejestracja tel.:
tel. 61 855 75 28, 61 851 30 77, 800 160
168.

Osteoporoza

28 listopada, 8.00 – 12.00, przy
GKS TARNOVIA w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października, realizowane przez OSTEOMEDIK ze środków Powiatu Poznańskiego, zapisy tel.:
722 328 090
Badanie polega na ocenie gęstości
kości oraz czynników ryzyka złamania
– bezbolesne badanie metodą DEXA
(prześwietlenie / skan szyjki kości udowej bądź odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

Badanie słuchu

28 listopada, 8.00 – 12.00, przy GKS
TARNOVIA w Tarnowie Podgórnym
przy ul. 23 Października, infolinia 814
714 004, www.sluchmed.pl

Konsultacje
dermatologiczne

2 grudnia, od 10.00 w Zespole Gabinetów Lekarskich BOMedica-Lekarz
Specjalista w Przeźmierowie przy ul.
Rynkowej 18, rejestracja i informacje
pod nr tel. 607 06 88 88 lub na stronie
www.bomedica.com.pl
Możliwość oceny kondycji skóry, badania zmian skórnych i znamion przez
dr Patrycjusza Purola oraz prezentacja
produktów dermatologiczno-kosmetycznych Galderma.

Program wykrywania,
profilaktyki i korekcji
wad postawy

Do końca listopada, Centrum Terapii
Manualnej w Sierosławiu, badania stóp
przy użyciu podoskopu, ocena postawy,
badanie statyki miednicy i równowagi
mięśniowej, akcja skierowana do dzieci w wieku 3 – 6 lat, informacje i zapisy
tel. 61 814 73 00

Szczepienia przeciwko
grypie

• Przychodnia SALUBER w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1, dla
osób. które ukończyły 65 lat, finansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne, informacje i rejestracja tel. 61 814 62 62,
787 625 189
• Przychodnia VITA LONGA
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 13, dla
osób, które ukończyły 50 lat, finansowane przez Powiat Poznański, informacje
i rejestracja tel. 61 814 20 41

Szczepienia przeciwko
pneumokokom (dzieci):

• Przychodnia SALUBER w Tarnowie Podgórnym, ul. Sportowa 1, finansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne, informacje i rejestracja tel. 61 814 62
62, 787 625 189 – u dzieci urodzonych
w latach 2009-2015, mających na dzień
wykonania szczepienia ukończone
24 miesiące życia

• Przychodnia VITA LONGA
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 13, finansowane przez Powiat Poznański, informacje i rejestracja tel. 61 814 20 41
– u dzieci urodzonych w latach 2013
i 2014.

Biała Sobota – bezpłatne
badania: glukoza, cholesterol, pomiar ciśnienia
oraz wzrost i waga.

18 listopada, 9.30 – 14.00 w Centrum
Medycznym Enel-Med w Tarnowskich
Termach (I piętro).
Ponadto w godz. 10.00 – 14.00 będzie
przyjmował dr Zbigniew Chwiałkowski
(specjalista medycyny rodzinnej), u którego będzie można skonsultować wyniki badań oraz porozmawiać o zdrowiu
(10-minutowe wizyty dla dzieci i dorosłych). Na konsultacje należy się wcześniej umówić w oddziale, telefonicznie
22 23 07 007 lub mailowo: recepcja.
tarnowopodgorne@enel.pl . Na badania
w gab. pielęgniarskim umawiać się nie
trzeba. Liczba wizyt ograniczona.

Koperta życia

Bezpłatne zestawy (koperta życia,
magnes i naklejka) można odbierać
w przychodniach, u pielęgniarek środowiskowych, w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie.
Koperta życia to specjalny formularz, zawierający opis historii choroby,
listę zażywanych leków, dane chorego
oraz kontakty do lekarza prowadzącego
i do najbliższych członków rodziny. To
informacje niezbędne dla wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy
medycznej przez lekarzy i ratowników
pogotowia wezwanych na interwencję
w domu chorego.
Akcja realizowana w ramach realizowania Programu „Gmina przyjazna seniorom”. W pierwszej kolejności jest
ona skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych.
~ ARz / WSO
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 26 września

51

sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 24 października 2017 r. Różnorodny
i obfitujący w wiele znaczących
projektów uchwał program sesji
spowodował, że sala niemal pękała w szwach. Tak zresztą dzieje
się ostatnio niemal co miesiąc. Porządek obrad obejmował jedynie
19 projektów uchwał, lecz prawie
wszystkie z nich wywołały wielowątkową dyskusję.
Najpierw wysłuchaliśmy informacji na temat ewentualnej organizacji Kręglarskich Mistrzostw
Świata w Tarnowie Podgórnym
w 2020 r. Od dłuższego już czasu
między władzami Gminy a Światowym Związkiem Kręglarskim
prowadzone są rozmowy na ten
temat. W imieniu Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne negocjacje
prowadzi Bernard Broński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
a jednocześnie prezes Polskiego
Związku Kręglarskiego, co dla powodzenia tych rozmów ma zapewne niebagatelne znaczenie. Został już podpisany list intencyjny,
lecz by można było dokonywać
szczegółowych uzgodnień natury
finansowej niezbędne okazało się
wyrażenie woli przez Radę Gminy. Po wysłuchaniu konkretnych
danych na temat m.in. (niezwykle
korzystnego dla Gminy!) montażu
finansowego imprezy, Rada Gminy takiego przyzwolenia udzieliła.
W dyskusji najczęściej przewijał
się wątek niezwykłej popularności tej dyscypliny wśród naszych
mieszkańców, a ponadto aspekt
możliwości niezwykłej promocji Gminy przy współorganizacji
wydarzenia o randze mistrzostw
świata.
Podejmowanie uchwał rozpoczęliśmy od procedowania projektów o charakterze finansowym.
Przedłożona nowelizacja uchwały budżetowej oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej podjęta na
recenzowanej sesji miała znacze-
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nie szczególne. Przyjęte ustalenia
stanowią bowiem swoiste „rusztowanie” dla konstrukcji projektu
budżetu Gminy na 2018 r. Podejmowanie uchwał z zakresu gospodarki przestrzennej rozpoczęliśmy
od akceptacji rozpoczęcia procedur planistycznych. Dotyczyło
to dwóch przystąpień do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
w Ceradzu Kościelnym przy ul.
Bukowskiej i w Tarnowie Podgórnym dla terenu położonego przy
ul. Sowiej.
W dalszej kolejności Rada Gminy zajęła się rozpatrzeniem uwag
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach przy ul. Leśnej, Polnej i Ogrodowej. Chodziło o najbardziej kontrowersyjną
część „B” przedmiotowego planu procedowaną już kilka lat. Na
komisjach wspólnych i na sesjach
Rady mieliśmy możliwość z zapoznaniem się z argumentacją
dotyczącą rozwiązań zawartych
w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
przedstawianą przez wielu właścicieli nieruchomości położonych
na terenie jego ewentualnego obowiązywania. Poglądy właścicieli były krańcowo spolaryzowane
i sprowadziły się do dwóch skrajnych stanowisk („uchwalać” lub
„nie uchwalać”!). Już pierwsza
z głosowanych dziewięciu rozbudowanych uwag dotycząca kwestii odstąpienia od opracowania
planu zyskała niespodziewanie
większość w głosowaniu, więc
dalsze procedowanie tego planu
uznano za bezzasadne. Bez głosu sprzeciwu z kolei uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Górze w rejonie ul. Poznańskiej. Żarliwą
dyskusję wywołał projekt zmieniający zapisy w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy. Nowela

dotyczyła umowy między gminą
a szkółką piłkarską funkcjonującą w Wysogotowie. Organ wykonawczy dopatrzył się nieprawidłowości w poprzedniej uchwale na
ten temat, polegającej na jednoznacznym wskazaniu stron umowy, zaś kompetencje Rady Gminy
sięgają jedynie wskazania jej celu.
Głosy radnych i zainteresowanych
miały bardzo emocjonalny charakter! Niektórzy radni optowali
wręcz za rozwiązaniem przedmiotowej umowy, inni nie zgadzali się
z przedstawioną powyżej w imieniu Wójta wykładnią prawa w tym
zakresie, wskazując na odmienne
orzecznictwo. Przy okazji tej sprawy na nowo odżyła dyskusja na
temat relacji właściciela rzeczonej szkółki z Sołtys i Radą sołecką
Wysogotowa.
Kolejny z projektów, jaki wzbudził kontrowersje, dotyczył sprawy utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Pałac Jankowice”.
Ma ona w zamyśle administrować
zrekonstruowanym Zespołem Pałacowo-Parkowym w Jankowicach, a w szczególności tworzyć
warunki dla skutecznego wykonywania dwóch podstawowych
funkcji: działania Samorządowej
Szkoły Muzycznej i Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej. Radni dyskutowali na temat
wzrostu zatrudnienia, a co za tym
idzie kosztów związanych z powołaniem nowej jednostki. Dociekali przyczyn zmiany ogłoszonej
na wstępie działań w tym zakresie
koncepcji funkcjonowania operatora.
Spośród pozostałych uchwał
zainteresowanie wzbudziła zmiana Planu Inwestycyjnego na lata
2017-2019 rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Szczegóły obrad dostępne są
w pliku audio na stronie internetowej naszego samorządu. Kolejna
sesja odbędzie się 24 listopada.
~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ aktualności

Młodzieżowa Rada Gminy

To już rok!

P

ierwszy rok dwuletniej kadencji Młodzieżowej Rady
Gminy Tarnowo Podgórne minął 10 listopada. Był to
niełatwy czas, gdyż Rada zaczynała działalność od podstaw. Nie mieliśmy przetartych ścieżek przez poprzedników,
ani większego doświadczenia.
Przez rok zorganizowaliśmy Maraton Pisania Listów Amnesty International w Centrum Kultury Przeźmierowo i w Tarnowskich Termach. Wyraziliśmy stanowisko w sprawie reformy oświaty. Zaprosiliśmy do Gminy złotego medalistę
z Sydney – Szymona Ziółkowskiego. Ponadto wsparliśmy
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, objęliśmy patronat nad
projektem „Metropolia dla Młodych”, wystosowaliśmy pisma
o postawienie dwóch luster rowerowych w Tarnowie Podgórnym, spotykaliśmy się także z Samorządami Uczniowskimi ze
szkół ponadpodstawowych w naszej Gminie. Nagrodziliśmy
najzdolniejszą młodzież podczas Gali „Młode Lwy”, a na zakończenie wakacji zaprosiliśmy młodzież do integracyjnego
rajdu rowerowego „Na dwóch kółkach”. Oprócz tego włączaliśmy się w różnego rodzaju wydarzenia.
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy jednomyślnie został
przegłosowany nowy Statut Młodzieżowej Rady, który pozwoli dokończyć kadencję wszystkim młodzieżowym radnym.
W przyszłym roku zamierzamy kontynuować część przedsięwzięć, a także dokończyć rozpoczęte, m.in. zakup sztandaru
dla Liceum w Tarnowie Podgórnym.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na sesje Młodzieżowej Rady Gminy. Nie da się ukryć, że wszystkiego

uczyliśmy się na własnej skórze, ale z pomocą innych nie poddawaliśmy się. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań,
aby godnie reprezentować żywotne interesy środowisk dziecięcych i młodzieżowych naszej Gminy wobec władz samorządowych, instytucji i wszelkich dorosłych członków naszej
społeczności. Nie będziemy szczędzić wysiłków, by sprawy
dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo, prawo do szczęśliwego
dzieciństwa i radosnej młodości, były najważniejszym wspólnym zadaniem.
Dziękujemy jeszcze raz za wszystkie miłe słowa i wiadomości, a także konstruktywną krytykę, która tylko i wyłącznie
może nam pomóc. Już w grudniu zapraszamy do wspólnego
pisania listów w obronie praw człowieka. Więcej informacji
na naszej stronie: facebook.com/MRGTarnowoPodgorne
~ Stanisław Garstecki
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Jak być asertywnym? Jak rozmawiać?

F

undacja Trifolium przy współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne
od października realizuje projekt
z obszaru podniesienia kompetencji komunikacyjnych. Projekt został stworzony z myślą o seniorach, którzy dorastali
w kulturze innych zachowań i nie potrafią
odnaleźć płaszczyzny porozumienia z innymi członkami społeczności bądź chcą
je usprawnić.
To, że znamy język, że mamy bogate
słownictwo, że wydaje nam się, że komunikacja międzyludzka to nie problem, jesteśmy w błędzie. Podstawą w komunikacji
międzyludzkiej jest nie tylko umiejętność
mówienia, co przede wszystkim umiejętność słuchania. Jeśli obydwa te czynniki
współgrają ze sobą, wówczas nie ma żadnego problemu, by móc nawiązać dialog.
Komunikacja interpersonalna to problem dla wielu ludzi, zarówno w życiu
zawodowym, jak również i prywatnym.

Nie umiemy rozmawiać z dziećmi, nie
umiemy porozumieć się na stopie partnerskiej, trudno nam wejść w dobre relacje z sąsiadami. Jeśli jednak nauczymy
się słuchać, wówczas bez problemu, będziemy umieli i mówić i komunikować
się tak, jak powinno.
Nie osądzajmy, nie wyciągajmy zdań
z kontekstu, nie filtrujmy informacji.
Chcemy nawiązać dialog, a więc dokładnie wsłuchujmy się w to, co mówi do nas
druga osoba. Jeśli wiemy, czego ona chce,
wówczas łatwo będzie nam i odpowiedzieć, ale i wypowiedzieć swoje zdanie.
Przygotowany przez Fundację Trifolium program obejmuje cykl dwóch wykładów/warsztatów z zakresu komunikacji, ustalania profili wg typologii kolorów
Hartmana, rozwiązywania konfliktów
oraz warsztaty z asertywności co w efekcie pozwoli uczestnikom zminimalizować
lęk związany z nawiązywaniem relacji.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakim jestem kolorem wg typologii Hartmana i co to oznacza, w jaki
sposób wykorzystać znane techniki do
rozładowywania napięcia, jak określać
swoje granice nie dopuszczając do konfliktu, jak poradzić sobie w sytuacji trudności w komunikacji z innymi i brakiem
pewności siebie, jak budować poczucie
własnej wartości.
Program przeznaczony jest dla grupy liczącej ok. 20 osób, wiek 50+. Miejsce przeprowadzania spotkań: świetlica w Baranowie przy ul. Spokojnej 2b.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne
Zachęcamy do rejestracji przez stronę Fundacji poprzez zakładkę Kontakt
www.fundacjatrifolium.org.pl lub pod nr
tel. 781 021 607. Następny termin spotkania: 18 listopada.
Do zobaczenia!
~ Anna Łoszczyńska i Blanka Kordylewska
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POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy,

W

śród zmian, które
będą w najbliższym
czasie procedowane w Sejmie, znajduje się między innymi budzący wiele emocji projekt ograniczenia handlu
w niedziele. Projekt obywatelski
złożony przez Solidarność, wraz
z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości zakłada przede wszystkim zakaz sprzedaży w sklepach
i platformach internetowych
w określonych dniach (pierwsza i trzecia niedziela miesiąca). Z zakazu zostałyby wyłączone stacje paliw, apteki,
kwiaciarnie i placówki prowadzone bezpośrednio przez właściciela. Według Business Center Club wprowadzone zmiany
mogą skutkować 5 % spadkiem

sprzedaży detalicznej, a także
uszczerbkiem dla budżetu państwa na poziomie około 1,8 mld
złotych rocznie.
Z drugiej strony istotną kwestią jest stworzenie takich regulacji, aby pracownicy, których czas
pracy obejmuje również niedziele, mieli możliwość spędzenia
tego dnia w gronie rodzinnym.
Wydaje się jednak, że ustalanie
z góry zakazu pracy w określonych dniach nie jest najlepszym
rozwiązaniem. Dlatego zaproponujemy, w mojej ocenie warty
rozważenia, projekt kompromisowy, który zakłada zmianę kodeksu pracy. Każda osoba, która
zawiera umowę o pracę, miałby ustawowo zapewnione dwie
niedziele wolne od pracy, bez
konieczności całkowitego zakazu działalności całego przedsiębiorstwa. Byłoby to rozwią-

O bezpieczeństwie

K

olejne posiedzenie Zespołu ds. bezpieczeństwa, pracującego pod przewodnictwem I Zastępcy Wójta
Ewy Noszczyńskiej-Szkurat, odbyło się 9 listopada
w Urzędzie Gminy. Było ono poświęcone przede wszystkim
analizie zgłoszeń przesłanych na adres: bezpieczna.gmina.
tarnowo-podgorne@po.policja.gov.pl
– Wszystkie sygnały przeanalizowaliśmy i rozdzieliliśmy
zgodnie z posiadanymi kompetencjami – mówi mł. insp. Mirosław Gogołek, Komendant Policji w Tarnowie Podgórnym,
– Wkrótce każdy ze zgłaszających otrzyma indywidualnie odpowiedź na wskazanego w zgłoszeniu maila. Ponieważ jednak
wiele sygnałów dotyczy podobnych problemów czy sytuacji,
dlatego w przyszłych numerach „Sąsiadki-Czytaj” zamieścimy nasze uogólnione odpowiedzi. Myślę, że z podanych rozwiązań będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół ds. bezpieczeństwa jest interdyscyplinarny – tworzą
go nie tylko przedstawiciele Policji, ale również pracownicy
Urzędu Gminy. Przekazywane zagadnienia nie muszą zatem
dotyczyć ściśle tematyki „policyjnej” – mogą to być także
sprawy związane np. z infrastrukturą drogową, oznakowaniem, porządkiem na terenie Gminy, aktualnymi wydarzeniami. Polecamy ten adres Państwa uwadze – by żyło nam się
bezpieczniej!
~ ARz
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zanie komfortowe zarówno dla
pracowników jak i dla pracodawców, unikając tym samym
pogorszenia wskaźników ekonomicznych. Mam nadzieję, że
ta propozycja zostanie poważnie
rozważona. Badania TNS Polska
wykazały, że w niedziele zakupy
robi ponad 70 procent społeczeństwa, co potwierdza, że wprowadzanie radykalnych ograniczeń
mocno uderza w zwyczaje Polaków.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

~ bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika

Bezpieczna jesień

O

kres jesienny, a także zbliżający się okres zimowy, to czas,
w którym może dochodzić do
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
osób bezdomnych oraz osób, będących
w trudnej sytuacji życiowej. Dotyczyć
może to również osób, będących pod
wpływem alkoholu, dlatego ważnym
elementem jest reagowanie wszystkich,
nie tylko służb mundurowych oraz porządkowych, ale również mieszkańców
w przypadku zauważenia osób potrzebujących pomocy. Służby mundurowe
w ramach swoich działań kontrolują
miejsca przebywania osób bezdomnych,
jednak apeluję do mieszkańców, by
o przypadkach budzących niepokój informować Policję, Straż Gminną czy
też Ośrodek Pomocy Społecznej. Tylko wspólne działania zwłaszcza teraz,
w okresie zmieniających się warunków
atmosferycznych, mogą zminimalizować zagrożenie dla zdrowia i życia dla
tych osób.
Ten sam okres jesienno-zimowy to
czas, w którym do Straży Gminnej
wpływa zwiększona liczba zgłoszeń,
dotycząca dzikich zwierząt. Warto kolejny raz przypomnieć, że większość
dzikich zwierząt doskonale radzi sobie
w naturze, dlatego nie ma potrzeby zabierania ich z naturalnego środowiska
w domowe warunki. A takie przypadki jak zabranie sarny do garażu, ogrzanie jej np. kocem, zapewne nie ułatwia
zwierzęciu powrotu do natury. Oczywiście w przypadkach skrajnych należy informować odpowiednie służby. Wiele
zgłoszeń dotyczy przypadków pojawienia się lisów. Ich obecność wynika zarówno z położenia większości naszych
miejscowości Większość naszych miej-

scowości sąsiaduje z polami, łąkami czy
lasami i właśnie z tego względu można
zaobserwować obecność. Dodatkowo,
z uwagi, iż teren coraz bardziej zurbanizowany, a tym samym pojawia się możliwości znalezienia resztek pożywienia
przez lisy, może to być też przyczyną
zwiększonej ich liczby. Z posiadanych
informacji wynika, że w naszym rejonie
nie ma zagrożenia wścieklizną.
W ostatnim okresie czasu na terenie Gminy zaczęło działać Towarzystwo Opieki na Zwierzętami – oddział
z Grzebieniska, dlatego obecnie w przypadku podejrzenia naruszenia ustawy
o ochronie zwierząt Straż Gminna jeszcze ściślej współpracuje z inspektorami
ds. ochrony zwierząt. Choć wielokrotnie
informowałem, to uważam, że po raz kolejny warto przypomnieć kilka zasad, do
których musi się stosować właściciel lub
osoba utrzymująca psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek
zapewnić mu pomieszczenie, chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Niedopuszczalne jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie
może być krótsza niż 3 m.
Poprzez „uwięź” rozumie się przez
to wszelkie urządzenia mechaniczne,
krępujące swobodę ruchów zwierzęcia
w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak też

niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez człowieka (art. 4.14 ustawy
o ochronie zwierząt).
Kolejnym ważnym elementem jest
kwestia sprzątania po psach. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami to osoby utrzymujące psy zobowiązane są do
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez
zwierzęta z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności
z chodników, jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych. W przypadku
braku specjalistycznych pojemników
na psie odchody dopuszcza się składowanie ich w koszach ulicznych. Dlatego
warto realizować ten obowiązek, by nie
narazić się na konsekwencje.
W ostatnim czasie strażnicy wspólnie
z Policją oraz przy udziale pracowników
TPBUS oraz świadków zdarzenia ujęli
sprawcę dewastacji autobusu należącego do tarnowskiej spółki. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji oraz zaangażowaniu wszystkich wymienionych
ujęli mężczyznę, podejrzanego o wyżej
wymieniony czyn. Sprawę prowadzi
obecnie Komisariat Policji w Tarnowie
Podgórnym.
Również ostatnio, po sprawdzeniu informacji o podrzuconych odpadach, udało się ustalić i ukarać sprawcę wykroczenia. Przed ukaraniem teren
zaśmiecony został uporządkowany,
a teraz o działaniach „przedsiębiorczego”
poinformowane zostaną inne organy.
Ten przypadek pokazuje, że odpadów
nie warto powierzać przypadkowym
przedsiębiorcom.
~ Artur Szeląg
Komendant SG

Dominata zaprezentuje owoce swojej pracy

S

towarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym DOMINANTA, które powstało we wrześniu 2016 r., zaprasza na mini-koncerty w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie
9 grudnia w godz. 11.00 – 13.00, w ramach Mikołajek w Pasażu. Wystąpią: Emma Leveilley – saksofon, Maria Spychała – pianino, Maria Stępak – klarnet oraz Dawid Konieczny
– pianino.

Kilka dni później 16 grudnia o godz. 15.00, w nowej
świetlicy w Baranowie młodzi muzycy wzbogacą muzycznie
spotkanie opłatkowe.
Grudzień zapowiada się zatem dla członków Stowarzyszenia
Dominanta niezwykle pracowicie.


~ Karolina Stępak
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TCAS

Seniorzy najważniejsi!

P

o raz pierwszy spotkanie wojewódzkich radnych
poświęcono problemom wielkopolskich seniorów.
Salę, w której zawsze zbiera się Sejmik Województwa, w środę, 11. Października, w dużej mierze wypełnili
przedstawiciele środowisk senioralnych z całego
regionu. Byli też reprezentanci lokalnych samorządów
i mediów, które interesują się różnymi aspektami senioralnej codzienności. Wszystkich przywitał Zespół Pieśni
i Tańca «Staropolanie”.
Inicjatywa zorganizowania takiej sesji wyszła od Zofii
Szalczyk, Przewodniczącej Sejmiku. Witając wszystkich
przypomniała: – Demografia jest nieubłagana: społeczeństwo starzeje się, mamy coraz więcej osób po 60-ce,
dlatego chcemy pochylić się nad problemami tej grupy
wiekowej. I dodała – Jestem przekonana, że nasza debata przyczyni się do większej aktywności seniorów.

O polityce wobec osób starszych i przeciwdziałaniu
ich wykluczeniu mówił Marszałek Marek Woźniak. – To
priorytety Unii Europejskiej. Dlatego także Wielkopolska ma Program na Rzecz Osób Starszych do roku 2020,
wypracowany wspólnie ze środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i samymi seniorami – przypomniał Marszałek i dodał, że już tworzone są zręby takiego programu na kolejne lata. Marek Woźniak zaznaczył,
że tu głos środowiska seniorów, jego oczekiwania i propozycje są niezwykle ważne, bo tylko dobra współpraca
pozwoli wypracowywać najlepsze rozwiązania. Samorząd Województwa wytyczył już obszary, których poprawa ma wpływ na jakość życia osób starszych. To edukacja, aktywność, zdrowie i bezpieczeństwo. Niezbędne
jest także włączanie seniorów we wszystkie dziedziny
życia, co pozwoli pokazać potencjał tego środowiska.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przypomnieli także, że już można korzystać z dostępnych środków unijnych, realizując programy, które mogą pomóc
w finansowaniu projektów kierowanych do osób starszych. Jednocześnie zachęcano do śledzenia nowych
propozycji, umożliwiających zdobycie funduszy, które
UE oferuje na wsparcie inicjatyw realizowanych przez
samorządy lokalne czy stowarzyszenia senioralne.
W trakcie nadzwyczajnej sesji zaprezentowały się różne organizacje i stowarzyszenia seniorów z całej Wielkopolski. Po dyskusji Radni Województwa przez aklamację przyjęli uchwałę o sytuacji wielkopolskich seniorów,
wyrażającą też uznanie dla dotychczasowych działań na
rzecz tej grupy wiekowej.
Agnieszka Maciejewska
Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej

„WYSTAWY Z DOSTAWĄ”

J

uż od 20 listopada zapraszamy na wystawę podsumowującą działania realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Wystawy z dostawą” w partnerstwie z Tarnowskim
Centrum Aktywności Senioralnej. Za nami warsztaty pełne
kreatywności w duchu spotkania i wspólnego działania wprowadzającego w świat sztuki współczesnej, w którym uczestnicy, seniorzy z Gminy Tarnowo Podgórne, poczuli się jak ryby
w wodzie, a właściwie jak w oceanie inspiracji !
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Powstały piękne kolaże, będące wizualizacją marzeń i chęci dzielenia się własnymi zasobami, pasjami, wiedzą, umiejętnościami, i emocjami. Takich pomysłów to jeszcze Tarnowo Podgórne nie widziało! A jesteśmy pewne, że wspólnie
z Wami wcielimy je w życie w Pałacu w Jankowicach.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom warsztatów, seniorom
z Gminy Tarnowo Podgórne, to się udało dzięki WAM !
“Wystawy z Dostawą – działania terenowe” zostały zrealizowane przez Zuzannę Sikorską-Borowską i Michalinę Furtak z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Kultura – Interwencje 2017) oraz Ewę Jańczak
i Agnieszkę Maciejewską – koordynatorki Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej.
Na wystawę zapraszamy do filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie od 20 listopada do 1 grudnia, a potem do budynku
C Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym (18 – 20 grudnia
2017). W 2018 r. wystawa będzie dostępna w Pałacu w Jankowicach
Kontakt dotyczący wystawy, oraz materiałów warsztatowych: Informacja TCAS: tel. 61-89-59-290, mail: seniorzy@
tarnowo-podgorne.pl
~ Ewa Jańczak TCAS

~ seniorzy

Co słychać w Kole Seniora w Przeźmierowie?

J

ak co roku w okresie wakacyjnym korzystaliśmy z wczasów
nad morzem i w górach. I tak pod
koniec czerwca wypoczywaliśmy
w Sarbinowie, a sierpniu w Wiśle.
W Sarbinowie chętnie korzystaliśmy
z wyjazdów elektrycznym busikiem
do Chłopów na wędzoną rybę, a także do Gąsek, gdzie z latarni morskiej
mogliśmy podziwiać piękno wybrzeża Bałtyku. Z kolei uczestnicy wczasów w Wiśle mieli okazję poznać
ciekawe miejsca na południu Polski,
m.in: Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu, Cieszyn, Bielsko-Białą, Żywiec, Koniaków.
19 lipca grupa seniorów wzięła
udział w wycieczkowym, trzygodzinnym rejsie po Warcie statkiem „Widmo”. Wyruszyliśmy z przystani przy
Katedrze i popłynęliśmy w górę rzeki
do Lubonia i z powrotem w dół rzeki
do wysokości Parku Szelągowskiego. Pogoda dopisała, dlatego mogliśmy podziwiać piękno naszej małej
Ojczyzny – kawałek Wielkopolski.
W pierwszej dekadzie września
udaliśmy się na trzydniową wycieczkę w okolice Krakowa. Zwiedzaliśmy starówkę Krakowską z Wawelem, kopalnię soli w Wieliczce oraz
Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-

kach. Dotarliśmy też do Wadowic, gdzie zwiedziliśmy muzeum „Dom Jana
Pawła II” i bazylikę. A w drodze powrotnej wstąpiliśmy do Sanktuarium na
Górze św. Anny.
We wrześniu byliśmy też na wycieczce po naszej Gminie. Rolę organizatora i przewodnika wycieczki pełnił Wójt Tadeusz Czajka, który w czasie jazdy
Wójt zapoznał nas z profilem działalności firm, pokazał nowe oblicze Tarnowa
Podgórnego i okolic. Był też bardzo dobry poczęstunek obiad i ciasto.
Na prośbę członków Koła Zarząd zorganizował wycieczkę we wrześniu na
grzyby do Puszczy Nadnoteckiej. Były też tańce kilku par, choć trochę trudno
tańczyło się na nierównej murawie.
W sobotnie popołudnie, 14 października, seniorzy z naszego Koła wzięli
udział w akcji sprzątania przeźmierowskiego lasu. Akcja sprzątania zorganizowana została przez sołtys Katarzynę Preyer i Radę Sołecką, przy współudziale
Zarządu Koła Seniora.
Tydzień później, 21 października, w Centrum Kultury Przeźmierowo spotkaliśmy się na obiedzie i kawie z ciastkami z okazji Dnia Seniora. Po krótkim
powitaniu przez przewodniczącego Koła i przez wójta Tadeusza Czajkę , odśpiewaliśmy nasz hymn seniora. Następnie w krótkim skeczu przyjmowaliśmy
na członka naszego Koła maskotkę Gminy – Lwa Tarnusia. Oprawą muzyczną naszego spotkania był występ solisty Macieja Piotra.
Dziękujemy wszystkim organizatorom za mile spędzone chwile.
~ Elżbieta Dalkowska

Dzień Seniora w Kole w Tarnowie Podgórnym

W

dniu 21 października uroczyście obchodziliśmy
Dzień Seniora. Z tej okazji były życzenia i drobne upominki dla naszych 80- i 90-latków oraz 95

latki.
W części artystycznej niespodziankę przygotowali sami
seniorzy. A to wszystko za sprawą niezastąpionej naszej koleżanki Wiesi Matuszewskiej, która zmobilizowała klubowych seniorów do występu w komicznym widowisku. Brawa za pomysł i odwagę. Seniorzy udowodnili, że starość to
niekoniecznie czas rozżalenia i goryczy. Podajemy dobrą
radę dla tych, którzy się starzeją – niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Spotkanie upłynęło nam wśród śmiechu i rozmów i tańców.. A widać, że taniec, to najlepsza terapia na wszystkie
dolegliwości. Seniorzy pokazali radość bycia razem, radość
ze wspólnej zabawy, a także fakt, że się o nich pamięta. Dlatego składamy serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym nas w naszej działalności nie szczędząc swojego

nie tylko służbowego czasu, w szczególności Wójtowi Tadeuszowi Czajce, I Zastępcy Wójta Ewie Noszczyńskiej-Szkurat, Kierownikowi Centrum Kultury Przeźmierowo
Jolancie Tepper oraz Agnieszce Maciejewskiej z Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej. Dziękujemy także Restauracji La Siesta z Tarnowa Podgórnego za smaczny
posiłek, a wszystkim paniom za upieczenie ciast.
~ Zarząd Koła
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Pracujemy pełną parą

W

spomnienia z wakacji odłożone do sztambucha.
Cichutko pobrzmiewa echo uroczystości inauguracyjnej. Wspomnę tylko, że międzypokoleniowy pokaz wykonany przy naszym współudziale zyskał taki
aplauz, że wykonaliśmy go ponownie za tydzień, w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Centrum Kultury w Przeźmierowie.
W dniach 10 i 11 października odbył się wykład i warsztaty, których przedmiotem było bezpieczne korzystanie z bankowości elektronicznej. To bardzo ważne, nie tylko dla seniorów,
zagadnienie przybliżał nam Daniel Jachimowicz z Federacji
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu. To już drugie spotkanie dotyczące tej tematyki (poprzednie odbyło się
przed rokiem). Powyższą tematyką była zainteresowana liczna
grupa naszych słuchaczy. Przed wykładem Prezes Irena Szewczyk z rąk przedstawiciela Federacji otrzymała Brązowy Certyfikat „Profesjonalny UTW”.
Pod koniec października ośrodek „Jawor” w Sarbinowie gościł trzydziestu siedmiu naszych słuchaczy. Dopisała pogoda,
dopisywały humory, było ognisko z kiełbasami i dwa wieczorki tematyczne, a pracownicy kuchni stanęli na wysokości zadania.
Teraz przyjemności na bok, teraz nauka i praca. Informujemy i przypominamy, że dwa razy w miesiącu w Liceum
Ogólnokształcącym przy ulicy Poznańskiej 118 w Tarnowie Podgórnym o godz. 17.00 odbywają się wykłady, które
są podstawą funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Mogą
brać w nich udział również osoby niestowarzyszone, zainteresowane proponowaną tematyką. W najbliższym czasie proponujemy:
22 listopada – mgr Anna Szulc: Obraz zła i nie tylko w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa

6 grudnia – dr Jadwiga Kwiek: Co mogą
znaczyć twoje sny?
Serdecznie zapraszamy!
Poza wykładami środowymi spotykamy się we wszystkie
czwartki w pomieszczeniach strzelnicy i klubu seniora w Tarnowie Podgórnym.
W poniedziałek, 30 października, w tarnowskim Liceum
odbyły się pierwsze z serii warsztaty muzyczne, prowadzone przez Patryka Piłasiewicza z AM w Poznaniu. O kolejnych
spotkaniach będziemy informować pocztą elektroniczną. We
wtorek, 7 listopada, Janusz Zarzyński, pasjonat i znawca opery, wprowadzał nas w operowy świat. Ponowna muzyczna
uczta 5 grudnia o godz.18.00 w świetlicy wiejskiej w Lusówku. Zapraszamy wszystkich miłośników opery.
Chcesz doskonalić swe umiejętności gry w brydża lub poznać zasady tej inteligentnej gry, dołącz do grupy działającej
w naszym stowarzyszeniu. Zadzwoń do biura i dowiesz się
więcej!
Zajęcia w poszczególnych sekcjach i grupach zainteresowań
odbywają się zgodnie z harmonogramem, w podanych wcześniej miejscach i o określonym czasie. Przypominamy o konieczności uiszczenia opłat na konto UTW.
Informacje na temat naszej działalności znaleźć można również na stronie www.utw.tarnowo-podgorne.edu.pl i uzyskać
w biurze UTW – wtorki w godz. 10.00 – 12.00, Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 (pok. 25), tel. 61 8959 294.
Amatorów tańca informujemy, że kolejna zabawa andrzejkowa odbędzie się w piątek, 17 listopada, w nowej świetlicy
w Baranowie w godzinach 18.00 – 24.00.
Zapewniamy wiele atrakcji, doborowe towarzystwo i dobrą
zabawę!
~ Maria Zgoła

Sympatyczne popołudnie pełne niespodzianek

N

a zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki w „Popołudniu
pełnym niespodzianek” udział wzięło ponad 200 seniorów, ich rodzin i przyjaciół. Wielu z nich skorzystało z możliwości bezpłatnego, zapewnionego przez Gmi-

nę transportu autobusowego, dlatego praktycznie wszystkie
gminne miejscowości były reprezentowane na sali Centrum
Kultury Przeźmierowo.
Spotkanie odbyło się 18 października, w ramach gminnych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
Otworzył je Wójt Tadeusz Czajka, który złożył seniorom serdeczne życzenia zdrowia i energii. Potem o swoich planach
opowiedziały przedstawicielki Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej. W części artystycznej goście obejrzeli
występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki” oraz pokaz mody „Najlepsze jest jeszcze przed nami”
(którego premiera odbyła się na inauguracji roku akademickiego UTW). Nie zabrakło wzruszających momentów, spontanicznego tańca oraz rozmów przy kawie i słodkościach.
Było to popołudnie pełne niespodzianek, sympatycznych
spotkań, radości i entuzjazmu!

~ ARz
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W

Wiadomości brackie

dniu 21 października w Tarnowie Podgórnym odbyła
się XI edycja zawodów o Puchar Przechodni Prezesa
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Zawody otworzył Pierwszy Rycerz Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich RP Zbigniew Winiatorski KBS Żory. Do
rywalizacji stanęli członkowie bractw z Żor, Wrześni, Budzynia, Swarzędza, Wronek, Kalisza, Piechcin, Żnina, Sierakowa,
Wronek, Pniew oraz Bractwo Poznańskie. Po zaciętej walce puchar przechodni zdobył brat Marek Czajka z KBS Września,
któremu składamy serdeczne gratulacje. W sumie rywalizowano w siedmiu, konkurencjach, oto wyniki:
Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki: I Krzysztof Cieślik (KBS Tarnowo Podgórne), II Grzegorz
Jaskuła (KBS Sieraków), III Sławomir Balcerzyk (KBS Kalisz)
Tarcza Kołkowa: I Stanisław Leitgeber (KBS Tarnowo Podgórne), II Grzegorz Jaskuła (KBS Sieraków), III Sławomir Balcerzyk (KBS Kalisz)
Tarcza Pistoletowa: I Krzysztof Ciwęlik (KBS Tarnowo
Podgórne), II Grzegorz Jaskuła (KBS Sieraków), III Andrzej
Pawlicki (KBS Tarnowo Podgórne)
Tarcza Pań: I Renata Maciejewska (KBS Tarnowo Podgórne), II Marzena Buchert (KBS Tarnowo Podgórne), III Magdalena Mazantowicz (KBS Tarnowo Podgórne)
Tarcza Punktowa (pneumatyk dla młodzieży): I Miłosz
Kramza (Sierosław), II Franek Wudarski (Batorowo), III Gabrysia Czajkowska (Kaźmierz), IV Leon Wudarski (Batorowo)
Kur: I Grzegorz Jaskuła (KBS Sieraków) II Marian Herman
(KBS Sieraków), III Tomasz Włodarcza (KBS Tarnowo Podgórne).
Dodatkową super nagrodę rozlosowaną wśród wszystkich
strzelających o puchar Prezesa Zjednoczenia KBS RP odebrała
Justyna Szabelska (KBS Tarnowo Podgórne), która szczęśliwa
wróciła do domu z nowym telewizorem. Gratulujemy. Projekt
był współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne. Kolejne zawody odbędą się za rok – już teraz wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy.
28 października w Wronkach siostry i bracia Okręgu Szamotulskiego rywalizowali o puchar marszałka okręgu. Puchar

zdobył brat Grzegorz Jaskuła z Sierakowa za rok tzw. strzelanie
nocne odbędzie się na strzelnicy w Sierakowie.
Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek od
16.00 – 20.00. Zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności oka. Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk, prezes KBS Tarnowo Podgórne

Punkt Animacji Czasu Wolnego „Wolny Czas...Mamy”
prowadzony przez Fundację Free Time
zaprasza MAMY na artystyczny czas
w miłym przedświątecznym klimacie

8 grudnia (piątek), początek o 18.00
Sala Sołtysówka, ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne
Zgłoszenia i szczegóły: fundacjafreetime@gmail.com
Koszt: 20 zł (w całości przeznaczony na zapewnienie
materiałów wykorzystywanych na zajęciach)

Przyjdź – my, MAMY, czekamy na Ciebie!
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Szacowanie strat w rolnictwie spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (cz. 1)

W

2017 roku, w najnowszej kampanii szacowania szkód pojawiło się wiele istotnych zmian
Jedną z nich jest ujednolicony wzór protokołu szacowania strat, który obecnie
obowiązuje na obszarze całego kraju na
wszelkiego rodzaju klęski. Obecnie protokół oszacowania szkód sporządza się
wyłącznie na formularzu udostępnionym
na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument ten
oraz wszelkie inne a dotyczące szacowania szkód znajdują się na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl zakładka
sprawy/środowisko i rolnictwo/rolnictwo/szkody w rolnictwie.
W poprzednich latach obowiązywały
wzory protokołów opracowane przez poszczególne województwa. Protokoły różniły się niekiedy istotnie podejściem do
obliczania szkód. I choć środki pomocowe zarówno krajowe (klęskowe kredyty
preferencyjne) jak i unijne były dzielone
z centralnego źródła to zróżnicowane podejście różnych Komisji wojewódzkich
do porównywalnych szkód, doprowadzało do poważnych różnic w oszacowaniu,
a to z kolei wzmagało poczucie krzywdy
wśród rolników.
Komisje mają obecnie do dyspozycji
dwa rodzaje wzorów protokołów. Jeden
wypełnia się na podstawie danych opracowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy na podstawie
Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych FADN (ang. – Farm Accountancy Data Network) dla danego regionu FADN. Ze względu, że kraj nasz
jest zróżnicowany pod względem poziomu produkcji rolnej, kraj jest podzielony

na cztery regiony FADN. Wielkopolska
należy do jednego z regionów wspólnie
z województwami dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim (region B).
Drugi wzór protokółu jest możliwy do
zastosowania przez Komisję jeśli producent rolny posiada własne kompletne
dane w zakresie produkcji roślinnej oraz
zwierzęcej. Jednak ze względu, na to, że
rolnik indywidualny w Polsce nie prowadzi rachunkowości, dlatego nawet dokumentacji rolnika VAT-owca rozliczającego się na zasadach ogólnych nie można
uznać za prowadzenie kompletnych danych.
W praktyce możliwość wypełnienia
protokółu na podstawie własnych danych
mają tylko producenci rolni prowadzący
pełną księgowość w gospodarstwie.
W przypadku szacowania szkód pod
katem ubiegania się o kredyt na odtworzenie środków trwałych lub w związku z ubieganiem się o środki z operacji
typu „Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w odtwarzanie
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w
wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy
się wykazać szkodami w środkach trwałych. Warto wiedzieć, że obok budynków
budowli, ciągników, maszyn, stada podstawowego do środków trwałych zaliczają się sady lub inne plantacje wieloletnie,
których okres użytkowania jest dłuższy
niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele
energetyczne. Aby wyszacować szkodę

Czujka może uratować życie

W

okresie jesienno-zimowym
tragiczne żniwo zbiera tlenek
węgla. Możemy się przed nim
uchronić instalując domową czujkę tlenku węgla. To najprostszy sposób na zabezpieczenie rodziny i mieszkania. Dlatego już po raz szósty Powiat Poznański
wraz z Komendą Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu organizuje konkurs „Czujka tlenku węgla może
uratować Twoje życie”. W ten sposób
realizowane są założenia Programu za-
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pobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego.
Od lat akcja, skierowana do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem. Aby
wziąć udział w konkursie należy być zameldowanym na terenie Powiatu, mieć
pełną zdolność do czynności prawnych
lub zgodę opiekuna prawnego oraz prawidłowo wypełnić ankietę konkursową
i złożyć ją osobiście w Starostwie Powia-

w sadzie uwzględnia się wartość bieżącą
roślin bez utraconych korzyści.
Szczególnym przypadkiem plantacji
wieloletniej są szkółki roślin sadowniczych i ozdobnych. W przypadku szkółek za środki trwałe są uznawane wyłącznie szkody w roślinach matecznych
i sadach zraźnikowych, których okres
użytkowania jest dłuższy niż 5 lat.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką
może otrzymać rolnik na operację typu
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji
PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys.
zł, z tym że nie może przekroczyć ona
poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych rozumianej jako kwoty obniżenia
dochodów.
Należy pamiętać, że pomoc z tego działania jest możliwa do uzyskania w przypadku, gdy wartość szkody w składniku
gospodarstwa powstałej w roku składania wniosku lub roku poprzedzającym
jest zbieżna z wystąpieniem szkód w produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie na poziomie co najmniej 30% w
roku składania wniosku
Krajowa pomoc finansowa z wyłączeniem pomocy unijnej na operację typu
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” udzielana jest w formule
de minimis (nie więcej niż 30% strat w
gospodarstwie) i jest wtedy ograniczona
do kwoty 15000 EURO w okresie 3 lat
podatkowych licząc bieżący rok podatkowy i dwa lata wstecz oraz w formule
pomocy publicznej.
Opracował: ~ Wiesław Biały
Druga część artykułu ukaże się w grudniowym numerze „Sąsiadki-Czytaj”
towym w Poznaniu, za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub wypełniając formularz elektroniczny na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl lub www.kmpsp.
poznan.pl.
Konkurs zaplanowano do końca marca 2018 roku. Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym odbywać się będzie
losowanie 8 czujek tlenku węgla.
Powiat Poznański przeznaczył już ponad 67 000 zł na zakup 714 czujek czadu.
Do tej pory udział w konkursie wzięło 1
370 mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którym wydano 594 czujki.
~ Powiat Poznański

~ stowarzyszenia

Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka
– Jak odnaleźć się w trudnej rzeczywistości?

W

arsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie
TARSON odbyły się 18 października w użyczonej
nam sali Gminnego Klubu Sportowego w Tarnowie Podgórnym. Poprowadziła je Natalia Przybylska, która na
początku zastrzegła, że jej kompetencje to bycie mamą 10-letniego Huberta, chłopca z niepełnosprawnością złożoną. Swoje
doświadczenie w prowadzeniu tego typu spotkań zdobyła będąc koordynatorka Poznańskiego Klubu Dzieci z Autyzmem /
Zespołem Aspergera RAZEM ŁATWIEJ.
Natalia Przybylska: Za nami pierwsze spotkanie warsztatowe z rodzicami osób z niepełnosprawnością! Cieszymy się,
że są rodzice, którzy pragną inwestować w siebie, zmieniać
swoją rzeczywistość, stanąć z nią twarzą w twarz i skłonić się
do autorefleksji. Wspólnie zastanawialiśmy się czy należy się i
nam kawałek szczęścia w życiu? Próbowaliśmy pracować nad
podejściem do niepełnosprawności naszych dzieci. Wiemy, że
to nie koniec świata, a wyzwanie i zaproszenie do szczególnej podróży, która może każdego z nas uczynić szczęśliwym,
jeśli zdobędziemy się na odrobinę niezależności od choroby
naszych skarbów.
Kazimierz Szulc: Myślę, że wszyscy uczestnicy Warsztatów
zauważyli, że nie ma bardziej wiarygodnej prowadzącej, mówiącej o problemach niepełnosprawności, niż matka dziecka z
niepełnosprawnością właśnie. Spotkanie przebiegało w dwóch
zespołach. Pierwszy – to rodzice i opiekunowie na warsztatach
z Natalią Przybylską. Drugi – to dzieci i młodzież na zajęciach z Robertem Przybylskim. Jesteśmy, jako rodzice, bardzo
wdzięczni Natalii za tak wiele trafnych spostrzeżeń i rad jakie nam przekazała. Nie do przecenienia były też zainicjowane
przez prowadzącą rozmowy uczestników w małych grupach.
Były one dla wielu „oczyszczające”, dające wzmocnienie
i oczywiście lepsze wzajemne poznanie. Młodzież była pod
wrażeniem puszczania samolotu i obserwacji gwiazd na niebie
– to wszystko dzięki Robertowi Przybylskiemu.
Natalia Przybylska: Dziękuję Wam, drodzy Rodzice za odwagę przyjścia po to, by choć trochę popracować nad swoimi
myślami i zrobić pierwszy krok w kierunku własnego szczęścia. Czy potrafimy odpowiedzieć na zadane na początku
Warsztatów pytania?
Do zobaczenia, na kolejnych Warsztatach!
~ Natalia Przybylska
Zapraszamy do Tarnowskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych TARSON
Kontakt: Grażyna Nowicka tel. 508 610 256,
stowarzyszenie@tarson.pl, www.tarson.pl
Znajdą nas Państwo również na Facebook’u:
TARSON Stowarzyszenie
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ROKTAR w Krainie Tysiąca Jezior

S

towarzyszenie zorganizowało kilkudniowy wyjazd dla
swoich członków - w tym roku mieliśmy możliwość poznawać przez sześć dni Warmię i Mazury. W drodze do
Olsztyna, gdzie mieszkaliśmy nad Jeziorem Trackim, zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i spróbowaliśmy wody z Cudownego Źródełka. Kolejnego dnia wcze-

w Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, gdzie wysłuchaliśmy pięknego koncertu organowego. Kończąc naszą przygodę
na Warmii i Mazurach, w drodze powrotnej do domu, zwiedziliśmy Park Etnograficzny w Olsztynku. Pomimo że plan wyjazdu był bardzo wypełniony, nie zabrakło czasu na wspólną
popołudniową aktywność fizyczną – spacery i kąpiel w Jeziorze Trackim. Był również czas na odpoczynek, przejażdżki
wozem konnym i integrację przy ognisku. Żal było wyjeżdżać.
Wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Ciągle mamy w pamięci niezapomniane widoki z Krainy Tysiąca Jezior.
~ Elżbieta Kram - Stowarzyszenie ROKTAR
Wycieczka została dofinansowana w ramach realizowanych projektów i z następujących źródeł: ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, projekt współfinansowany
przez Gminę Tarnowo Podgórne, projekt współfinansowany ze środków Gminy Rokietnica oraz środków własnych Stowarzyszenia uzyskanych z 1% .

snym rankiem pojechaliśmy autokarem do Buczyńca, gdzie
wyruszyliśmy w rejs statkiem po trawie, po Kanale Elblądzkim. Poznaliśmy historię żeglugi po tym Kanale i mogliśmy
podziwiać piękną przyrodę, zwierzęta, ptactwo mieszkające
nad Jeziorem Druzno. Po ponad czterogodzinnym rejsie dotarliśmy do Elbląga, a następnie przejechaliśmy do Olszyna.
Następnego ranka pojechaliśmy do Mikołajek – żeglarskiej
stolicy Polski, a potem do Łuknajna, gdzie weszliśmy na dwie
wieże widokowe i podziwialiśmy przepiękne panoramy: Jeziora Łuknajno i Jeziora Śniardwy. Tego dnia byliśmy również
w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii
Nauk w Kosewie Górnym, gdzie spacerowaliśmy wśród jeleni szlachetnych czy danieli. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy
Olsztyn, jego Stary Rynek, Zamek, Muzeum Warmii i Mazur oraz Katedrę. Byliśmy również na seansie w Planetarium.
W przedostatni dzień naszej przygody na Mazurach byliśmy
w Mazurolandii i Parku Miniatur Warmii i Mazur k. Kętrzyna,
gdzie mieliśmy okazję zobaczyć miniatury najpiękniejszych
zabytków tego regionu, poznać historię II wojny światowej
oraz czasów średniowiecza. Następnie samochodem militarnym przejechaliśmy do Gierłoży, gdzie zwiedzaliśmy Wilczy
Szaniec. W drodze powrotnej do Olsztyna zatrzymaliśmy się

VII Jesienny Turniej Bocci o Puchar Wójta Tarnowa Podgórnego

17 listopada 2017r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5 – sala gimnastyczna
Parking i wejście na salę gimnastyczną od strony GKS Tarnovia, ul. 23 Października
Program Turnieju:
8.30		
Przyjazd drużyn
9.00		
Uroczyste otwarcie Turnieju
			
• Wprowadzenie drużyn, Powitanie gości i zawodników, Uroczyste otwarcie Turnieju,
Przedstawienie zasad Turnieju – Sędzia Główny, Występ artystyczny
9.30 - 15.00 Rozgrywki w grupach (ok. 12.00 – 13.00 posiłek regeneracyjny)
15.00
Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów
15.30
Zamknięcie Turnieju
Turniej jest organizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR przy współudziale
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
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Regał czeka na książki!

W

arsztat Terapii Zajęciowej ROKTAR przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
oraz Mieczysław Paczkowski, Sołtys Baranowa
zapraszają do akcji! Uzupełnij „Regał Wędrującej Książki”
książkami o różnej tematyce: romans, przygoda, sensacja,
edukacja itp. Jeśli masz w domu książki, które dobrze Ci się
czytało i wiesz, że spodobają się innym przynieś je do nas:
WTZ ROKTAR ul. Wspólna 5, Baranowo w godzinach od
8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, lub do Świetlicy Wiejskiej przy ul. Spokojnej 2b, w godzinach jej otwarcia.

Pieczę nad regałem sprawują uczestnicy WTZ ROKTAR
z Baranowa. To pierwszy nasz regał, który został wykonany w Pracowni Wikliniarskiej, a znalazł już swoje miejsce
w Świetlicy Wiejskiej w Baranowie. Mamy w planach przygotowanie kolejnych, które będą pomagały w podtrzymywaniu czytelnictwa wśród młodszych i starszych. Zapraszamy do
przyłączenia się do naszej akcji!
~ Roktar

Sukcesy i twórczość WTZ ROKTAR

O

soby z niepełnosprawnościami mają swoje ograniczenia,
ale również wiele talentów,
które próbujemy odkrywać i rozwijać
podczas codziennych zajęć w naszych
Pracowniach. Niektórzy uczestnicy
świetnie gotują i dobrze doprawiają
przygotowywane potrawy w Pracowni
Gospodarstwa Domowego, inni świetnie wyplatają z wikliny czy rattanu
w Pracowni Wikliniarskiej, a jeszcze
inni maja duże poczucie piękna naszej przyrody i robią interesujące zdjęcia w ramach zajęć z fotografii w Pracowni Komputerowo-Fotograficznej
oraz malują niezwykłe obrazy na płótnie w Pracowni Technik Różnych. Nasi
podopieczni chętnie biorą udział w różnych konkursach kierowanych dla osób
z niepełnosprawnościami.
We wrześniu odbyła się uroczysta
gala wręczania nagród piątej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
Mieszkańców Powiatu Poznańskiego
pod nazwą „Zlot Talentów”. Czekaliśmy z niecierpliwością na ogłoszenie
wyników w konkursach: plastycznym,
literackim i teatralnym. Praca Tomasza
Miśko i Mateusza Tomczaka w konkursie plastycznym w kategorii ART-EKO
zajęła III miejsce. We wrześniu zgłosiliśmy również cztery prace naszych
uczestników w do XV Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”, organizowanego
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat
tegorocznej edycji – „Moja Ojczyzna”
– został wybrany spośród 85 innych
propozycji. Pomysłodawcą tegorocznego tematu był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Wspierania

Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”. Celem organizowanego przez
PFRON konkursu jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych, a także
zwrócenie uwagi opinii publicznej na
walory artystyczne sztuki osób niepełnosprawnych. Konkurs ten składa się
z dwóch etapów. 12 października nasi
artyści wraz z pracownikami Warsztatu
wzięli udział w uroczystości rozdania
nagród na etapie wojewódzkim. Praca Weroniki Szulc w kategorii „Malarstwo i Witraż”, namalowana na płótnie
farbami akrylowymi, zajęła II miejsce.
Uroczystości rozdania nagród towarzyszyła wystawa wybranych prac zgłoszonych do konkursu, wśród których
znalazł się obraz naszego uczestnika
Mateusza Tomczaka. Praca Weroniki
została wysłana do Warszawy, gdzie
odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu na etapie ogólnopolskim. Trzy lata
temu praca naszej uczestniczki, Urszuli Galińskiej, otrzymała wyróżnienie
na tym etapie, w kategorii „Rysunek
i Grafika”.
Obrazy i zdjęcia wykonane przez
naszych uczestników można oglądać
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w budynku C przy ulicy Poznańskiej oraz w Klubie Fitness ROSFIT w Rokietnickim Ośrodku Sportu na
cyklicznych wystawach. Po raz pierwszy prezentujemy naszą twórczość fotograficzną w budynku Wielkopolskiej
Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu
przy ul. Bukowskiej 27/29, na wystawie „Taka jest ta moja jesień”.
Aktualne informacje o naszych wystawach znajdują się na naszym profilu na
Facebooku: Warsztat Terapii Zajęciowej
Roktar oraz na stronie www.roktar.pl.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Tarnowie Podgórnym i Klubowi Fitness ROSFIT w ROS oraz WRK za udostępnienie
miejsca na prezentację twórczości naszych podopiecznych.
~ Elżbieta Kram
Kierownik WTZ
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Nasi wolontariusze

Młodzi, zdolni, uczynni, sympatyczni, pełni wiary w drugiego człowieka i przekonani o tym, że warto pomagać. Takich mamy wolontariuszy! Są z nami we wszystkich naszych
projektach i zawsze możemy na nich liczyć. Rok temu byli z
nami w „Namaluj swój świat”, gdzie ramię w ramię z osobami z niepełnosprawnościami kreowali nową rzeczywistość –
świat we wszystkich kolorach tęczy, bez barier. Kontynuacją
tych działań było „Piękno bez granic” podczas targów Beauty
Vision Poznań 2017 na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie wystąpili na scenie głównej razem z Motylami
(czyli dziewczynami z zespołem Downa) i Orłami (ludźmi na
wózkach inwalidzkich) udowadniając, że niepełnosprawny
wcale nie jest gorszy, a prawdziwe piękno jest w nas samych.
W październiku wystąpili dwa razy w CK Przeźmierowo biorąc udział w międzypokoleniowym pokazie „Najlepsze jest
jeszcze przed nami” pokazując, że wiek nie stanowi bariery w
komunikacji. To był wyjątkowy pokaz, pełen radości i pozytywnej energii!

Z seniorami wolontariusze spotykają się też podczas warsztatów literackich, gdzie są nie tylko wspaniałymi słuchaczami,
chłonącymi historie z przeszłości, ale też aktywnymi uczestnikami, spisującymi swoje spostrzeżenia i złote myśli. Mało
tego, Ania, Marta i Ida ilustrują zasłyszane opowieści, tworząc

Wolontariat ukończony

M

arzena Dębska i Weronika Szulc, uczestniczki
Warsztatu Terapii Zajęciowej ROKTAR, ukończyły wolontariat w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, gdzie przepracowały po 40 godz., wykonując pracę biurową (m.in.: stemplowały koperty, przygotowywały sali na sesje
Rady Gminy, skanowały, niszczyły lub laminowały dokumenty, przygotowywały karty do głosowania w BIS).

do nich niezwykłe obrazy (efekty naszych wspólnych działań
już niebawem).
Lato było czasem współpracy z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Półkolonie seniora, w których wzięliśmy udział był
wymianą informacji i zdjęć. Dzięki pomocy wolontariuszy
wiele wakacyjnych fotografii, zrobionych telefonem, podczas
letnich senioralnych wypraw ma szansę zawisnąć na ścianie w
pięknej, ozdobnej ramce.
Wolontariusze byli też z nami na 25-leciu WOŚP, gdzie
przekazaliśmy na licytację jeden z obrazów stworzony podczas integracyjnych warsztatów „Namaluj swój świat”. Dwa
razy na kręgielni w Niku Poznań i hali sportowej w Tarnowie
Podgórnym, gdzie zorganizowaliśmy dla Was imprezę z łukami (arrow-tag).
W podziękowaniu za to, że jesteście i nas wspieracie!
Dziękujemy i widzimy się przy choince, którą w tym roku
będziemy ubierać 3 grudnia w świetlicy w Baranowie w ramach Mikołajek dla Przyjaciela (więcej o tym wydarzeniu na
str. 4). Chcemy stworzyć długaśny łańcuch, złożony z Waszych imion: jedno ogniwo – jedno imię – jeden człowiek.
Bez względu na wiek czy stopień sprawności. Tak, aby każdy,
poczuł sie częścią wielkiej całości, którą razem tworzymy. Zapraszamy naszych sympatyków, wolontariuszy i tych, którzy
chcą do nas dołączyć. To będzie piękna choinka. Symbol przyjaźni, integracji, zrozumienia i miłości, której każdy potrzebuje. Nie tylko w Święta.
~ Maja Stępień – Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno
Na zakończenie wolontariatu, 6 listopada, w Urzędzie
Gminy odbyło się spotkanie z Wójtem Tadeuszem Czajką, który podziękował wolontariuszkom i ich opiekunce
Izabeli Grześkowiak. Marzena i Weronika wręczyły Wójtowi wiklinowe kwiaty, wykonane w Pracowni Wikliniarskiej. Podziękowanie wraz z kwiatami otrzymała także
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat oraz Główny
Specjalista ds. organizacji pozarządowych Monika Mroczkiewicz (która koordynowała wolontariat z ramienia Urzędu). Marzena poczęstowała wszystkich domowymi rogalikami, upieczonymi przez Panią Dębską - mamę Marzeny.
Wolontariuszki Marzena i Weronika zdobyły cenne doświadczenia społeczne i zawodowe, które – mamy nadzieję – wykorzystają w swojej przyszłej pracy.
~ ARz, WTZ

Wolontariat odbył się w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7
Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.
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~ stowarzyszenia

Przed-Andrzejki
przy planszy!

Z

jawisko zwane „planszowym renesansem” rośnie w siłę
– coraz więcej osób siada do gry przy wspólnym stole.
Wpisując się w ten trend kierujemy szeroko zaadresowane zaproszenie do każdego z Was – mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne. Organizujemy bowiem turniej gier planszowych w przed-andrzejkową niedzielę, 25 listopada.
Zapraszamy każdego mieszkańca – małego i dużego.
Przyjdźcie zatem na salę gimnastyczną w GKS Tarnovia w
Tarnowie Podgórnym i sami się przekonajcie, że każdy może
się dobrze bawić. Jeżeli myślisz, że masz za dużo lat na taką
zabawę – przyjdź, a spróbujemy Cię trochę odmłodzić! Jeżeli
boisz się o to, że nie znasz gier – przyjdź, a my wytłumaczymy zasady (obiecujemy, będą proste, ale bardzo ciekawe gry).
Jeżeli Ty się wahasz przyjść, ale znasz kogoś kto byłby chętny
– przyjdźcie razem!
Uczestnicy biorą udział indywidualnie lub rodzinnie. Każdy otrzyma kartę zawodnika, na której wolontariusze Fundacji
będą wpisywali wyniki. Będą nagrody i będziemy mieli ich
wiele, a co! Kolejni sponsorzy już do nas dołączają. W końcu liczy się dobra zabawa oraz Wasz uśmiech i satysfakcja.
A takich i innych emocji podczas gry jest naprawdę dużo.
Krótki rozkład jazdy na 25 listopada:
10.00 – 11.00 witamy wszystkich, rozdajemy karty zawodnikom
10.00 – 13.30 czas dla Was, bawcie się dobrze, zbierajcie
punkty
13.30 – 14.00 zbieramy karty zawodników i wyłaniamy
zwycięzców

Czekamy na Was i gwarantujemy ciekawie spędzony czas.
Do sponsorów nagród dołączyła polska firma wydawnicza
REBEL oraz platforma dystrybucyjna Edu-książka. Projekt
jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne, którą
śmiało nazywamy już Zgraną Gminą.
~ Fundacja Free Time

Co nowego u harcerzy?
Jednym słowem rozwój
W wychowaniu harcerskim chodzi
przede wszystkim o stwarzanie warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju
człowieka we wszystkich obszarach jego
osobowości: duchowym, emocjonalnym,
intelektualnym i fizycznym oraz pomoc
w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie prowadzącego ku spełnieniu człowieka jako osoby ludzkiej.
Ze społeczeństwa i dla społeczeństwa
Harcerki i harcerze z Lusówka są
częścią naszej lokalnej społeczności.
W zdecydowanej większości to młodzi
ludzie, którzy mieszkają tuż obok, wokół nas i dlatego z dumą noszą na swoich mundurach barwy gminy. Angażują
się chętnie w lokalne dziania dla dobra
mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.
Często włączają się i sami inicjują wiele wydarzeń, na przykład obchody Narodowego Święta Niepodległości. Przyłącz się!

Rozwój duchowy
Kształtowanie postawy chrześcijańskiej i poznawanie zasad wiary to nie
tylko poszukiwanie Stwórcy w bliskim
kontakcie z przyrodą, poprzez dotykanie
dzieł stworzenia. Nie tylko umiejętność
dzielenia się wiarą w gronie rówieśników. To przede wszystkim umiejętność
modlenia się i wyznawania na co dzień
zasad etycznych w oparciu o Dekalog
i Prawo Harcerskie. W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o 10.00 znajdziesz
harcerzy na mszy św. w kościele pw.
Św. Rity w Lusówku. Przyjdź i zostań
z nami!
Rozwój fizyczny
Wychowanie w służbie i dla służby to
także dbanie o tężyznę fizyczną, siłę pozwalającą sprostać wyzwaniom i nie zawieść w najważniejszej chwili.
Harcerstwo to pozytywne ukierunkowywanie naturalnej rywalizacji i chęci
sprawdzania się w gronie rówieśników.
21 października harcerze uczestniczyli

w turnieju drużyn leśnych w okolicach
poznańskiej Cytadeli i Starego Miasta.
Po całodziennych zmaganiach i wielu
wyczerpujących zadaniach grupa z naszymi przedstawicielami otarła się o podium i wywalczyła zaszczytne czwarte
miejsce.
Czekamy na Ciebie – razem możemy
więcej!
~ SPHzL
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~ porady

WOŚP – ruszamy

W

tym roku finał odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia. W naszej Gminie główne wydarzenia odbędą się
– podobnie jak w latach ubiegłych – hala OSiR
w Tarnowie Podgórnym. Ale wielkoorkiestrowe
atrakcje planujemy w kilku miejscach (na pewno
będą nowe propozycje!). Dokładny plan naszego
grania zaprezentujemy w grudniowej „Sąsiadce-Czytaj” i w styczniowej „TarNowej Kulturze”.
Szefową tarnowskiego Sztabu jest Barbara Wypuszcz (tel.
61 8959 303). Wolontariuszami opiekuje się Dorota Błoch (tel.

61 8959 233) – uwaga: wolontariusze
z naszych gminnych szkół powinni
kontaktować się ze szkolnymi koordynatorami WOŚP. Już przyjmujemy fanty, przedmioty, vouchery i inne propozycje na loterię i licytacje, a także książki do
Kącika Wędrującej Książki – w tych sprawach prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik,
tel. 61 8959 264 lub 606 756 290.
Zagrajmy razem – koniecznie!
~ ARz

Zawsze piękne usta

M

iękkie, jędrne i zdrowe usta to symbol zmysłowości i atrakcyjnego wyglądu, dlatego każda z nas marzy
o tym, by jej usta właśnie takie były. Jak osiągnąć więc efekt ponętnych i pięknych ust?
Miękkie i piękne usta.  Każda z nas pragnie
mieć piękne i  usta. Dobrze jednak wiem, że
na ich wygląd wpływa wiele czynników,
a w tym także i mroźna pogoda. Zimą
skóra naszych ust jest o wiele bardziej
narażona na pierzchnięcie, pękanie
i zaczerwienienia. Co więc zrobić,
aby nasze usta były zawsze wypielęgnowane i naturalnie piękne?
Masaż ust, aby poprawić krążenie
krwi w wargach dobrze jest co jakiś
czas wykonać masaż ust. Możesz użyć
do tego szczoteczki do zębów. Pocieraj nią delikatnie wargi okrężnymi ruchami (tak jakbyś myła zęby z zamkniętymi
ustami). Masuj w ten sposób przez około
2-3 minuty. Następnie zmocz palce zimną
wodą i delikatnie, opuszkami palców „poklepuj” wargi. Podczas tego zabiegu powinnaś odczuwać mrowienie ust. To oznaka szybszego krążenia krwi.
Peeling. Zmieszaj jedną łyżeczkę miodu
z gruboziarnistą solą oraz olejem z oliwek.
Taką mieszankę wmasuj palcami w skórę ust.
Sól sprawi, że staną się gładsze, zaś mód oraz
olej nawilża je i odpowiednio odżywią. Jeśli jednak masz na ustach pęknięcia czy zaczerwienienia, to zamiast soli użyj cukru. Peeling powtarzaj
dwa razy w tygodniu.
Maseczka upiększająca, 1 łyżeczkę twarogu
zmieszają z łyżeczką miodu. Taką maseczkę nanieś na usta i pozostaw na 10 minut. Po tym czasie
zetrzyj maseczkę wacikiem i przemyj usta letnią
wodą. Dzięki temu usta staną się miękkie i odżywione.
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Produkty anti-aging. Masz delikatne zmarszczki
wokół ust? Są one wywołane wiekiem, nagłą utratą wagi albo zbyt małym nawilżeniem skóry. Zacznij więc używać kremów anti-aging, które są dostosowane do wrażliwej skóry wokół ust.
Maseczka zamiast kremu. Nie chcesz używać
jeszcze kremów przeciwzmarszczkowych? Możesz więc użyć zwykłego kremu nawilżającego,
który posłuży Ci jako maseczka. Nałóż jego grubą warstwę na skórę wokół ust i pozostaw na 30
minut. Po tym czasie resztkę kremu, która się nie
wchłonęła rozsmaruj na całej twarzy.
Nie oblizuj! To jest jak zaczarowany krąg. Jak
tylko poczujemy, że nasze usta stają się suche,
zwilżamy je językiem, a to tylko powoduje dalsze
wysychanie naskórka. O wiele lepiej jest użyć balsamu do ust.
Balsam zawsze pod ręką. Najlepiej miej przy sobie nawet kilka balsamów do ust. Jeden w torebce,
a drugi w kieszeni płaszcza. Jednak zawsze zwracaj uwagę na zawartość fenolu, który kwasem wysuszającym. Im go mniej, tym lepiej.
Trik z make-upem. Kontur ust obrysuj konturówką w cielistym odcieniu. Następnie delikatnie
rozetrzyj narysowaną linię. Usta natychmiast staną
się pełniejsze i nabiorą ładnego kształtu. O piękny
i naturalny kolor zadbają zaś tonujące balsamy do
ust.
Gimnastyka ust. Wygładzi ona zmarszczki,
zwiększy elastyczność naskórka oraz napięcie
skóry, co wpłynie na jej ujędrnienie. Jednym z takich ćwiczeń jest poklepywanie ust koniuszkami
palców (tak jak podczas masażu). Zwiększa to
ukrwienie. Ponadto wypowiadaj też na głos litery
A, E, I, O, U. Podczas tego ćwiczenia dokładnie,
a nawet i karykaturalnie otwieraj usta i układaj je
zgodnie z wypowiadanymi literami. To ćwiczenie nie tylko poprawia dykcję, ale także wpływa
na poprawę wyglądu ust.
~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Afisz

~ gok
Kabaret Nowaki w programie „Śmiechokalipsa”
piątek, 17 listopada godz. 17.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 49 zł

Łąki Łan, Brodacze Live Act - koncert
sobota, 18 listopada godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 30 zł

Jesienne Święto Pieśni
niedziela, 19 listopada godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Wszyscy moi mężczyźni”
niedziela, 19 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Konkurs recytatorski „Wierszowany listopad”
niedziela, 26 listopada godz. 10, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kacper i Emma jadą w góry”
niedziela, 26 listopada godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Ach, śpij kochanie”
niedziela, 26 listopada godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Operetka „Paryski romans” Teatru Muzycznego Iwia
sobota, 2 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 25 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 3 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Premiera spektaklu „Zabawka 2” Teatru Tańca Sortownia
sobota, 9 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

III Jarmark Bożonarodzeniowy
niedziela, 10 grudnia godz. 11.30-18, namiot przy Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 10 grudnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze
niedziela, 10 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Premiera spektaklu „Mieszczanin szlachcicem” grupy Komediantów
piątek, 15 grudnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.
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~ biblioteka ~ gok

INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W

październiku odbyły się 69 już Międzynarodowe Tragi Książki we Frankfurcie nad Menem.
To największe światowe targi książki, w których
uczestniczyło 7 300 wydawców z ponad 100 krajów, ponad
255 tys. gości, 180 autorów i 40 tys. zaprezentowanych tytułów.
Wydarzenie otworzyła kanclerz Niemiec i prezydent Francji (bo Francja w tym roku była gościem honorowym targów).
Na targach promuje się nowości wydawnicze z całego świata,
książki nominowane do nagród literackich i autorów, tych znanych i tych zaczynających karierę pisarską. W targach uczestniczyli również polscy autorzy i polskie wydawnictwa. Wnioski z międzynarodowych, jednych z największych na świecie
targów są jednoznaczne, pocieszające i zasługujące na uwagę:
wraca papier, czyli: książka papierowa górą. Wzrasta zainteresowanie klasyczną książką, pięknie i interesująco wydaną,
spada sprzedaż e-booków, jak wynika z wszystkich badań rynku wydawniczego i statystyk. To, jak pokazują badania, wynik
zmęczenia ciągłym patrzeniem w ekrany.
AKTUALNOŚCI, czyli najnowsze informacje z Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym: Popularny dziennikarz,
podróżnik, fotoreporter, autor ciekawych książek, reportaży
(„Moje Indie”, „Planeta według Kreta”, „Mój Madagaskar”,
„Polska według Kreta”, „Mój Egipt. Przygoda nie pyta o adres” i ostatniej książki „W Ziemi Świętej”), a także albumów
i filmów dokumentalnych JAROSŁAW KRET gościł w paź-

dzierniku w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym. To
właśnie podróż do Ziemi Świętej przez Jerozolimę i Izrael odbyli czytelnicy na październikowym spotkaniu, połączonym
z pokazem multimedialnym. Interesujące spotkanie, dużo motywacji i inspiracji z książki i wrażeń autora do podróżowania
i zwiedzania, jednego z najciekawszych zakątków świata. Bo
i spotkania autorskie, szczególnie z doświadczonym podróżnikiem jak nasz gość, i podróże inspirują i motywują do działania.
Dzięki staraniom Biblioteki, również w październiku, dzieci
(i nie tylko) miały możliwość spotkania, porozmawiania, zdobycia autografów jednej z najpopularniejszych polskich autorek i ilustratorek, laureatki wielu nagród, autorki książek tłumaczonych na wiele języków – JOANNĄ OLECH. Książki
jej autorstwa znają dzieci nie tylko w Polsce, a rewelacyjna
„Dynastia Miziołków” zachwyca dzieci niezmiennie od wielu
już lat nie tylko polskich czytelników.
Dzieci do czytania książek można zachęcać w różny sposób, ale nic tak nie motywuje jak rodzic czytający i obecność
książek w domu. I oczywiście możliwość wypożyczania książek (oczywiście za darmo) z BIBLIOTEKI. Przyjazne, kolorowe wnętrza, duży wybór książek o różnej tematyce, pięknie
i ciekawie wydane książki, dużo książek obrazkowych, pięknie ilustrowanych, to powody, dla których warto zapisać dzieci do BIBLIOTEKI i przyzwyczaić do kontaktu z książką od
najmłodszych lat.
~ I.B.

Ostatnie dni na dostarczenie prac

J

uż tylko kilka dni pozostało na zgłaszanie swoich propozycji w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną. W
biurze GOK „SEZAM” przyjmujemy je do poniedziałku,
20 listopada. Tydzień później najlepsze prace trafią na wystawę w Galerii w Rotundzie.
Zobaczymy tam kilkanaście wyróżnionych prac. Zwycięska
nie tylko zawiśnie na wystawie, ale zostanie wydrukowana
jako oficjalna kartka świąteczna GOK „SEZAM” i rozesłana
do naszych przyjaciół i partnerów. Autor lub autorka najlep-

szego projektu może liczyć na nagrodę, podobnie jak osoby,
które zdobędą wyróżnienia.
Przypominamy, że prace mogą być wykonane w dowolnej
technice, ale ich rozmiar nie powinien przekroczyć formatu
A4. Premiowane będą kreatywność, pomysłowość w zakresie
techniki i kompozycji. Do zabawy zapraszamy dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych. GOK „SEZAM” nie zwraca
nadesłanych prac.
~ Jarek Krawczyk

Wyrecytują poezję i prozę

D

oroczny powiatowy konkurs recytatorski „Jesienna
zaduma” tym razem nie odbędzie się. Zamiast gminnych eliminacji do tej imprezy GOK „SEZAM” zaproponował gminny konkurs „Wierszowany listopad”. Wezmą
w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Przewodniczącą konkursowego jury będzie zastępca dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu i instruktorka przeźmierowskiej grupy projektu „Teatr w każdej wiosce” – Katarzyna
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Grajewska. To ona przyzna nagrody i wyróżnienia najlepszym
recytatorom w naszej Gminie. Podzieleni będą oni na 3 kategorie wiekowe dla klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII i gimnazjów.
Zapraszamy na spotkanie z poezją i prozą w niedzielę, 26
listopada, o godz. 10 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Z Paryża do Przeźmierowa

P

erypetie polskich śpiewaków,
Antoniny i Edwina, śledzić będą
widzowie operetki „Paryski romans”. Spektakl teatru Iwia zobaczymy
w Centrum Kultury Przeźmierowo w
sobotę, 2 grudnia. Bilety rozchodzą się
błyskawicznie.
Jak zapewniają twórcy, „Paryski romans” to pełna niespodzianek opowieść

z pogranicza komedii i dramatu, w której uczestnictwo powoduje, że życie nabiera kolorów. To operetkowy romans,
w którym miłość bierze górę nad rozsądkiem, a zakończenie wszystkich zaskakuje.
Jednocześnie jest to skarbnica operetkowych i klasycznych przebojów.
Usłyszymy takie szlagiery jak „Wilia”,
„O sole mio”, „Ach, kobietki”, „Kocham Paryż” i wiele innych.
Za scenariusz i reżyserię spektaklu odpowiada Izabela Witwicka, kierownictwo
muzyczne objął Wiesław Murzański,
a choreografię opracowały Izabela Witwicka i Anna Kaczmarek.
Bilety na „Paryski romans” w cenie
25 zł można kupować w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku w godz. 15-20). Sprzedaż online
prowadzi serwis Bilety24.pl.


~ Jarek Krawczyk
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niektórymi prezentami świątecznymi warto poczekać
do 10 grudnia. Wtedy to właśnie odbędzie się w Przeźmierowie III Jarmark Bożonarodzeniowy. Od 11.30 do
18 na odwiedzających czekać będą nie tylko liczne stoiska, ale
i sporo dodatkowych atrakcji.
Tym razem wszystko wydarzy się w wielkim namiocie usytuowanym na parkingu przeźmierowskiego Centrum Kultury.
Na straganach nie zabraknie rękodzieła, dekoracji i rozmaitych
przysmaków. Dzieci i dorośli będą mogli nauczyć się wielu
ciekawych rzeczy na warsztatach plastycznych. Świąteczny
nastrój podkreśli natomiast żywa szopka z prawdziwym osiołkiem. Rozstrzygnięty zostanie konkurs na choinkową ozdobę,
a mieszkańcy i goście jarmarku wspólnie ubiorą choinkę. Nie
zabraknie oczywiście występów artystycznych.
Wizytę na Jarmarku warto połączyć także z seansem kinowym: o godz. 12.30 w Kinie Zielone Oko wyświetlony zostanie film dla dzieci, a o 18, tuż po zakończeniu imprezy –
film dla dorosłych. Więcej szczegółów znaleźć będzie można
w grudniowym wydaniu TarNowej Kultury, na stronie www.
goksezam.pl i profilu GOK „SEZAM” na Facebooku.
~ Jarek Krawczyk
listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |
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Jesienne Święto Pieśni
C
hóry z Dopiewa, Dusznik, Poznania i Tarnowa Podgórnego wystąpią podczas tegorocznej edycji Jesiennego
Święta Pieśni. Gośćmi specjalnymi imprezy będą także Zbigniew Małkowicz, twórca pop-oratorium „Miłosierdzie
Boże” oraz jego małżonka, solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu – Marzena Małkowicz.
Chór „Bel Canto” Gminy Dopiewo założony został w styczniu 2004 roku. Liczy 25 członków. Od początku jego dyrygentką jest Elżbieta Węgielewska. W repertuarze zespołu znaleźć można m. in. kolędy i pieśni religijne, pieśni patriotyczne,
ludowe, a także muzykę dawną i klasyczną. Regularnie koncertuje w gminie Dopiewo, występował na Litwie, we Francji,
we Włoszech, na Ukrainie, w Czechach i w wielu miastach
Polski.
Kolejnym wykonawcą Jesiennego Święta Pieśni będzie chór
„Halka” z Dusznik. Powstał on w 1947 roku na gruzach dwóch
przedwojennych chórów: „Lutni” i „Cecylii”. W ciągu 70 lat
działalności zespół dał setki koncertów, biorąc udział w wydarzeniach o randze lokalnej i międzynarodowej. W swoim
repertuarze posiada pieśni nawiązujące do tradycji ludowej,
pieśni patriotyczne i kościelne. Dyrygentem zespołu jest Jarosław Wojtecki.
Podczas imprezy zaśpiewa także Chór Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z Poznania. Zespół powstał w
2003 roku, a jego dyrygentem jest dr Maciej Grosz. W repertuarze dominuje muzyka religijna i pieśni patriotyczne. Zespół
tworzy 30 śpiewaków.
Podczas Jesiennego Święta Pieśni nie może oczywiście zabraknąć gospodarzy – Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego. Działający obecnie w GOK „SEZAM” zespół powstał
w Tarnowie Podgórnym w 1921 roku. Śpiewa w nim 38 osób.
Wśród utworów, które wykonują są pieśni patriotyczne, opra-
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cowania melodii ludowych, utwory różnych stylów i okresów
muzycznych, muzyka sakralna i kolędy oraz pieśni współczesne i popularne tematy filmowe. Zespół koncertuje w Wielkopolsce, zapraszany był na występy także za granicę: do Niemiec, na Litwę i na Węgry. Dyrygentem chóru jest Szczepan
Tomczak.
Zaproszenie na Jesienne Święto Pieśni przyjęła również
Marzena Małkowicz. Solistka i aktorka od 1984 roku pracowała w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, od 1994 w
Teatrze Syrena. W 1995 została solistką Teatru Muzycznego,
gdzie występuje do dziś. Artystka znakomicie czuje się też w
lżejszym repertuarze, wykonując piosenki 20-lecia międzywojennego, piosenkę francuską i współczesną muzykę rozrywkową. Od 2003 roku występuje także w Zespole Muzyki Sakralnej „Lumen”.
Akompaniować będzie jej mąż, Zbigniew Małkowicz, dyrygent, kompozytor, aranżer i pianista. Jest on absolwentem
Akademii Muzycznej w Warszawie w zakresie dyrygentury
symfoniczno-operowej. W latach 1986-1994 był dyrygentem
Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, w latach 19972000 pełnił funkcje dyrygenta i aranżera w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, a w latach 1998-2002 – także w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu. W 2007 roku rozpoczął
pracę w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu. Jest współzałożycielem, kierownikiem muzycznym Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen”. Płyty z jego muzyką rozeszły się w ilości ponad 220 tysięcy egzemplarzy.
Wszystkich miłośników muzyki chóralnej zapraszamy do
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 19 listopada o godz. 15. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Komedianci wystawiają Moliera

P

o udanej, ubiegłorocznej premierze
spektaklu „Damy i Huzary”, grupa
przeźmierowskich komediantów
pod kierownictwem Bogdana Żyłkowskiego zaprasza na kolejne przedstawienie. Tym razem wielopokoleniowa grupa
teatralna wystawi spektakl „Mieszczanin
szlachcicem” Moliera.
- To historia tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy chce się przystroić w cudze piórka. Opowieść o tym, jak śmieszne rzeczy z tego wynikają. Przy okazji to
kolejny spektakl, w którym ogląd świata
jest potraktowany żartobliwie, z przymrużeniem oka – twierdzi reżyser spektaklu Bogdan Żyłkowski.
Jak zapowiada, widzowie mogą liczyć
na zabawę formą i nowoczesną interpretację klasycznej komedii. W spektaklu
wykorzystany będzie m. in. teatr cieni
oraz multimedia, które pełnić będą bardzo ważną rolę. Podobnie jak scenografia i kostiumy, które na potrzeby spektaklu stworzyła Agnieszka Gierach, oraz
muzyka skomponowana przez Joannę
Waluszko. Najważniejszą rolę pełnić

będą jednak aktorzy – uzdolnieni aktorsko mieszkańcy naszej gminy.
Na spektakl „Mieszczanin szlachcicem” zapraszamy do Centrum Kultu-

ry Przeźmierowo w piątek, 15 grudnia
o godz. 19. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

Druga część bajki Sortowni

P

o zeszłorocznym debiucie dzieci i młodzieży ze Szkółki Teatru Tańca Sortownia i zaprezentowaniu przez nie
spektaklu „Zabawka”, nadszedł czas na kontynuację tej
tanecznej bajki. W realizacji tej, podobnie jak w ubiegłorocznej pierwszej części, będą brali udział także starsi tancerze
Sortowni, którzy wesprą młodych artystów w ich scenicznych
działaniach.
- To wspólne ich zaangażowanie dodawało ciągle nowych
bodźców do kreatywnego spoglądania na swoją pracę i kształtowanie formy tego spektaklu. Miło było obserwować jak twórczy są ci młodzi tancerze i jak chętnie eksperymentują z zadaną im materią. Mamy nadzieję, że docenicie Państwo ich
twórczy wkład w realizację tego projektu – opowiada o pracach nad spektaklem „Zabawka cz. 2” jego reżyser i choreograf, Piotr Bańkowski.
„Nie wszystko, co widzimy to prawda, a czego nie potrafimy ogarnąć rozumem – nie istnieje” – ten cytat przyświecał pierwszej części spektaklu. Jak zauważa Piotr Bańkowski,
był on punktem do licznych dyskusji, jakie toczyły się między
jego widzami. – Każdy widz, niezależnie od wieku rozumiał to,
co zobaczył na scenie na swój sposób. Osiągnęliśmy zatem zamierzony przez nas cel. Czy i tym razem nam się to uda? Mam
nadzieję, że tak – dodaje opiekun grupy.
Warto przypomnieć, że współpracę z GOK „SEZAM” rozpoczął on od prowadzenia zespołu tanecznego Free Steps.

W 2011 roku połączył się on z poznańskim Teatrem Tańca
Zakręconego, tworząc nowy zespół – Teatr Tańca Sortownia.
Grupa od samego początku postawiła sobie wysoko poprzeczkę, przygotowując co najmniej jedną premierę w każdym sezonie. Spektakle Sortowni wystawiane były na prestiżowych
festiwalach tanecznych w Kielcach i Wodzisławiu Śląskim,
zespół występował także w Teatrze Wielkim i Auli Artis w Poznaniu oraz na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Ostatnia
premiera starszego zespołu – „Kontrasty-My” miała miejsce
w październiku w Centrum Kultury Przeźmierowo. W ubiegłym roku obok starszych tancerzy ćwiczyć zaczęli ich młodsi koledzy ze Szkółki Tańca. Udana premiera „Zabawki” daje
nadzieję, że także druga część spektaklu wywoła aplauz publiczności.
Na przedstawienie „Zabawka cz. 2” zapraszamy do Centrum Kultury Przeźmierowo w sobotę, 9 grudnia o godz.
18. Aby znaleźć się na widowni, należy zdobyć bezpłatne zaproszenie. Można to zrobić od 15 listopada w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz.
9-15) oraz w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20).
~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka w Przeźmierowie

Przedstawienia Jesienne

A

ch jesień, jesień… barwna i słoneczna, czasem szara
i deszczowa… A w przedszkolu – bardzo kolorowa!
Naszą „Grę w kolory” rozpoczęliśmy od Dnia Pomarańczowego – ta iście jesienna barwa rozweseliła nasze przedszkole i dała nam wiele radości, a pachnące pomarańcze turlały się tego dna po stolikach i trafiły do pysznej sałatki. Taki
kolorowy dzień był świetnym urozmaiceniem codziennych
zmagań dzielnych dzieciaków.
Jesień w pełni, więc nadeszła pora na uroczyste Pasowanie Przedszkolaków. Zgodnie z tradycją „Chatki Kubusia Puchatka” w październiku każda grupa wystawiła Przedstawienie Jesienne. Zaprosiliśmy rodziców, pięknie się przebraliśmy
i wystąpiliśmy najpiękniej jak tylko można. Starszacy i Średniacy wyśpiewali i wyrecytowali pouczające teksty o zdrowym żywieniu, jako że jesień obfituje w dary ogrodu, sadu
i lasu, dzieci świetnie się na tym znają i doskonale wiedzą jakie witaminy czerpiemy z poszczególnych produktów. Maluszki pokazały rodzicom to, czego nauczyły się od początku
roku przedszkolnego, a było tego bardzo dużo. Od początku
września brały udział w licznych zajęciach dodatkowych: muzycznych, językowych, matematycznych, plastycznych, ruchowych i wielu inicjatywach. Mogły wraz z rodzicami obejrzeć bardzo pouczające i ciekawe przedstawienie teatralne
„Wybierz nr 112”, brały udział w koncertach przedszkolnego
Klubu Małego Muzyka, świętowały na polanie Dzień Latawca, gościły strażaków, poznały zawód ratownika wodnego. Na
początku października dzieci wyjechały na wycieczkę z okazji

Święta Pieczonej Pyry do Traperskiej Osady w Bolechówku
oraz Alpakolandu w Klotyldzinie. Wszystkie dzieciaki angażowały się też w różne akcje, np. Góra Grosza i Cała Polska
Czyta Dzieciom. O tym wszystkim traktowały piękne Jesienne Przedstawienia. Po występie dokonaliśmy uroczystego
pasowania na przedszkolaka, najmłodszych podopiecznych.
Rodzicom dziękujemy za wizytę i piękne przebranie dzieci,
a Ciociom za wspaniałe przygotowanie występów. Wszystkim
życzymy łagodnej i słonecznej jesieni!
~ Ewelina Sobańska

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Święto Niepodległości

U

roczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości odbył się również w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym. 8 listopada dzieci z klasy 5a wraz z kolegami i koleżankami z klasy 3b przygotowały krótkie przedstawienie
słowno-muzyczne, ukazujące walkę Polaków na przestrzeni
123 lat o wolną Polskę.
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Uczestnicy apelu mogli przyjrzeć się wydarzeniom z historii
naszej Ojczyzny i posłuchać pieśni patriotycznych obrazujących życie Polaków od rozbioru Polski przez powstania narodowowyzwoleńcze aż do chwili odzyskania niepodległości.
Nauczyciel historii
~ Magdalena Matwiej

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Baranowie

Szkolny Festiwal Off Cinema w Baranowie

D

la miłośników kina jesień to czas premier filmowych.
Poznańscy widzowie dodatkowo w październiku mają
okazję do spotkania z filmem dokumentalnym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych
Off Cinema, odbywającym się od ponad dwudziestu lat w Poznaniu.
Festiwalową atmosferę mieli okazję poznać uczniowie klas
trzecich gimnazjum w Baranowie podczas spotkania z Emi
Buchwald, laureatką ubiegłorocznego festiwalu oraz jurorką
tegorocznej edycji, oraz Mikołajem Jazdonem, dyrektorem festiwalu.
Tym wydarzeniem, które odbyło się 20 października, zainicjowaliśmy Szkolny Festiwal Off Cinema, którego zamierzeniem jest stworzenie forum dyskusyjnego poświęconego filmowi dokumentalnemu.
Piątkowy poranek wypełniła projekcja filmu „Nauka” w reżyserii Emi Buchwald oraz ożywiona dyskusja wywołana
obejrzanym obrazem. Okazało się, że niemal każdy z obecnych ma w pamięci doświadczenia związane z recytacją wierszy w szkole, a przywołanie ich może sprowokować do debaty
na temat szkoły, rodziny, roli ucznia i nauczyciela.

Nie mogło również zabraknąć pytań związanych z kulisami
realizacji filmu i drogą zawodową młodej reżyserki. Relacje
uczestników tej niezwykłej lekcji świadczą o tym, że ich wiedza i świadomość na temat warsztatu pracy reżysera i filmu
dokumentalnego nabrały nowej jakości.
Serdecznie dziękujemy Emi Buchwald i Mikołajowi Jazdonowi za poświęcony nam czas, a czytelników zachęcamy do
obejrzenia filmu „Nauka”.
~KM

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę mnożenia znają

Kolorowo – kanapkowo

T

akie hasło przyświecało organizacji VII Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie. 29 września w konkursie na mistrza tabliczki mnożenia wzięła udział
niemal cała społeczność szkolna. Do rozwiązywania zadań
przystąpili nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Każdy,
niezależnie od wieku, chciał zdobyć Certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Udało się najlepszym. Gratulujemy!
~Olga Kubacka

P

aździernik to miesiąc niezwykłych kolorów, jakie pojawiają się na liściach drzew. Jednakże dzieci w naszej
świetlicy udowodniły, że jesienią kolorowo może być
także na naszych talerzach! W konkursie „Kolorowo – Kanapkowo” Świetliki przygotowywały w domu jedyne w swoim
rodzaju kanapki, przynosiły je do świetlicy, a wychowawczynie robiły im zdjęcia. Pod koniec miesiąca wszyscy czekali
z niecierpliwością na ogłoszenie wyników… Jednakże każda kanapka była tak niezwykła i niesamowita, że wybór był
bardzo trudny, dlatego nagrodzone zostały wszystkie kanapki!
Mamy nadzieję, że zabawa przy ich przygotowywaniu była
równie pyszna jak ich wygląd. 
Ze smacznym pozdrowieniem:
~ Wychowawcy świetlicy
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Dzień uśmiechu

Ś

miech to zdrowie, nie trzeba nikomu tego przypominać. Śmiać
lubią się wszyscy: duzi i mali,
dorośli i dzieci, uczniowie i nauczyciele. Dlatego w Międzynarodowy Dzień
Uśmiechu, który przypadał w tym roku
9 października w naszej szkole zapanowała iście karnawałowa atmosfera. Aby przypomnieć wszystkim, że
śmiech jest dobrym lekarstwem na każde smutki przebieraliśmy się i robiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Zasada obowiązywała jedna: im śmieszniej tym
lepiej. Nie zabrakło więc kolorowych
peruk, kapeluszy, świecących opasek
a nawet całych strojów. Ograniczała
nas tylko własna pomysłowość.
~ Zespół ds. Patrona

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Z życia świetlicy szkolnej w Lusówku

Ś

wietlica szkolna to czas wspólnej zabawy ze swoimi rówieśnikami, miejsce w którym mimo gwaru,
dzieci lubią spędzać czas na wspólnych rozmowach,
grach, odrabianiu prac domowych niejednokrotnie z pomocą wychowawców świetlicy. Wykonywanie zadań w grupach
sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania
emocji oraz współdziałania.

W naszej świetlicy dużo czasu spędzamy na zabawach ruchowych na świeżym powietrzu: grach w piłkę nożną, w kosza, grach zespołowych, zabawach ze skakanką – to czas
bezcenny, czas szczęśliwego, beztroskiego dzieciństwa.
Świetlica również podróżuje, np. w październiku grupa dzieci wyjechała na wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu na warsztaty „Jak Pani Jesień gubi swoje liście”.
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16 października odwiedził nas Teatr z Krakowa z przedstawieniem „Latający kufer” – podczas spektaklu dzieci były
zapraszane przez aktorów do wspólnej zabawy, co było niesamowitym przeżyciem, a dla niektórych próbą przełamania
własnej nieśmiałości.
24 października w świetlicy obchodziliśmy Światowy
Dzień Origami. Nauczyciele z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przedstawili w jaki sposób można nauczyć się nowych modeli tworzenia orgiami – techniki, która ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz
wykonywanie zadań według ściśle określonej kolejności.
~ Liliana Nowak, Danuta Filipiak

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzień Patrona – Święto KEN
O
d kilku lat Dzień Patrona naszej szkoły obchodzony
jest 14 października. W tym roku, wzorem Arkadego
Fiedlera – wielkiego podróżnika i miłośnika przygód
– odbyliśmy podróż po największych stolicach świata (i nie
tylko). W Sydney dotykaliśmy prawdziwej skóry kangura,
a także sprawdzaliśmy, jak działa bumerang. W Nairobi wykonywaliśmy masajski makijaż, uczyliśmy się piosenki „Jumbo bwana”, graliśmy na bębnach. W Londynie złożyliśmy wizytę królowej Anglii. Paryż przywitał nas nastrojową muzyką
i croissantami. Zwiedzaliśmy też Barcelonę, Reykjavik, Seul,
Ateny, Nowy Jork, Limę. W każdym mieście mieliśmy okazję skosztować tradycyjnych potraw, poznać jego tajemnice,
zobaczyć prawdziwe, przywiezione z zagranicznych wojaży
eksponaty (lalki, instrumenty, nakrycia głowy, stroje, maski),
odbyć spacer ulicami miast dzięki makietom, wystawom, prezentacjom, gazetkom.
Dzień Patrona to także Święto KEN. Z tej okazji uczestniczyliśmy w uroczystej, choć nieco nietypowej akademii.
W tym dniu uczniowie zamienili się rolami z nauczycielami,
którzy, trzymając w ręce tajemnicze bilety, odbyli niezwykłą
wycieczkę. Trasa biegła przez stacje: Mądra Głowa, Sprawne
Ręce i Nogi, Zgaduj Zgadula, Artystyczna, Ordery. Po wyjściu z pociągu belfrowie byli wywoływani do tablicy. Odpowiadali na skomplikowane pytania, wykonywali ćwiczenia
gimnastyczne, pokazywali swój talent plastyczny. Serdecznie
dziękujemy uczniom i opiekunom Samorządu Szkolnego za
dostarczenie nam niezwykłych wrażeń.

Arkady Fiedler to niezwykła postać, która z pewnością
dla wielu jest autorytetem. Wartości, które przekazał nam –
współczesnym, to przede wszystkim: hart ducha, zamiłowanie
do przyrody i przygody, chęć odkrywania świata i pogłębiania wiedzy. Z pewnością nasi uczniowie będą naśladować tego
wielkiego człowieka, kierując się słowami hymnu szkolnego:
„Podróżnikiem chciałbym zostać, jak Arkady wielkim być,
jego życie, jego postać, moim wzorem jest od dziś”.
~ Aleksandra Filipek

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Ślubowanie pierwszoklasistów
6
października był dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie szczególny. To właśnie wtedy
odświętnie ubrani przybyli na spotkanie, by złożyć ślubowanie. Na sztandar szkoły przyrzekali pilnie się uczyć, godnie
reprezentować szkołę oraz kochać swoją Ojczyznę. Dyrektor
Renata Duszczyk symbolicznym gestem, przy pomocy wielkiego pióra, przyjęła pierwszaków do grona uczniów naszej szkoły.
Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych
władz. Koło teatralne pod opieką K. Majki-Chojnickiej uświetniło spotkanie swoim ciekawym występem. Dzieciom towarzyszyli, jak zawsze we wszystkich ważnych momentach życia, kochani rodzice i bliscy. Uczniowie z trzech oddziałów klas
pierwszych otrzymali kosze słodkości oraz kolorowe dyplomy
i bardzo przydatne teczki, w których będą gromadzić świadectwa ukończenia kolejnych etapów nauki. Prezenty ufundowała
Rada Rodziców.
Na koniec każda klasa stanęła do pamiątkowego zdjęcia. Po
oficjalnej części uroczystości jej bohaterowie udali się do klas,

by tam, przy małym poczęstunku, jeszcze przez chwilę rozkoszować się początkiem szkolnego życia. 
~M. Zimna
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Dzień Chleba

Smak chleba, którym dzielimy się wspólnie, nie ma sobie równego
Antoine de Saint-Exupery
akże wymowna staje się owa myśl w obliczu głodu na świecie, dotykającego szczególnie dzieci. Trudno uwierzyć, że
w XXI wieku co pięć sekund z głodu umiera jedno dziecko,
a dziennie dwadzieścia tysięcy!
Jako placówka promująca zdrowie i zdrowy styl życia staramy się zminimalizować przerażające statystyki. Dlatego podejmujemy najróżniejsze działania wpisane w program wychowawczo-profilaktyczny. Uczymy szacunku, szeroko rozumianej
empatii, wrażliwości do wartości bezcennych. Poza udziałem
w wielu akcjach charytatywnych i niesieniem pomocy innym,
nie tylko w kraju, ale i na świecie, tradycją naszej szkoły stał
się Dzień Chleba. Na przestrzeni lat nabrał już wymiaru symbolicznego w różnych aspektach. Przede wszystkim łączy ze sobą
przy stole całą społeczność uczniowską, wraz z rodzicami i nauczycielami oraz zaprzyjaźnionymi piekarniami.
Każdy kolejny rok niesie ze sobą nowe pomysły, a tym samym wzbogaca nasze szkolne święto. Wystawy „Od ziarenka
do bochenka”, pokazy multimedialne o ciężkiej pracy rolnika,
młynarza, piekarza, zagadki, rebusy, możliwość poznawania
narzędzi, sprzętów, foremek, łopat używanych przez rolników,
młynarzy, piekarzy i piekarnie, poznawanie różnorodności faktur i struktur oraz wartości odżywczych mąk i ziaren za pomocą
zmysłów wzroku dotyku i węchu, filmy związane tematycznie
z powstawaniem chleba, są nie tylko praktyczną lekcją, ale nade
wszystko wspaniałą i niezapomnianą zabawą! Zapach pieczywa

J

i klimat wspólnej radości podczas degustacji bezcennego chleba
podawanego z domowymi konfiturami wprowadzają nas w magię świąt już 18 października.
Priorytetowym przesłaniem Dnia Chleba jest idea dzielenia się nim w obliczu głodujących na świecie dzieci. Pragniemy
także, aby młode pokolenie doceniało dar chleba – bogactwo,
którego nam na szczęście nie brakuje.
Przy okazji ogromnie dziękujemy piekarniom, które co
roku wspierają podejmowane przez nas działania i ofiarują nam
ogromne ilości pieczywa! Wśród nich są: Cukiernia Camargo,
Piekarnia - Cukiernia Nowaczyk, Piekarnia Zofia Zander, Piekarnia Piotr Łakomy oraz Małgorzata Raciborska.
Za rok kolejne święto. Już nie możemy się doczekać. Jednocześnie zwracamy się z apelem szanowania chleba i doceniania go każdego dnia.
M~ Magdalena Mieloch

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Nasze pierwszaki bezpieczne na drodze

B

ezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas sprawą
kluczową. Od początku edukacji uczymy je, jak postępować w sytuacji zagrożenia. Przez cały wrzesień
i październik, przy różnych okazjach utrwalaliśmy z dziećmi zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwieńczeniem tematu był dzień uroczystego wręczenia kamizelek
odblaskowych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Komendy Policji, Straży Gminnej i Ochotniczej
Straży Pożarnej.
20 października dzieci przyszły do szkoły elegancko ubrane i niecierpliwie oczekiwały naszych gości. Atmosfera
uroczystości była bardzo przyjemna dla dzieci i pierwszaki
chętnie odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa.
Wszystkie odpowiedzi były poprawne i dzieci zasłużyły na
nagrodę w postaci kamizelek odblaskowych.
W podziękowaniu za kamizelki dzieci przygotowały krótki program artystyczny. Pięknie zaśpiewały i zatańczyły do
piosenki o przepisach ruchu drogowego. Dzięki temu, żaden
uczeń nie zapomni już o konieczności jeżdżenia w foteliku,
zapinaniu pasów i zakładaniu kasku rowerowego!

~ Agnieszka Dykiert, Anna Gąsiorowska

46

| sąsiadka~czytaj | listopad 2017

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Tydzień z tabliczką mnożenia

T

abliczka mnożenia opanowała naszą szkołę w ostatnim
tygodniu września. Korytarze i sale lekcyjne ozdobiły
przygotowane przez uczniów pomysłowe plakaty: z jesienną i zimową tabliczką mnożenia, z tabliczką mnożenia
unoszącą się na morskich falach, z łąką pełną roślin kwitnących tabliczką mnożenia, z pięknymi krajobrazami, drzewami
i ptakami z tabliczką mnożenia… oraz wiele innych.
W czasie przerw uczniowie odbywali matematyczne spacery po szkolnych korytarzach, zapoznawali się z plakatami i zagadkami rozwieszonymi w całej szkole, w grupach sprawdzali swoją znajomość tabliczki mnożenia, bawili się w zabawy
„Hasło dnia” oraz „Licz sprytnie”. Lekcje matematyki rozpoczynały się od zabaw utrwalających tabliczkę mnożenia.
28 września odbył się konkurs o tytuł Mistrza Tabliczki
Mnożenia na poziomie klas. Ten tytuł w poszczególnych kategoriach zdobyli:
• Michał Goździor, kl. 4a – Mistrz Tabliczki Mnożenia Klas
Czwartych,
• Marcel Gierszewski, kl. 5a – Mistrz Tabliczki Mnożenia
Klas Piątych,
• Filip Makieła, kl. 6a – Mistrz Tabliczki Mnożenia Klas
Szóstych,
• Mateusz Banaszak, kl. 7c – Mistrz Tabliczki Mnożenia
Klas Siódmych.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (ang. World
Multiplication Table Day) wielu uczniów z sukcesem wzięło
udział w konkursie o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, który
przeprowadzili uczniowie klas szóstych na szkolnych korytarzach podczas przerw. Natomiast na lekcjach matematyki drużyny klasowe gimnastykowały umysły rozwiązując ciekawe
łamigłówki i zagadki matematyczne.

Również dorośli mogli sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia i zdobyć kolorową odznakę Eksperta. Drużyny uczniów
z piątej klasy patrolowały szkolne korytarze, zaglądały do sal
lekcyjnych i zapraszały nauczycieli oraz inne dorosłe osoby
pracujące w szkole do zabawy z losami zawierającymi zagadki o tabliczce mnożenia. W ten sposób „młodsi sprawdzali,
czy starsi tabliczkę mnożenia poznali”.
Uczniowie klas trzecich na lekcjach wychowania fizycznego grali w grę „Matematyczny Piłkarz”, na plastyce w plenerze rysowali kolorową kredą po chodniku fantazyjną tabliczkę
mnożenia, a także rozwiązywali ciekawe zadania na zajęciach
komputerowych.
Szkolny Tydzień z Tabliczka Mnożenia połączył naukę
z dobrą zabawą!
~ Grażyna Sznajder

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka integracyjna

M

y, klasy pierwsze z Liceum Ogólnokształcącego im.
Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, wybraliśmy się 2 i 3 października na wycieczkę integracyjną do Sierakowa pod opieką nauczycieli: Anny
Gorońskiej i Pawła Przybylskiego. Zostaliśmy podzielni na
dwie grupy i wykonywaliśmy różne zadania, np. poszliśmy do
parku linowego, budowaliśmy szałasy, graliśmy w paintball.
Za wszystkie konkurencje zdobywaliśmy punkty.
Na tym wyjeździe nie było czasu na nudę. Po wszystkich naszych wyzwaniach mieliśmy czas wolny, gdzie każdy regenerował siły na kolejne zadania. Pod koniec wycieczki, każdy z nas otrzymał certyfikat o ukończeniu
survivalu, a najlepsza szóstka uczniów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach, została wyróżniona medalami. Wszyscy wróciliśmy z tej wycieczki wzbogaceni o piękne wspomnienia i nowe znajomości.

~ Julia Knaflewska, Weronika Mazankiewicz kl. IA
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Warsztaty z debat oksfordzkich
i wykład o samorządności

U

czniowie klas pierwszych naszego Liceum uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się 24 października
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia
dotyczyły tematyki samorządów, a także debat oksfordzkich,
czyli sztuki wypowiadania się, przekonywania oraz toczenia
sporów, które są niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach.
Bardzo ciekawy wykład „Blaski i cienie samorządności” przygotowała dla nas dr Marta Balcerek-Kosiarz. Dowiedzieliśmy
się jak ważna w życiu młodego człowieka jest postawa oby-

watelska i udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy. Po
wykładzie uczestniczyliśmy w warsztatach erystycznych i oratorskich prowadzonych przez Członka zarządu Fundacji Edukacyjnej G5 dr Marcin Łukaszewski.
Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas tego dnia będziemy mogli wykorzystać oraz zaprezentować przed społecznością naszej szkoły oraz przy innych, ważnych wydarzeniach
i uroczystościach.

~ Zuzia Janiec kl. I A

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Rajd śladami Powstańców

8

października 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz
z absolwentami i nauczycielkami Pauliną Habryło
i Magdaleną Gawrońską-Garstka uczestniczyli w ogólnopolskim rajdzie szlakiem Powstańców Wielkopolskich.
Rajd rozpoczął się o 10.00 przy naszym Liceum, a zakończył
nad Jeziorem Lusowskim. Pokonaliśmy 10 km! Po drodze
czekały na nas liczne niespodzianki: przechadzka w błocie
i skakanie przez kałuże. Śmiechu było co niemiara! Dzielnie
przeszliśmy całą, trudną trasę, a po dojściu do mety czekały
na nas gry integracyjne i konkursy oraz pyszna zupa grochowa.
Wszyscy uczestnicy rajdu stwierdzili, że spotkania z historią mogą mieć różny wymiar i bardzo chętnie powtórzyliby
pieszą wycieczkę. Pomysł spodobał się nie tylko uczniom,
ale i nauczycielkom, które już planują kolejne plenerowe
wyjście klas.
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~ Basia Skwierczyńska,
Agata Dąbrowska,
Ola Borys, kl. 2 a
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Pracowity październik badmintonistów

P

aździernik okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla
badmintonistów klubów UKS Baranowo i UKS Orkan
Przeźmierowo. Pierwsze zawody odbyły się w Solcu Kujawskim, gdzie zorganizowano Ogólnopolski Turniej w kategoriach młodzik młodszy i junior młodszy. Wśród juniorów młodszych nasza zawodniczka Joanna Rybak zajęła I miejsce w grze

prezentantów klubu Mateusz Świerczyński. Rozegrał naprawdę bardzo dobre zawody: po ciężkich meczach z zawodnikami
z Bułgarii, Słowenii i Czech, ostatecznie zakończył turniej na
wysokim, III miejscu.
28 października odbył się również ogólnopolski turniej
w Warszawie, w którym wzieło udział grono naszych zawodników. Nikodem Jaśkowiak grający w trzech grach zajął kolejno: II miejsce w grze pojedynczej mężczyzn, następnie
w parze ze Zbyszkiem Skiżewskim wywalczył srebrny medal,
a w grze mieszanej w parze z Olą Sękowską, nie pozostawił
złudzeń przeciwnikom zwyciężając w turnieju. Ola zdobyła jeszcze dwa srebrne medale: w grze pojedynczej i w grze
podwójnej kobiet (z Julią Naskręt). Taki sam krążek zdybyli
również Julia Naskręt ze Zbyszkiem Skiżewskim w grze mieszanej. Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Wszystkim zawodnikom gratuluję udanych zawodów, a medalistom sukcesów, życząc jednocześnie dalszych pomyślnych
występów.
~ Bartosz Frontczak

pojedynczej kobiet. W tej samej kategorii Aleksandra Sękowska zajęła II miejsce, gdzie po bratobójczej walce musiała uznać
wyższość starszej koleżanki z klubu. Piotr Sadalski w grze pojedynczej mężczyzn zajął III miejsce.W grze mieszanej nasza
para w składzie Joanna Rybak i Piotr Sadalski zajęli I miejsce.
W grze podwójnej triumfował duet Joanna Rybak i Agnieszka
Bartosz, a tuż za nimi znalazł się debel naszych zawodniczek,
czyli Julia Naskręt i Aleksandra Sękowska.W kategori młodzika
młodszego na podium w grze podwójnej stanęły dwie pary klubu z Baranowa: III miejsce zajęli Szymon Kwieciński i Stefan
Musielak, zaś turniej w tej kategorii wygrali Piotr Nowakowski
i Jan Haber. W grze podwójnej kobiet srebro przypadło Zuzannie Marczak i Marii Leciej.
Następnie, w dniach 25 – 28 października trwał turniej Hatzor
International 2017 w Izraelu – uczestniczył w nim jeden z re-

Pływackie sukcesy

14

października na pływalni Milenium w Kołobrzegu
odbyły się Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu Dzieci
i Młodzieży – Kołobrzeg Sprint Cap. Uczestniczyło
w nich ponad 300 zawodników z 18 klubów sportowych. Klub
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne reprezentowało 10 zawodników w składzie: Maja Dąbek, Natalia Ciechanowska, Natalia Knaś, Norbert Ciechanowski, Miłosz Tomczak, Franciszek
Kaczmarek, Hubert Najmowicz, Mateusz Ludwiczak, Miłosz
Łasiński oraz Kamil Stryczyński. Dla wielu naszych reprezentantów były to pierwsze poważne zawody. Warto zauważyć iż
zawody na pływalni Milenium stały na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej
strony osiągając wiele wartościowych wyników, poprawiając
nawet rekordy życiowe. Ostatecznie zdobyliśmy jeden srebrny
medal, ale także aż sześć razy nasi zawodnicy plasowali się tuż
za podium, na miejscach IV – VI. Gratulujemy naszym pływakom uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Damian Jerszyński Trener Koordynator

listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |

49

~ sport

Kolejne zwycięstwa szpadzistów

S

zermierze z UKS Atlas Tarnowo Podgórne nie zwalniają tempa i odnoszą koleje znaczące sukcesy. Podczas
XVII Międzynarodowego Turnieju Szermierczego, który został zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Radlinie, brązowy medal w kat. dzieci do lat 11 wywalczyła Gabriela Ciborowska. Podopieczna trenera Pawła Kapłona w walce półfinałowej musiała uznać wyższość swojej
przeciwniczki Liliany Porwoł z UKS Trójka Radlin, która po
walce finałowej zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Poza nią
bardzo dobrze spisały się Hanna Depta i Hanna Hałas, które awansowały do eliminacji bezpośrednich. Każda z dziewczyn wygrała swoje walki i przeszła do trzydziestki dwójki
najlepszych zawodniczek. W dalszym etapie Hanny pechowo
przegrały swoje walki o wejście do szesnastki. Depta w doliczonym czasie przegrała zaledwie jednym trafieniem. Na 56
startujących zawodniczek Gabriela Ciborowska zajęła trzecie
miejsce, Hanna Depta siedemnaste, a Hanna Hałas dwudzieste
trzecie. Z kolei 15 października walki kat. młodzik do lat 13
stoczyli Wiktor Wołoszczak i Paweł Matuszewski. Po eliminacjach grupowych i awansie do eliminacji bezpośrednich, oboje przegrali walki pucharowe i nie awansowali do trzydziestki
dwójki. Ostatecznie Paweł zajął 46 miejsce, a Wiktor 59 miejsce, na 81 sklasyfikowanych zawodników.
Kolejnymi zawodami, w których dziewczyny wzięły
udział był międzynarodowy turniej szermierczy BABYLON

CUP 2017, zorganizowanym pod egidą Międzynarodowej
Federacji Szermierczej. Jak przyznał trener – Miałem wątpliwości, czy dziewczyny poradzą sobie z zawodniczkami
starszymi od nich nawet o dwa lata. Na szczęście okazało
się, że są w doskonałej formie. Po pierwsze rundzie eliminacji Gabrysia była nawet pierwsza w klasyfikacji. Zawodniczki bardzo dobrze walczyły w kolejnych eliminacjach
grupowych i wszystkie awansowały do walk pucharowych.
Na tym etapie zawody zakończyła najmłodsza Hania Hałas,
zajmując ostatecznie 44 miejsce na 51 startujących. Hania
Depta i Gabrysia Ciborowska po bardzo ciężkich i wygranych walkach awansowały coraz wyżej w drabince, i spotkały się w pojedynku o wejście do strefy medalowej. Czyli do
pierwszej czwórki zawodów. Dziewczyny stoczyły wyrównany bój, w którym nieznacznie lepsza okazała się Gabrysia.
W następnej walce trafiła na reprezentantkę Niemiec, starszą
od niej i będącą na trzecim miejscu w rankingu Deutscher
Fechter – Bund, z którą niestety przegrała, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Hania Depta została sklasyfikowana na siódmym miejscu. Z dużą satysfakcją stwierdziłem, że
byliśmy jedynym klubem, który miał dwie zawodniczki w finałowej ósemce.
4 i 5 listopada szermierze walczyli w Szczecinie. Zawody, w których wzięli udział były punktowane do list rankingowych Polskiego Związku Szermierczego i zgromadziły na starcie całą czołówkę zawodników. Najlepsze wyniki
odnotowały dziewczyny startujące w kategorii dzieci. Dwie
awansowały do finałowej ósemki, a po walkach Gabrysia Ciborowska zajęła piąte miejsce, a Hania Depta siódme. Swój
pierwszy start w zawodach w kategorii zuchów odnotowała najmłodsza zawodniczka Nicole Joniak. W eliminacjach
grupowych wygrała jedną walkę, a pucharową o wejście do
pierwszej szesnastki przegrała zaledwie jednym trafieniem.
W gronie szermierzy, którzy wygrali kilka walk znaleźli się
również: Kaja Patoleta, Hanna Hałas, Nikola Jakubowicz,
Dominika Szwedek, Aleksander Szwedek i Paweł Matuszewski.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ Ania Lis

UKS ATLAS zaprasza
Dzieci w wieku szkolnym zapraszamy na treningi szermierki, prowadzone przez UKS Atlas. Zajęcia odbywają się
w Szkole Podstawowej w Lusówku, w sali gimnastyki korekcyjnej, w środy i piątki, w godz. 16.30 – 18.00. Projekt ten
jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
Natomiast dzieci z rodzicami (oraz wszystkich zainteresowanych) zapraszamy na treningi crossmintona – nowej dyscypliny sportu która cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym, w poniedziałki w godz. 14.45 – 16.30 i w czwartki w godz. 16.00 – 17.30 w sali
sportowej w nowej części szkoły.
Więcej informacji pod numerem tel. 602 637 951.


50

| sąsiadka~czytaj | listopad 2017

UKS Atlas

~ sport

Tartan League na ostatniej prostej

P

raktycznie każda kolejka tarnowskiej amatorskiej ligi
piłki nożnej pięcioosobowej przynosiła zaskakujące
rozstrzygnięcia i wiele zmian w układzie tabeli. Lider
tabeli po 6 kolejkach – Zachodnie Lwy ustąpił miejsca 9 Trefl
po porażce z Galacticos TP. W kolejnej rundzie spotkań taki
sam los spotkał drużynęTrefla, która przegrała mecz z Dynamem, a na czoło tabeli wysunął się Sporting.
Mecze 7. kolejki:
Galacticos TP – Zachodnie Lwy 6:3
Sporting TP – Dynamo Wschód 3:5
Tarnowo United – 9 Trefl 3:10
Mecze 8. kolejki:
Sporting TP – Zachodnie Lwy 7:2
Dynamo Wschód – 9 Trefl 5:4
Tarnowo United – Galacticos TP 2:3
Dziewiąta runda spotkań to przede wszystkim pojedynek
drużyn goniących lidera – Lwy zmierzyły się z Treflem i wygrywając 5:3 stały się najpoważniejszym rywalem Sportingu
(który swój mecz z Galacticos rozegra 6.11). Ten pojedynek
będzie klulczowy dla układu tabeli przed ostatnią, 10. kolejką.
Mecze 9. kolejki:
Zachodnie Lwy – 9 Trefl 5:3
Dynamo Wschód – Tarnowo United 8:3
Galacticos TP – Sporting TP (6.11)

Zakończyły się rozgrywki Tartan Cup. Puchar zdobyła drużyna Tarnowo United (zdj.) po zwycięstwie 5:3 nad Zachodnimi Lwami. United specjalizuja się w rozgrywkach pucharowych, w których notują niesamowitą passę 14 kolejnych
zwycięstw! Królem strzelców TC został z 9 trafieniami Szymon Piaskowski ze Sportingu TP.
~ Dariusz Lambryczak

Finałowa runda spotkań zostanie w całości rozegrana 11
listopada w godzinach od 12 do 16. Szanse na zdobycie mistrzostwa ligi mają wciąż aż 4 drużyny, co gwarantuje niesamowite emocje i walkę do ostatnich minut.

Tarnovia w czołówce. Warto stawiać na młodzież

B

ardzo dobra postawa zespołu seniorów GKS Tarnovia we
wrześniu wzmogła na pewno apetyt kibiców na kolejne
zwycięstwa i walkę o najwyższe laury w rozgrywkach IV
ligi. Wysokie zwycięstwo nad Pogonią Łobżenica 6:0 spowodowało, że mecz z Mieszkiem Gniezno wyrastał na znaczące piłkarskie wydarzenie. Mecz lidera – Mieszko z wiceliderem Tarnovią
zgromadził na stadionie w Gnieźnie prawie 1000 kibiców. Poziom
spotkania, wyrównana walka i wiele emocji na pewno zadowoliły
obecnych tego dnia na trybunach.
Lider okazał się silniejszy od podopiecznych trenera Marcina Kikuta i zwyciężył 3:1. Szkoda, bo w trakcie meczu zawodnicy GKS
mieli kilka okazji, które mogły zmienić oblicze tego spotkania. Gospodarze okazali się jednak skuteczniejsi. Podrażnieni po porażce
z liderem piłkarze Tarnovii w kolejnym spotkaniu zwyciężyli GKS
Dopiewo 4:1. W kolejnym spotkaniu piłkarze Tarnovii zmierzyli się na własnym boisku z zawsze groźną Nielbą Wągrowiec. Po
spotkaniu, w którym nie brakowało bardzo kontrowersyjnych sytuacji (czerwone kartki dla Kaliszana i Ślusarskiego plus brak reakcji sędziego faul w polu karnym na „Zakim”) Tarnovia uległa
Nielbie 3:4. Osłabienia, jakie były efektem tego spotkania, miały
duży wpływ na postawę drużyny w kolejnym ligowym spotkaniu

z Spartą Oborniki. Zespół Sparty rozegrał bardzo dobre spotkanie
i pokonał pewnie Tarnovię 4:1.
Te dwie porażki spowodowały, że obecnie zespół Tarnovii z dorobkiem 31 punktów zajmuje ex aequo drugie miejsce wraz z Unią
Swarzędz. Bezapelacyjnym liderem jest Mieszko Gniezno, który
w 15 meczach zdobył komplet 45 punktów.
Wspierane przez Gminę Tarnowo Podgórne drużyny Tarnovii
rywalizują również z powodzeniem w rozgrywkach młodzieżowych.
Prowadzony przez trenera Pawła Rutkowskiego zespół juniorów starszych po zwycięstwie z Jarotą Jarocin 4:2 zajmuje czwarte
miejsce w lidze wojewódzkiej. Warto wspomnieć, że juniorzy zanotowali łącznie z meczem z Jarotą imponującą serię 6 zwycięstw
z rzędu. Drużyna juniorów młodszych (trener Adrian Urbanowski)
wygrała rundę jesienną w swojej grupie rozgrywkowej mimo ma
do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie z NAP Nowy Tomyśl.
Do zakończenia jesiennej rywalizacji zostało już niewiele spotkań i ostateczne podsumowanie rywalizacji z udziałem drużyn
Tarnovii zaprezentujemy w kolejnym numerze „Sąsiadki-Czytaj”.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.

~ GKS Tarnovia
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Lekkoatletyczne czwartki

W

e wrześniu i październiku młodzi lekkoatleci GKS
Tarnovii i uczniowie ze szkół podstawowych naszej Gminy uczestniczyli w XXIV edycji Czwartków Lekkoatletycznych. Zajęcia odbywały się na Stadionie
Olimpii na Golęcinie w Poznaniu. W trzech wyjazdach uczestniczyło ok. 50 młodych sportowców z Przeźmierowa, Tarnowa Podgórnego, Ceradza Kościelnego oraz Lusowa. Młodzi
lekkoatleci z powodzeniem rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z Poznania i gmin sąsiednich i w kilku przypadkach
uplasowali się na czołowych miejscach.

Dystans 60 m: II miejsce Antoni Korcz (2006) – 10,6 s
Dystans 1000 m: I miejsce Stanisław Możdżeń (2008) –
4:29:38 s
21 września
Skok w dal:
- I miejsce Julian Kolendo (2007) – 3,4 m
- II miejsce Olga Łapa (2005) – 3,52 m
Dla wielu młodych zawodników były to pierwsze starty
w tak poważnych zawodach i zanotowane tam wyniki i zdobyte doświadczenie będą niewątpliwie procentować w kolejnych startach. Tworzenie przez Gminę Tarnowo Podgórne
oraz sponsorów sekcji lekkiej atletyki coraz lepszych warunków do treningów i startów przyciągają coraz więcej młodych adeptów królowej sportu, którzy przychodzą na prowadzone w GKS Tarnovia treningi.
Dziękujemy również dyrektorowi OSiR w Tarnowie Podgórnym, który zobowiązał się pokryć koszty wynajmu autokaru na Czwartkowe wyjazdy.
Projekt ten był współfinansowany przez Gminę Tarnowo
Podgórne.

Lekkoatleci dziękują firmie Schattdecor

Najlepsze wyniki uzyskali:
14 września
Skok w dal:
- I miejsce Jagoda Wodniczak (2005)– 3,6 m
- II miejsce Laura Grupa (2005) – 3,42 m

Liderzy GPP

Firma Schattdecor przekazała sprzęt dla potrzeb młodych
lekkoatletów GKS Tarnovia. Młodzi zawodnicy serdecznie
dziękują kierownictwu firmy, a szczególnie Danucie Pawlik,
za wsparcie i pomoc w organizacji szkolenia. Dzięki tej pomocy będzie można urozmaicić proces treningu, co wpłynie
zarówno na jego atrakcyjność, a także na poprawę poziomu
sportowego zawodników.

~GKS Tarnovia

K

olejny udany występ zanotowali kręglarze OSiR Vector Tarnowo Podgórne podczas Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Borów Tucholskich.
Zawody rozegrane w cyklu turniejów o Grand Prix Polski
odbyły się w terminie 21-22 października w Tucholi. W kategorii młodziczek zwyciężyła Marta Stachowiak. Piąte miejsce
zajęła Marika Ryś, szóste Maja Wąsala Maja, a ósme Zuzanna Kucz. Wśród młodzików zwyciężył Krzysztof Bartkowiak.
Trzecie miejsce na podium zajął Michał Bonk, a dziewiąte Artur Dziamski.
W kat. junior młodszy pierwsze miejsce przypadło Jakubowi Cwojdzińskiemu, a piąte Jędrzejowi Dmowskiemu.
~Ania Lis

Są w finale województwa

M

łodzi piłkarze ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie zajęli pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w halowej piłce nożnej szkół podstawowych. Zwycięstwo przypieczętowało ich awans do finału województwa wielkopolskiego, który odbędzie
się 24 listopada w Obornikach.
Wyniki meczów powiatowych:
SP Przeźmierowo vs SP Tulce – 3:0
SP Przeźmierowo vs SP Kostrzyn – 0:0
SP Przeźmierowo vs SP Mosina – 5:0
Zawody rozegrano 30 października w hali OSiR w Mosinie. 
~Ania Lis
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Bieg Lwa i Triathlon Lwa 2018.
Startują zapisy!
Zaplanuj start w Biegu Lwa
Jeśli masz pod ręką kalendarz, zaznacz w nim wielkim,
czerwonym kółkiem niedzielę, 3 czerwca przyszłego roku.
Tego dnia, po raz siódmy w Tarnowie Podgórnym odbędzie
się Bieg Lwa.
Jak zawsze czekać będzie całe mnóstwo atrakcji, więc koniecznie zarezerwuj czas nie tylko dla siebie, ale też dla całej rodziny, umów się ze znajomymi i sąsiadami. Koniecznie
wszyscy musicie pojawić się w Tarnowie Podgórnym!
Co w kolejnym roku dla biegaczy?
Dla biegających, a raczej regularnie trenujących przygotowywany jest jeden z najlepiej obsadzonych półmaratonów
w Polsce z czołowymi długodystansowcami – z Polski i zagranicy oraz rzeszą amatorów. W jakiej innej dyscyplinie sportu możesz stanąć w szranki z elitą?
Dla osób z mniejszym stażem biegowym lub lubiących krótsze dystanse będzie Pogoń za Lwem, czyli atestowane 10 km
– to nowość w Tarnowie Podgórnym!
Organizatorzy pamiętają też o drużynach. Dla nich, w celach integracji i współzawodnictwa odbędą się Sztafety Firm
i Sztafety Szkolne na dystansie półmaratonu. Z kolei rodziny
zintegrują się podczas Sztafet Rodzinnych. Całość okraszą
Biegi Lwiątek – z nowymi dystansami dla młodzieży – 1000
i 1500 metrów oraz biegi osób niepełnosprawnych.
W sumie w Biegu Lwa wystartuje ponad 3000 zawodników. I jest niemal pewne, że będą chcieli wrócić w kolejnych
edycjach, bo to właśnie w Tarnowie Podgórnym są
najwspanialsi kibice w Polsce, którzy budują niepowtarzalną
atmosferę!
A co jeśli nie lubisz biegać?
Dla tych, dla którzy nie przepadają za bieganiem, atrakcji
będzie bardzo dużo. Przede wszystkim Expo Lwa z ponad 40
różnymi strefami aktywności organizowanymi przez partnerów Biegu Lwa pod hasłem „Poziom Wyżej”. Tu każdy znajdzie coś dla siebie niezależnie od wieku i zainteresowań. Poza
tym cieszący się wielkim powodzeniem podczas ostatniej edycji zlot food trucków z potrawami z całego świata. Pojawi
się tor offroad dla lubiących podnieść sobie poziom adrenaliny oraz akcent muzyczny. Wydarzeniem, które z pewnością
przyciągnie tłumy będzie druga i dwukrotnie większa od poprzedniej, edycja Lion’s Trophy – zawodów drwali wzorowanych na światowym Stihl Timbersport Trophy, które co roku
na żywo obserwują tysiące fanów na całym świecie i miliony
przed telewizorami. Możesz być jednym z nich!
Zapisz się
Bieg Lwa to jedna z tych imprez, w których limit miejsc wyczerpuje się bardzo szybko. Dlatego już dziś zaplanuj, że 16 listopada usiądziesz przed komputerem, by dokonać rejestracji
i mieć pewne miejsce w zawodach.
Zapisy do Sztafet Firmowych, Szkolnych i Rodzinnych oraz
Biegu Lwiątek będą uruchomione w późniejszym terminie,
o którym dowiesz się ze strony www.bieglwa.pl.
Czas na ludzi z żelaza
Triathlon Lwa w Lusowie odbędzie się 9 czerwca 2018 roku
i tradycyjnie będzie się składał z zawodów na dystansach 1/4

IRON MAN, 1/8 IRON MAN (na obu dystansach zawody
indywidualne i sztafety) i Aquathlonu dzieci oraz wyjątkowych w skali kraju zawodów osób niepełnosprawnych. Wszyscy wiemy, że triathlon jest bardzo wymagającą dyscypliną
sportu i żeby go ukończyć trzeba być bardzo wszechstronnym.
Pływanie, rower i na końcu bieg nakazują doskonałe przygotowanie i rozsądne podejście. Jednak po ukończeniu zawodów
będziesz mógł z dumą oznajmić: jestem człowiekiem z żelaza!
Masz jeszcze wątpliwość, czy dasz radę? Brakuje Ci motywacji do treningu? Rozwiązanie jest proste: zapisz się na Triathlon Lwa. Jak już zainwestujesz w start to z pewnością znajdziesz w sobie siłę, żeby wyjść na trening i w czerwcu stanąć
na linii startu gotowy do wejścia do wody. Zapisy ruszają 16
listopada!
Najpiękniejszy trail w Polsce
Lubisz biegać w terenie, przemierzać lasy, parki, pagórki?
Jednym z najbardziej urokliwych miejsc do biegania w terenie
w Polsce jest Mierzęcin w Puszczy Drawskiej. Wspaniały pałac z folwarkiem, ogród japoński z kładkami, park angielski,
lasy, jeziora, wijące się rzeczki i ślady przedwojennej urbanizacji, to wszystko będzie czekać na trasie biegu Mierzęcin
Trail, który odbędzie się 8 września 2018.
Półmaraton, bieg na 12 kilometrów i biegi dzieci. Do tego
rodzinna atmosfera i możliwość spędzenia weekendu w urokliwym miejscu ze wspaniałą kuchnią slow food prowadzoną przez Dawida Łagowskiego, półfinalistę Top Chef. Możesz
przyjechać do Mierzęcina na trzy dni wykupując pakiet premium, albo zwykły pakiet i skorzystać ze specjalnie przygotowanego pola namiotowego.
Rejestracja do Mierzęcin Trail ruszy w styczniu 2018 roku.
Informacje: www.bieglwa.pl, www.triathlonlwa.pl, www.
mierzecintrail.pl
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Przebiegła legendarny ultramaraton

J

olanta Witczak przebiegła legendarny ultramaraton z Aten do Sparty, którego dystans wynosi 246 km.
Przed startem wyznaczyła sobie małe
cele, na odcinkach górskich czuła się
jak kozica, a przed metą przestała biec.
Przekraczając linię mety znalazła się
w gronie siedmiu Polek, którym dotąd
udało się ukończyć Spartathlon.
Dla przeciętnego śmiertelnika taki
wyczyn nie mieści się w granicach
logicznego rozumowania. Czy Pani
zdaniem każdy jest w stanie przebiec
ultramaraton, czy trzeba mieć wrodzone predyspozycje?
Jeszcze niedawno też tak myślałam.
Biegi stukilometrowe i dłuższe były dla
mnie wielkim wyzwaniem. Po przebiegnięciu siedemnastu ultramaratonów
mogę powiedzieć, że mam już jakieś
doświadczenie na długich dystansach,
lecz i to nie jest wszystko. Podczas takiego biegu może się wiele wydarzyć
i nawet najlepsze przygotowanie nie
pomoże. Raczej nie każdy może przebiec taki bieg. „Predyspozycje” są jednym z czynników, ale nie jedynym i na
pewno nie najważniejszym.

Jak wyglądały Pani przygotowania
do Spartathlonu?
W ramach przygotowań w tym roku
przebiegłam 6 ultramaratonów i 25 maratonów. Najdłuższy bieg, jaki udało
mi się ukończyć, liczył 161 km. Był to
Super GWiNT, w którym startowałam
po raz trzeci. W ubiegłym roku miałam okazję przebiec 240 km w Lądku
Zdrój. Niestety miesiąc przed startem
złamałam bark, co wykluczyło mnie
z biegania na dłuższy czas. Ostatecznie
wystartowałam tam w tym roku, ale na
dystansie 130 km. Bieg był po terenie
górzystym. Pomimo tego że był trudny,
udało mi się w kat. open zająć trzecie
miejsce, co było dla mnie zaskoczeniem i wielką radością, bo biegłam bez
presji i nie celowałam w wynik. Udział
w tym biegu był mi potrzebny, m.in.
po to, aby wiedzieć więcej, czyli: jak
zachowuje się mój organizm, co mam
jeszcze poprawić, co jeść, żeby nie
mieć problemów. Spartathlon wymaga
wielu przygotowań. Niektórzy mówią,
że aby go przebiec należy w miesiącu
biegać nawet 600 km. Ja nie miałam
na to tyle czasu. W czerwcu udało mi
się przebiec 400 km. W ramach przygotowań startowałam w maratonach.
Biegałam tydzień po tygodniu, dzień
po dniu. Potrafiłam rano w sobotę biec
maraton w Wituni, a wieczorem maraton w Bydgoszczy. W okresie przygotowawczym przebiegłam m.in. Super
GWiNT, Chojnik (102 km), Sudecką
Setkę, TriCity Trail na dystansie ponad
82 km z Gdańska do Wejherowa. Później był Lądek Zdrój oraz w sierpniu
Ultra Mazury.
Jakie było Pani nastawienie do
Spartathlonu?
Początkowo mocno zastanawiałam
się czy w ogóle wziąć w nim udział.
Aby wystartować w tym biegu potrzebna jest kwalifikacja, która w ostatnich
latach przyznawana jest dla ok. 400 zawodników. Udało mi się w tym roku
i znalazłam się na liście startowej. Wtedy też mocno zaczęłam analizować czy
na pewno jestem w stanie to zrobić.
Wiedziałam, że poprzeczka była zawieszona wysoko. Nie chciałam z nikim za bardzo rozmawiać na ten temat,
żeby nie zapeszać. Postanowiłam dobrze i skrupulatnie przygotować się do
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tego startu. Przed biegiem wiedziałam,
że zrobiłam wszystko, co mogłam, aby
się udało.
A jak wyglądał Spartathlon?
Nie chciałam oglądać trasy przed
biegiem, bo wolę biegać nowe trasy niż z góry je sobie układać i martwić się na zapas. Wychodzę z założenia, że w miarę trudności będę sobie
z nimi radzić. Na szczęście organizm
mnie nie zawiódł. Na trasie oczywiście pojawiły się pewne trudności, ale
biegłam spokojnie, myśląc o zmieszczeniu się w limitach, a nie o czasie,
w jakim go przebiegnę. Trasa Spartathlonu w 90 % to asfalt, na który moje
nogi nie były tak przygotowane jak na
podłoże naturalne. Poza tym na trasie
pojawiały się liczne wzniesienia. Rozlokowanych było 70 punktów kontrolnych, a na każdym z nich obowiązywał
limit czasowy. Każdy biegacz musiał
się na danym kilometrze stawić o konkretnej godzinie. Nie było zmiłuj. Jeśli się spóźnił, to od razu kończył się
jego udział w biegu. Na początku limity były krótkie i trzeba było biec szybko. Najprzyjemniejszym momentem
był dla mnie bieg na Górę Sangas. Po
wcześniejszych odcinkach asfaltowych
moje nogi w końcu poczuły komfort.
Ten odcinek dodał mi skrzydeł. Strome podejście w nocy, na początku gęsiego, wąską ścieżka po głazach. Niesamowite. Z górki to był mój fragment
i na nim nadrobiłam. Pomimo zmęczenia nie pamiętam momentu, żebym
pomyślała - usiądź i odpocznij. Przed
biegiem wyznaczyłam sobie małe cele,
żeby dotrzeć z punktu do punktu w limicie, a wielkim marzeniem było ukończenie Spartathlonu. Mocno wspierała
mnie moja drużyna, która była ze mną
na samym biegu. Mogli pomagać mi na
17 punktach. Potrzebowałam wsparcia duchowego i doraźnego. Przygotowywali posiłki, pomagali ze zmianą
odzieży i informowali o trasie i następnych limitach. Na ostatnich 20 km dużo
szłam, bo nie wiedziałam jak zachowa
się mój organizm, a czas nie był dla
mnie już istotny, gdyż wiedziałam, że
i tak ukończę bieg w limicie. W samej
Sparcie już nie biegłam, wolałam iść
i cieszyć się jak najdłużej tym, że udało mi się ukończyć Spartathlon. Prze-

~ sport
dłużałam sobie moment przekroczenia linii mety. Ogromnie się cieszyłam
i chciałam, aby ta chwila trwała jak najdłużej. Atmosfera przed finiszem była
wyjątkowa. Nie było dla mnie ważne,
że tuż przed metą wyprzedzają mnie
inni zawodnicy. Doping Greków był
tak specyficzny, że czułam się jakbym
ukończyła Olimpiadę. Czułam się wyjątkowo wśród 265 zawodników z całego świata, którzy ukończyli tegoroczne
wyzwanie.
Czy chciałaby Pani jeszcze raz
wrócić na trasę Spartathlonu?
Kwalifikację na przyszły rok już
mam, ale czy pobiegnę, tego nie wiem.
Jest jeszcze tyle innych biegów, które chciałabym przeżyć. Cieszę się, że
dzięki wsparciu Gminy Tarnowo Podgórne i Kia Delik mogłam przeżyć
przygodę swojego życia i znaleźć się
w gronie siedmiu Polek, które w 35-letniej historii ukończyły Spartathlon.
Poza mną w gronie zawodniczek są zawodowe biegaczki, mistrzynie świata,
a ja biegam amatorsko, z zamiłowania.
W tym roku w Spartathlonie wystartowało najwięcej Polaków w dotych-

czasowej historii. Było nas 17, a bieg
ukończyło 14. Dzięki ich pomocy dowiedziałam się wiele o tym, co spotka
mnie na biegu.
A jakie plany związane z bieganiem ma Pani na przyszłość?
Najbliższe to start w XIV Biegu Niepodległości i Maratonie Olęderskim.
W przyszłym roku chcę uczestniczyć
w projekcie Himalaje 2018. Z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości organizowany jest wyjazd, które-
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie
w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenów w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2017 r. do 28 grudnia 2017
r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19
stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.

go część uczestników wystartuje w biegu na dystansie 100 km w Katmandu.
Przy okazji pobytu w tym niezwykłym
miejscu będę uczestniczyć w podejściu
pod szczyt Mount Everestu. Wspinać
będę się do ostatniej wioski na trasie –
Gorakshep. W dalszej przyszłości marzę o jakimś biegu „pustynnym”. Jak na
razie skupiam się na bieganiu w okolicach domu, razem z psami. To nadal
sprawia mi wiele frajdy.
~ Rozmawiała Ania Lis

Przygotowania

D

o Mistrzostwa Świata w kręglarstwie klasycznym, które
odbędą się w Tarnowie Podgórnym pozostało dwa i pół
roku. Pierwsze kroki ku ich organizacji zostały poczynione pod koniec września. Wówczas to na zaproszenie organizatorów do Tarnowie Podgórnym przyjechali Prezydent FIQ
WNBA-NBC Klaus Barth i Sekretarz Generalnym NBC Ralf
Westhaus. Delegację gościli Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego Bernard Broński oraz członkowie sztabu MŚ 2020: Jan
Majchrzak, Leszek Gandecki i Jarosław Muczek. Podczas sesji
Rady Gminy Tarnowo Podgórne, która odbyła się 24 października, temat organizacji omówił Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego Bernard Broński, a Radni w głosowaniu jednomyślnie zaakceptowali organizację Mistrzostw.
~ Ania Lis
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~ i na koniec...
Wszystkim, którzy wsparli mnie
i rodzinę słowami otuchy
i serdeczną myślą, nadesłali
kondolencje oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
mojego Taty

Państwu
Hani i Robertowi Leszyńskim
Małgosi i Mirkowi Lewandowskim
i ich rodzinom wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci
mamy i teściowej

Śp. Bolesława Gryz

Śp. Weroniki Kaczmarek

ś.p. TADEUSZA
STYCZYŃSKIEGO

pragnę wyrazić serdeczne
podziękowanie i wdzięczność
Ewa Jurasz

składa w imieniu własnym oraz
mieszkańców Wysogotowa
sołtys Elżbieta Szymkowiak

składa Sołtys
Mieczysław Paczkowski,
Rada Sołecka i Radni z Baranowa

Magdzie i Markowi Huchwajdom, Teresie i Jurkowi
Przybylskim i ich rodzinom oraz Jankowi Huchwajda
i jego rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłej śmierci mamy i teściowej

Panu Wójtowi oraz Koleżankom i Kolegom
z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne składam
serdeczne podziękowania za wsparcie w trudnych
chwilach po śmierci mojej Mamy

śp. Anny Huchwajda

śp. Kazimiery Stefaniak

w imieniu mieszkańców i własnym
składa Sołtys Wysogotowa

oraz za udział w ceremonii pogrzebowej i złożone kwiaty.
Irena Walkiewicz

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu
mojego Taty

Stefana Andrzejczaka
Księdzu Adamowi, Księdzu Ignacemu,
pocztom sztandarowym, delegacji
Rady Sołeckiej składam serdecznie
podziękowania – syn Antoni

DAM PRACĘ
• Firma ogrodnicza z Przeźmierowa zatrudni mężczyzn w wieku od
20-50 lat do prac przy zakładaniu
i pielęgnacji ogrodów. Zapewniamy
stabilną pracę, przyjazną atmosferę oraz regularne, cotygodniowe
wynagrodzenie. Prosimy o kontakt
osoby z doświadczeniem oraz tych,
którzy chcą je zdobyć i rozwijać
swoje umiejętności. Kontakt telefoniczny: 669 324 437
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę
z własnym pojazdem do rozwożenia zleceń. Szczegółowe informacje
pod tel. 692 680 794
• Firma kosmetyczna zatrudni magazynierów do pracy w Przeźmierowie. Praca w godzinach 08:00-16:00.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

śp. Zofii Barłóg
rodzinie, znajomym, delegacjom
za wspólną modlitwę i złożone
kwiaty serdeczne podziękowania
składa Rodzina

Wymagamy biegłej obsługi komputera. Oferujemy umowę o pracę.
Prosimy wysyłać cv na adres: sekretariat@seboradin.pl
• Operatora koparko-ładowarki na
stałe przyjmę 601-248-489
• Zatrudnię mechanika samochodowego. Tarnowo Podgórne Poznańska 147
• Zatrudnię emerytów i rencistów
do obsługi ceremonii pogrzebowej.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Umowa zlecenie. Tel. 504 453 567
• Zatrudnię osoby do branży kamieniarskiej oraz pogrzebowej. Wymagane prawo jazdy kat. B. Umowa o
pracę. Tel. 503 053 585
• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
Anna Czajka. Poszukuje doświadczonego fryzjera z zamiłowaniem
do zawodu oferujemy miłą rodzin-

SZUKAM PRACY

• Posprzątam mieszkanie, dom, biura 731 036 963

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
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
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W związku z utworzeniem od stycznia 2018 r.
gminnej jednostki organizacyjnej „Pałac Jankowice”, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza
zainteresowane osoby do składania aplikacji (CV
oraz list motywacyjny) na stanowiska pomocnicze:
sprzątaczka
i pracownik gospodarczy/konserwator.
Oferty należy składać do 1 grudnia 2017 r. w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne przy ul. Poznańskiej 115 w godzinach
pracy Urzędu.
Gmina skontaktuje się i zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów.

ną atmosferę oraz dogodne godziny
pracy więcej informacji udzielimy w
Salonie znajdującym się w Ceradzu
Kościelnym przy ul. Więckowickiej
6A lub tel. 695-579-209
• FIRMA JOWAT POLSKA W SADACH
poszukuje studenta do prac magazynowych. Kontakt: biuro@jowat.pl
618147287
• Praca - kierowca/kurier (kat. B) zarobki ok. 3000 zł. tel 605 373 410
• Wynajmę traktory rolnicze z operatorami na okres zimowy do odśnieżania. Opłata postojowa +
stawka rbh. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod nr. tel.
661966715

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jarosław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz
Leonhard, Artur Szeląg.
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Rodzinie
ANNY WERNER
wyrazy współczucia z powodu
śmierci Ojca, Męża, Dziadka

• Emeryt podejmie stałą pracę od
1 grudnia Przeźmierowo i okolice ,
ma trzecią grupę stałą, prawo jazdy
B , abstynent 501-228-373
• Podejmę pracę z uczniami klas I-IV
szkoły podstawowej w zakresie czytania, liczenia, rozwiązywania zadań. tel. 691 86 12 07
• Kierowca samochodu ciężarowego, wywrotka (doświadczenie) szuka pracy. 694 043 808
• Posprzatam biura 504-319-329
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Potnę drzewo. Tel. 667-069745

Zatrudnię fryzjerkę
damsko-męską

732 850 999

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 13.11.2017 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. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
	Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@crisgova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.
Okładka: Wieczornica. Fot. T. Woźniak

Wyślij CV, a my pokażemy Ci nasz park maszynowy.
(dotyczy wybranych Kandydatów)
To Ty zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji.
CV wyślij drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@pl.imptob.com z dopiskiem nr ref. MMSC/2017

Masz pytania? Zadzwoń: 691 691 561

Nieważne, czy masz wieloletnie doświadczenie, czy dopiero zaczynasz pracę zawodową.
Mamy do zaoferowania różne możliwości rozwoju.

DLACZEGO WARTO?

BENEFITY, KTÓRE OFERUJEMY
KAŻDEMU PRACOWNIKOWI

Jesteśmy nowoczesną fabryką, Twoim sąsiadem od lat
Fabryka Imperial Tobacco w Jankowicach jest kluczowym
zakładem w Grupie Imperial Brands.
Od kilku lat rozbudowujemy nasz zakład i inwestujemy
w unowocześnianie parku maszynowego.

n
n
n
n

Będziemy rozwijać Twoje zainteresowania
Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół mechaników
trenerów, który prowadzi Program Rozwoju Kompetencji
Mechanicznych.

n
n
n
n

Docenimy Twoje umiejętności i zaangażowanie
Wynagrodzenie, które Ci zaproponujemy, będzie
dopasowane do Twojej wiedzy i umiejętności.

Dopłaty do wyżywienia
Codziennie świeży owoc w stołówce pracowniczej
Opiekę medyczną w miejscu pracy
Możliwość nabycia karty sportowej i medycznej na
preferencyjnych warunkach
Programy profilaktycznej ochrony zdrowia
Dofinansowanie do Twojego wypoczynku
Premię roczną – tzw. „trzynastkę”
Bezpłatne przejazdy na trasie:
Jankowice – Poznań oraz Jankowice – Kościan

Jesteśmy wyróżniającym się Pracodawcą.
Potwierdza to certyfikatTop Employers.
listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |
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~ reklamy
Agencja ochrony o stabilnej pozycji na rynku
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK OCHRONY-DOZORU

!!! PRACA !!!

W Tarnowie Podgórnym lub Wysogotowie (obiekt przemysłowy)
Nasza Agencja oferuje:
- stabilne zatrudnienie
- terminowe wynagrodzenie
- szkolenie przed rozpoczęciem pracy
- dobre warunki pracy (umundurowanie, wyposażenie)

Do zadań na tym stanowisku należy:
- prowadzenie ewidencji osób
- prowadzenie ewidencji pojazdów
- prowadzenie książki zdarzeń
- obchody terenu

Od kandydatów oczekujemy:
- niekaralności (warunek konieczny)
- orzeczenia o niepełnosprawności
(mile widziane)
- chęci do pracy i dyspozycyjności
- doświadczenie w ochronie będzie
dodatkowym atutem
Jeśli chcesz zatrudnić się w firmie, która poważnie i uczciwie podchodzi do swoich pracowników i zainteresowała
Cię powyższa oferta, zadzwoń pod numer: 531 533 200 lub 517 574 235

Strima Sp. z o.o. w Swadzimiu zatrudni

Stanowisko: MAGAZYNIER
Zadania:
• Przyjmowanie dostaw
• Pakowanie przesyłek
• Odbieranie przesyłek
• Drobne prace naprawcze
• Załadunek towaru na samochody
(towar do 15kg)
• Dbanie o czystość na magazynie

Co oferujemy:
• Umowę zlecenie.
• Rodzinną atmosferę pracy w rozwijającej się firmie

Elektryka/ Elektromechanika

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV lub podań na adres:
biuro@comfortmedplus.pl, lub osobiście ul. Serdeczna 8 bud E

Opis stanowiska:
Rozruch, diagnozowanie usterek i wykonywanie napraw, przeglądów
maszyn i urządzeń w siedzibie firmy i podczas wyjazdów służbowych

pok.108, 62-081 Wysogotowo, tel.

Oferujemy:
Umowę o pracę
Wynagrodzenie premiujące osiągane wyniki
Niezbędne narzędzia pracy

Piętro domu
Poznań/Krzyżowniki
(przy Wichrowej)
DO WYNAJĘCIA
Tel. 693 868 731

Oczekujemy:
Doświadczenia na podobnym stanowisku
Prawa jazdy kat. B

KIEROWCA
KAT. C+E

mieszczącej się przy ul. 25 Stycznia 21
w Tarnowie Podgórnym,
z poniedziałku na wtorek
od godziny 14.00 do 18.00.
Kontakt telefoniczny – 509 453 721

na rencie lub emeryturze
lub bez doświadczenia
Dwa kółka w miesiącu

Tarnowo Podg. - Holandia - Tarnowo Podg.

• sprzątanie biur • mieszkań •
• domów • deratyzacja •
• dezynfekcja • dezynsekcja •

Kontakt Rafał - 603 611 408

536-952-007
662-640-082

Przeźmierowo, ul. Wysogotowska
Atrakcyjna lokalizacja

KUPIĘ
DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ

58

tel. 798-116-730

Oferujemy:
Umowę o pracę
Pracę w pełnym wymiarze - 2 zmiany
Niezbędne narzędzia pracy
Pracę w młodym i dynamicznym zespole
Oczekujemy:
Doświadczenia na podobnym stanowisku
Gotowości do pracy w systemie zmianowym
Umiejętności pracy w zespole
Dokładności i pracowitości

Kontakt: 61 8 950 904; praca@strima.com

DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenie biurowo-wystawiennicze
z zapleczem socjalnym - 50m2
oraz
Pomieszczenie magazynowo-warsztatowe
z zapleczem socjalnym - 100m2

w Gminie
Tarnowo Podgórne
tel. 737

KREDYTY

Magazyniera

Informuję,
iż nastąpiła zmiana
godzin dyżurowania
adwokat Edyty Polak
w Kancelarii Adwokackiej

Firma sprzątająca DDD

733-777-770

Strima Sp. z o.o. w Swadzimiu zatrudni

Kontakt: 61 8 950 904; praca@strima.com

M&M

Nasze oczekiwana:
• Dyspozycyjność na ¾ etatu
z możliwością pełnego.
• Czynne prawo jazdy
• Status emeryta/rencisty
lub posiadanie orzeczenia
• Mile widziane predyspozycje
złotej rączki.

564 280
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razem lub oddzielnie
wolne do lutego 2018 r.
Obecnie
hurtownia elektroniki samochodowej

tel. 537 111 145

Firma produkcyjna INTRAX

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
Kontakt: Sierosław ul, Gipsowa 30
mail: praca@intrax-rolety.pl, tel: 797 515 313

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

ZATRUDNIĘ
FRYZJERÓW

725 196 459

~ reklamy

KUPIĘ
DOM DO REMONTU

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU

okolice Tarnowa Podgórnego,
Przeźmierowa, Krzyżownik

PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

tel. 692 696 477

GODZINY OTWARCIA:
PON. - PT.: 07:00 - 19.00
SOB.: 07:00 - 14:00

UL. POZNAŃSKA, 64-530 KAŹMIERZ
(WYLOT NA TARNOWO PODGÓRNE)
TEL. 695 118 623, BIURO@OSKPKAZMIERZ.PL
WWW.OSKPKAZMIERZ.PL

SALON ŁAZIENEK

www.bawa.com.pl

Tel. 533 535 605

BP

GEODETA
607 644 710

Bukowska

BUK

Salon Łazienek,
ul. Bukowska 43
Wysogotowo

Batorowska

• System FIBARO
• Podłączenie kuchenek indukcyjnych
• Przeróbki i usuwanie awarii

Rolna

Instalacje elektryczne

Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej
o powierzchni 110 m2 + 440 m2 ogrodu w Dąbrowie.

Kontakt: 663 973 319
listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |
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PŁYTKARZ
• łazienki • kuchnie
• podłogi •

660 070 232

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO
SOLIDNIE
TANIO

666 072 710

514 676 041

US¸UGI POGRZEBOWE

MATERIAŁY BUDOWLANE

WĘGIEL
WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

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

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00 - 13.00

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25
tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62
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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

Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

KÄRCHER

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia, wosku, itp.
Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele
Krzesła - Pufy - itp.

607 95 11 50

oraz tapicerka skórzana

~ reklamy

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!

ul. Rynkowa 1
62-081 Przeźmierowo
kom.: 790 390 299
Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 900-1700
Sobota 900-1400

Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.

CIEPŁE OKNA
PROMOCJA!

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!
Bramy garażowe
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

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

wizyty domowe

RAT

Y
BEZ

PIER
WSZ
W
EJ
PŁAT

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Y

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.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

www.dobreokna.poznan.pl
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Ponad 25 lat doświadczenia

www.samurajkarateklub.pl
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
na treningi JKA Karate Shotokan
 doświadczeni instruktorzy
 sprawdzony system treningowy
 elementy zabaw i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
 poprawa sprawności fizycznej i koncentracji
 zawody, zgrupowania i obozy
 cykliczne staże techniczne z udziałem japońskich instruktorów

ZAKŁAD
SZKLARSKI
STEWO-GLASS
• OPRAWA OBRAZÓW
• RAMY DO LUSTER
• SZKŁO W KUCHNI
• LUSTRA POD WYMIAR
• KABINY PRYSZNICOWE
• MONTAŻ U KLIENTA

Przeźmierowo
ul.Wiosny Ludów 7
tel. 61 8142 707

www. stewo.pl
biuro@stewo.pl

SKŁAD
W¢GLA
ZAPRASZAMY

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

Klub Karate Samuraj

Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

BUDOWA DOMÓW
TRENINGI

Przeźmierowo, sala gimnastyczna, Kościelna 46/48

wtorek, czwartek 18 -19

Zapisy podczas treningów lub tel. 609 709 636
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•
•
•
•

VAT 8%

stany surowe
pełna wykończeniówka
budowa na działce klienta
etapowa i kompleksowa realizacja
www.tech-building.pl

tel.: 603 717 005, e-mail: biuro@tech-building.pl, Tarnowo Podgórne

~ reklamy
SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE

BARANOWO

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

• SPRZEDAŻ RATALNA
• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE
Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

tel. 61 8 142 712
663 316 539
ul. Akacjowa 41
62-081 Przeźmierowo
www.ogrodzenie-poznan.pl

CZYNNE: Pn-Pt 12.00-18.00

61 814 27 12

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE
MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL.

575 00 43 03

KAZBET

®

Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

KOSTKI BRUKOWE

Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm
PRODUKCJA I UKŁADANIE
Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

P
R
O
M
O
C
J
A

1
2

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

696 017 449
kom. 602 659 208

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

www.stomatologialusowko.pl

BIURO RACHUNKOWE
Kadry i płace
ZŽĐǌŶĞƌŽǌůŝĐǌĞŶŝĂW/d
Pełna i uproszczona księgowość
ul Pogodna 6, Baranowo

ďŝƵƌŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁĞΛǁŽůŶŽǁƐŬĂ͘Ɖ

tel 575 24 50 24

tel. 733 353 483

Zapraszam
Małgorzata Zajdler
lekarz dentysta

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko
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NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, POKOJU, ŁAZIENKI
SZAFY, GARDEROBY, MEBLE LITE DREWNIANE, STOŁY, KRZESŁA
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

Okna i drzwi WIST
Rok założenia 1992

produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

•
•
•
•

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
szybko • czysto • solidnie

TEL: 502 315 302

em
on
p at
ku rab

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

z

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

Rolety - montaż i naprawa
HIT!!!
Moskitiery
ien!
Doszczelnianie ok
Roletki materiałowe
Szyby - wymiana

tel.

513 035 741, 665 356 318, 61 8142 974
www.wist.poznan.pl

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe,

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

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

PSYCHOLOG
TRENING
ASERTYWNOŚCI
tel. 660 140 488

DREWNO KOMINKOWE
OPAŁOWE - TRANSPORT

604 305 402

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU
SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE
KAMERY
PRZEMYSŁOWE
INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE
601 73 64 47 Przeźmierowo

• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
BRUKOWA
• INNE PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE
ROLNA 8

wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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600 45 37 27

SALON
MODY
MĘSKIEJ
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200
CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14
SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

~ reklamy
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892
lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

Gabinet Weterynaryjny
WIZYTY DOMOWE

OPONY • AKUMULATORY
NAJTAŃSZE
CZĘŚCI SAMOCHODOWE

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

SZYBKA REALIZACJA
ZAMÓWIENIA
mail: zoda-car@wp.pl
tel. 882 835 240

Zapisy telefoniczne:

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

Gabinet Psiej Urody
SZAMY
ZAPRAALONU!
DO S

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

tel. 796 127 287

ZAPISY
TELEFONICZNE

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

www.vadera.com.pl

na facebooku:
vadera.poznan

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
już od 447

000 zł

DOM JEDNORODZINNY PARTEROWY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
Z DZIAŁKĄ I GARAŻEM

Nowe instalacje
Modernizacja i remont
Usuwanie usterek
Pomiary
tel. 691 494 447

POWIERZCHNIA 115,24 m2
NOWOC ZE SNE OSIEDLE W NOWOC ZE SNE J GMINIE
DOMY JEDNORODZINNE
tel. 61 652 23 35 |

— MIESZKANIA Z OGRODEM
sprzedaz@novum-plus.pl

www.osiedle-rozalin.pl

listopad 2017 | sąsiadka~czytaj |

65

~ reklamy

N AU K A J A Z DY

Szpachlowanie,
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •
malowanie,
tel. 694 99 88 21
sufity
podwieszane G-K
AUTO TAPICER
NAPRAWA FOTELI po wystrzale poduszki AIRBAG
NAPRAWA DESEK ROZDZIELCZYCH
WYMIANA TAPICERKI
KOMPLEKSOWA PRZERÓBKA FOTELI NA PODGRZEWANE

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 117, tel. 604 263 011

tel. 501 484 1a.
314

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

od projektu po realizację

DOCIEPLENIA i ELEWACJE

606 820 060

Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl
508-33-22-20

Pogotowie Krawieckie

PROTEZY ZĘBOWE NEUROLOGOPEDA

24h

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNE

ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

tel. 504 485 108, 693 721 394
Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

2a.

PRACOWNIA KAŹMIERZ

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

TEL. 535 900 848

COSMETICS

25 lat doświadczenia

604 345 047

tu

DOMY- LUSOWO, POZNAŃ
MIESZKANE POZNAŃ CHROBREGO
DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA, CHYBY,
WILCZYNA, MŁYNKOWO,
TARNOWO PODGÓRNE
ROLNA WILCZYNA
AG TARNOWO PODGÓRNE 5HA

M YC I E
OKIEN

ku

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

MALOWANIE
z

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

2 po
ra 0 nem
ba %

POMOC
DROGOWA

LOGOPEDA
Tarnowo Podgórne

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

509 465 862

PSYCHIATRA
lek. med. Paulina Undrych

Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8
tel. 509 797 384

S olidnie
i sprawnie
tel. 603 635 878

HURT - DETAL

specjalista protetyk

Profesjonalna
opieka
stomatologiczna

3a.

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

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
na Leś

515 528 609, 725 118 570

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

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
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
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Ewi - dent
W listopadzie
promocja
dla uczniów:
wypełnienia
150 zł 90 zł

tel. 505 373 332

www.ewi-dent.pl

Przeêmierowo, ul. Go∏´bia 11, tel. 61 814 27 76, 609 131 749

Diagnostyka laserowa, znieczulanie komputerowe,
Rentgen cyfrowy

ul. Złote Łany 1, 64-530 Kaźmierz

~ reklamy

GABINET

3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

STOMATOLOGICZNY

MAŁGORZATA ZAWISTOWSKA
i prywatnie
pn ÷ czw.14.00 –19.00, pt 8.00 –14.00

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

601 71 00 55

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

PORADNIA BIOREZONANS
ALERGIE – ODCZULANIE
DIETETYCZNA

Pasożyty, Borelioza

Tel. 723 079 003

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej
LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska

Spirometria na miejscu

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG

• od poniedziałku do soboty •

tel. 603-137-270
61 8147-826
www.drstankiewicz.pl

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik
Zaprasza w piątki
od godz. 15.00
 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
www.twojdietetyk.org

paznokcie wrastające
opieka nad stopą cukrzycową
odciski, modzele, pękające pięty

lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE

607 037 274

bez obciążania wątroby
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

WYKONANIE
I NAPRAWA

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76

www.med-lux.pl

RELAKS I ZDROWIE

EFEKTY

PODOLOGIA HELP 3
ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

PROTEZY
ZĘBOWE

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI

PODOLOGIA HELP 2
oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań

tel.: 780-084-080

Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

PODOLOGIA HELP 1
ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 606 160 504

FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA
MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE
TERAPIE MANUALNE
BEZPŁATNE MASAŻE KOBIET W CIĄŻY*
*w ramach szkoły rodzenia

www.podologiahelp.pl

gabinet@podologiahelp.pl

REHABILITACJA
I MASAŻ

tel. 61 8163 901

www.med-lux.pl

UWAGA!

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa
Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl
SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski
Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8

U
S
G

ZOSTAŁO 5 TYGODNI DO SYLWESTRA!
Tyle wystarczy, by przywitać Nowy Rok z nową sylwetką!
Pomoże w tym seria 10 masaży modelujących,
które wraz z racjonalną dietą i treningami, gwarantują utratę
ok. 5 kg, oraz cofnięcie cellulitu o stopień!
Cena masażu w karnecie: 110 zł/60 min.
A dla osób spragnionych WYCISZENIA i RELAKSU,
zapraszamy na MASAŻE ORIENTALNE, w promocyjnej cenie 130 zł!
POMYŚL WRESZCIE O SOBIE!!!
ul. Szamotulska 15
(I piętro), Baranowo

tel. 502-730-966

ZAPRASZAMY!
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~ reklamy

SPRZĄTANIE
Już czas na otwarcie 3 2 1 startujemy
Już otwarte!
Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo

ZAPRASZAMY
Rynkowa 42, 62-081 Przeźmierowo (obok chłodnic Nowak)
577 142 111
bhp.przezmierowo@gmail.com
fb: bhp.przezmierowo

- odzież ochronna
- buty ochronne
- rękawice

Całościowe zaopatrzenie ﬁrm, oraz osób prywatnych

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

Oddam
ziemię

516 066 984

• biur i powierzchni
usługowo- handlowych
• po remontach
• profesjonalne
czyszczenie parowe

FAKTURY

603 635 878
www.krfoto.pl
• Reportaże
605 188 010
• Kursy fotografii kxrx@wp.pl

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302

ELEKTRYK
instalacje • naprawa
tel. 607 286 479

OKNA • ROLETY

NAPRAWA

515 514 211
KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*

www.wibet-bruk.pl

* strefa dowozu ograniczona
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RATY

Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71
tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

609 270 132

~ reklamy
CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

Piotr Zaradny
Agencja PZU w Przeźmierowie

Piotr
Zaradny
ul. Rynkowa
75C (Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452
100w Przeźmierowie
Agencja
PZU
pzaradny@agentpzu.pl
Piotr
Zaradny
ul. Rynkowa 75C (Pasaż 1-sze piętro)
Piotr
Agencja
tel. Zaradny
510 452 PZU
100 Przeźmierowo
Agencja PZU w Przeźmierowie
pzaradny@agentpzu.pl
Agent
ul.
Rynkowa wyłączny
75C (Pasaż 1-sze PZU
piętro) ŻYCIE
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

42016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

A S 205x135.indd 1

ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00
NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!
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Zagłosuj
na sąsiedzkie inicjatywy
do 24 listopada
Więcej na str. 11
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BUDŻET
INICJ ATYW
SPOŁECZNYCH
I edycja:

2018

