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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

Szanowni Państwo!

Cieszę się bardzo, że pośród świątecznego zabiegania znajdują Państwo czas na udział w jarmarkach bożonarodzeniowych,
np. w „Mikołajkach dla Przyjaciela” w Baranowie, w Centrum
Kultury i w Pasażu w Przeźmierowie, w Akademii Pitagorasa
i wielu innych. Teraz wszędzie unosi się zapach pierników, świecą się choinkowe światełka, a w grupach i stowarzyszeniach odbywają się wigilijne spotkania i kolędowania. To znak, że Święta
blisko.
Chwilkę potem przywitamy wspólnie Nowy Rok – w Tarnowie
Podgórnym i Przeźmierowie będą tradycyjne pokazy sztucznych
ogni. A potem Koncert Noworoczny (13 stycznia), podczas którego poznamy kolejnych laureatów tytułu „Aktywny Lokalnie”.
Dzień później – 14 stycznia – głośno i radośnie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Plan przygotowywanych przez lokalny sztab atrakcji prezentujemy na łamach gazety.
Zdrowia, spokoju i radości na Święta i na Nowy Rok!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
w Filii Urzędu w Przeźmierowie
11 stycznia (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00

Oddaliśmy blisko
50 litrów krwi

885 870 477
61 8180 831, 61 8180 840

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

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

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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W

sobotę, 25 listopada, w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym odbyła się 70. akcja krwiodawstwa, organizowana przez
Stowarzyszenie Dar Serc. Przyszło 141 osób, z czego po
wstępnej konsultacji lekarskiej zarejestrowało się 129 osób.
Ostatecznie krew mogło oddać 106 osób, w tym 22 kobiety.
Tego dnia zebrano 47,7 litra krwi.
– We wszystkich naszych akcjach pozyskaliśmy już 4 244 litry krwi – cieszy się Wojciech Janczewski. – Dziękuję wszystkim krwiodawcom, zwłaszcza tym, którzy zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy – to 24 nowe osoby.
2 osoby zapisały się do banku dawców szpiku.
Organizatorzy dziękują proboszczom, którzy zawsze ogłaszają terminy kolejnych akcji, oraz wszystkim osobom, pomagającym stowarzyszeniu.
Następna akcja – 10 lutego, również w Szkole Podstawowej
nr 1 w Tarnowie Podgórnym. 
~ ARz
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podg.

~ 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

Jakie są zasady budowania dróg
z udziałem finansowym mieszkańców?

– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy jest szansa, żeby
w Tarnowie był postawiony
biletomat? Ułatwiłoby to
załadowanie karty PEKA
i kupienie biletu czasowego.
Jakie są zasady budowania
dróg z udziałem
finansowym mieszkańców?
Co w przypadku, gdy część
działek jest jeszcze pustych
i właściciele nie zamierzają
partycypować w tym
koszcie? Czy w takich
przypadkach Gmina stosuje
opłaty adiacenckie?
Proszę o interwencję –
chodzi o wywóz odpadów
segregowanych, które nie są
zabierane na czas. A przez
dwa dni śmieci stojące
przed domami zmieniają
ulicę w wysypisko…

W

momencie ukończenia modernizacji przystanku w centrum Tarnowa Podgórnego zostanie on wyposażony w biletomat, obsługujący kompleksowo
(podobnie jak w Poznaniu) system PEKA.

H

armonogram budowania i remontowania dróg zawarty jest w Planie Rozwoju Lokalnego. Jedyną możliwością zmodernizowania drogi poza tym harmonogramem jest zagwarantowanie przez grupę mieszkańców wkładu finansowego w wysokości minimum 20 % wartości zadania. Z naszej strony nie ma
wymogu, by wszyscy mieszkańcy danej ulicy współuczestniczyli finansowo, natomiast kluczowa jest wartość zadeklarowanych środków. Najczęściej mieszkańcy zawiązują komitet lub stowarzyszenie zwykłe.
Gmina nie pobiera opłaty adiacenckiej od zabudowanej infrastruktury.

O

d szeregu lat odpady segregowane z terenu Gminy odbierane są zgodnie
z rocznym harmonogramem, publikowanym m.in. na stronie internetowej
spółki TP-KOM oraz w gminnym kalendarzu. Oczywiście mogą się zdarzyć sporadyczne sytuacje, gdy odbiór odpadów następuje w dniu następnym (awaria sprzętu, duża ilość odpadów, brak możliwości dojazdu itd.). Takie przypadki
uwzględnia punkt 2 Zasad odbioru odpadów.
Korzystając z okazji proszę o sprawdzenie, czy po zmianie firmy obsługującej
system odbioru odpadów na TP-KOM złożyli Państwo deklarację. Przypominam,
że nasza Gmina wystąpiła ze Związku Selekt i od 1 stycznia 2017 r. odpady są odbierane przez TP-KOM – dlatego konieczne było wypełnienie nowej deklaracji i regulowanie opłaty na nowe konto. Deklaracje dostępne są w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy oraz we Filii Urzędu w Pasażu w Przeźmierowie, a także są
do pobrania w zakładce Ochrona Środowiska na naszej stronie internetowej www.
tarnowo-podgorne.pl. Jeżeli mają Państwo pytania związane z opłatami za odbiór
odpadów, to proszę o kontakt z Olgą Skonieczną z Wydziału Podatków Lokalnych
Urzędu Gminy, tel. 61 8959 285.
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Ceradz Kościelny

Wybrano wykonawcę 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
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

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
Trwa budowa ul. Wysogotowskiej
Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo
sowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
przebudowy szkoły podstawowej
Trwa opracowywanie koncepcji Centrum Integracji
Obywatelskiej (budynek przy Rynku)

Sady

Zakończono przebudowę ul. Za Motelem
Rozpoczęto roboty związane z I etapem budowy ulic:
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Wybrano wykonawcę chodnika w ul. Kobylnickiej
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Dwa projekty otrzymają
dofinansowanie!

„B

iesiada u sąsiada” oraz „Retro-Moto-Show” – te dwa projekty otrzymały najwięcej głosów w I edycji Budżetu Inicjatyw Społecznych 2018.
W tej edycji na 11 projektów oddano 2249 głosów. Aż 94 głosy były
nieważne – to karty nieczytelne, niepodpisane albo „podwójne głosy” (ta sama osoba zagłosowała na dwa i więcej projektów lub kilkukrotnie na ten sam projekt).
W tej edycji oddano 2155 głosów ważnych.
Najwięcej – aż 571 – otrzymał pomysł Ireneusza Rembalskiego z Przeźmierowa
„Biesiada u sąsiada – program latino”. Kwota wnioskowana z Budżetu Inicjatyw
Społecznych to 12 500 zł. Na drugim miejscu znalazła się inicjatywa Marcina Orła
z Sadów: „Retro-Moto-Show Traktory Sady 2018”, którą poparło 402 mieszkańców
– w tym przypadku wnioskowano o 18 000 zł z Budżetu Inicjatyw. To łącznie daje
kwotę 30 500 zł, a w I edycji zaplanowano 25 000 zł.
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zaangażowaniem mieszkańców w głosowanie. Tak liczny odzew bardzo cieszy – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. – Przeanalizowałem rozkład głosów i postanowiłem przesunąć środki przeznaczone na
realizację inicjatyw I edycji, by oba zwycięskie projekty otrzymały pełne dofinansowanie.
Wszystkim inicjatorom i głosującym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
Zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu przyszłego
roku.
Liczba głosów na poszczególne inicjatywy przedstawia się następująco:
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Projekt
Biesiada u sąsiada
Seanse filmowe dla seniorów
Warsztaty stacjonarne rekodzieła
Kreatywność dla każdego
Retro-Moto-Show
Zielarski Rumianek
Cafemama nowa
Wzmacniamy wiezi lokalne
W wiejskiej zagrodzie - festyn
Niebo nad Tarnowem
Bliżej natury - spływ kajakowy
razem

liczba
571
98
25
230
402
127
159
190
54
167
132
2155

miejsce
I
IX
XI
III
II
VIII
VI
IV
X
V
VII

Przedstawiamy zwycięzców:

„Biesiada u sąsiada - program Latino” (Ireneusz Rembalski)

MASZ POMYSŁ
- ZGŁOŚ GO!

• występy zespołu artystycznego Punto Latino, animacje, zabawa taneczna, oraz
zawody wędkarskie z atrakcyjnymi nagrodami (tu. 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 do
oraz30
stawy
w Baranowie
września
2017 r.

„Retro-Moto-Show Traktory Sady 2018” (Marcin Orzeł)
• prezentacja historycznych ciągników i maszyn
rolniczych połączona z festynem
: www.tarnowo-podgorne.pl/budzet-inicjatyw-spolecznych/
rozpoczynającym wakacje dla dzieci i młodzieży, parada ciągników, pokazy,
konkursy, biesiada z muzyką i tańcami
• projekt adresowany do wszystkich
BUDŻET
mieszkańców Gminy
INICJATYW
• lokalizacja: Sady
szczegóły

SPOŁECZNYCH

I edycja:
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~ aktualności

Mikołajki w Pasażu w Przeźmierowie

W

sobotę, 9 grudnia, do Pasażu w Przeźmierowie zawitał
Święty Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek. Przybył z workiem
pełnym prezentów, którymi obdarował
nie tylko grzeczne, ale także odważne dzieci, które zdecydowały się wziąć
udział w licznych zabawach i konkursach. Część Pasażu zamieniła się w Fabrykę Świętego Mikołaja, gdzie pod
czujnym okiem śnieżynek dzieci malowały i zdobiły styropianowe bombki,
choinki, dekorowały pierniczki, kolorowały świąteczne obrazki, tworzyły łańcuch choinkowy. Mali artyści wykazali

Wspólne ubieranie choinki
się niezwykłą kreatywnością i pracowitością. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się kącik malowania buziek,
gdzie Śnieżynka spełniała marzenia

dzieci, robiąc makijaże zgodnie z ich
życzeniem.
W kąciku kulinarnym pod okiem
prawdziwego kucharza wszyscy zainteresowani lepili i degustowali pyszne
pierogi oraz dietetyczne przekąski. Nie
lada gratką dla maluchów był suchy basen wypełniony plastikowymi bombeczkami, a także strefa sportu Klubu Fitness
Piwnica pod Termami. Zadowolenie,
uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych
można było uwiecznić, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia w Fotobudce
Imprezę uświetniły występy dzieci z Przedszkola Leśne Skrzaty z Przeźmierowa, uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie
oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Tarnowie Podgórnym, kameralne koncerty w Filii Urzędu w wykonaniu Stowarzyszenia Dominanta, a także wspólne zabawy, konkursy, ubieranie
choinki z Wójtem Tadeuszem Czajką
Wyjątkowa atmosfera oraz świetna
zabawa tego dnia była możliwa dzięki

zaangażowaniu i pomocy Zarządu Pasażu Przeźmierowo, Gminy Tarnowo
Podgórne, Dyrekcji Szkoły Podstawowej im A. Fiedlera, Przedszkola Leśne
Skrzaty w Przeźmierowie i Samorządowej Szkole Muzycznej w Tarnowie Podgórnym, sklepów spożywczych ABC
i Chata Polska w Pasażu, firm Ambra
S.A, Pan Catering, Tarnowskich Term
oraz wszystkich, którzy wsparli to wydarzenie swoją obecnością, występami,
miłym słowem i uśmiechem!
~ Renata Łakoma

Muzycy ze stowarzyszenia
Dominanta z Wójtem
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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~ aktualności
Swadzim

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

Zaczęło się od dymu
na korytarzach

Sierosław

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

Tarnowo Podgórne

Trwa budowa 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
Zlecono opracowanie koncepcji Centrum Integracji
Obywatelskiej (Rynek)

Wysogotowo

Rozstrzygnięto przetarg 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)
Wybrano wykonawcę przebudowy ulic Łąkowej i Stolarskiej

Pozostałe

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
Trwa budowa 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 budynku OSP

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
miejscowości
6
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D

ym pojawił się nagle w dwóch budynkach A i C Urzędu Gminy. Był na tyle
intensywny, że bardzo szybko nie było nic widać. Rozpoczęła się ewakuacja
Urzędu… Na szczęście były to tylko ćwiczenia.
Akcję przeprowadzono zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla budynków
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. W próbnej ewakuacji uczestniczyli pracownicy oraz przebywający w Urzędzie klienci. Zasadniczym celem ćwiczenia było
sprawdzenie przygotowania pracowników Urzędu oraz administratora budynku do
prawidłowej, samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej, a także zidentyfikowanie problemów, które mogą pojawić się w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację.
W ćwiczeniu wzięły udział również miejscowa jednostka OSP oraz Straż Gminna. Podstawiono także autobus TPBUS, którym (w razie konieczności) można było
przewieźć pracowników w bezpieczne miejsce.
W ocenie nadzorujących ewakuację inspektorów bhp i ochrony przeciwpożarowej
oraz prowadzącego akcję z jednostki OSP ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie.
Pracownicy bardzo szybko i bezpiecznie opuścili swoje miejsca pracy i zgromadzili
się w wyznaczonych miejscach zbiórek do ewakuacji w celu sprawdzenia obecności
stanu osobowego.
Dla przypomnienia podstawowe zasady przebiegu ewakuacji:
•	w chwili ogłoszenia ewakuacji wyłącz lub zabezpiecz urządzenia i materiały,
które stwarzają zagrożenie,
• zostaw drzwi zamknięte, ale bez użycia kluczy, zamknij okna,
• skorzystaj z najbliższej, oznakowanej drogi ewakuacyjnej,
•	wychodząc z budynku otwieraj drzwi do mijanych pomieszczeń i informuj innych o ogłoszonej ewakuacji,
•	stłucz szybę w kasecie i użyj klucza do otwarcia zamkniętych drzwi ewakuacyjnych,
•	po wyjściu na zewnątrz grupuj się wg. komórek organizacyjnych w miejscach
wyznaczonych do ewakuacji.
~ Andrzej Goszczyński

~ aktualności

Dla Przyjaciela – DZIĘKUJEMY!

D

ziękuję – to słowo można było najczęściej usłyszeć
podczas imprezy „Mikołajki dla Przyjaciela” w niedzielę, 3 grudnia w Baranowie. I nie mogło być inaczej,
ponieważ nawet nas, organizatorów, zaskoczyła tak wielka liczba osób, które pozytywnie odpowiedziały na apel o pomoc i do
których słowa podziękowania chcemy skierować. Impreza była
dedykowana naszemu koledze, Krzysztofowi Bartosikowi, wieloletniemu radnemu naszej Gminy, społecznikowi, który nigdy
nie odmawiał pomocy. Teraz z powodu ciężkiej choroby sam
potrzebuje wsparcia, nie tylko tego materialnego, choć to jest
też bardzo potrzebne. Obecność tak wielu mieszkańców i pozytywna moc w baranowskiej świetlicy świadczy o tym, że determinacja, z jaką Krzysztof działał na rzecz mieszkańców, nie
została zapomniana, a dobra energia powraca do niego.

Do organizacji imprezy włączyło się wielu mieszkańców. Firmy i osoby prywatne podarowały upominki, vouchery i przedmioty na licytację. Panie piekły ciasta, robiły smalec, wolontariusze z baranowskich szkół i przedszkoli pomagały stroić salę,
a nasi gminni artyści przygotowywali występy, aby wypaść
w tym dniu jak najlepiej. Każdy pojawiający się problem był
natychmiast rozwiązywany dzięki czyjejś uprzejmości i pomocy. Pewnie dzięki temu w dniu imprezy wszystko pięknie zagrało.
Do świetlicy w Baranowie przyszło bardzo wiele ludzi, którzy też chcieli pomóc; kupując ciasta, chleb ze smalcem, doskonały żurek lub biorąc udział w licytacji. Imprezę prowadził
niezastąpiony Maciej Narożny. Pomagała mu Agata Klaudel-Berndt, która włączyła się w organizację z niesamowitą energią
i bardzo nam pomogła. Fundacja „Nigdy nie jest za późno” Mai
Stępień ze swoimi podopiecznymi i zawsze pomocnymi wolontariuszami stroiła integracyjną choinkę i tworzyła najdłuższy
łańcuch złożony z ogniw podpisanych przez osoby, które je kleiły. Dzieci przyozdabiały pierniki, malowały anioły, bawiły się
razem z firmą Nana.Edu. Na scenie zobaczyliśmy dzieci i młodzież z Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki”, Natalię Olesiak, pokaz tańca współczesnego w wykonaniu Bartka
Raźnikiewicza z Justyną Dudą i Ewą Sobkowiak, a potem gorące tango państwa Szulc. Następnie wystąpił Dawid Mularczyk
(tancerz, choreograf Teatru Tańca Sortowania), który najpierw
wystąpił solo, aby za chwilę zachęcić do żywiołowego tańca
najmłodsze dzieciaki. Na koniec usłyszeliśmy wzruszający koncert w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej w Baranowie
pod dyrekcją Jagody Jaskólskiej i zespołu instrumentalnego po
kierownictwem Diany Hały, a „kropką nad i” był nastrojowy

recital Łukasza Manteja na saksofonie. Rodzinna, świąteczna
atmosfera i wzruszenie, z którym dziękowała za wsparcie córka Krzysztofa, udzieliło się wszystkim. Wielkie zaangażowanie, pomoc i hojność mieszkańców zaowocowała nie tylko niebagatelną sumą zebraną podczas imprezy w kwocie 12 411,80
zł, ale również nadzieją, że możemy liczyć na siebie w trudnych sytuacjach. Było pięknie – dzięki Wam! Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to dzieło, z całego serca dziękujemy!!! Pieniądze zebrane podczas imprezy
i te, które cały czas spływają na konto, zostaną przeznaczone
na kosztowną rehabilitację Krzysztofa Bartosika. Wpłat moż-

na cały czas dokonać na konto Fundacji „Otoczmy Troską Życie” 62-081 Baranowo, ul. Szmaragdowa 8, KRS 0000381138:
97 1020 4027 00000 1402 0896 5750 z dopiskiem: „na rehabilitację Krzysztofa Bartosika”. Szczegółowe podziękowania znajdziecie na str. 50.  ~ Dorota Barełkowska, Joanna Mularczyk,

Magdalena Zagórska, Monika Żuchowska
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~ wywiad

Wywiad z Tadeuszem Czajką,
Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne
przeprowadzony przez Serwis Samorządowy PAP
PAP: - Zanim obecny rząd ogłosił program Mieszkanie Plus, Tarnowo Podgórne uruchomiło własne, gminne
Mieszkanie Plus. Skąd ten pomysł i na czym dokładnie on
polega?
Tadeusz Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne: - Prace
nad Gminnym Programem Budowy Mieszkań rozpoczęliśmy
już w 2015 r. To odpowiedź na potrzeby tych mieszkańców,
których dochody z jednej strony są zbyt wysokie, by mogli się oni ubiegać o mieszkania komunalne, z drugiej zaś za
niskie, by otrzymali zdolność kredytową i mieli możliwość
nabycia mieszkania na wolnym rynku. Okazało się, że takich
przypadków w naszej Gminie jest sporo, więc postanowiliśmy uruchomić Gminny Program i wybudować mieszkania
czynszowe – ze stopniowym dochodzeniem do własności.
Analizowaliśmy rozwiązania stosowane przez inne samorządy w Polsce. Podobny program realizują z powodzeniem
Mikołajki z tym, że nie ma tam – wprowadzonego u nas –
progu dochodów. W Mikołajkach jest to program otwarty dla
wszystkich, którzy podołają kosztom.
- Ile takich mieszkań Państwo wybudują?
- Powstanie 18 lokali w dwóch budynkach – budowa
pierwszego z nich jest mocno zaangażowana, w przypadku drugiego powstają już ściany parteru. Wszystkie lokale w pierwszym budynku są już rozdysponowane, wkrótce
zaczniemy przyjmować wnioski od osób zainteresowanych
mieszkaniami w drugim.
To program pilotażowy. Sprawdzamy jak rozwiązanie zostanie przyjęte i wtedy podejmiemy decyzję o ewentualnej
jego kontynuacji. Już otrzymuję wiele sygnałów, że takie zainteresowanie na pewno będzie.
- Kto te mieszkania buduje?
- Gminna spółka – Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM. Zgodnie z naszymi założeniami nie jest to inwestycja,
na której ta spółka ma zarabiać. Kredyt zaciągnięty na budowę będą spłacać mieszkańcy, bo koszty jego obsługi również
będą doliczone do czynszu. Ważne jest to, że spółka jako
duży podmiot otrzymała kredyt na zdecydowanie lepszych
warunkach niż gdyby starała się o niego osoba prywatna.
- Ile czasu będą mieć mieszkańcy na dojście do pełnej
własności?
- Zakładamy obecnie, że będzie to 20 lat. Ostateczne rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmiemy po określeniu całkowitych kosztów mieszkania.
- Innym Państwa ciekawym przedsięwzięciem była budowa parku wodnego. Ciekawym dlatego, że Tarnowo
Podgórne było jedną z pierwszych gmin wiejskich w Polsce, które na taką inwestycję się zdecydowały. Inwestowanie przez samorządy w parki wodne było dość powszechnie krytykowane. M.in. dlatego, że do takich obiektów
trzeba dokładać.
8
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- Na Parki Wodne, budowane przez samorządy, nie można
patrzeć wyłącznie jak na przedsięwzięcie komercyjne, które
musi przynosić zysk. To przede wszystkim rozszerzenie wachlarza możliwości aktywnego wypoczynku w Gminie. Zapewniam, że mieszkańcy naszej Gminy bardzo chętnie korzystają z oferty Tarnowskich Term: zarówno w zakresie sportu
i rekreacji w wodzie, jak i z otwartego tam w zeszłym roku
Klubu fitness „Piwnica pod Termami”.
Przy podejmowaniu decyzji o realizowaniu takiego typu
inwestycji, również o formule ich funkcjonowania, trzeba
bardzo dokładnie przeanalizować lokalne potrzeby i warunki. W naszej Gminie mieszkańcy chcą korzystać z Parku
Wodnego – latem odwiedzało go blisko 3 tys. osób dziennie. Gdyby nie koszty kredytu zaciągniętego na jego budowę,
rachunek ekonomiczny tego obiektu by się bilansował.
Dodatkowo w Tarnowskich Termach wykorzystywana jest
woda termalna, o zbadanych właściwościach leczniczych –
takich kąpielisk w Polsce jest jeszcze niewiele. Ponadto ten
obiekt wyróżnia Gminę Tarnowo Podgórne i szeroko promuje.
- Jest Pan jednym z liderów samorządowego Ruchu
Bezpartyjni, szefem jego wielkopolskich struktur. Skąd
Pańskie zaangażowanie w tę inicjatywę?
- Obecny rząd od początku swojego działania wyraźnie
ogranicza kompetencje samorządów, zmierzając do coraz
większej centralizacji państwa. To budzi duży niepokój w naszym środowisku, ponieważ działania takie traktujemy jako
realne zagrożenie dla lokalnej samorządności. Co prawda
korporacje samorządowe podjęły intensywne wysiłki, by
przeciwdziałać tym zmianom, ale my, w Wielkopolsce, uznaliśmy, że trzeba pójść dalej. Efektem naszych rozmów było
powołanie ruchu w obronie idei samorządności. 5 kwietnia,
podczas konferencji samorządowej w Tarnowie Podgórnym,
założono Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska. Idea bezpartyjnej samorządności obejmowała kolejne regiony i dziś ruch Bezpartyjni funkcjonuje w większości województw.
Reforma samorządowa jest uważana za jedną z najbardziej udanych! Zasady funkcjonowania samorządów
lokalnych są wzorem dla wielu krajów europejskich.
Uważam, że musimy ich bronić, bo nic tak mieszkańców nie
napędza, jak swoboda działania i możliwość samodzielnego
decydowania o kierunkach rozwoju społeczności lokalnej.
- Ile osób liczy obecnie Ruch Bezpartyjni?
W ostatniej ogólnopolskiej konwencji Ruchu Samorządowego Bezpartyjni, 23 września w Tarnowie Podgórnym,
uczestniczyło ponad 500 osób. Natomiast Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska tworzą przedstawiciele ponad 50 lokalnych samorządów – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci.

~ wywiad
- Wszyscy będą startować w wyborach samorządowych
pod jego szyldem?
- Jako regiony dążymy do utworzenia wspólnej listy do sejmików pod tym szyldem.
- Na koniec wróćmy na lokalne podwórko. Tarnowo
Podgórne przez lata było jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Wciąż jest taką gminą?
- Tempo rozwoju naszej gminy nie spada – stale rośnie budżet, rośnie liczba mieszkańców, podmiotów gospodarczych,
liczba miejsc pracy. Przodujemy w wielu rankingach samorządowych (Tarnowo Podgórne jest obecnie na 10. miejscu w najnowszym zestawieniu najbogatszych gmin portalu
Samorząd PAP, na 3. miejscu w Rankingu zrównoważonego
rozwoju Politechniki Warszawskiej – przyp. red.). Naszą nadrzędną zasadą jest zachowanie równowagi pomiędzy promowaniem klimatu sprzyjającego dalszemu rozwojowi przedsiębiorczości a działaniami na rzecz polepszania komfortu życia
mieszkańców. Wiemy, że nasza Gmina jest uznawana za
dobry przykład współpracy z biznesem. Mamy obecnie ponad 5,5 tys. podmiotów gospodarczych, które generują ok.
50 tys. miejsc pracy. Jednocześnie chcemy utrzymać jej nowoczesny, ale jednak wiejski charakter – z dominującą zabudową jednorodzinną (dlatego mocno ograniczamy budownictwo wielorodzinne).
W Wielkopolsce jesteśmy największym po Poznaniu rynkiem pracy, do którego pracownicy przyjeżdżają z zewnątrz.
To nas wyróżnia – częściej bowiem gminy wokół metropolii
są jedynie „sypialniami”.
Jestem głęboko przekonany, że na wizerunek naszej Gminy
wpływa zatem zarówno rynek pracy, jak i standard życia –
dostępna infrastruktura, wysoki poziom oświaty oraz szeroka
oferta wydarzeń kulturalnych i sportowych.
- Jak to udało się Państwa gminie?
- Zawdzięczamy to przede wszystkim korzystnemu położeniu – bezpośredniemu połączeniu z autostradą A2.
Ponadto stosunkowo wcześnie wyrobiliśmy sobie markę
gminy przyjaznej inwestorom, co było kluczem do naszego
sukcesu gospodarczego. Od lat współpracujemy z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, skupiającym różnej
wielkości podmioty – od mikroprzedsiębiorstw do bardzo
dużych koncernów. Prowadzimy wspólnie wiele inicjatyw –
nie są to wyłącznie inwestycje, ale również ważne projekty
społeczne: organizujemy konkursy biznesowe dla uczniów,
wydajemy magazyn „Tarnowo Podgórne. Miejsce Biznesu”,
ale przede wszystkim spotykamy się i rozmawiamy. W zeszłym roku, z myślą o naszych przedsiębiorcach uruchomiliśmy Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
które m.in. organizuje warsztaty i szkolenia, prowadzi punkt
bezpłatnych porad.
Klimat stałej i szerokiej współpracy na linii biznes – administracja samorządowa owocuje tym, że Gmina Tarnowo
Podgórne jest postrzegana jako miejsce, w którym warto
inwestować, warto rozwijać działalność, ale także warto
zamieszkać. Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznych, cyklicznie realizowanych przez niezależną zewnętrzną
pracownię – ponad 90 % mieszkańców jest zadowolonych
z miejsca zamieszkania. Taka ocena oczywiście bardzo nas
cieszy, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszej wytężonej
pracy – pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.
~ Rozmawiał: Jacek Krzemiński

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
zaprasza na

Koncert Noworoczny
połączony z Galą
„Aktywni Lokalnie”

13 stycznia 2017 r. godz. 17.00,
hala sportowa OSiR
Tarnowo Podgórne przy ul. Nowej
WSTĘP WOLNY
– szczegóły programu na str. 36

Zebrania wiejskie 2018

W

ójt Tadeusz Czajka zaprasza mieszkańców na spotkania wiejskie, które na początku roku odbędą się
w świetlicach wiejskich (wyjątki: Przeźmierowo –
Centrum Kultury, Tarnowo Podgórne – sala GOK „Sezam”).
Wszystkie zaczynają się o 18.00.
To najlepsza okazja do podsumowania mijającego roku i poznania działań zaplanowanych w przyszłym roku w poszczególnych miejscowościach. To także dobre miejsce do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń przez mieszkańców. Warto
przyjść!
~ ARz

Terminy zebrań wiejskich
16 stycznia
17 stycznia
18 stycznia
24 stycznia
25 stycznia
30 stycznia
31 stycznia
1 lutego
6 lutego
7 lutego
8 lutego
15 lutego
21 lutego
22 lutego
27 lutego
28 lutego

Baranowo
Chyby
Swadzim
Kokoszczyn
Góra
Rumianek
Wysogotowo
Lusówko
Sady
Sierosław
Przeźmierowo
Batorowo
Ceradz Kościelny
Lusowo
Tarnowo Podgórne
Jankowice
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Projekt budżetu 2018 w rękach Rady

Z

achowując obowiązujące terminy
Wójt Tadeusz Czajka przekazał
15 listopada Radzie Gminy Projekt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne
na 2018 rok. W imieniu Przewodniczącego Rady dokument odebrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Józef Szewczyk.
Według zaproponowanych w Projekcie zapisów dochody w 2018 r. zaplanowano w wysokości 216 mln zł, natomiast wydatki – 228 mln zł, w tym na
realizację inwestycji ok. 50 mln zł.
Obecnie Projekt budżetu jest omawiany i opiniowany na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy. Głosowanie nad
przyjęciem budżetu na 2018 r. jest przewidziane na ostatniej w tym roku sesji
Rady Gminy – 28 grudnia.
~ ARz

Muzyczne sukcesy

D

wa znaczące sukcesy odniosły w listopadzie uczennice Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w
Tarnowie Podgórnym z klasy fortepianu Agnieszki

Liman.
Malwinka Jasińska uzyskała Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym „I pierwszak może być mistrzem”, który odbył się w dniach 11 – 12 listopada w Warszawie. Pokonała ponad 100 uczestników z całego kraju
grających na różnych instrumentach.
Anna-Maria Rzesoś, utytułowana już młoda pianistka, została tym razem laureatką III miejsca na X Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym Dziesięciolatków, który odbył się
16 listopada w Opolu.
~ Marzena Łopińska

Brawo Julka!

Agnieszka Liman ze swoją uczennicą Anną-Marią Rzesoś

J

ulka Kucemba w finale telewizyjnego show TVN „Mam Talent” zaprezentowała skomplikowany układ
„Szybkich kubków” (Speed Stacks).
Ostatecznie głosami telewidzów zajęła
8 miejsce.
Julka, gratulacje! Dla nas i tak jesteś
najlepsza!
Umiejętności Julki będziemy mogli
podziwiać 14 stycznia podczas naszego finału WOŚP w hali sportowej OSiR
w Tarnowie Podgórnym.
~ ARz
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Szkoła dla zawodowców

– omówienie wyników badań

29

listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie podsumowujące badania przeprowadzone wśród lokalnych
przedsiębiorstw na temat dostosowania kształcenia zawodowego młodzieży
w Gminie Tarnowo Podgórne do potrzeb
i oczekiwań pracodawców. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, a także
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka oraz Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński.
Wyniki badań ankietowych przedstawił dr Jan Ermanowicz z Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku.
Najważniejszym celem badań było
z jednej strony określenie wielkość i charakteru popytu tarnowskiego rynku pracy, a drugiej zaś wypracowanie podstaw
współpracy w zakresie powołania i rozwijania tarnowskiego Zespołu Szkół
Technicznych.
Z analizy danych statystycznych na
dzień 31 sierpnia 2017 r. wynika, że
w Gminie Tarnowo Podgórne jest 50 290
miejsc pracy, które wygenerowane zostały przez 5 511 podmiotów gospodarczych. Wiodącą grupę podmiotów
w Gminie – dwie trzecie wszystkich –
stanowią osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, natomiast spółki stanowią prawie jedną trzecią podmiotów na terenie Gminy – tu zdecydowanie
największą grupę stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (cztery piąte
wszystkich spółek). Znajomość struktury
i charakterystyki naszego lokalnego rynku stanowiła podstawę do wyznaczenia
grupy respondentów – ich charakterystyka możliwie najbardziej odzwierciedlała
rzeczywistą sytuację w naszej Gminie,
co zapewnia wiarygodność przeprowadzonych badań.

Zastosowano dwie metody:
- badania ankietowe – 285 ankiet,
- indywidualne wywiady z 163 przedsiębiorcami.
Badania zostały przeprowadzone
w październiku i listopadzie 2017.
Prezentując wyniki dr Jan Ermanowicz
podkreślił, że tarnowscy przedsiębiorcy
pozytywnie oceniają kondycję swoich
firm. Natomiast największym ich problemem jest brak pracowników oraz niewystarczające kwalifikacje pracowników.
Najbardziej poszukiwani do pracy są absolwenci techników (wskazanie ponad
80% respondentów) oraz zasadniczych
szkół zawodowych (blisko 80 %).
Podczas rozmów przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie obszarów potencjalnej współpracy biznesu z planowanym Zespołem Szkół Technicznych
w Tarnowie Podgórnym. Trzy czwarte
ankietowanych zadeklarowało zorganizowanie staży dla absolwentów Zespołu
Szkół, niewiele mniej (ponad dwie trzecie) zamierza wprowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów.
Spora część zaofiarowała także pomoc
w dostarczeniu niezbędnych materiały
i surowce do praktycznej nauki zawodu oraz wyraziła gotowość wyposażenia
i doposażenia pracowni zawodowych. 34
firmy zadeklarowały utworzenie klasy
patronackie.
Przedsiębiorcy wskazywali kierunki kształcenia, które ich zdaniem warto byłoby uruchomić w Zespole Szkół
Technicznych. W przypadku absolwentów branżowej szkoły I stopnia najczęściej wymieniano magazyniera logistyka
i mechatronika. Często wskazywano także na cukiernika, drukarza, kierowcę mechanika i elektromechanika. Natomiast
w przypadku absolwentów technikum
najbardziej poszukiwani będą absolwen-

Najbardziej poszukiwane
zawody absolwentów
technikum w 2022 r.

ci w zawodach: technik grafiki i poligrafii
cyfrowej oraz technik logistyk. W kręgu
zainteresowań znajdują się także: technik
mechanik, technik automatyk i technik
inżynierii sanitarnej.
W trakcie badania przeprowadzono
także indywidualne wywiady z liderami
tarnowskich przedsiębiorstw. Tu również
najważniejszym problemem, wskazywanym przez wszystkich rozmówców, był
brak odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników. Wielokrotnie podkreślano,
że obecnie edukacja nie przygotowuje
pracowników, których wiedza i umiejętności odpowiadają potrzebom pracowników. Stąd duże nadzieje, pokładane
w uruchomieniu Zespołu Szkół Technicznych.
Głos zabrał również Wójt Tadeusz
Czajka, który podziękował przedsiębiorcom za udział w badaniach oraz za
wszelkie wskazówki i rekomendacje.
Podkreślił także, że od początku pomysł
utworzenia branżowej szkoły i technikum zakładał szeroką partycypację
przedsiębiorców zarówno w tworzeniu
oferty edukacyjnej, jak i zapewnieniu dobrej kadry nauczycieli i specjalistów zawodowych.
Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński opisał zasady kształcenia zawodowego oraz sposób funkcjonowania szkół
zawodowych w powiecie poznańskim.
Kolejnym etapem będzie określenie
ram organizacyjnych dla Zespołu Szkół
Technicznych w Tarnowie Podgórnym
oraz wybór kierunków zawodowych.
W styczniu zaplanowane jest podpisanie
listu intencyjnego pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne i Starostwem Powiatowym w sprawie budowy Zespołu Szkół
Technicznych. Kontynuowane też będą
badania ankietowe – teraz wśród rodziców i młodzieży.
~ ARz
Najbardziej poszukiwane zawody
absolwentów branżowej szkoły
I stopnia w 2022 r.

Na podstawie Raportu z badania pracodawców w Gminie Tarnowo Podgórne, październik-listopad 2017.
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WOŚP – zagrajmy!

N

ajbliższy, 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. W niedzielę, 14
stycznia, będziemy zbierać środki dla wyrównania
szans w leczeniu noworodków.
Zagramy od samego rana. Zbiórkę do wielkoorkiestrowych
puszek rozpocznie 200 wolontariuszy z naszego sztabu. Natomiast wydarzenia zaplanowaliśmy przez cały dzień w różnych
miejscach na terenie całej Gminy – są miejsca, które już dobrze znamy, ale także, a jakże! mamy nowe propozycje.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze, już potwierdzone
punkty programu. Ale nasze finały WOŚP to duża spontaniczność, mamy zatem nadzieję, że lista atrakcji będzie się wydłużać. Dlatego warto zaglądać do zakładki na gminnej stronie
internetowej www.tarnowo-podgorne.pl, by być na bieżąco
i niczego nie przegapić!
Również w tej zakładce będzie można poznać listę przedmiotów wystawionych na licytacje – już dziś potwierdzamy:
wśród hitów będą m.in. dwugodzinny lot samolotem z instruktorem, lot balonem oraz AUTOBUS przekazany przez spółkę TPBUS i PRAWDZIWY WÓZ STRAŻACKI wystawiony
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Lusowa!!! Oczywiście prosimy o przekazywanie gadżetów, fantów i propozycji na loterię i licytację – potrafimy zlicytować wszystko. Przyjmujemy
także książki do Kącika Wędrującej Książki, który poprowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Fanty i książki można przynosić do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym lub do Filii
Urzędu w Pasażu w Przeźmierowie.
Szefem naszego lokalnego sztabu WOŚP jest Barbara Wypuszcz, tel. 61 8959 303. Wolontariuszami opiekuje się Mario-

la Ptak, tel. 61 8959 208 (uwaga: listy wolontariuszy kwestujących z puszkami WOŚP są już zamknięte), a w sprawie fantów
prosimy o kontakt z Agnieszką Rzeźnik, tel. 606 756 290.
Masz pomysł, ciekawą propozycję – przyjdź lub zadzwoń,
~ ARz
bo każda pomoc się przyda!

14 stycznia 2018 r.
Hala Sportowa OSiR, ul. Nowa 15
w Tarnowie Podgórnym
Program na scenie (opis na str. 35)
15.00 Mozaika – animacje dla dzieci
15.30 Licytacja
16.00 Julia Kucemba – Finalistka „Mam Talent” – pokaz
układania kubków „Speed Stacks”
16.05 Mażoretki – Zespół GOK „SEZAM”
16.30 Licytacja
17.00 Koncert Rosalie (R&B i Hip-Hop / Elektronika)
18.00 Koncert Terrific Sunday (zespół rockowy)
19.00 Licytacja
20.00 Światełko Do Nieba

W hali:
• loteria fantowa
• Interaktywne Stoisko Plastyczne GOK SEZAM
• Bricks 4 Kidz (Klocki Dla Dzieci) – Uczymy, budujemy,
bawimy... za pomocą klocków LEGO
• Kącik Wędrującej Książki (prowadzi UTW)
• Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
• Stoisko Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej
• dmuchańce, słodkie co-nieco, ciekawe stoiska i inne niespodzianki!
• terminal płatniczy
Przy hali:
• Spójrz na świat z wysoka – podnośnik GIZO
• wystawa sprzętu gaśniczego OSP
• przystanek autobusowy

Indywidualny numer konta WOŚP naszego sztabu: 62 1140 1010 7674 2018 0000 2321

Planszówkomania dla WOŚP

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, mała sala
gimnastyczna, ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo
10.00 – 14.00
• Otwarte spotkanie z grami planszowymi
• Słodkie co – nieco
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Kijki dla WOŚP

Park przy Pałacu w Jankowicach

Start: 11.00
Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej zaprasza seniorów i wszystkich zainteresowanych na wspólny marsz po
parku w Jankowicach. Oprócz zdrowego wysiłku na świeżym
powietrzu na pewno znajdzie się czas na rozmowy i integrację,
będzie też gorąca herbata!

~ wośp
Morsowanie dla WOŚP
Plaża w Lusowie

Start: 12.15
Morsy Gminy Tarnowo Podgórne zapraszają wszystkich
chętnych do wspólnego Morsowania. Na zakończenie dla
wszystkich Morsów bezpłatna ciepła zupa w Barze na plaży!

Kulamy dla WOŚP

Kręgielnia VECTOR, ul. Rokietnicka 21, Tarnowo
Podgórne
Start: 14.00
• Turniej Kręglarski dla dużych i małych
• dobra muzyka
• przystanek autobusowy

Turniej KOP dla WOŚP As Trzy Dychy

sala fitness przy hali sportowej OSiR w Tarnowie
Podgórnym, ul. Nowa 15,
Start: 14.00,
zgłoszenia pod tel. 61 8959 231

Bijemy rekordy dla WOŚP

Tarnowskie Termy, ul. Nowa 45, Tarnowo
Podgórne

• Płyniemy ile sił, ile basenów pokonać damy radę!
• Wyciskamy siódme poty – Fintess dla WOŚP
• Przystanek autobusowy

Pobiegnij dla WOŚP

Stadion GKS Tarnowo Podgórne
ul. 23 Października 45, Tarnowo Podgórne

Płacisz ZŁOTÓWKĘ za każde pokonane okrążenie stadionu. Nie będziemy rywalizować, więc przebiegnij chociaż jedno kółko, bo liczy się, że pomagasz. Zaprasza grupa Tarnowo
Podgórne Biega.
13.45 rozgrzewka z WUEF Clubem
14.00 start biegu
16.00 zejście z trasy ostatnich zawodników
16.15 zamknięcie biura zawodów

Wielkoorkiestrowe Strzelanie

Strzelnica, ul. Zachodnia 1, Tarnowo Podgórne

16.00 – 18.00
Kurkowe Bractwo Strzeleckie zaprasza wszystkich na strzelanie dla Wielkiej Orkiestry!
Wrzuć datek do wielkoorkiestrowej puszki i sprawdź swoje
oko!
W dniu finału (14 stycznia) wolontariusze za okazaniem
identyfikatora:
- mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji autobusowej
TPBUS i ZTM,
- otrzymają bezpłatną zupę gulaszową – zaprasza Tarnowski
Łącznik z Tarnowa Podgórnego.

Kolęduj z Kołem Śpiewu dla WOŚP

WOŚP: PRELUDIUM

Start: 15.00
Wstęp wolny - Kolędy pełnię uroku zyskują, gdy śpiewa się
je wspólnie. Dlatego tarnowski chór zaprasza do wspólnego
spędzenia czasu w świątecznym klimacie (więcej o tym na
str. 37).

Salsa (i inne wygibasy) dla WOŚP
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48
zaprasza Time Creator Studio:
11.00 – 13.00 warsztaty salsy prowadzone przez Abada
Bolaños
13.00 – 14.00 warsztaty gimnastyki artystycznej dla dzieci

Sala GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym, ul.
Ogrodowa 13

6 stycznia

Wóz GBA Star 244
w zabudowie JZS typ 005
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Zapraszamy
na szkolenia

T

arnowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości działa w naszej Gminie już przeszło rok.
Warto więc w tym momencie dokonać
podsumowania działalności oraz zdradzić jakie działania i inicjatywy będą realizowane w roku 2018.
Dla działających przedsiębiorców
z terenu Gminy Tarnowo Podgórne oraz
osób, które dopiero planują założyć własną działalność gospodarczą, zorganizowane zostały bezpłatne konsultacje.
Skorzystać można było z nieodpłatnych
porad księgowej, doradcy podatkowego
oraz radcy prawnego. Od stycznia tego
roku, cyklicznie co miesiąc organizowane były także warsztaty z kształtowania tzw. umiejętności miękkich. Były to
warsztaty pogłębiające wiedzę w zakresie sposobu budowania wizerunku swojej firmy i siebie jako właściciela, metod
prowadzenia profesjonalnej rekrutacji,
skutecznej sprzedaży, komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie; technik
motywacyjnych, negocjacji itp. W ciągu
dwunastu miesięcy, przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w zorganizowanych
w ramach TCWP warsztatach, uzyskali
niezbędne umiejętności, które będą mogli wykorzystać prowadząc swoje biznesy. Oprócz cyklicznie organizowanych konsultacji i warsztatów, TCWP
odpowiada na aktualne potrzeby przedsiębiorców. W mijającym roku organizowane były spotkania informacyjne np.
w zakresie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenia miejsca pracy;
zatrudniania cudzoziemców, JPK_VAT
oraz konsultacje eksperta ZUS.
W nadchodzącym roku planowana
jest kontynuacja comiesięcznych konsultacji specjalistów. W dalszym ciągu skorzystać będzie można z bezpłatnej porady księgowej, radcy prawnego
oraz doradcy podatkowego. Planowane są także, przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
konsultacje z ekspertem ZUS. Takie
indywidualne spotkania nie wymagają
wcześniejszych zapisów i odbywają się
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,
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budynek C, sala 29. Szczegółowe terminy dostępne są na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

TCWP
to m.in.
bezpłatne
porady,
warsztaty,
szkolenia...
Wraz z nowym rokiem Tarnowskie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna także realizację nowego
projektu Akademia Tarnowskiego Biznesu. W ramach Akademii organizowane będą cyklicznie warsztaty, szkolenia
oraz spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, start-up’ów, jak i tych wszystkich, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Pierwsze
szkolenie, które odbędzie się już 10
stycznia, związane jest z tematyką storytellingu (informacja na stronie obok).
Niezależnie od tego, czy zajmujesz się
rozwojem dynamicznie rosnącej firmy
rodzinnej, internetowego start-up’u, czy
też zarządzasz większą firmą, wszystkie
one potrzebują pomocy w tych samych
obszarach: strategii marki, kreowaniu
wizerunku, budowaniu silnej pozycji na
rynku. Podczas styczniowego szkolenia
dowiedzą się Państwo dlaczego w dzisiejszych czasach tak ważne jest stworzenie inspirującej opowieści o swojej
marce. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W styczniu czeka nas także jeszcze
jedno, bardzo ważne dla przedsiębiorców szkolenie, mianowicie JPK_VAT.
Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem zorganizowanym na początku
grudnia, powstała konieczność jego powtórzenia. Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień
związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK_VAT), który zacznie obowiązywać mikroprzedsiębiorców od
stycznia 2018r. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nie wykluczamy,
w przypadku konieczności oraz bardzo
dużego zainteresowania, zorganizowania kolejnych szkoleń w tym zakresie.
Po ogłoszeniu przez Ministerstwo Finansów wszystkich szczegółów związanych z przesyłaniem pliku, co nastąpić
ma na początku stycznia 2018 r., zorganizowane zostaną również praktyczne
warsztaty w zakresie przesyłania JPK_
VAT w systemie. Pamiętajmy, że pierwszy obowiązek przesłania pliku JPK_
VAT do Urzędu Skarbowego za miesiąc
styczeń, to data 25 lutego. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do
kontaktu. Zachęcamy też do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.tcwp.pl oraz profilu na
Facebooku. Zamieszczane są tam aktualne informacje związane z organizowanymi przez TCWP szkoleniami,
warsztatami, spotkaniami informacyjnymi oraz konsultacjami. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do
kontaktu telefonicznego pod numerem
61 8959 242 oraz mailowego: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl

~ TCWP

~ tcwp

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
STORYTELLING – jak tworzyć historie które sprzedają Twój produkt i Twoją markę
10 stycznia 2018 r., 9.00 – 16.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w Budynku C, sala 21,
Storytelling – podstawowe pojęcia. Tworzenie historii na potrzeby biznesu w firmie. Archetypy storytellingowe. Jak opowiadać historie, aby zdobywać klientów. Jak firmy opowiadają historie.
Warsztaty przeprowadzi doradca i trener biznesu Michał Lisiecki.
„Storytelling jest formą docierania do klientów i budzenia w nich emocji, które powodują, że zostaniemy zapamiętani
i wyróżnimy się z tłumu innych ofert.” - Michał Lisiecki
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 89
59 242 lub mailowy kontakt@tarnowo-podgorne.pl. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia jest ograniczona!

Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza na szkolenie
„JPK_ VAT - obowiązek dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.”
8 stycznia 2018 r., 15.00 – 18.00
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, w Budynku C, sala 21,
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie w formie warsztatów zagadnień związanych
z Jednolitym Plikiem Kontrolnym VAT.
Na spotkaniu uzyskają Państwo kompleksowe informacje dotyczące:
• Jednolity Plik Kontrolny (JPK_ VAT) co to jest? kogo dotyczy? zakres i terminy.
• Dlaczego wprowadzono JPK_VAT? kontrolna podatkowa i celno-skarbowa.
• Ewidencja VAT a JPK_VAT.
• Niezłożenie bądź złożenie po terminie. Sankcje karne.
• Dyskusja, czas na zadawanie pytań.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 61 89 59 242 w celu
rezerwacji miejsca.

Płacisz podatki... PRZECZYTAJ KONIECZNIE

O

d 1 stycznia 2018 r. nastąpią istotne zmiany dotyczące płatności poszczególnych podatków i opłat. Płatnicy otrzymają nowe konta wirtualne, na które będzie
należało dokonywać zapłaty. Nowe numery rachunków wirtualnych podatku od nieruchomości, podatku rolnego zawarte
będą na decyzjach wymiarowych w sprawie wymiaru podatków za rok 2018. Osoby zobowiązane do dokonywania wpłat
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
otrzymają zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iż termin płatności
wymienionej wyżej opłaty mija 31 stycznia 2018 r., stosowne
zawiadomienia będą wysyłane na przełomie roku za pośrednictwem PP Poczta Polska.
Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych
przy składaniu deklaracji DT-1 otrzymają nowe numery rachunków wirtualnych. Również osoby prawne – podatnicy
podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy podatku leśnego uzyskają nowe numery rachunków bankowych w drodze zawiadomienia.

Omówione wyżej zmiany wynikają z wprowadzenia od
1 stycznia 2018 r. nowego oprogramowania. Za wszelkie
utrudnienia związane z płatnościami poszczególnych podatków serdecznie przepraszamy.
W przypadku jakichkolwiek problemów i pytań pracownicy
Wydziału Podatków Lokalnych służyć będą niezbędną informacją i pomocą – prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:
•	opłaty za wywóz odpadów komunalnych: Olga Skonieczna – 61 8959 285, Joanna Maciejewska – 61 8959 311,
• podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
– osoby prawne: Anna Borowczak – 61 8959 286,
– osoby fizyczne: Małgorzata Prętka – 61 8959 217,
Irena Walkiewicz – 61 8959 268, Aleksandra Stasiak –
61 8959 214,
•	podatek od posiadania środków transp. (os. prawne i fiz.):
Aleksandra Stasiak – 61 8959 214.
~ Aleksandra Wiśniewska
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych
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By łatwiej (i zdrowiej) nam się oddychało

W

celu monitorowania jakości
powietrza Gmina Tarnowo
Podgórne zakupiła certyfikowane urządzenie do pomiaru pyłu PM10 i PM-2,5 o nazwie pyłomierz automatyczny APM-2.
– Problem zanieczyszczenia powietrza
w naszej Gminie był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców – mówi Wójt
Tadeusz Czajka. – Dlatego zdecydowaliśmy o takim zakupie, by móc na bieżąco monitorować sytuację.
– Pomiar wykonywany przez nasz
Urząd nie jest ujęty w krajowym monitoringu jakości powietrza i stanowi wyłącznie pomiar lokalny, służący
wyznaczeniu miejscowej oceny stanu
powietrza – dodaje Marek Ratajczak.,
Główny specjalista ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy. – Ale prowadzony pomiar wykonywany jest zgodnie
z normami, obowiązującymi w naszym
kraju.
A normy te w Polsce dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
- dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) –
jakość powietrza nie jest dobra, ale nie
wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia,
- informowania 200 µg/m3 (dobowy) – trzeba ograniczyć aktywności na
powietrzu, bo norma przekroczona jest
czterokrotnie,
- alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) –
norma przekroczona jest sześciokrotnie
i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać
w domu, szczególnie osoby chore.
Unia Europejska dla pyłów drobnych
PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziomy dopuszczalne: dla PM10 – 50 µg/

m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średnioroczny), a dla PM2,5 - 25 µg/m3 (średnioroczny).
Dotychczas zostały wykonane pomiary w dwóch lokalizacjach. Pierwszy pomiar wykonano w dniach 10 lipca – 28
sierpnia 2017 r. na terenie Przeźmierowa w rejonie ulic: Kościelna, Ogrodowa, Południowa i Kwiatowa. Uśredniona wartość PM10 wyniosła wtedy 13,71

W ramach
Gminnego
Programu Wymiany
Pieców można
otrzymać
do 5 000 zł dotacji
µg /m3, a PM2,5 – 7,7 µg /m3. Drugi
pomiar miał miejsce w dniach 20 października – 20 listopada 2017 r. na terenie Tarnowa Podgórnego (rejon ulic:
Okrężna, Cicha i 23 Października). wtedy uśredniona wartość PM-10 wyniosła
22,59 µg /m3, a PM-2,5 wyniosła 18,19
µg /m3. W obu pomiarach nie stwierdzono zatem przekroczeń norm dopuszczalnych dla PM10, natomiast wyników dla PM2,5 nie można odnieść do

dopuszczanej normy, gdyż – jak zaznaczyliśmy powyżej – została określona
wyłącznie wartość średnioroczna. Aktualnie pomiar ponownie wykonywany
jest w Przeźmierowie.
Najtrudniejsze miesiące przed nami.
– Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy Straż Gminna w Tarnowie Podgórnym notuje wzrost zgłoszeń dotyczących
spalania w piecu materiałów niedozwolonych – potwierdza Magdalena Kula,
Strażnik Straży Gminnej. – Strażnicy
każdorazowo udają się pod wskazany
adres w celu sprawdzenia czy nadmierna emisja dymu spowodowana jest rzeczywiście spalaniem odpadów. Szczególną uwagę w takim przypadku zwraca
się na rodzaj zgromadzonego paliwa
przeznaczonego do celów grzewczych.
Przeprowadzane są oględziny kotłowni,
miejsca składowania opału, sprawdzany jest sortyment przeznaczony do spalenia.
W przypadku podejrzenia o spalanie niewłaściwych odpadów strażnicy
mogą pobrać próbkę do badania, którego wynik pozwoli dostarczyć jednoznacznych dowodów na to czy w piecu
został spalony niedozwolony materiał.
Ponadto strażnicy sprawdzają czy właściciel dopełnił obowiązku złożenia
deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami powstałymi na terenie nieruchomości.
Funkcjonariusze straży posiadają
prawne możliwości kontrolowania pod
kątem spalania w piecu odpadów na terenie prywatnych posesji (w godz. 6.00
– 22.00) i firm (przez całą dobę) – zapewnia to art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. A utrudnianie przeprowadzenia takiej kontroli zgodnie z art.

Co powoduje zanieczyszczenie powietrza:

U dorosłych:
- przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, raka płuc, astmę
- bóle głowy, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, udar mózgu,
- chorobę niedokrwienną serca, zawał serca,
- zaburzenia pracy wątroby,
- problemy z zajściem w ciążę, ryzyko poważnych komplikacji, a nawet utraty ciąży,
- alergie
U dzieci:
- problemy z koncentracją,
- wysoki poziom niepokoju,
- obniżenie odporności organizmu
- niższy iloraz inteligencji.

16

| sąsiadka~czytaj | grudzień 2017

~ aktualności
255 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przepisów ochrony
środowiska, to w myśl art. 191 ustawy
o odpadach musi się liczyć z surową
karą – mandat karny może wynieść nawet 500 zł, może też zostać skierowany przeciwko niemu wniosek do sądu
o ukaranie.
Zatem aby nam wszystkim oddychało się lepiej musimy działać razem
i solidarnie! Zadbajmy o stan naszych
pieców. Gmina Tarnowo Podgórne
prowadzi Gminny Program Wymiany Pieców – w ciągu roku działania
Programu w naszej Gminie zniknęło
71 pieców, najwięcej w Przeźmierowie. W naszej Gminie można ubiegać
się o dotację na sfinansowanie bądź dofinansowanie kosztów zakupu i montaży nowego źródła ogrzewania lub/i na
przyłączenie do sieci gazowej. Dotacja
może być udzielona w wysokości 80
% kosztów zadania, jednak nie może
przekroczyć limitu 5 000 zł brutto. Nie
może też być przeznaczona na refundację już poniesionych wydatków. Informacji udziela Marek Ratajczak, Głów-

Pyłomierz
automatyczny APM-2

Uszczelniajmy okna i drzwi, by z domu
nie uciekało.
Alarmujmy odpowiednie służby, gdy
mamy podejrzenie, że ktoś zanieczyszcza środowisko – Straż Gminna w Tarnowie Podgórnym czeka na sygnały po
nr tel. 61 8147 986.
~ ARz

Nigdy nie wrzucaj
do pieca:
- plastikowych butelek i reklamówek,
- kartonów po sokach,
- zużytych opon,
-m
 alowanego czy lakierowanego drewna,
- starych mebli,
ny specjalista ds. ochrony środowiska,
tel. 61 8959 203.
Ale nawet jeśli nie masz możliwości
wymiany pieca, to dbaj o jakość i rodzaj
stosowanych paliw i ich rodzaj (zgodny z zaleceniami producenta pieca).

- sztucznej skóry,
- starych ubrań, tekstyliów,
- opakowań po środkach chemicznych.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
oraz

Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
zapraszają na

POWITANIE NOWEGO 2018 ROKU
które odbędzie się 1 stycznia
w Tarnowie Podgórnym w Parku 700-lecia o 18.00
w Przeźmierowie w Parku im. St. Kanikowskiego o 19.00
Przed każdym z pokazów sztucznych ogni odbędą się noworoczne msze święte
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym o 17.00
oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Przeźmierowie o 18.00.
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 21 listopada

52

sesja Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
odbyła się 21 listopada 2017 r. Na podjęcie czekało 26 projektów uchwał, lecz
najważniejszym punktem porządku obrad bez wątpienia było
tzw. pierwsze czytanie projektu
budżetu Gminy na 2018 r. Wójt
jako twórca tego dokumentu
przekazał Radzie jego najważniejsze założenia i wielkości

Rada wysłuchała
sprawozdania
ze stanu
realizacji zadań
oświatowych

zaplanowanych środków w poszczególnych załącznikach. Projekt budżetu Gminy na rok następny został przekazany Radzie
w ustawowym terminie 15 listopada i od tego dnia stanowi najważniejszy temat prac komisji
stałych obradujących nad wydaniem opinii o nim. Podstawowe
wielkości zawarte w projekcie
budżetu Gminy na 2018 r. znaleźć można w bieżącym numerze
naszej gazety, na str. 10.
Kolejny z problem, którym
się zajęliśmy, dotyczył sprawozdania ze stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne w roku szkolnym
2016/2017. Przedstawienie takiego sprawozdania Radzie
20
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Gminy stanowi przewidziany
ustawami obowiązek Wójta. Treści zawarte w tym bardzo interesującym dokumencie jasno pokazały potęgę oświaty w naszej
Gminie, zarówno pod względem
szeroko rozumianego potencjału, jak i efektów działalności tej
sfery.
Rozpatrywanie projektów
uchwał rozpoczęliśmy od analizy zmian w budżecie Gminy na
2017 r. Koniec roku charakteryzuje się dużą dynamiką zmian
w planie dochodów i wydatków.
Rada przyjęła do wiadomości
wszystkie korekty zaprezentowane przez Skarbnik Gminy. Po
dogłębnym ich przedyskutowaniu przyjęto cały przedstawiony
katalog zmian. Podobnie Rada
postąpiła w kwestii Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Kolejne 4 projekty uchwał dotyczyły spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Rozpatrując pierwsze dwa projekty z tej problematyki Rada
zdecydowała o przystąpieniu
do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie dla
działki nr 41/22 oraz zaaprobowała zmianę poprzedniej
uchwały w sprawie inicjacji
procedury planistycznej w Lusówku część A centrum. Kolejny projekt z omawianego zakresu dotyczył niewielkiej zmiany
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w Tarnowie
Podgórnym. Ostatni z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego związany był z rejonem ulic:
Nowej, Parkowej i Szkolnej
część B w Rumianku.
W dalszej części obrad Prezes TP-KOM omówił zmiany
w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-

cyjnych na terenie Gminy na lata
2018-2020.
Na sesję listopadową Wójt
zwykle przygotowuje blok projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych. Tak
było i tym razem. Wprawdzie
Rada uszanowała niepisaną umowę, by podwyższać wymienione
obciążenia jedynie raz w czasie
trwania kadencji, to nie obyło
się bez dyskusji na temat: funkcji podatków i opłat lokalnych,
znaczenia tej pozycji w budżecie
Gminy, roli wysokości obciążeń
tego typu w procesie decyzyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji na naszym terenie i wielu innych aspektów związanych
z tą problematyką.
Spośród pozostałych projektów uchwał wspomnieć należy jeszcze o tym dokonującym
zmiany w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok bieżący w związku
z przyrostem środków za koncesje na sprzedaż tego rodzaju
napojów. Uchwalono również
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok
przyszły. Jak zwykle obszerny
zakres miały projekty z zakresu
gospodarki nieruchomościami.
Po zrealizowaniu programu
sesji dotyczącego procedowania przygotowanych projektów
uchwał członkowie Rady oraz
uczestniczący goście zajmowali stanowiska i dyskutowali
w punkcie porządku obrad zwanym „wolne głosy i wnioski”.
W grudniu zaplanowałem trzy
sesje Rady Gminy. Najważniejsza z nich, na której uchwalać
będziemy budżet, odbędzie się
28 grudnia. Nie zabraknie też sesji uroczystej noszącej charakter
spotkania opłatkowego.
~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ rolnictwo

Szacowanie strat w rolnictwie
spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi (cz. 2)

P

omoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat producenci rolni
mogli otrzymać za pośrednictwem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w następujących formach:
• dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
• dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych”,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla rolników, którzy w 2014 roku
byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla rolników, którzy w 2014 roku
byli producentami cebuli, kapusty
lub jabłek,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla rolników, którzy w 2014 roku
ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla rolników, którzy w 2015 roku
byli producentami owoców porzeczki czarnej,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla podatników podatku rolnego,
którzy w 2015 r. prowadzili chów
i hodowlę ryb słodkowodnych
w stawach rybnych położonych na
obszarze gmin, w których wystąpiła
susza,
•	jednorazowej pomocy finansowej
dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo,
w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
•	umorzenia w całości lub części wierzytelności,
oraz od innych instytucji m.in. w formie:
•	dopłaty do materiału siewnego
(Agencja Rynku Rolnego),
•	ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego),
•	ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych),

•	ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego).
Z całą mocą należy podkreślić, że dane
przekazywane przez rolnika do protokołu z oszacowania strat muszą być zgodne
z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie lub
wnioskiem premiowo-inwestycyjnym
(modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw, młody rolnik). Często spotykane praktyki
składania wniosków do Agencji bez zostawienia sobie kopii, w interesie rolnika, nie powinny mieć miejsca. Istnieje co
prawda możliwość uzyskania przez rolnika kopii wniosku z Biura Powiatowego
ARiMR ale jest to kłopotliwe i najczęściej nie załatwi się tego w ciągu jednego dnia.
W przypadku wystąpienia szkód
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych istnienie samej plantacji
może być podważone poprzez kontrolę na miejscu, rolnik powinien dokonać
zgłoszenia do ARIMR wystąpienia „siły
wyższej”.
Przypadki siły wyższej powinny być
zgłaszane przez producenta rolnego lub
upoważnioną przez niego osobę na piśmie do właściwego miejscowo Biura Powiatowego ARiMR, wraz z odpowiednimi dowodami w ciągu 10 dni
roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.  
Jeżeli rolnik nie zgłosi wystąpienia
siły wyższej a istnienie plantacji będzie
poddane przez kontrolerów w wątpliwość to rolnik musi się liczyć ze sankcjami. W skrajnych przypadkach gdy sprawa dotyczy ponad połowy powierzchni
gospodarstwa, rolnik może być wykluczony z systemu dopłat na trzy lata.
Rolnik posiadający zobowiązania rolnośrodowiskowe zgłaszający wystąpienie siły wyższej (w przypadku, gdy
istnienie plantacji może być zakwestionowane) musi mieć na uwadze to, że
za zniszczone uprawy nie dostanie do-

płat rolnośrodowiskowych za rok, którego dotyczy zgłoszenie. Wg autora artykułu winien to jednak zrobić, bo jeśli
rolnik będzie miał kontrolę a wcześniej
nie zgłosi „siły wyższej” a Agencja nie
stwierdzi uprawy, wówczas zostaną nałożone na rolnika wieloletnie sankcje
z tytułu niedopełnienia zobowiązania
rolno środowiskowego.
Do protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego rolnik zobowiązany jest podać
całkowitą powierzchnię upraw w gospodarstwie rolnym (zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie), w tym
powierzchnie upraw rolnych w dniu
wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk
i pastwisk), powierzchnię, z której nie
jest uzyskiwany plon w danym roku,
powierzchnię upraw dotkniętych zjawiskiem oraz powierzchnię gospodarstwa
rolnego. Rolnik zobowiązany jest również podać szkody w środkach trwałych
czyli sadach i plantacjach wieloletnich,
stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, budynkach i budowlach oraz
maszynach i narzędziach .służących
do produkcji rolnej. Rolnik musi również podać informację czy zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego
ubezpieczenia i w jakim zakresie oraz
o kwocie uzyskanego odszkodowania
z tytułu ubezpieczenia. Powinien również podać informację czy posiada grunty rolne w innych gminach lub innych
województwach. Wszystkie te informacje rolnik podaje na etapie zgłoszenia do odpowiedniego wydziału urzędu
gminy – w naszej gminie jest to Wydział
Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska. Osobą do kontaktu jest
Andrzej Korpik pok.120 I piętro tel. 61
8959 226.

~ Opracował: Wiesław Biały
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POselskie wieści
Drodzy czytelnicy
Sąsiadki~Czytaj,

N

a przełomie listopada
i grudnia rozpocząłem
pracę w komisji nadzwyczajnej związanej ze zmianami w prawie wyborczym. Jako
współtwórca kodeksu wyborczego, uchwalonego w 2012 roku,
z dużym sceptycyzmem podchodzę do zmian proponowanych
przez partie rządzącą.
Wśród nich są takie zapisy jak
m. in:
- likwidacja możliwości głosowania korespondencyjnego –
co w mojej opinii dyskryminuje przede wszystkim osoby
niepełnosprawne, które nie
mają możliwości głosowania
w lokalu wyborczym,
- l ikwidacja jednomandatowych okręgów w wyborach
do gmin – nowy system będzie preferował duże partie
kosztem lokalnych inicjatyw,

- w prowadzenie komisarzy
wyborczych podlegających
organom centralnym, którzy będą mogli ingerować
w kwestiach m. in. okręgów
wyborczych, co stwarza pole
do nadużyć,
- wprowadzenie dwukadencyjności w wyborach na wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.
Wątpliwości budzi również
sam sposób procedowania zmian
w komisji, blokowaniu udziału w pracach ekspertów i strony
społecznej czy brak współpracy z państwową komisją wyborczą. Istnieją także obawy co
do sprawności przeprowadzenia
zbliżających się wyborów samorządowych – pewne zmiany
techniczne (jak powrót do pisania odręcznych protokołów,
a także powoływanie dwóch komisji w każdym lokalu wyborczym) – mogą skutkować chaosem i długim oczekiwaniem na
wynik wyborów. Projekt zmian
w prawie wyborczym trafi w na-

stępnej kolejności do parlamentu, gdzie możliwe jest jeszcze
dokonanie pewnych zmian, o co
będę usilnie zabiegać. Wybory
powinny odbywać się w jak najbardziej przejrzysty i sprawny
sposób. A ich zasady powinny
być jak najbardziej przyjazne dla
ludzi a nie największych partii
politycznych.
Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia, życzę
wszystkim czytelnikom „Sąsiadki-Czytaj” i mieszkańcom najlepszej gminy w Polsce – Tarnowa Podgórnego – dużo zdrowia,
satysfakcji, rodzinnej atmosfery,
czasu spędzonego w gronie bliskich i przyjaciół, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym, 2018 roku.
Z pozdrowieniami,
~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

ZAPROSZENIE NA VIII HALOWY TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

„TARNOVIA GOOL CUP”
GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne - sekcja piłki nożnej oraz Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym zapraszają do udziału

w VIII HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
Turniej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota), w godzinach 8.00 – 15.30
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna 5.
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2007 r. lub młodsi.
Drużyna może składać się maksymalnie z 10 piłkarzy.
WYPEŁNIONY FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI W DNIU ZAWODÓW
Kontakt: Michał Kwiatkowski 693 582 260, e-mail kwiatkowski.michal.86@o2.pl
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Wiadomości brackie

Listopada to symbol miłości ojczyzny, symbol walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie po raz 12. zorganizowało Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe. Zgodnie z przedwojenną tradycją w Dniu Niepodległości rywalizowaliśmy o Tarczę Niepodległościową. Po
mszy świętej i uroczystościach pod pomnikiem udaliśmy się
na strzelnicę. Gospodarze przygotowali poczęstunek, a czas
upływał przy śpiewie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich. Nie zabrakło tradycyjnych rogali marcińskich. Zawody
strzeleckie strzałem do Tarczy Niepodległościowej w imieniu
Prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczął II Zastępca Wójta Piotr
Kaczmarek. Rywalizowano w kilku konkurencjach m.in. o puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki. Tarczę Niepodległościową zdobył Waldemar Kubiak z KBS Tarnowo Podgórne.
2 grudnia w andrzejkowo-mikołajkowym nastroju spotkaliśmy się na strzelnicy, aby zakończyć sezon strzelecki. Główne
trofeum „Tarczę Mikołajkową” zdobył Zbigniew Szabelski,
KBS Tarnowo Podgórne, II miejsce zdobył Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo Podgórne, III – Radek Królicki. Tarczę
Andrzejkową zdobył Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo Podgórne, II miejsce – Sławomir Balcerzyk, KBS Kalisz, III –
Leszek Jerzak, KBS Tarnowo Podgórne. Strzelanie o Puchar
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki wygrał Andrzej Pawlicki, KBS Tarnowo Podgórne, II miejsce – Marek
Szajkowski, KBS Tarnowo Podgórne, III – Radek Królicki.

Tarczę Pistoletową wygrał Waldemar Kubiak, KBS Tarnowo
Podgórne, II miejsce – Radek Królicki, III – Sławomir Balcerzyk, KBS Kalisz. Karabinek pneumatyczny: I miejsce Oskar
Witkowski, II – Jan Szajkowski, III – Michalina Królicka,
IV – Leon Wudarski, Kura zestrzelił Stanisław Bączyk, KBS
Tarnowo Podgórne przy udziale Radka Królickiego i Krystiana Hnat – sekcja młodzieżowa KBS Tarnowo Podgórne. 14
stycznia 2018 r. strzelaniem św. Sebastiana i strzelaniem dla
WOŚP rozpoczynamy nowy sezon strzelecki, na który już teraz serdecznie zapraszamy.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym
organizuje Bal Królewski w dniu 20 stycznia 2018 r. Zgłoszenia przyjmuje brat Waldemar Kubiak tel. 602 217 407.
Serdecznie zapraszamy!
Nasza strzelnica otwarta jest w każdy wtorek i czwartek
w godz. 16.00 – 20.00. Zapraszamy do sprawdzenia swoich
umiejętności i sprawności oka.
Z brackim pozdrowieniem
~ Stanisław Bączyk
prezes KBS Tarnowo Podgórne
Zawody współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne.
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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Forum Wielkopolskich Rad Seniorów

Z

inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,
zorganizowano I Forum Wielkopolskich Rad Seniorów. 14 listopada do Collegium Da Vinci w Poznaniu przyjechali przedstawiciele gminnych/miejskich
rad seniorów działających w całej Wielkopolsce. W Forum uczestniczyli też przedstawiciele Rady Seniorów
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wszystkich zgromadzonych witała Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W Wielkopolsce
działa 26 rad seniorów, a trzy kolejne są w trakcie tworzenia (jest to około 12% w stosunku do liczby wszystkich gmin w województwie). Na spotkaniu przekazano
też informację o pracach powołanego w czerwcu 2017 r.
Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Marszałek Marzena Wodzińska przedstawiła „Wybrane zagadnienia polityki senioralnej”, dr Anna Jakrzewska-Sawińska mówiła o potrzebach i oczekiwaniach seniorów
w zakresie opieki zdrowotnej, a profesor Katarzyna Wieczorkowska-Tobis wygłosiła referat „Otępienie jako wyzwanie dla opieki zdrowotnej i opieki społecznej”.
Seniorzy rozmawiali też i idei teleopieki. Firma „MobiCar” zaprezentowała urządzenia pozwalające moni-

torować stan fizyczny osób starszych. Po raz pierwszy
przedstawiciele rad mogli poznać e-platformę edukacyjną „Moodl”, która w ramach projektu „e-Senior” pozwala korzystać ze zgromadzonych tam materiałów dydaktycznych. Organizatorzy ujawnili też, że pierwsza
Parada Seniorów Wielkopolski odbędzie się 2 czerwca
2018 r., a od 11 do 13 czerwca zaplanowano „II Wiosenną Szkołę Rad Seniorów”.

~ Julian Kiełczewski
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów

Puste miejsce przy wigilijnym stole

D

odatkowe nakrycie pojawi się w Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia na większości stołów. To
jedna z najważniejszych tradycji w naszym kraju,
a wywodzi się z pogańskich obrzędów przesilenia zimowego, które od wieków wyznaczały początek roku astronomicznego. Wierzono też, że po wieczerzy przychodzą
duchy, dlatego do rana nie sprzątano ze stołu resztek.
Zwyczaj ma też osadzenie historyczne, przez lata
pusty talerz zostawiało się dla wracających z wygnania, ze Wschodu. W świątecznym czasie były amnestie i czekano, aż członek rodziny powróci.
W wielu domach puste nakrycie na stole to wspomnienie naszych bliskich, których już nie ma. To szczególnie
trudny okres dla osób samotnych, zwłaszcza starszych,
o których się zapomina. Trudno wtedy cieszyć się z czasu, tak radosnego dla innych. Nic nie jest i nie będzie
już takie samo jak kiedyś. Nasila się żałoba, będąca ceną
jaką płacimy za miłość. Jak mówi profesor Jacek Łuczak
z poznańskiego Hospicjum Palium: „żałoba często trwa
całe życie, bo to jego naturalna część, niemożliwa do
wykluczenia. Świat jest jak posypany popiołem i trudno
jest wprowadzić do niego promyk nadziei”. Dlatego dla
wielu Wigilia Świąt Bożego Narodzenia jest czasem trudniejszym niż tradycja listopadowego święta. W takiej sytuacji, w czasie Gwiazdki szczególnie pomaga obecność
rodziny – ważny jest jej szacunek dla pogrążonego w ża-
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łobie i jego uczuć. Przy pustym nakryciu często pojawia
się zdjęcie bliskich, którzy już nigdy przy tym stole nie
zasiądą. Symboliczne jest też zapalanie Świecy Caritasu,
na której w wielu domach pojawia się Ogień z Groty Betlejemskiej, przywożony do Polski przez Związek Harcerstwa Polskiego i przekazywany w kościołach w czasie adwentowych Rorat.
W konfliktowej codzienności tradycyjne puste wigilijne nakrycie czeka też na bliskich, z którymi, z różnych
powodów nie mamy kontaktu. Gdy nie odzywamy się do
siebie, ten talerz może stać się wykrzyknikiem, zachętą,
przypomnieniem, że zawsze warto sięgnąć po telefon. To
na pewno dla wielu trudny krok, ale może okazać się najważniejszym momentem świątecznego wieczoru.
~ Agnieszka Maciejewska – TCAS

~ seniorzy

Senioritki na scenie

S

– X DOPIEWSKA JESIEŃ TEATRALNA

alwy śmiechu, dziesiątki zdjęć,
ale też głosy wsparcia i aprobaty z sali – taka atmosfera towarzyszyła Jubileuszowemu X-temu Wielkopolskiemu Przeglądowi
Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów „Dopiewska Jesień Teatralna”.
W tym roku, 20 listopada, do sali
CRK w Konarzewie zjechało 9 zespołów z całego regionu. To był
duży ładunek humoru, ale też znakomita okazja, by zobaczyć jak prezentują się seniorzy na scenie i jak dobrą zabawę oferują swoim widzom.
Dla organizatorów „Dopiewska Jesień Teatralna to możliwość pokazania talentów aktorskich ludzi
starszych oraz kreowania postaw
artystycznych i wymiany doświadczeń oraz zintegrowania osób o podobnych zamiłowaniach i pasjach”.
Dlatego, obok zobaczenia innych artystów, aktorzy-amatorzy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.
Na scenie było w czym wybierać,
bo swoje programy przywiozły na
przegląd zespoły teatralne z Przeźmierowa, Dopiewa, Lisówek, Poznania, Stęszewa, Buku, Opalenicy
i Grodziska Wielkopolskiego.

Z

Grupa teatralna „Senioritki”
z Przeźmierowa zaprezentowała na
przeglądzie 15-sto minutowy fragment swojego najnowszego przedstawienia „A niech to Gęś kopnie…”
wg tekstu Marty Guśniowskiej. To
humorystyczna opowieść o przyjaźni i szczęściu, ale też o poszukiwaniu sensu życia. Spektakl, w reżyserii opiekunki grupy Marioli
Ryl-Krystianowskiej, przerywały
wybuchy śmiechu.
Jury przeglądu zdecydowało nie
wyróżniać specjalnie konkretnego
przedstawienia, wszystkie grupy dostały jubileuszowe statuetki. Jednak,

jedna z jurorek szczególnie chwaliła
„drób na scenie”. Po swoim występie
„Senioritki” dostały też zaproszenie
do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, gdzie mają pokazać mieszkańcom swój sceniczny kunszt.
X Wielkopolski Przegląd Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów
„Dopiewska Jesień Teatralna” honorowym patronatem objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta
Powiatu Poznańskiego oraz Wójt
Gminy Dopiewo.
~ Agnieszka Maciejewska TCAS

Wiadomości wędkarskie

arząd koła PZW nr 132 w Tarnowie Podgórnym zwołuje na 21 stycznia 2018 r. na godz.10.00 w pierwszym
terminie oraz o godzinie 10.15 w drugim terminie w
Sali GKS przy ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła.
Serdecznie zapraszamy.
Plan Zgromadzenia:
1.	Otwarcie Zgromadzenia o godz.10.00, stwierdzenie quorum, ewentualne ogłoszenie II terminu.
2. Otwarcie Zgromadzenia w II terminie o godz.10.15
3.	Powitanie zaproszonych gości, przedstawicieli ZO,
członków koła.
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
5. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7.	Sprawozdanie z prac Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań.
10. Przedstawienie preliminarza budżetowego.
11.	Głosowanie w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego.
12. Przedstawienie planu pracy koła.
13. Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy koła.
14. Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu
15. Wręczenie odznaczeń związkowych
16.	Dekoracja zwycięzców klasyfikacji GPx koła za rok
2017.
17. Wolne głosy i wnioski
18. Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków.
19. Zakończenie Zgromadzenia.
~ Zdzisław Braciszewski
Prezes koła
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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SuperBabcia i SuperDziadek – czyli
międzypokoleniowo w Jankowicach już niebawem

W

pierwszym kwartale 2018 roku w Tarnowskim
Centrum Aktywności Senioralnej zostanie powołana szkoła w ramach ogólnopolskiej sieci
Szkół SuperBabci i SuperDziadka. Szkoła ta ma 10-letnie doświadczenie działania, będziemy z niego czerpać,
tworząc własną, wyjątkową wspólnotę seniorów SuperBabć i SuperDziadków Gminy Tarnowo Podgórne. Serdecznie zapraszamy do jej współtworzenia.
Założeniem funkcjonowania Szkół SuperBabci i SuperDziadka, zainicjowanych przez dr Zofię Zaorską, jest
dostarczenie opiekunom dzieci wiedzy i umiejętności
praktycznych, możliwych do wykorzystania w rodzinie
bez szczególnego sprzętu i materiałów. Dlatego podstawową formą zajęć są warsztaty nawiązujące do metody
Klanzy, które uwzględniają kolejne kroki pracy w grupie. Należą do nich m.in. metody integracyjne, aktywizujące, rozpoznawanie doświadczeń uczestników, aktywne uczenie się, informacja zwrotna.
Szczególne znaczenie dla obecnego pokolenia Babć
i Dziadków ma nauka komunikacji, umiejętność porozumiewania się z małymi i dorosłymi dziećmi, radzenia
sobie z napięciami, lękami a czasem z konfliktami.
Dobór tematów uwzględnia potrzeby uświadomione,
ale także związane ze współczesnymi zmianami w technice, medycynie, kulturze, społeczeństwie. Biorąc pod uwagę funkcjonujące stereotypy np. na temat starości, uczenia
się w starszym wieku, stosunku do własnej roli w rodzinie, warto podejmować trudne tematy w postaci dyskusji,
wymiany poglądów, inscenizacji, elementów dramy, które
mogą pomóc w zrozumieniu problemów. Babcia i Dziadek mogą być przekazicielami najcenniejszych wartości,
ale też subiektywnych, nie zawsze słusznych ocen.
Szkoła przygotowuje także wnuki do wspólnej zabawy
i kontaktu z osobami starszymi spoza rodziny. Poprzez
różne zabawy, działania teatralne, imprezy, wycieczki
itp. dzieci zauważają i doceniają osoby starsze. Uczą się

Małgorzata Borowska – koordynator ogólnopolskiej sieci
szkół SuperBabci i SupeDziadka, trener, superwizor PSPiA
KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA
KLANZA (z prawej), Ewa Jańczak - Koordynator Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej, Białystok 2017
(z lewej)

prawdy o zmianach w życiu i doceniają aktywność osób
starszych, ich pomysłowość w organizacji czasu, nadążanie za nowościami w kulturze, pogodny nastrój, chęć
towarzyszenia dziecku w jego problemach.
Rola babci i dziadka w rodzinie zmienia się i w obecnych czasach jest niezwykle ważna i odpowiedzialna.
Już nie wystarczy pomoc w opiece nad małymi dziećmi, ale trzeba uczyć się jak pomóc w rozwoju dziecka,
a czasem gromadzie wnuków. Aby nie wycofywać się
z tych zadań, ale znaleźć w nich sens i satysfakcję życiową warto przyjść do Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.
Koordynatorem szkoły oraz animatorem będzie Ewa
Jańczak, zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych: TCAS tel. : 61 89 59 290, mail: seniorzy@tarnowo-podgorne.pl
~ Ewa Jańczak na podstawie
www.superbabciaisuperdziadek.pl

Nowy opiekun zastępów

P

rawie dwa lata przygody, wiele nowych znajomości
i umiejętności wykraczające daleko poza podstawową
obsługę konsoli do gier, częsty kontakt z przyrodą (nie
tylko w pogodny dzień), przywołanie pradawnych umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami, wakacyjne
szlaki, „namiotowe miasta” i smak grochówki z kuchni polowej… Druhu Stanisławie! Dziękujemy za rozpalenie w Lusówku „harcerskiego ogniska” i włączenie naszych chłopaków
do harcerskiej rodziny. Dziękujemy za podjęty trud wychowawczy. Jako rodzice dziękujemy za możliwość obserwowania przemiany dzieci w młodzież. Dziękujemy i szanując Twój
wybór, życzymy wielu sukcesów. Nie zapomnimy i pamiętaj,
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że tu, przy harcerskim ognisku zawsze czeka dla Ciebie miejsce. „Przy innym ogniu, w inną noc. Do zobaczenia znów.”
Opiekę nad Zastępami Zenit działającymi w Lusówku w ramach 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Generała Józefa
Zachariasza Bema (ZHR) przejął Druh Cyryl. Druhu Cyrylu!
Życzymy, aby zadanie, którego się podjąłeś, dawało Ci wiele
satysfakcji. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się
do wspólnoty harcerskiej zapraszamy do kontaktu w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy św. z udziałem harcerzy
(godzina 10.00, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rity w Lusówku, ul. Dopiewska 11A).
~ Tomasz Gurbada
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

~ stowarzyszenia

Żegnamy rok 2017

N

a naukę i zabawę dobry każdy czas – kierując
się tym stwierdzeniem nie zagrzebujemy się
w wygodnych fotelach, a wręcz przeciwnie,
chodzimy z kijkami, aktywnie uprawiamy różne
dziedziny sportu, bawimy się i przede wszystkim
wzbogacamy i poszerzamy naszą wiedzę z wielu
zakresów.
Na spotkaniu z instruktorem od prawa jazdy mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi, zmienionymi przepisami ruchu
drogowego. Nasza koleżanka Wanda przybliżyła nam tajniki
polskiej flory omawiając charakterystyczne cechy polskich lasów. Dwa powyższe spotkania będą miały ciąg dalszy, a o ich
terminach zawiadomimy pocztą elektroniczną.
Imieniny Andrzeja, jak co roku od wielu lat, były okazją do
zorganizowania zabawy tanecznej. W tym roku po raz pierwszy bawiliśmy się w nowej świetlicy w Baranowie i z nowym
muzykiem zachęcającym do tańca. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania, a uczestnicy imprezy już czekają na następną
taką okazję. Osobom zaangażowanym w przygotowania serdecznie dziękujemy.

W

dniu 25 listopada 9-osobowa drużyna naszego UTW
wzięła udział w Jesiennym
Turnieju Kręglarskim zorganizowanym
przez UTW Sieraków. W Turnieju wzięło udział 8 drużyn, reprezentujących
Stowarzyszenia UTW z woj. wielkopolskiego oraz drużyna z Międzyrzecza.
Turniej uroczyście rozpoczął Burmistrz
Sierakowa wraz z Prezes tamtejszego
UTW. Burmistrz wykonał także inauguracyjny rzut, który oficjalnie rozpoczął
współzawodnictwo.
Zawody toczyły się w bardzo sympatycznej atmosferze i miały wybitnie
sportowo-zabawowy charakter. Jednocześnie toczyły się spotkania integracyjne poszczególnych ekip przy kawie
i pączkach ufundowanych przez organizatorów. Efektem naszych występów
jest zdobyty puchar oraz pierwsze miejsce i złoty medal wywalczony przez naszą koleżankę Iwonę Turkiewicz.
~ Franciszek Jakóbiec

Co nas czeka w najbliższym czasie? Najważniejsze oczywiście są wykłady.
10 stycznia, dr Paweł Stachowiak – Drogi i bezdroża
polskiego nacjonalizmu.
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym,
godz. 17.00 (projekt współfinansowany przez Gminę
Tarnowo Podg.).
W poniedziałek, 18 grudnia, o 16.00 w sali GKS
Tarnovia tradycyjnie już przełamiemy się opłatkiem,
złożymy sobie życzenia, zaśpiewamy piękne polskie kolędy, porozmawiamy z przyjaciółmi i uraczymy się kawą oraz
przyniesionymi przez nas pysznościami. Wierzymy, że każdy
z nas znajdzie czas na chwilę zadumy i przedświątecznej refleksji. Liczymy na Waszą obecność.
W niedzielę, 14 stycznia, po raz kolejny zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już poprowadzimy „Kącik Wędrującej Książki”. Osoby, chcące wzbogacić
nasze stoisko w przeczytane i zbędne, w dobrym stanie książki
proszone są o kontakt w biurze.
Na czas przerwy świątecznej w szkołach nasze zajęcia zostają zawieszone, spotykamy się ponownie dopiero
w styczniu.

~ Maria Zgoła

Mamy puchar i medal

Reprezentacja UTW Tarnowo Podgórne

Nasi krwiodawcy wyróżnieni

Z

asłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni 14 listopada
na spotkaniu ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim. Świadkami tego wydarzenia byli także członkowie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady
Powiatu oraz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.
O wytypowanie pięciu najbardziej zasłużonych ofiarodawców, zwrócono się do wszystkich klubów HDK i jedynego sto-

warzyszenia działającego na terenie powiatu – Stowarzyszenia
Dar Serc z Tarnowa Podgórnego.
Z naszej Gminy nagrodzono Małgorzatę Mleczak, Annę
Kabat, Mieczysława Paczkowskiego, Danutę Śmidodę i Waldemara Waltera. Zasłużeni krwiodawcy zostali uhonorowani
imiennym medalem w kształcie „krwinki”.


~ ARz
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Jesień w tarnowskim chórze

J

esień w tarnowskim chórze rozpoczęła się występem podczas uroczystości koronacji cudownego wizerunku Matki
Bożej Bukowskiej Literackiej. Miało to miejsce 10 września na stadionie miejskim w Buku. Połączone chóry z Tarnowa,
Buku i Dopiewa wzięły udział w uroczystej Eucharystii, której
przewodniczył abp Stanisław Gądecki.

30 września odbył się Międzynarodowy Dzień Muzyki oraz
jubileusz 70-lecia Chóru „Halka”. Koło Śpiewu wystąpiło podczas tego muzycznego spotkania na scenie sali widowiskowej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
Oprócz chóru z Tarnowa wystąpili: Chór „Lira” z Pniew, Zespół
Instrumentalny Marka Suligi oraz Jubilat chór „Halka” z Dusznik. Podwójne święto zakończyły kwiaty, życzenia oraz tort.
11 listopada chórzyści zapewnili oprawę mszy świętej za Ojczyznę z okazji obchodów Święta Niepodległości. Chór dał
krótki koncert, wykonując wiązankę pieśni patriotycznych m.in.
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Wojenko, wojenko”, „O mój
rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko”, „My pierwsza, brygada”, „Maki”.
Pieśni patriotyczne, a także religijne wybrzmiały w wykonaniu chóru dzień później w kościele w Skórzewie podczas
XII skórzewskich spotkań chórów „Bogu i Ojczyźnie śpiewaj-

my”, organizowanych przez Stowarzyszenie chóru „Bel Canto”
z Dopiewa.
20 listopada w Domu Kultury w Tarnowie odbyło się coroczne Jesienne Święto Pieśni, tym razem jubileuszowe, bo dwudzieste. Zgodnie z tradycją gospodarze z Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego do udziału zaprosili zaprzyjaźnione
chóry „Bel Canto” z Dopiewa, „Halkę” z Dusznik oraz chór parafii Św. Mateusza Ewangelisty i Apostoła z Poznania. Koncert
rozpoczął się odśpiewaniem hasła Wielkopolskiego Związku
Śpiewaczego „Leć, o pieśni, leć sokołem”
Wspaniała atmosfera i przyjazny nastrój towarzyszyły podczas występów wszystkich chórów. Usłyszeć można było utwory polskie, różnych narodów, muzykę łatwą, lekką i przyjemną
w tym piosenki biesiadne. Na zakończenie wystąpili chórzyści
z Tarnowa pod dyrekcją Szczepana Tomczaka i przy akompaniamencie dyrektora GOK „Sezam” Szymona Melosika. Koło
Śpiewu jak zwykle dało popis i zachwyciło publiczność swoim
występem. Ale to nie był koniec XX Jesiennego Święta Pieśni.
Na scenie pojawili się goście specjalni: Marzena Małkowicz –
solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz jej małżonek Zbigniew Małkowicz, twórca pop-Oratorium „Miłosierdzie Boże”.
Pani Marzena przypomniała nam najsłynniejsze polskie piosenki przedwojenne, melodie, które pozostały nieśmiertelne, urzekające liryzmem, pięknym tekstem i zachwycającą muzyką.
Do dzisiaj znają i nucą je kolejne pokolenia Polaków. Piosenki
o miłości, życiu, nadziei i wspomnieniach. Mogliśmy usłyszeć
szlagiery m.in. z repertuaru Hanki Ordonównej czy Eugeniusza Bodo. Każda piosenka opatrzona była krótkim komentarzem solistki. Jak co roku koncert Jesiennego Święta Pieśni był
prawdziwą ucztą dla oczu i ucha. Występy spotykają się zawsze
z ciepłym przyjęciem słuchaczy, co bardzo cieszy organizatorów koncertu. Podsumowując, można powiedzieć, że zarówno
chórzyści jak i publiczność „łyknęli” sporą dawkę pozytywnych
wrażeń i emocji.
Cześć Pieśni!
~ Dorota Zygmańska

PROJEKT SUPER SENIOR zakończony?

Z

akończyliśmy cykl spotkań dla
Seniorów podnoszących kompetencje komunikacyjne.
Na spotkaniach pojawiał się bardzo
energetyczny zespół wzbogacany o osoby, które nie miały możliwości uczestniczyć w całym projekcie.
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Dla nas, autorek i realizatorek projektu,
praca w ramach tego zadania była prawdziwą przyjemnością. Doświadczyłyśmy,
oprócz sygnałów zaangażowania w temat,
otwartości i chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi bardzo dużą
dawkę życzliwości i sympatii. Spotkania
były na tyle wartościowe dla uczestników,
że zostałyśmy poproszone o przeprowadzenie dodatkowego warsztatu w zakresie
KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ. Dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Tarnowo Podgórne, która współuczestniczy w realizacji tego wyzwania,
odbędzie się on 30 grudnia w Świetlicy
w Baranowie, ul. Spokojna 2B o 10.00.
Wszystkich Seniorów, bogatszych o doświadczenia i przemyślenia zebrane po

świątecznym ucztowaniu, zapraszamy do
uczestnictwa. W miłym otoczeniu przy
kawie i słodkim poczęstunku może uda
nam się wypracować sposób porozumienia z tymi, na których najbardziej nam
zależy i dla których nasze życie nabiera
prawdziwego sensu.
Nie osądzajmy, nie wyciągajmy zdań
z kontekstu, nie filtrujmy informacji.
Chcąc nawiązać dialog dokładnie wsłuchujmy się w to, co mówi do nas druga
osoba. Jeśli wiemy, czego ona chce, wówczas łatwo będzie nam nie tylko odpowiedzieć, ale i wypowiedzieć swoje zdanie.
Jesteśmy po to, żeby ten proces stworzyć łatwiejszym.
~ Zespół Fundacji Trifolium

~ stowarzyszenia

Każdy z Nas może Otoczyć Troską Życie
„Tylko życie poświęcone innym warte
jest przeżycia”
– mawiał Albert Einstein.

P

rzykładem, że każdy z nas może
ofiarować cząstkę siebie samego drugiemu człowiekowi była
Impreza Charytatywna „Mikołajki dla
Przyjaciela” odbyła się w Baranowie
3 grudnia, w której aktywnie uczestniczyła Fundacja Otoczmy Troską Życie,
również z Baranowa.
Nasz radny tej kadencji, Krzysztof
Bartosik wymaga złożonej i kosztownej rehabilitacji. Mieszkańcy z Baranowa, gdzie mieści się siedziba Fundacji,
a także z całej Gminy stawili się licznie i hojnie wsparli i wspierają nadal
(nr konta Fundacji OTŻ 97 1020 4027
0000 1402 0896 5750 z dopiskiem „ na
rehabilitację Krzysztofa Bartosika”) ten
szlachetny cel pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.
Tym wspaniałym akcentem kończymy rok 2017 – podsumujmy go zatem.
Zaczęliśmy, jak zawsze, wielką imprezą: Orszakiem Trzech Króli – na tegoroczny zapraszamy 6 stycznia 2018
o godz. 12.00 na Plac Wolności w Poznaniu (będzie śpiewał, jak ostatnio
Chór Parafialny Antonius z Przeźmierowa na ul. Paderewskiego). Fundacja
OTŻ, jak co roku wspiera finansowo

... z potrzeby serca ...

i organizacyjne to wielkie przedsięwzięcie.
Uczestniczyliśmy w Dniach Przeźmierowa, zapraszając dla dzieci Teatr
Droga im. JP II na sztukę „Tajemniczy
Kwiat”.
Jako Fundacja uczestniczyliśmy latem w proteście przeciwko budowie asfaltowni na pograniczu Gminy Dopiewo
i Tarnowo Podgórnego. Mamy nadzieję,
że skutecznie, gdyż projekt budowy został powstrzymany.
Rok szkolny już po raz siódmy zaczęliśmy wielkim Festynem „Otoczmy
Troską Dzieci” w Akademii Pitagorasa w Baranowie, który cieszył się duża
frekwencją i zadowoleniem dzieci i rodziców. Hasłem tegorocznego Festynu
było „Bądź dobry jak chleb” z okazji
100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, który pomagał najuboższym, potrzebującym i bezdomnym. Był założycielem pierwszych tzw.
„ogrzewalni” w Krakowie, które dały
początek schroniskom dla bezdomnych.
Projekt był współfinansowany przez
Gminę Tarnowo Podgórne.

Fundacja przez cały rok pomaga indywidualnie chorym dzieciom w rehabilitacji w Zakładzie Falmed w Przeźmierowie.
Na koniec pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
swoim aktywnym wsparciem i uczestnictwem w realizowaniu powyższych
działań Fundacji. Zapraszam już dziś
wszystkich ludzi dobrego serca do włączenia się w pracę w przyszłym roku.
~ Barbara Nowak - Prezes Fundacji

Młode Pierniczki i Stare Pierniki!

T

arnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
TARSON zorganizowało w sobotę 9 grudnia wspólne
„Piernikowanie” w świetlicy wiejskiej w Baranowie.
Nowa, piękna i dobrze wyposażona świetlica ukazała swoje
wielkie możliwości. Było nas blisko 60 osób zgromadzonych
wokół Tarnowskiego Stowarzyszenia, głównie rodziny z osobami z niepełnosprawnością z naszej Gminy, ale też trzy „rokietnickie rodziny”, które zawsze serdecznie witamy. Były
dzieci, rodzice, dziadkowie, sąsiedzi i znajomi a nawet nowi
mieszkańcy, którzy chcieli nas poznać. Dzielnie walczyła
z wałkiem, foremkami i lukrami I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat. Odwiedzili nas Przyjaciele z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym oraz z Fundacji Nigdy nie jest za późno.
Z ciekawostek: wyrobiliśmy 60 kg ciasta (w tym 50 kg bezglutenowego z Glutenex’u), po 10 kg czekolady brązowej
i białej, tyle samo powideł, a ozdób piernikowych, dekoracyjnych papierów i wstążeczek już nie zliczę! Część wypieków przekazaliśmy dla Caritasu w Przeźmierowie na Jarmark
Bożonarodzeniowy, część czeka na nasze Spotkanie Gwiazd-

kowe, a część stała się ładnie zapakowanymi prezentami pod
choinkę. Można było odpocząć w otwartej kawiarni z domowymi wypiekami! Ładnie prezentowaliśmy się w gwiazdkowych czapkach i jednakowych fartuszkach (kto nie miał własnego).
Już na pewno poczuliśmy zbliżający się świąteczny czas.
A za oknem pierwsze płatki śniegu, nieśmiało spadły...
~ Kazimierz Szulc - Stowarzyszenie TARSON

grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |

29

~ stowarzyszenia

Złoty Dziadek

N

asz wieloletni znajomy, kolega,
znany niektórym w Gminie z zamiłowania do chóralistyki, Włodek Kwiek, mieszkaniec Lusówka, zaproponował Tarnowskiemu Stowarzyszeniu
Osób Niepełnosprawnych TARSON pełnienie roli „zastępczego dziadka”. Gotów
jest przyjechać do domu rodziny, która
potrzebuje wytchnienia i pobyć z niepełnosprawnym dzieckiem, żeby rodzice mogli pójść do kina czy w odwiedziny do
przyjaciół. Albo zabrać dziecko na spacer,
żeby mogli poczytać książkę, posiedzieć
przy kawie, porozmawiać.
Pomysł ten bardzo nam się spodobał
i nazwaliśmy ten projekt, a raczej jego zalążek ZŁOTY DZIADEK. Zakładamy,
że Złoty Dziadek będzie dostępny mniej
więcej z dwa razy w miesiącu. By była
liczniejsza oferta tego projektu, chcemy
stworzyć Drużynę Złotych Dziadków.
A może i Ty chciałbyś się w to włączyć? Może zechcesz ofiarować trochę swojego czasu? Jeżeli tak, zadzwoń
– kontakt poniżej. Przed spotkaniem
z dzieckiem, nierzadko dorosłym, i jego
rodzicami, będziesz miał okazję poznać
reguły tego projektu, porozmawiać z psychologiem, który zapozna Cię z najważniejszymi zasadami pomagania innym.

Jeżeli po tym spotkaniu stwierdzisz, że
jednak nie czujesz się jeszcze na siłach,
zrezygnujesz. To nie wstyd. Ale nie rezygnuj już na wstępie. DAJ SZANSĘ
SWOJEMU SERCU. Daj sobie szansę
zrobienia czegoś ważnego, wartościowego, dobrego.
Włodek Kwiek wcale nie planował
bycia „zastępczym/złotym dziadkiem”:
– To się po prostu samo stało – mówi
Włodek. – Pojechałem na spotkanie Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON w charakterze
kierowcy mojej żony. Żona pytała mnie
nawet o to czy mam ochotę włączyć się
w pracę wolontariacką. Ale ja nie bardzo wiedziałem, co mógłbym robić. Nie
miałem w tym zakresie żadnego doświadczenia. Po kilku godzinach przebywania
z TARSONOWCAMI wsiąkłem w atmosferę dobrej energii, jaką emanowali i już
wiedziałem, że chcę z nimi być. Tak, jak
potrafię. A potrafię być dziadkiem.
Oczywiście jest to zaproszenie również
dla Pań, które chciałyby być „zastępczymi/złotymi Babciami”. Trwa nabór do
Drużyny Złotego Dziadka. Dla chętnych będzie przeprowadzony kurs dla
dziadkowych wolontariuszy wraz z konsultacją psychologiczną. Jak Drużyna

Włodek Kwiek
Złotego Dziadka się zbierze, opracujemy zasady jej funkcjonowania. Ogłosimy wtedy na łamach naszej prasy i komunikatorów, że Złoci Dziadkowie są
gotowi do działania i stoją na starcie!
Czekamy właśnie na CIEBIE!
Kontakt/ zapisy do Drużyny Złotego
Dziadka: Zofia Kandulska, tel. 604 142
875, mail: zofia.kandulska@tarson.pl lub
stowarzyszenie@tarson.pl Zapraszamy
rodziny osób z niepełnosprawnościami
do Tarnowskiego Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych TARSON. Kontakt:
Grażyna Nowicka tel. 508 610 256, mail:
grazyna.nowicka@tarson.pl lub stowarzyszenie@tarson.pl
~ Kazimierz Szulc

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
zaprasza Państwa serdecznie na

II BAL SPORTOWCA

Gwiazda wieczoru

Kabaret Zachodni
27.01.2018, godz. 19.00

Rezerwacje

Hotel 500

' 501 637 870
 biuro@gkstarnovia.pl

w Tarnowie Podgórnym
Koszt za parę 390

zł

Więcej informacji na
www.gkstarnovia.pl/bal

Goście
Marian Woronin • Aneta Konieczna • Robert Maćkowiak
specjalni
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Zima – trudny czas dla zwierząt

Jak o nie dbać? Czym je karmić? Co zrobić aby nie zachorowały?

Z

ima to trudny okres dla zwierząt,
które tak samo jak ludzie odczuwają niskie temperatury. Na szczęście coraz częściej traktujemy je jak
członków rodziny, zabierając ze sobą na
wakacje, kupując prezenty pod choinkę, a nawet dzieląc z nimi swoje łóżko.
Dlatego, gdy idą mrozy, ze szczególną
ostrożnością dbajmy o nasze zwierzaki. Dla psów, które nie posiadają bujnej,
gęstej sierści warto na ten okres zakupić
ubranka. Jeszcze parę lat temu uważane
to było za fanaberię rodem z Hollywood.
Dzisiaj świadomość posiadaczy zwierząt wzrosła – chodzi przede wszystkim
o zdrowie naszego pupila. Czworonogi,
które przebywają w domach w przyjaznych warunkach, nie mają tak dużej tolerancji na temperaturę jak psy podwórkowe. Wychodząc w zimie na mróz bez
ubrania mogą zachorować na zapalenie
płuc, gardła czy anginę. Wyziębienie organizmu prowadzi do obciążenia pracy
serca oraz uszkodzenia nerek czy tarczycy.
Spacery z psem w okresie zimowym wymagają czujności. Przezorny
właściciel powinien sprawdzać stan łap
po spacerze i obserwować, czy pies nie
chodzi na trzech łapach, nie kuśtyka lub

nie podnosi jednej lub drugiej łapy na
przemian w celu chwilowego rozgrzania.
Zimą poduszki psich łap bywają niszczone solą, którą obficie posypywane
są miejskie chodniki. Należy zabezpieczać łapki psa specjalnym preparatem,
aby ograniczyć wnikanie soli i stworzyć
na skórze blokadę od mrozu. Po każdym
spacerze powinniśmy dokładnie umyć
psie łapy.
Dodatkowo należy zachować odpowiednią równowagę w diecie psa. Jedzenie, które podajemy, powinno w pełni
pokrywać potrzeby fizjologiczne. Porcje
powinny być zimą nieco większe, bardziej kaloryczne oraz regularne. Zimą
musimy serwować psom co najmniej
dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Musimy im także zapewnić ciągły
dostęp do letniej wody, która pod żadnym pozorem nie może zamarzać. Możemy zimą karmić psa gotowymi karmami, w tym suchymi. Jednak szczególnie
w tym czasie musimy wybierać w sklepie
karmy bardzo dobrej jakości i bardziej
kaloryczne. W dobrej karmie powinny
być także dodatkowe substancje odżywcze, takie jak: len (źródło kwasów Omega 3), małże omułek jadalny (wspomaga
połączenia stawowe i ruchomość sta-

WZP. 6721.11.2017

wów), tran, wyciąg z żurawiny, probiotyki, wyciąg z Juki, chondroityna, glukozamina, suszone drożdże oraz buraki.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc
zwierzętom ze schroniska, zapraszamy
do sklepu zoologicznego ZWIERZOK
w Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej
60 – tam zbierane są: karmy, grube koce,
ręczniki, pościele i wiele innych niezbędnych przedmiotów. ~ Irmina Sankowska
ZWIERZOK

WZP. 6721.12.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy
ulicy Bukowskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LI/801/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy
Bukowskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie - dla działki nr
41/22.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LII/819/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie:
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie - dla działki nr 41/22.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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Grudzień to czas namysłu,
może warto pomyśleć o emeryturze?

G

rudzień to taki czas, kiedy wśród pędzącego czasu,
który musimy podzielić między pracę i rodzinę, zastanawiamy się nad tym, jaki będzie ten kolejny rok.
A jaki będzie ten i kolejne zależy w głównej mierze od nas
samych. Z punktu widzenia tematów rodzinnych to oprócz życzeń noworocznych niewiele mogę dla Państwa zrobić. Mogę
jednak zachęcić wszystkich tych, którzy myślą o swojej przyszłości do zapoznania się z tematem programów emerytalnych
IKE i IKZE. Oba mają na celu gromadzenie pieniędzy z myślą
o emeryturze. Dla wielu jest to temat odległy i zgodnie ze statystykami zaczynamy się nim interesować w wieku średnim,
ale każdy z nas ma prawo do rozpoczęcia tych programów
z myślą o przyszłości. Dwa programy różniące się od siebie
możliwościami odkładania pieniędzy oraz korzyściami jakie
płyną z ich założenia.
W paru krótkich słowach. IKE to program, który umożliwia gromadzenie pieniędzy, które w momencie jego realizacji w całości zasilą portfel inwestora. Limit możliwych do
zainwestowania pieniędzy ustalany jest każdego roku i stanowi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia – w tym roku
to kwota 12 789 zł. Oczywiście to jest kwota maksymalna,
wpłaty są dobrowolne, więc każdy może z niego skorzystać.
W momencie realizacji programu inwestor – jak go nazwałem
– zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, co jest
zasadniczą różnicą między tym programem a lokatą bankową,
w której musimy taki podatek odprowadzić. Więc chyba warto jako alternatywa do lokat bankowych tym bardziej, że pie-

niądze w razie potrzeby można wycofać zamykając program
przed czasem wymaganym ustawą. Drugie rozwiązanie to
IKZE: tu walczymy o szybki zarobek jako pierwsza korzyść,
mam na myśli odpisy podatkowe za rok, w którym dokonaliśmy wpłaty, np. wpłacam górny limit ustalany co roku jako
1,2 średniego wynagrodzenia (w tym roku to kwota 5 115,60
zł), a już w rozliczeniu podatkowym za rok 2017 odliczam
wpłatę od postawy opodatkowania zarabiając jako zwrot lub
nadpłata podatku od 14 do 26%, chyba nieźle? To jest oczywiście jeden profit. Kolejny to tak jak w IKE zarobek na aktywności Funduszy, które na obu programach dla nas zarabiają.
Trzeci profit z IKZE to to, że w momencie realizacji programu w wieku emerytalnym od środków wypłacanych płacimy
zryczałtowany podatek 10%. Dlatego wszystkich, którzy mają
nadwyżkę środków, zachęcam, aby zamiast na lokatach bankowych gromadzić pieniądze w formie, którą przedstawiłem.
Nie będę się zbyt długo rozwodził już nad zaletami tego typu
rozwiązań, po więcej informacji możą się Państwo ze mną
skontaktować. Jedno jest tylko ważne, aby program skutecznie
mógł zaistnieć już w tym roku, decyzje i założenie muszą nastąpić najdalej do okresu przed świętami, bo potem fizycznie
nie dacie rady tego zrobić. Życząc Wesołych Świąt we wspaniałej rodzinnej atmosferze, życzę również odpowiedzialnych
decyzji, które dotyczą Państwa przyszłości.
~ Dariusz Jóźwik
Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji
jozwik.dariusz@live.com

Makijaż „GLOW”
O

promiennej, pełnej blasku i zdrowo wyglądającej
skórze marzy każda kobieta.
Glow to najmocniejszy trend sezonu, czyli świetlisty makijaż, w kilku prostych krokach sprawi, że skóra twarzy
będzie wyglądała na młodszą, gładszą i bardziej wypoczętą.
Świetlista cera o naturalnym i promiennym wyglądzie – to
absolutny must have tego sezonu. Taki makijaż często noszą
celebrytki. Odpowiednio dobrane produkty rozświetlające pomogą pozbyć się sińców pod oczami oraz ziemistego odcienia
cery. Ale uwaga! Kosmetyki rozświetlające z drobinkami odbijającymi światło mogą używać wszystkie kobiety z wyjątkiem
tych, o tłustej cerze.

TRZY SPOSOBY NA ROZŚWIETLENIE:

1. Spektakularne rozświetlenie
Wieczorne wyjście to ten moment, w którym możemy pozwolić sobie na prawdziwą zabawę i grę światłem w makijażowej stylizacji. Gdzie nałożyć rozświetlacz, aby dodać skórze twarzy świeżości i hollywoodzkiego szyku? Jeśli chcemy
optycznie powiększyć oko rozświetlamy miejsca pod i nad łukiem brwiowym. Nakładając rozświetlacz na szczyty kości policzkowych podkreślimy je i uwypuklimy. Optyczne wymodelowanie twarzy zapewni natomiast rozświetlenie grzbietu nosa,
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czoła i brody. Usta będą wyglądały na pełniejsze, jeśli rozświetlacza użyjemy na łuk kupidyna.
2. Promienna cera
W codziennym makijażu warto postawić na efekt subtelnie
promiennej cery, który ożywi standardowy make-up i nada mu
świeżości. Polega on na ogólnym rozświetleniu cery, bez punktowej aplikacji rozświetlacza. Dla osiągnięcia efektu promiennej cery niezbędnym etapem jest użycie odpowiednio dobranej
bazy rozświetlającej z drobinkami na całą twarz. Można ją połączyć w fluidem.
3. Naturalne rozświetlenie
Jeśli Twoja cera jest ziemista i szara, idealny dla Ciebie będzie
świetlista cera z efektem naturalnego rozświetlenia. Odpowiednio dobrane produkty sprawią, że będziesz wyglądać na wypoczętą i wyspaną. Zneutralizowanie ziemistości cery zapewni
użycie rozświetlającej bazy, a korektor pozwoli zamaskować
cienie pod oczami. Ostatnim etapem będzie rozświetlenie strategicznych miejsc twarzy. Należy wówczas użyć rozświetlacza
na nasadzie kości policzkowych oraz grzbiecie nosa.
~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Afisz

~ gok
Premiera spektaklu Komediantów z Przeźmierowa
pt. „Mieszczanin szlachcicem”
piątek, 15 grudnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny.

Mama, Tata, Teatr i ja: przedstawienie „Pastorałka”
Teatru Krokodyl
niedziela, 17 grudnia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza: „Blade Runner 2049”
niedziela, 17 grudnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kolędowanie z Kołem Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
wtorek, 26 grudnia, godz. 12, Kościół w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Cicha noc”
niedziela, 7.01 godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

XIV Koncert
Noworoczny
Gminy Tarnowo Podgórne

XIV Koncert Noworoczny Gminy Tarnowo Podgórne
i gala „Aktywni Lokalnie”
sobota, 13.01 godz. 17, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kumple z dżungli”
niedziela, 14.01 godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kolędowanie z Kołem Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
niedziela, 14.01 godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gwiazdy wieczoru: Terrific Sunday, Rosalie
niedziela, 14.01 godz. 15, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko zaprasza: „Na mlecznej drodze”
niedziela, 14.01 godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Bilety dostępne od 2 stycznia:
- 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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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

C

iekawostki ze świata książki
i Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym. Październik,
listopad, grudzień to czas popularyzacji literatury, spotkania i różne imprezy promujące książki, autorów i świat
wartości intelektualnych. We Wrocławiu odbyły się Targi Dobrych Książek,
w Warszawie – Targi Książki Historycznej, a w Krakowie, w dniach 26-29 października, Targi Międzynarodowe. To
jedne z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Można było spotkać
kilkuset wystawców, pisarzy i dziesiątki tysięcy miłośników literatury. Hasłem przewodnim targów były słowa
portugalskiego pisarza Fernando Pessoi
„Czytam i staję się wolny”.
W tym roku gościem honorowym targów była Francja i literatura francuska.
Na targach czytelnicy mieli okazję spotkać tak popularnych i cenionych pisarzy jak Marka Krajewskiego, Katarzynę
Bondę, prof. Jerzego Bralczyka, Olgę
Tokarczuk, Zygmunta Miłoszewskiego, Romę Ligocką, Remigiusza Mroza, Adama Zagajewskiego, Andrzeja
Maleszkę, a także Nicholasa Sparksa,

Camilę Lackberg, Eric-Emmanuela
Schmitta i wielu, wielu innych wybitnych twórców.
Tak dla przypomnienia książki tych
autorów dostępne są we wszystkich naszych placówkach. Targi to jedyna taka
okazja do spotkania tylu autorów, wydawców w jednym miejscu, a także
dużo ciekawych imprez towarzyszących
targom, tak dla dorosłych czytelników
jak i dla dzieci i młodzieży.
Na targach gościła i podpisywała swoje książki autorka książek dla najmłodszych czytelników Magdalena Zarębska. Autorka kilka dni później na nasze
zaproszenie, gościła w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym, a dzieci miały możliwość poznania jej i jej
książek. Spotkanie aktywne, włączające
dzieci w zabawę, połączone z pokazem
multimedialnym, zachęcające do kontaktu z książką nie tylko w szkole.
Dzieci miały również możliwość spotkać uczestniczkę Międzynarodowych
Targów Książki we Frankfurcie – dr literaturoznawstwa, popularną autorkę
książek dla najmłodszych Roksanę Jędrzejewską-Wróbel. Spotkania z au-

Magdalena Zarębska

torami w Bibliotece Publicznej to ciekawe i atrakcyjne zajęcia edukacyjne
– możliwość poznania i porozmawiania
z autorami na żywo, a nie tylko poznania z kart książek. Dla większości dzieci
to jedyna taka okazja, a wrażenia pozostają na długo. Rozczytanie i zachęcenie
dzieci do czytania od najmłodszych lat
to danie im szansy na łatwiejszą naukę
w późniejszych latach. Nie codziennie
możemy spotkać pisarzy, porozmawiać
z nimi, dowiedzieć się jak to jest pisać
książki i od czego zaczyna się pisanie
i jak zostaje się pisarzem.
Dla wszystkich zainteresowanych
(niezależnie od wieku) w Bibliotece
w Tarnowie Podgórnym i naszych Filiach (w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie) na świąteczny, zimowy,
grudniowy czas niezmiennie duży wybór NOWOŚCI, bestsellery z różnych
stron świata, książki nagradzane i wyróżnianie, wzbudzające zainteresowanie
czytelników na całym świecie, książki
z dużym drukiem, a także duży wybór
audiobooków. Zapraszamy!
~ I.B.

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

„Pastorałka” Teatru Krokodyl

P

odstawowe wartości i uczciwość są głównym tematem przedstawienia Teatru Krokodyl zatytułowanego
„Pastorałka”. Zobaczymy go w cyklu „Mama, tata, teatr i ja” w niedzielę, 17 grudnia w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym.
Ten zabawny, a zarazem nostalgiczny spektakl z Gwiazdorem w roli głównej będzie kolejną okazją dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy do spotkania z Teatrem Krokodyl.
Prowadzi go Tadeusz Falana, absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, związany z w przeszłości
z Teatrem Nowym w Łodzi i Teatrem Polskim w Bydgoszczy.
Na zaproszenie GOK „SEZAM” wystawiał on w naszej gminie takie przedstawienia jak m. in. „Tadek niejadek”, „Przygo-
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dy Krasnala Hałabały”, „Morska opowieść”, „Ratuszowe legendy” i „Kopciuszek”.
Na „Pastorałkę” zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym w niedzielę, 17 grudnia o godz. 12.30. Bilety dla dzieci kosztują 10 zł, a dorośli mogą im towarzyszyć za
symboliczną złotówkę. Zapraszamy do kas GOK „SEZAM”:
w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20
oraz na godzinę przed spektaklem), w siedzibie GOK (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) oraz w Centrum Kultury
Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godzi. 16-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Ciekawe koncerty i moc atrakcji

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już
po raz 26. Tym razem
„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Tradycyjnie
w społeczną akcję włączyli się
mieszkańcy i instytucje gminy Tarnowo Podgórne. W niedzielę, 14 stycznia, będziemy
mogli nie tylko pomóc fundacji
Jurka Owsiaka, ale i świetnie się
bawić.
Główną siedzibą sztabu WOŚP
będzie w naszej gminie hala OSiR w
Tarnowie Podgórnym. To tam odbędą
się kluczowe licytacje, koncerty, występy
i atrakcje dla dzieci. Tam również na gości
czekać będzie mnóstwo stoisk, a każde z nich
kusić będzie ciekawą ofertą.
Wydarzenia na finałowej scenie rozpoczną się o godz.
15. Najmłodszych mieszkańców naszej gminy do wspólnej zabawy zaproszą animatorki z grupy Mozaika. Rodziny z dziećmi spodziewać się mogą znakomitej zabawy.
O godz. 16 na scenie pojawi się mieszkanka naszej gminy
i finalistka tegorocznej edycji Mam Talent – Julia Kucemba.
Uczennica szkoły Szkoły Podstawowej w Lusowie i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym jest prawdziwą mistrzynią w szybkim układaniu kubków. Umiejętność
odkryła dzięki nauczycielce, a regularne treningi przyniosły
jej 6. miejsce w konkurencji “Cykl” oraz 7. miejsce w konkurencji “3-3-3” podczas Mistrzostw Świata na Tajwanie. Była
jedyną Europejką w pierwszej dziesiątce.
Tuż po solowym występie, Julia dołączy do zespołu, w którym tańczy, czyli Mażoretek Gminy Tarnowo Podgórne. Prowadzona w GOK „SEZAM” grupa, której choreografem jest
Gabriela Drewniak zaprosi wszystkich widzów do obejrzenia
ciekawych układów choreograficznych z rekwizytami.
Atrakcje muzyczne podczas 26. finału zapewnią najbardziej
obiecujący wykonawcy naszego regionu. O godz. 17 swój występ rozpocznie Rosalie. Urodzona w Berlinie artystka większość życia spędziła w Poznaniu. W swojej muzyce łączy inspiracje brzmieniem amerykańskiego R&B i hip-hopu lat 80. i
90. z zamiłowaniem do nowej elektroniki. Na koncie ma występy na festiwalach Spring Break, Up To Date, Męskie Granie, Orange Warsaw i Open’er. Przy nagrywaniu pierwszej
EPki pt. „Enuff” współpracowała z takimi producentami jak
MIN t, Lux Familiar, Jordah, Paszczak, Essex i Mentalcut, a
polskie teksty napisał dla niej lider zespołu Muchy, Michał
Wiraszko. Artystką zainteresowała się czołowa hiphopowa
wytwórnia Alkopoligamia.com, a na początek nadchodzącego roku zapowiadana jest premiera jej pełnego albumu zatytułowanego “Flashback”. Materiał stanowi stylistyczną kontynuację „Enuff”. Pierwszym singlem promującym album jest
utwór „A Pamiętasz?”
W zupełnie inny klimat przeniesie nas grupa Terrific Sunday. Poznański indie-rockowy kwartet pierwszą płytę „Strangers Lovers” wydał nakładem Sony Music w 2015 roku.

Zespół ma na koncie nominację do Fryderyka oraz występy na najważniejszych polskich festiwalach, w tym
na głównej scenie Open’er Festival, Orange Warsaw, Jarocin Festiwal, Seven Festival, czy Kraków Live. Młodzi poznaniacy
grali też u boku takich artystów
jak Nothing But Thieves, Artur Rojek, Hey czy Muchy. Jesienią grupa zagrała 17 koncertów z zespołem
happysad, a na początku nadchodzącego roku ukaże się drugi album zespołu.
Jego namiastkę, czyli singel „Bałtyk”, już
znamy, a główną rolę w doskonałym teledysku do tego utworu zagrał perkusista grupy Kult,
Tomasz Goehs.
Nieodłącznym elementem każdego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy są także licytacje. W tym
roku wśród najbardziej spektakularnych przedmiotów na nie
wystawionych są m. in. wóz strażacki i autobus. Wylicytować
będzie można też wiele innych, także nieco tańszych, fantów.
Czekających na okazje zapraszamy pod scenę na godz. 15.30,
16.30 i 19. Finałowa licytacja potrwa godzinę – aż do Światełka do Nieba.
Punktualnie o 20, tak jak w całej Polsce, także tarnowskie
niebo rozświetli efektowny pokaz fajerwerków, który zakończy tegoroczny finał. Czy uda się pobić ubiegłoroczny rekord?
Przekonamy się już 14 stycznia.
~ Jarek Krawczyk

Rosalie
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Muzyczne powitanie 2018 roku

S

opranistka Dominika Dobrolińska,
pianista Szymon Melosik i Dumitru Harea grający na fletni Pana
będą solistami podczas najbliższego, 14.
już Koncertu Noworocznego. Tradycyjnie nowy rok powitamy w towarzystwie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Tarnowo Podgórne pod batutą Pawła
Joksa i prowadzonych przez Gabrielę
Drewniak Mażoretek, a koncert będzie
połączony z wręczeniem statuetek „Aktywni Lokalnie”.
Dominika Dobrolińska jest solistką
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II
stopnia im. Fryderyka Chopina, a obecnie studiuje na poznańskiej Akademii
Muzycznej w klasie śpiewu prof. dr hab.
Barbary Mądrej-Bednarek. W 2013 roku
została laureatka III nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowiej w Olsztynie oraz II i III
nagrody na Ogólnopolskim Konkursie
Zespołów Wokalnych w Poznaniu w kategorii duety. Dwa lata później otrzymała stypendium im. Wojciecha Drabowicza, a w 2016 roku listę przyznanych
jej wyróżnień poszerzyły I nagroda na
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
im. Zdzisława Skwary w Mławie, II na-
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groda na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imricha Godina we
Vrablach (Słowacja) oraz II nagroda na
Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Nina Solo Competition” w Bergen (Norwegia).
Dumitru Harea to artysta, który
w naszej gminie koncertował już w cyklu Lusowskie Spotkania Muzyczne (w 2004 i 2015 roku). Urodził się
w Mołdawii, w rodzinie o wieloletniej
muzycznej tradycji. W 1996 roku ukończył Akademię Muzyczną w Kiszyniowie w klasie fletni Pana, u wybitnego
profesora Iona Negura. Jest wirtuozem
tego rzadkiego instrumentu, pedagogiem i byłym muzykiem Państwowej
Orkiestry Muzyki Ludowej. Współpracował m. in. z Orkiestrą Symfoniczną „Sinfonietta Cracovia”, Filharmonią Bałtycką i Jeleniogórską, Akademią
Muzyczną w Poznaniu, zespołem Czerwone Gitary i zespołem muzyki cygańskiej „Terno”. Swoimi umiejętnościami
dzieli się podczas warsztatów gry na
fletni Pana, a jednocześnie z powodzeniem koncertuje w Polsce i za granicą.
Ostatnim z solistów Koncertu Noworocznego będzie dyrektor GOK „SEZAM”, a jednocześnie pianista, Szy-

mon Melosik. Ukończył Państwową
Wyższą Szkołę Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego. Przez wiele lat
związany był z PAA „Pagart”, Estradą Poznańską i Teatrem Nowym w Poznaniu. W latach 90-tych podjął współpracę ze „Sceną na Piętrze”, gdzie był
kierownikiem muzycznym cyklu „Ring
z…” oraz z wieloma teatrami w całym
kraju. W 1986 roku założył i przez wiele
lat był dyrygentem chóru „Pallotti”. Od
1996 roku prowadził też orkiestrę kameralną „In Commendam”, z którą dokonał nagrań radiowych, m. in. światowej
premiery „Kantaty di barocco” Marka
Jasińskiego. Jako pianista współpracuje
z czołówką polskich artystów.
Jak zapewnia Paweł Joks, dyrygent
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Tarnowo Podgórne, podczas koncertu
usłyszymy najpiękniejsze melodie operetkowe, operowe i filmowe. Nie zabraknie także – a jakże – „Marszu Radeckiego”, bez którego żaden koncert
noworoczny świata nie mógłby się odbyć. Na przepiękny, pełen melodii i tańca wieczór zapraszamy do hali OSiR
w Tarnowie Podgórnym w sobotę,
13 stycznia o godz. 17. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Kolędowanie z Kołem Śpiewu

K

olędy pełnię uroku zyskują, gdy śpiewa się je wspólnie. Dlatego tarnowski chór po raz kolejny zaprasza
mieszkańców i gości naszej gminy do wspólnego spędzenia czasu w świątecznym klimacie. Tradycyjne kolędowanie w Tarnowie Podgórnym odbędzie się niedzielę, 14 stycznia o godz. 15 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.
Koło Śpiewu, którego dyrygentem jest Szczepan Tomczak,
zaśpiewa bardziej i mniej znane kolędy i pastorałki. Na gości czekać będą śpiewniki, które zachęcą do czynnego udziału
w imprezie. Nie zabraknie także skromnego poczęstunku.
Wcześniej kolędy w wykonaniu najstarszego zespołu artystycznego naszej gminy usłyszeć będzie można w drugie święto Bożego Narodzenia – 26 grudnia o godz. 12 w kościele
w Tarnowie Podgórnym.
Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

NSI Quartet na Jazzowej Scenie Sezamu

Z

ałożony przez czterech młodych,
ale już utytułowanych instrumentalistów NSI Quartet pokazuje jak
wielka siła tkwi w akustycznym jazzie.
Jego muzykę wyróżnia świetne brzmienie, a w kompozycjach dostrzec można
zarówno nawiązania do jazzowych tradycji, jak i nowoczesnego spojrzenia na
jazz. Będzie można się o tym przekonać
20 stycznia o godz. 18 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety dostępne będą od 2 stycznia.
Zespół tworzą absolwenci Akademii
Muzycznej w Krakowie: Cyprian Baszyński (trąbka), Bartłomiej Prucnal
(saksofony), Dawid Fortuna (perkusja)
oraz Maksymilian Mucha (kontrabas),
który studia muzyczne ukończył w Katowicach.
Swoją debiutancką płytą NSI Quartet
mocno zaistniał na polskiej scenie jazzowej, co zwieńczone zostało nagrodami „Debiut roku” portalu jazzarium.pl
i polish-jazz.blogspot.com. Grupa ma na
koncie także główne nagrody wielu prestiżowych festiwali, m. in. Jazz Juniors,
Gorzów Jazz Celebrations, Jazz Nad
Odrą i Azoty Jazz Contest. Jak twierdzą
muzycy, interesuje ich każdy gatunek
jazzu – od mainstreamu po free. – To co
słychać w naszej muzyce, to inspiracje
ubrane we własne przemyślenia i własny język – twierdzą.
Muzycy współpracowali z takimi jazzmanami jak Piotr Baron, Frank
Parker, Zbigniew Namysłowski, Ja-

rek Śmietana, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Marcin
Pospieszalski, Mateusz Pospieszalski
i wieloma innymi muzykami z kraju
i zza granicy. Wspólnie tworzą kompozycje, które określane są jako „nowojorski underground, głęboko zakorzeniony
w tradycji oraz podparty nutą słowiańskiej furii”.

Bilety w cenie 20 zł dostępne będą od
2 stycznia w kasach: w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku w godz. 15-20) i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku
w godz. 16-20). Sprzedaż online prowadzić będzie serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk
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Przedszkole Chatka Puchatka

Świąteczne pozdrowienia z Chatki Kubusia Puchatka
W noc grudniową księżyc świeci,
Biały śnieg się skrzy,
Cicho wszędzie, śpią już dzieci,
Cudne mają sny.
Spiesz się, spiesz się Mikołaju!
Zejdź z wysokich wzgórz,
Grzeczne dzieci cię czekają.
Kiedy przyjdziesz już.

Jerzy Ficowski

N

adszedł ten oczekiwany, grudniowy, świąteczny czas. Dzieci
w przedszkolu już ubrały choinki, przystroiły swoje sale, nauczyły się
zimowych piosenek i wierszyków. Z radością oczekiwały Mikołajkowych niespodzianek. 6 grudnia nie zawiodły się
– Święty przyszedł i oprócz upominku
zostawił dla każdego dziecka przepiękny list. Było to bardzo miłe i wzruszające, niestety nikt Mikołaja nie widział.
Mamy nadzieję, że Gwiazdor spotka się
z dziećmi osobiście… Oczywiście będzie można sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie i powiedzieć, jakie się ma marzenia… Być może niektóre spełnią się
od razu.
Listopad w przedszkolu obfitował
w wyzwania edukacyjne. Zajęcia ma-

tematyczne pochłonęły nas bez reszty,
rozwiązywanie łamigłówek, to już nasza
specjalność. Żywioły, które poznaliśmy
podczas zajęć surwiwalowych, nie kryją już przed nami tajemnic, a język angielski stał się jakby łatwiejszy… Mamy
już pierwsze sukcesy, dzięki zajęciom
prowadzonym metodą odimiennej nauki
czytania, bez trudu wskazujemy zapisane imiona naszych kolegów. Nauka daje
nam wiele radości i potrafimy się nią bawić. Andrzejkowy bal przebierańców,
wróżby i zabawy były miłym zakończeniem listopada. Ciocie zamieniły się
w prawdziwe wróżki. Ten dzień dostarczył nam wiele emocji w tajemniczym
klimacie, a śmiechu było co niemiara.

Przedszkole „Pod Wesoła Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Odwiedziny „Krecika”

N

asze Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym zakwalifikowało się do
Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Krecik poznaje Polskę”.
Celem projektu przybliżenie dzieciom
wiedzy na temat regionu, z którego pochodzą, a także innych regionów Polski,
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które odwiedza Krecik. Krecik przybył
do nas na tydzień. Wziął udział w przedstawieniu teatralnym, spróbował zdrowej i smacznej sałatki owocowej a także
wzmocnił siły podczas zajęć gimnastycznych. Wspólnie z dziećmi świętował „Dzień Drzewa” i poznał drzewa
w ogrodzie przedszkolnym. Został rów-

Grudzień to czas przygotowań do
świąt. Nowopoznane piosenki, kolędy
i pastorałki, będziemy śpiewać podczas
Wigilii w przedszkolu, a także w trakcie
Warsztatów Świątecznych. Na te warsztaty serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci z rodzicami. Odbędą się one 20
grudnia w „Chatce Kubusia Puchatka”.
Będzie można wraz z rodzicem wykonać
piękną ozdobę świąteczną i zabrać ją do
domu, aby przystroiła świąteczny stół.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego serdecznie prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie telefoniczne pod nr 500 262
850. Zapraszamy!
~ Ewelina Sobańska
nież zaproszony na spotkanie z farmaceutą. Krecik, jak przystało na podróżnika, zwiedził naszą miejscowość, poznał
ciekawe miejsca i obiekty, a także poznał nowego przyjaciela, symbol herbu
Tarnowa Podgórnego – Lwa Tarnusia,
który odwiedził przedszkole. Zaprosiliśmy małego przyjaciela do udziału
w jury konkursu plastycznego pt. „Barwy jesieni” – wszystkie pracy wzbudziły w nim zachwyt kolorami i pomysłowością dzieci, decyzja była bardzo
trudna ale w końcu się udało – nagrodziliśmy wszystkich uczestników. Niestety
nadszedł czas pożegnania Krecika. By
nie zapomniał o nas, przygotowaliśmy
dla małego podróżnika zestaw pamiątek
z naszej miejscowości, a mały lew – maskotka wędruje z Krecikiem po Polsce.
Teraz czekamy na kolejne odwiedziny
nowych gości w naszym przedszkolu,
którzy już niedługo się pojawią.
~ Karolina Kleszcz,
Katarzyna Gargula

~ edukacja
Przedszkole Leśne Skrzaty z Przeźmierowa

Ruch to Zdrowie

Z

a oknem jesienna szaruga. Dzieci z przedszkola Leśne Skrzaty z Przeźmierowa postanowiły zadbać
o dobrą zabawę, nawet w deszczową pogodę. Dzięki
projektowi „Aktywność ruchowa” dzieci jeździły na hulajnogach, spacerowały, poznawały nowe zabawy i dyscypliny
sportowe. Przedszkolaki odwiedzili sportowcy, którzy zarażali swoją pasją do sportów. Dzieci grały w golfa, strzelały
z łuku.
Zaangażowali się również rodzice: przedszkolaki z grupy
Muchomorki odwiedził były piłkarz Kolejarza, który wspólnie z dziećmi odbył krótki trening piłkarski. Dzięki trenerowi z Akademii Reissa dzieci uczestniczyły w warsztatach
o zdrowym odżywianiu. 
~ na
Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Pasowanie na Przedszkolaka

M

oment pasowania na przedszkolaka pozostanie na
długo w pamięci dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola. To pierwsza ważna przedszkolna uro-

czystość.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zapre-

zentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód,
jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej, dzieci obiecały
zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym
przedszkolakiem. Następnie dyrektor Ewa Zbierska dokonała
uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na
pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania oraz mały słodki upominek.
~ Monika Gumula

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

„Uczymy się razem żyć”

D

zieci 5-letnie z grupy „Pszczółek”, miały okazję wziąć
udział w niezwykłych warsztatach edukacyjnych. „
Uczymy się razem żyć” to projekt mający na celu popularyzację edukacji włączającej, zakładającej integrację dzieci
z różnymi typami niepełnosprawności. Prowadzony jest przez
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Przedszkolaki poznały nowych przyjaciół Marka i Maksa, którzy poprzez zabawę wprowadzili dzieci w problem niepełnosprawności. Nowi koledzy to lalki animowane przez aktorów,
z których jeden z nich porusza się na wózku inwalidzkim. Dzieci
z uwagą oglądały scenki przedstawione przez gości i z pełnym
zaangażowaniem brały udział w zadaniach dla nich przygotowanych. Na koniec „ Pszczółki” zaprosiły nowych kolegów do
wspólnej zabawy przy piosence i pamiątkowej fotografii.
~ Monika Gumula
Przedszkole „Pod Wesoła Chmurką” w Tarnowie Podg.

Pasowanie na Przedszkolaka

T

e dwa dni – 8 i 10 listopada – pozostaną na długo w pamięci nowo przyjętych dzieci z Przedszkola Pod Wesołą Chmurką w Tarnowie Podgórnym i ich najbliższych.
Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.

Odświętnie ubrane dzieci, na początek zaprezentowały różnorodny program artystyczny –piosenki, zabawy ruchowe i taniec.
Następnie pani wicedyrektor Justyna Starosta, „zaczarowanym”
ołówkiem dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na
przedszkolaka. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy wspólnie zatańczyli w kole taniec.
Mali artyści spisali się na medal. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy
przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania, koszulkę z emblematem przedszkola, książkę oraz mały słodki upominek. ~na
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Śniadanie daje moc

N

awet sześciolatek wie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Daje nam siłę na pierwsze godziny nowych zadań i wyzwań, które codziennie
przed nami stawiają rodzice i nauczyciele. To posiłek, który
pozwala nam skupić się na zajęciach bez burczenia w brzuchu.
Żeby spełniał swoje zadanie, musi być zdrowy i pożywny. 8 listopada nasze zerówki i klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.
W tym dniu zamiast uczniów w klasie pojawili się mali mistrzowie sałatek i kanapek. Każdy z nich przygotował zdrowe
drugie śniadanie, które później z apetytem spałaszował. Wiadomo, własnoręcznie przygotowane smakuje lepiej.
~ Anna Gąsiorowska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Ślubowanie Klas Pierwszych

22

września uczniowie klas pierwszych, aby zostać
pełnoprawnym członkiem społeczności Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej, wyruszyli w podróż. W podróż po Europie.
Dotarli do Francji, Wielkiej Brytania, Hiszpanii, Finlandii
i Włoch, a w każdym państwie czekały na nich zadania, dzięki
którym lepiej poznali te kraje. Wykonując je, uzupełniali również mapę Europy. Były tu między innymi pokaz mody, budowanie wysokiej wieży czy też jazda konna.
Przed złożeniem ślubowania przedstawiciele obu klas pierwszych oddali mapy Pani Dyrektor, która uznała zadania za wykonane, a uczniów gotowych, by złożyć uroczyste ślubowanie,
w obecności swoich rodziców. Uczniowie otrzymali również
swój pierwszy szkolny dokument- legitymacje. To był dzień pełen wrażeń.

~ Anna Gąsiorowska – wych. kl. I A

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Niezwykła lekcja matematyki i muzyki

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Baranowie, uczęszczający na zajęcia „Pułapki umysłu” prowadzone przez Dianę Hałę, mieli możliwość
zapoznania się z zasadami geometrii dźwięków. Ten popularnonaukowy wykład miał miejsce 21listopada w Akademii Muzycznej w Poznaniu w ramach projektu „Potęga matematyki”.
Tematem wykładu były zależności pomiędzy symetrią osiową,
translacją o pewien wektor, a także wstęgą Möbiusa a utworami muzycznymi, w tym szczególnie przekształceniami, jakich
dokonywał w swoich dziełach J. S. Bach. Uczestnicy mieli możliwość usłyszenia i zobaczenia danych przekształceń
w formie koncertu i występu studentów i wykładowców Akademii Muzycznej i Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
w Poznaniu.
~ na
40

| sąsiadka~czytaj | grudzień 2017

~ edukacja
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Apel z okazji Święta Niepodległości

N

asi zerówkowicze przedstawili 10 listopada wzruszający spektakl z okazji Święta Niepodległości. Po „Mazurku Dąbrowskiego” odśpiewanym uroczyście przez
najmłodszych uczniów naszej szkoły i zaproszonych gości,
w auli rozbrzmiało 40 uroczych głosików, które przy akompaniamencie utalentowanych muzycznie pań zaśpiewały pieśni
żołnierskie, takie jak „Przybyli ułani pod okienko” czy „Hej,
hej, ułani”. Do niektórych pieśni dzieci zaprezentowały układ
taneczny. W przerwach pomiędzy utworami muzycznymi, nasze sześciolatki recytowały wiersze o symbolach narodowych,
kolorach flagi i pięknej, dziecięcej miłości do ojczyzny.
Połączenie odświętnie ubranych i pięknie występujących
uczniów klas zerowych z tak poważnym patriotycznym tematem, zauroczyło kameralne grono publiczności i Dyrektor Halinę Topolewską, która podziękowała dzieciom i paniom za przygotowanie tak pięknego spektaklu. 
~ Anna Gąsiorowska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

W zdrowym ciele, zdrowy duch…

„Ś

wiatowy Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień bez cukru”, „Śniadanie daje moc”
czy VII Jesienny Turniej Bocci, oznaczają, że Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym,
w nowy miesiąc weszła pełną parą.
Od września 2017 r. uczniowie, realizowali założenia projektu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”. Uczestnicząc
w specjalnie przygotowanych przez
nauczycieli interaktywnych zajęciach,
dzieci zdobywały cenne informacje na
temat zdrowego odżywiania. Ponadto
uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób, określone składniki znajdujące się
w produktach spożywczych, wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Dzieci wykonywały liczne prace
plastyczne oraz zadania, dzięki którym
zrozumiały, że zdrowe odżywianie jest
bardzo ważne.
Projekt został zakończony szczególnym wydarzeniem, którym było zorganizowanie zajęć edukacyjnych „Śniadanie Daje Moc”. Na ten dzień uczniowie
czekali już od początku projektu. 8 listopada wszyscy cieszyli się, że mogą samodzielnie przyrządzić pyszne i zdrowe
smakołyki. Dzieci przyniosły do szkoły
nie tylko wszystkie niezbędne przybory
kuchenne, ale przede wszystkim pełnowartościowe składniki do przygotowa-

nia pysznych przekąsek. No i zaczęło
się: pomidor, ogórek, rzodkiewka, sałata – żadne zdrowe produkty nie były
dzieciom obce! Uczniowie podczas pracy pamiętali oczywiście, o stosowaniu
zasad higieny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, powstały nie tylko wartościowe, ale i kolorowe kanapki, które smakowały jak nigdy dotąd. Zajęcia
zwieńczone były zjedzeniem deseru: samodzielnie przygotowanej sałatki owocowej oraz wypiciem koktajlu truskawkowo-malinowego. Wszyscy świetnie
się bawili!
Pozostając w tematyce zdrowego odżywiania, 14 listopada Szkoła obchodziła Światowy Dzień Bez Cukru. W tym
dniu słodkie napoje zamienione były
na wodę, natomiast w czasie śniadania
w szkole podawana była herbata bez

cukru. Podczas zajęć zrealizowano temat „W poszukiwaniu źródła dobrej
energii”. Dzieci poznały jakie są zdrowe zamienniki cukru, jak czytać etykiety różnych produktów oraz jak mądrze
wybierać artykuły. Niektórzy uczniowie podjęli się również realizacji zdrowego tygodniowego planu żywieniowego tzw. Dayplanner. Celem tej akcji
jest zmiana świadomości całej społeczności szkolnej. Uczniowie dowiedzieli się, że znaczący wpływ na problemy
zdrowotne ma odżywianie. Nadmierne
spożywanie przez dzieci cukru w różnych postaciach, jest jednym z podstawowych czynników powodujących np.:
wahania nastrojów, otyłość, alergię, cukrzycę oraz choroby krążenia.
~sp1tp
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Międzynarodowo – kolorowo!

W

Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym zrobiło się bardzo kolorowo i egzotycznie. 21 listopada
jedliśmy samosy, sushi, mandazi, a wszystko popijaliśmy pysznym mojito. Skąd u nas te egzotyczne pyszności?
Obchodziliśmy Dzień Międzynarodowy. Uczniowie naszej
szkoły mieli okazję poznać inne kultury nie tylko z podręczników, ale poprzez wesołą zabawę. Każda klasa po wylosowaniu nazwy kraju, na kilka godzin przeniosła się w jego kulturę. Zadaniem każdego „kraju” było kolejno: przygotowanie
flagi reprezentowanego kraju, zrobienie tradycyjnej potrawy,
wykonanie projektu tradycyjnego stroju. Następnie wszyscy
uczniowie udali się na degustację przygotowanych potraw.
Przy dźwiękach brazylijskiej samby, kubańskiej salsy i śpiewie kenijskich wojowników rozpływaliśmy się nad smakami
egzotycznych kuchni. Gdy wilczy apetyt został zaspokojony,
udaliśmy na pokaz mody, podczas którego podziwialiśmy, indyjskie sari, japońskie kimona czy też meksykańskie sombre-

ra. W ramach podsumowania całego projektu wszyscy uczniowie przemaszerowali wokół szkoły z wykonanymi wcześniej
flagami. Oprócz miło spędzonego dnia, pokazaliśmy, że „nauka to podróż, która trwa przez całe życie…”.
~ B. Kaizer

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Przygotowania do świąt
ruszyły pełną parą…

W

sobotę, 2 grudnia, uczniowie, rodzice i nauczyciele
spotkali się w lusowskiej szkole, by wspólnie czynić przygotowania do zbliżających się świąt. Tradycyjnie odbyło się pieczenie pierników oraz tworzenie ozdób
i kartek świątecznych. Wszystko to w atmosferze radości,
świątecznej muzyki i zapachu piernikowego ciasta.
W imieniu społeczności szkolnej
~ Karolina Bera

L

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Szkolni poeci
Przyjaciele

Czy chrabąszcz zjada szaszłyk?
A może ma szary płaszczyk?
Szalona pszczoła wpadła do wora.
Czyżby ona była chora?
Znalazł ją szerszeń Żarłoczna Szczęka.
Ach co to była za udręka.
Chrabąszcz, pszczoła i szerszeń to przyjaciele.
Śmiech, szczerość i szacunek, łączy ich tak wiele.

Cisza
W szeleszczącej rzadkiej trzcinie
wiszą chrząszcze jak na linie.
Cienka lina je kołysze
budząc wdzięczną, dzienną ciszę.

Chrząszcz z chrabąszczem mówią wszędzie,
że niedługo już zmrok będzie,
więc dżdżownice się wołają
z norek główki wyszczerzają.
A gdy czarna noc zapadnie
puszczyk z sową cos zagadnie.
Na mchu szczurek pyszczek złoży
noc na wszystkich sen położy.



Amelia Wtorkowska, klasa III A  Jagoda i Marcel Johaniuk, klasa III B
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istopad to taki wyjątkowy miesiąc. Dni są krótkie,
a wieczory coraz dłuższe.
Sprzyja to oczywiście rozwijaniu
wielu zainteresowań. Jednym z takich hobby jest pisanie wierszy.
Okazało się, że w naszej szkole
poetów jest całkiem sporo, a myślę że i tak nie wszyscy się ujawnili. Może następnym razem się
odważą. Bądź co bądź podzielenie się z innymi swoją twórczością
wymaga nie lada odwagi. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję
a osobom wyróżnionym gratuluję!
Obok dwa wiersze wyróżnione
w konkursie „Jesienne rymowanie”, pozostałe dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły www.
gema.pl/spltp  ~ Joanna Sobkowiak

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Baranowie

Wicemistrzynie Powiatu Poznańskiego
w Unihokeju Dziewcząt 2017/2018

S

zkoła Podstawowa w Baranowie była organizatorem Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Unihokeju Dziewcząt. Zawody były rozgrywane 14 listopada
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Gościliśmy najlepsze
drużyny z naszego powiatu. W turnieju wzięło udział sześć
szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kórniku, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Luboniu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skórzewie, Szkoła Podstawowa w Paczkowie, Szkoła Podstawowa
w Pecnej i Szkoła Podstawowa w Baranowie. Mecze były

bardzo zacięte, a w dwóch przypadkach o awansie do dalszej
fazy rozgrywek decydowały rzuty karne.
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Baranowie zajęły drugie miejsce i będą reprezentować
Gminę Tarnowo Podgórne i Powiat Poznański w Finale Rejonu Poznań Teren – Wschód w Nowym Mieście nad Wartą.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.


~ Marek Świerczyński

Wynik końcowe:
I miejsce

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

II miejsce

– Szkoła Podstawowa w Baranowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Pecnej
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Paczkowie
V miejsce

–S
 zkoła Podstawowa nr 2 w Skórzewie
i Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu

Bramki dla SP Baranowo zdobywały: Anna Majcher 7,
Oliwia Sepioł 3, Zuzanna Sawicka i Maria Majchrzycka
po 1.

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Konkurs plastyczny w Wielkopolskim Parku
Narodowym

W

zeszłym roku szkolnym uczniowie obecnych
klas piątych naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Las to wielki dom, małe
i duże zwierzęta w nim są”. Konkurs przeprowadzony został w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum
Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W sobotę, 18 listopada w Jeziorach odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom konkursu, połączona ze zwiedzaniem muzeum, spacerem po lesie i ogniskiem.
Troje uczniów z klasy 5b odniosło sukces. Pracę Igora Szczęsnego wyróżniono, Anastazja Kaliszak otrzymała V miejsce, natomiast praca Natalii Patalas zdobyła w konkursie plastycznym I miejsce. Należy dodać, że
rysunki naszych uczniów zostały zauważone przez oceniających je artystów plastyków w tysiącu innych prac
wykonanych przez dzieci różnych szkół województwa wielkopolskiego. Prace Anastazji i Natalii zostały umieszczone
w kalendarzu! Gratulujemy!
~ Justyna Dąbrowska – nauczyciel przyrody
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~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Dzień Języka Angielskiego

23

listopada nie tylko obchodziliśmy amerykańskie
Święto Dziękczynienia, ale również Dzień Języka
Angielskiego w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie.

Podczas tego dnia społeczność szkolna poznaje tradycje,
zwyczaje i historie wybranych krajów anglojęzycznych.
W tym roku niektóre z nich dały się poznać także od strony
kulinarnej.
Można było spróbować słynnego kanadyjskiego „MAPLE
SYRUP”, czyli syropu klonowego lub popularnego w Australii i Nowej Zelandii VEGEMITE – prawdziwej pasty
z wyciągu z drożdży, z warzywami i przyprawami.
Z pomocą uczniów powstały bardzo interesujące wystawy,
na których nie zabrakło oryginalnych banknotów, map, plakatów, przewodników, albumów czy książek w angielskiej
wersji językowej. Na korytarzu szkolnym wyodrębniona została także strefa anglojęzyczna, gdzie uczniowie musieli porozumiewać się ze sobą tylko w języku angielskim. Każdy
zwiedzający mógł przez chwilę poczuć się jak mieszkaniec
Kanady, USA, Australii czy Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej na temat tradycji, zwyczajów i sposobu życia ludzi w tych krajach, został przygotowany specjalny quiz,
natomiast podczas przerw z głośników rozbrzmiewały słynne utwory anglojęzyczne.
Szkoła w tym dniu przybrała barwy niebieskie, czerwone
i białe. Wszędzie widoczne były flagi i charakterystyczne dla
danego kraju symbole.
Kolejny Dzień Języka Angielskiego za rok. Już nie może~ Małgorzata Lewandowska
my się doczekać.

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Koło matematyczne we Wrocławiu

M

y, członkowie koła matematycznego „Śladami matematyki” pod opieką pani Anny Gorońskiej, uczestniczyliśmy w wycieczce do Wrocławia. 4 listopada
matematyczny świat stolicy Dolnego Śląska stał dla nas otworem, a pogoda wyjątkowo dopisywała.
Pierwszym punktem zwiedzania był najwyższy budynek w
Polsce, czyli Sky Tower. Na wysokości 49 piętra podziwialiśmy
wspaniałą panoramę miasta. Później udaliśmy się do Centrum
Nauki „Hydropolis”, gdzie w interaktywny sposób poznaliśmy
wiele ciekawostek naukowych o wodzie oraz otaczającym nas
świecie. Obowiązkowym punktem Wrocławia jest oczywiście
Panorama Racławicka, którą z przyjemnością obejrzeliśmy.
Wycieczkę zakończył spacer oczami matematyka po architekturze starego miasta. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domów.

~ Dominika Adamczak kl.IB
WZP.6721.13.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, dla terenu przy ulicy Sowiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr
LI/802/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia
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do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, dla terenu przy ulicy Sowiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.

~ sport

Podsumowanie sezonu kolarskiego

S

ezon 2017 był kolejnym, w którym Klub Kolarski Tarnovia odnotował znaczące wyniki, a jego zawodnicy
wielokrotnie stawali na podium najważniejszych imprez
w kraju i za granicą. Pierwszymi zawodami sezonu były Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na pruszkowskim welodromie.
W sprintach drużynowych trzy srebrne medale zdobyli w kategorii orliczek – Julita Jagodzińska i Jagoda Garczarek, kat.
orlików – Tobiasz Pawlak, Adrian Mrówka i Borys Korczyński oraz w kat. juniorów – Joachim Mąkowski, Krystian Ruta
i Adam Sieradzki. Dodatkowo dwa indywidualne medale zdobyła Julita Jagodzińska. Srebrny w keirinie i złoty w sprincie
w kat. orliczka/elita. Najważniejszymi zawodami pierwszej
części sezonu były mistrzostwa Polski na szosie, które odbyły się na północy Polski. Przy wsparciu całej drużyny i walce
na finiszu brązowy medal w kat. orlików wywalczył Tobiasz
Pawlak. W połowie lipca Krystian Ruta został powołany na
mistrzostwa Europy juniorów i młodzieżowców, które odbyły
się w Anadii w Portugalii. Zawodnik wrócił z nich ze srebrnym medalem zdobytym w sprincie drużynowym, bijąc jednocześnie rekord Polski. Szosowym zakończeniem sezonu były
mistrzostwa Polski dwójek i drużyn, które rozegrano na drogach powiatu kaliskiego. Drużyna orlików w składzie Tobiasz
Pawlak, Mikołaj Sójka, Marcin Karbowy i Patryk Krzywda
zajęli drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej i trzecie
w wyścigu elity, przegrywając jedynie z drużyną CCC Sprandi Polkowice. Drużyna juniorów ukończyła zawody na czwartym miejscu. Natomiast torowym zakończeniem sezonu były
WZP.6721.10.2016

mistrzostwa Polski elity. Orlicy w składzie Tobiasz Pawlak,
Marcin Karbowy, Mikołaj Sójka, i Adrian Mrówka obronili
tytuł mistrzów Polski elity, pokonując w finale wyścigu drużynowego na dochodzenie klub GKS Cartusia Kartuzy i notując
rezultat 4:14. Tobiasz zdobył również brąz w scratchu, a Julita
Jagodzińska obroniła tytuły mistrzyni Polski elity w konkurencjach sprint indywidualny i keirin.
Suma wyników Tarnovii przełożyła się na zajęcie przez klub
czwartego miejsca w Polsce w kolarskiej klasyfikacji. W województwie jest to drugi wynik. Poza tym KK zdobył 276 punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, zawodnicy i zawodniczki czternaście razy zwyciężali, a czterdzieści dwa razy
stawali na podium.
~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podg.

WZP.6721.14.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej.
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 ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r., ul.
Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15:00.
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 16 lutego 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

o przystąpieniu do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część Centrum A
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LII/820/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy
Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Lusówku - część Centrum A.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
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Medalowy Deszcz Badmintonistów

L

istopad okazał się bardzo wymagającym miesiącem,
ale i satysfakcjonującym dla naszych badmintonistów.
Rozgrywki rozpoczęły się turniejem Grand Prix w Warszawie, który odbył się w dniach 10 – 12 listopada. Wziął
w nim udział jeden z czołowych zawodników klubu z Baranowa, Adrian Jaśkowiak. Po dwudniowych, ciężkich zawodach Adrian wraz z Radosławem Wróblem (zawodnikiem
klubu z Kępna) zdobył brązowy medal w grze podwójnej
mężczyzn. Następnie w dniach od 16 do 19 listopada odbył
się turniej Norwegian International, na którym w rozgrywkach
wystawiona została nasza Mistrzyni, Magdalena Świerczyńska. W międzynarodowych rozgrywkach, w grze mieszanej,
w parze z Pawłem Śmiłowskim, para dotarła aż do ćwierćfinału. W jednej czwartej turnieju musieli jednak uznać wyższość
pary angielskiej, rozstawionej z numerem „1”. Podczas gdy
Magda walczyła na turnieju międzynarodowym, reszta naszej
starszej kadry podbijała stolicę Dolnego Śląska. We Wrocławiu odbył się Turniej Elity, w którym nasi zawodnicy wywalczyli deszcz medali. Damian Jaśkowiak w grze pojedynczej
zdobył brązowy medal, natomiast w parze z Bartoszem Szukałą stanął na 2 miejscu podium w grze podwójnej. Para Bartosz
Frontczak i Magdalena Okupniak zajęła 3 miejsce w grze mieszanej, po bratobójczej walce z inną parą naszego klubu: Bartosz Szukała/Aleksandra Felska. Ola natomiast na tym turnieju stanęła na najwyższym miejscu podium dwa razy: w grze
pojedynczej kobiet i w grze podwójnej kobiet wraz z Magdą
Okupniak.

Kolejne w jesiennej edycji rozgrywki odbyły się 25 listopada w Solcu Kujawskim. Pojechali tam juniorzy młodsi i młodzicy młodsi. Joanna Rybak w grze pojedynczej zdobyła złoty medal, podobnie jak w mikście z Piotrem Sadalskim. Piotr
zdobył jeszcze srebrny medal w grze pojedynczej, a w grze
podwójnej, grając w parze z zawodnikiem z Ukrainy, Dymytro Holorinem, zdobyli brązowy medal. Pozostali zawodnicy
również nie próżnowali. Zuzanna Marczak wraz z Marią Leciej stanęły na trzecim miejscu podium w grze podwójnej kobiet, natomiast Jan Haber i Piotr Nowakowski nie pozostawili
złudzeń i wygrali turniej w grze podwójnej mężczyzn. Mamy
nadzieję, że kolejne, zbliżające się rozgrywki będą równie ciekawe i przyniosą zawodnikom z naszych klubów wiele satysfakcji. Gratulacje dla medalistów. 
~ Bartosz Frontczak
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podg.

Sporting mistrzen Tartan League 2017

Z

amykająca sezon kolejka ligowa odbyła się w całości
11 listopada. Wszystkie trzy mecze rozegrane tego dnia
trzymały w napięciu, a aż pięć ekip miało szanse stanąć
na podium.
Zmagania rozpoczęło spotkanie 9 Trefl z Galacticos, w którym obie drużyny walczyły zaciekle, a wynik zmieniał się
w obie strony. Po 50 minutach był remis, a zwycięstwo Galacticos dał strzelony w doliczonym czasie gry gol Czerwińskiego.
W meczu Zachodnich Lwów z Galacticos stawką było zapewnienie sobie srebrnego medalu, a w przypadku potknięcia
Sportingu – tytuł mistrzowski. Tu również walka była bardzo
wyrównana, choć Dynamo po pierwszej połowie miało dwubramkową przewagę. W drugiej części gry zaatakowały Lwy
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– i na minutę przed końcem udało im się doprowadzić do remisu. Remis ten nie dawał jednak żadnej z drużyn szans na mistrzostwo, więc obie szukały decydującego gola. Ten nadszedł
w ostatniej minucie gry, kiedy doskonałą kontrę wykończył
Szczęsny.
Sporting TP potrzebował zwycięstwa nad ubiegłorocznym
mistrzem ligi, by cieszyć się ze swojego kolejnego tytułu. Mecz
z United – choć jego stawka była tego dnia najwyższa – nie
przyniósł tylu emocji co poprzednie spotkania. Wysokie zwycięstwo 10:2 dało zawodnikom STP (na zdj. od lewej Szymon
Piaskowski, Maciej Dunaj, Oskar Musiała, Dariusz Lambryczak, Robert Lambryczak, Adrian Mikołajczak) tytuł Mistrza
Tartan League 2017.
Sporting mistrzem, Dynamo wicemistrzem, Lwy z brązem,
a United zdobywcą Tartan Cup. Dobiegł końca szósty sezon tartanowych rozgrywek. Rozegrano ponad 40 meczów, w których
padło prawie 400 goli. Po przerwie zimowej czeka nas kolejny
sezon, w którym poziom sportowy i organizacyjny postaramy
się wnieść na jeszcze wyższy poziom.
~ DL

~ sport

GKS Tarnovia – runda jesienna
za nami. Czas na podsumowanie

Z

akończyły się rozgrywki piłkarskie w rundzie jesiennej.
Odpoczynek, turnieje halowe, a potem początek przygotowań do wiosennych zmagań.
Seniorzy Gminnego Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo
Podgórne byli przed rozpoczęciem rozgrywek typowani jako
jeden z faworytów. Początek rozgrywek potwierdzał te oczekiwania. W 13 kolejce doszło do arcyważnego meczu pomiędzy
liderem – niepokonanym zespołem Mieszka Gniezno a Tarnovią, która zajmowała drugie miejsce. Ten mecz na szczycie
obserwowało na gnieźnieńskim stadionie ponad 1000 widzów.
Niestety faworyt rozgrywek okazał się lepszy od zespołu Tarnovii wygrywając 3:1. Kolejne zwycięstwo z Dopiewem poprawiło sytuację i tarnowianie byli cały czas wiceliderem rozgrywek. Porażka z Nielbą Wągrowiec okazała się brzemienna
w skutki i w kolejnych meczach nie zanotowano żadnej zdobyczy punktowej, co w konsekwencji spowodowało spadek na
4 miejsce w tabeli na zakończenie rozgrywek.
Tabela na zakończenie jesiennych rozgrywek prezentuje się
następująco.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mieszko Gniezno
Unia Swarzędz
Warta Międzychód
Tarnovia Tarnowo Podgórne
Kotwica Kórnik
Lubuszanin Trzcianka
Nielba Wągrowiec
Iskra Szydłowo
Grom Plewiska
Wełna Skoki
Sparta Oborniki
GKS Dopiewo
GLKS Wysoka
Huragan Pobiedziska
Orły Pniewy
Pogoń Łobżenica

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

51
35
35
31
30
26
26
25
24
23
23
15
14
14
11
5

17
11
11
10
9
8
8
7
6
7
7
4
3
4
3
1

0
2
2
1
3
2
2
4
6
2
2
3
5
2
2
2

0
4
4
6
5
7
7
6
5
8
8
10
9
11
12
14

64-10
35-19
43-25
39-26
28-26
43-25
34-32
43-35
31-25
31-37
24-30
25-37
16-33
15-38
17-43
11-58

W dniu Święta Niepodległości kibice w Tarnowie mieli nie
lada gratkę. Zespół Lecha Poznań wykorzystując przerwę
w rozgrywkach Ekstraklasy rozegrał towarzyskie spotkanie
z GKS Tarnovia. Wynik meczu 7:0 wskazuje na dużą przewagę
ligowców. Jednak możliwość rywalizacji z tej klasy zawodnikami na pewno bardzo pomoże w rozwoju sportowym większości z zawodników Tarnovii, nauczy ich pokory co do własnych
umiejętności i przyniesie znaczący postęp sportowy.
W kolejnym sezonie 2017/18 w Wielkopolsce będzie tylko
jedna grupa IV ligi. Najważniejszym zadaniem dla seniorów
wydaje się uplasowanie się w pierwszej szóstce rozgrywek, co
gwarantuje grę w nowej czwartej lidze.
Pozostałe zespoły Tarnovii rywalizację zakończyły na początku listopada. Bardzo dobrze spisuje się drugi zespół seniorów.
Beniaminek A klasy zajął w rundzie jesiennej 2 miejsce i staje
przed realną szansą na awans do klasy okręgowej.
Dobrze spisuje się zespół juniorów starszych, grających
w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Starszych. Podopieczni Pawła Rutkowskiego zajęli w rywalizacji najlepszych juniorskich
drużyn w Wielkopolsce 6 miejsce notując 6 zwycięstw, 3 remisy oraz 5 porażek. Zespół juniorów jest naturalnym zapleczem drużyny seniorów i kilku zawodników z tej drużyny miało okazję zadebiutować w pierwszej drużynie Gminnego Klubu
Sportowego Tarnovia. W drużynie zagrało w sumie 26 zawodników, z których aż 13 jest jeszcze w wieku juniora młodszego,
co oznacza jeszcze ponad dwa lata gry w juniorach starszych.
Trener Paweł Rutkowski wyróżnił przede wszystkim Krzysztofa Cioska, Leona Jasłowskiego, Maksymiliana Wentlanda, Patryka Kolera oraz bramkarza Huberta Przybylskiego. Warto zapamiętać te nazwiska, być może niedługo ci zawodnicy będą
stanowili o sile drużyny seniorów.
Zespół juniorów młodszych B1 wygrał swoją grupę rozgrywkową i awansował do ligi okręgowej, w której na wiosnę już
z silniejszymi rywalami będzie rozgrywał swoje spotkania.
Zespół seniorów awansował do półfinału rozgrywek o Puchar
Polski, gdzie czekać na tarnowian będzie zespół Huraganu Pobiedziska. Zdobycie Pucharu Polski w Wielkopolsce gwarantuje udział w tych rozgrywkach na szczeblu centralnym. Jest o co
grać i mamy mnóstwo piłkarskich emocji wiosną.
~ GKS
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podg.
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Podwójny awans

P

odwójny awans do finału województwa wielkopolskiego zapewniły sobie reprezentacje Szkoły Podstawowej
w Przeźmierowie. Pierwszy wywalczyły dziewczyny,
które 22 listopada br. zwyciężyły w Mistrzostwach Rejonu
Poznań – Wschód w badmintonie drużynowym.
Dwa dni później do finału województwa awansowali chłopacy, którzy nie mieli sobie równych. Drużyna SP Przeźmierowo wygrała wszystkie mecze w finale rejonu Poznań – Zachód w halowej piłce nożnej.

Wyniki spotkań:

SP Przeźmierowo vs SP Opalenica
- 5:1
SP Przeźmierowo vs SP Międzychód - 1:0

Półfinał turnieju:

SP Przeźmierowo vs SP Rogoźno

- 1:0

Finał turnieju:
SP Przeźmierowo vs SP Wronki



- 3:1
~ Ania Lis

We florecie i szpadzie Rozpoczęcie Rankingu

M

istrzostwa, które odbyły się 18 listopada w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie, wyłoniły najlepszych
florecistów i szpadzistów okręgu w kategorii juniorów młodszych. Z UKS Atlas Tarnowo Podgórne w szpadzie
dziewcząt drugie miejsce zajęła Hanna Depta, a trzecie Nikola Jakubowicz. Ich klubowe koleżanki Aleksandra Szwarc,
Maria Gucia i Dominika Szwedek zajęły kolejno miejsca
6-8.W szpadzie chłopców najlepszy był Aleksander Szwedek,
który uplasował się na trzecim miejscu, a jego klubowi koledzy na ósmym – Paweł Matuszewski i dziewiątym – Wiktor
Wołoszczak. Przy okazji dla zgromadzonych w hali odbył się
pokaz szermierki.

~ Ania Lis
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R

ozpoczęła się XIV edycja Rankingu Sołectw Gminy
Tarnowo Podgórne. Po pierwszych konkurencjach,
którymi były: bieg długi i krótki oraz marsz Nordic
Walking w ramach XIV Biegu Niepodległości oraz turniej
Kopa, na prowadzenie wysunęło się Sołectwo Tarnowo Podgórne. Tuż za nim miejsce na podium zajmują sołectwa Baranowo i ex aequo Lusowo i Przeźmierowo.
OSiR dziękują rodzinie Państwa Wiśniewskich za nieocenioną pomoc przy organizacji turnieju Kopa. Do gry przystąpiło 24 zawodników. Spośród nich zwyciężył Andrzej Piskuła
z Obornik. Drugie miejsce zajął Ireneusz Warzybok z Chludowa, trzecie Jan Górka z Lusówka, a czwarte Małgorzata Gandecka z Lubonia.
~ Ania Lis

~ sport

Gmina nagradza
najlepszych

T

radycyjnie na początku grudnia Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne, Tadeusz Czajka, wręczył nagrody sportowcom, którzy w 2017 roku zdobyli medale Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików, Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Nagrody otrzymało 56 osób, w tym zawodniczki, zawodnicy
oraz trenerzy.
W dyscyplinie badminton z UKS Baranowo: Magdalena
Świerczyńska, Aleksandra Felska, Adrian Jaśkowiak, Damian
Jaśkowiak, Bartosz Frontczak, Aleksandra Sękowska, Julia Naskręt oraz trenerki Marzena Świerczyńska i Oliwia Zimniewska.
W gronie nagrodzonych z UKS Orkan Przeźmierowo znaleźli
się: Mateusz Świerczyński, Joanna Rybak, Nikodem Jaśkowiak,
Piotr Sadalski oraz trenerka Magdalena Okupniak.
Kolejną nagrodzoną dyscypliną było karate i KK Samuraj. Za
medale MP nagrody otrzymali Natalia Urbanowska i Radosław
Kawałek oraz ich trener Mariusz Jewdokimow.
Z dwóch kręglarskich klubów nagrody otrzymali: Jagoda
Dziamska, Marta Stachowiak, Maja Wąsala, Krzysztof Bartkowiak, Marcin Byliński, Artur Dziamski i trenerzy Marek Torka
i Dawid Strzelczak z OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Z Alfy
Vector Wójt Gminy nagrodził: Dominikę Zygarłowską, Aleksandrę Bonk, Weronikę Torkę oraz trenerkę Joannę Bonk.
W dyscyplinie kolarstwo z Klub Tarnovia nagrody otrzymali: Marcin Karbowy, Julita Jagodzińska, Jagoda Garczarek, Tobiasz Pawlak, Adrian Mrówka, Mikołaj Sójka, Borys Korczyński, Patryk Krzywda, Krystian Ruta, Adrian Sieradzki, Joachim
Mąkowski, Bartosz Kempiak oraz trenerzy Piotr Broński, Konrad Błaszczyk i Konrad Olejniczak.
W gronie nagrodzonych taekwondzistów reprezentujących
UKS Atlas Tarnowo Podgórne znaleźli się Adrian Szambelan,
Piotr Olszyński i trener Tomasz Gorwa.
Wśród tancerzy OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, którzy odebrali z rąk Wójta sportowe nagrody znaleźli się: Maja
Jaskot, Kinga Osowczyk, Karolina Żuchowska, Ewa Zygarłowska, Natalia Chodyniecka, Klaudia Imiłkowska, Maria Szymczak, Tomasz Jarmużek oraz trenerki Beata Dudek, Nikolina
Wronai i Marlena Tomczak.
Nie mogło zabraknąć wyróżnienia dla najlepszego trenera
Gminy Tarnowo Podgórne. W tym roku tytuł ten wraz z okolicznościową statuetką otrzymała Marzena Świerczyńska z sek~ Ania Lis
cji badmintona UKS Baranowo. 

Kręglarskie podboje

K

olejne Mistrzostwa Polski w kręglach klasycznych zaowocowały kolejnymi sukcesami zawodników OSiR
Vector Tarnowo Podgórne. W finale konkurencji młodziczek drugie miejsce zajęła Marta Stachowiak OSiR Tarnowo Podgórne. Po raz pierwszy złoty medal i tytuł Mistrza Polski w kategorii indywidualnej młodzików wywalczył Michał
Bonk. W konkurencji par mistrzostwo zdobyli Krzysztof Bartkowiak oraz Michał Bonk, a tytuł I wicemistrza Polski przypadł Mai Wąsale i Marcie Stachowiak. Miejsce tuż za podium
zajęły Iwona Dziamska i Sandra Ryś. Mistrzostwa Polski Młodzików odbyły się w terminie 1-3 grudnia w kręgielni w Sierakowie.
~ Ania Lis

Nowi Mistrzowie

D

o mistrzowskiego grona dołączyli nowi zawodnicy
z UKS Dragon, KS Sfinks i UKS Atlas Tarnowo Podgórne. Po wielomiesięcznych przygotowaniach pod
okiem trenera Tomasza Gorwy przystąpili do egzaminu na stopień mistrzowski - 1 dan. Jeden z ważniejszych egzaminów
w swoim życiu zdali: Emilia Świetlik, Amelia Frąckowiak,
Max Kowanek, Przemysław Wawrzyniak, Natalia Szczepaniak, Przemysław Bagiński, Jacek Kaźmierczak, Agata Strykowska, Krzysztof Bartkowiak, Mateusz Bartkowiak oraz Filip Kubacki. Ich umiejętności wysoko ocenił Prezes Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego, Artur Chmielarz. Ww. zawodnicy otrzymali czarne pasy i wstąpili w szeregi Mistrzów
Taekwondo Olimpijskiego. Tego samego dnia do egzaminu
przystąpił również Tomasz Gorwa, który uzyskał czwarty
stopień mistrzowski - 4 dan. Wśród młodych Mistrzów z Tarnowa Podgórnego znaleźli się: Agata Strykowska, Krzysztof
Bartkowiak, Mateusz Bartkowiak i Filip Kubacki. ~ Ania Lis
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podg.
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Podziękowania
Za pomoc w organizacji festynu i przekazane dary:
Pani Barbarze Nowak i Fundacji Otoczmy Troską Życie, radnej i sołtys Wysogotowa p. Elżbiecie Szymkowiak, sołtysowi
p. Mieczysławowi Paczkowskiemu i Radzie Sołeckiej Baranowa, sołtys Przeźmierowa p. Katarzynie Preyer, I Zastępcy Wójta
Ewie Noszczyńskiej-Szkurat, sołtys Ceradza Kościelnego Aurelii Skrobale, radnym p. Marzenie Grysce i p. Wojciechowi Janczewskiemu, Stowarzyszeniu Dar Serc, Stowarzyszeniu Roktar, Fundacji Trifolium Anna Łoszczyńska, Fundacji Nigdy nie jest
za późno Mai Stępień wraz z podopiecznymi i wolontariuszami, p. Hannie Koczorowskiej, p. Ewelinie i Bartoszowi Koplin, p.
Agacie Kaczmarek, p. Annie Michalak Matz, p. Magdalenie Czajce, wolontariuszom; dzieciakom z Akademii Pitagorasa, Szkoły Podstawowej w Baranowie, Przedszkola Mali Odkrywcy w Baranowie, p. Katarzynie Wojtkowiak - restauracja Dobry Adres,
państwu Remiszewskim, Piekarni - Cukierni Zagrodnicza, p. Ewie Nowak z restauracji Pod Lwem, p. Dorocie Brzozkowskiej Bezowe Atelier, Paniom za upieczenie ciast, panom, którzy pomagali nosić, ustawiać, dźwigać. Parafiom Baranowa i Przeźmierowa, Maciejowi Narożnemu za prowadzenie imprezy.
Występującym artystom
Nana Edu państwo Dankowscy, Natalii Olesiak, Zespołowi Dziecięcemu Modraki, Dawidowi Mularczykowi, Bartkowi Raźnikiewiczowi z Justyną Dudą i Ewą Sobkowiak, państwu Szulc, chórowi ze Szkoły Podstawowej z Baranowa pod dyrekcją Jagody
Jaskólskiej i zespołowi instrumentalnemu Diany Hały, Łukaszowi Mantej – saksofiniście.
Fundatorom:
Nowa Elektro, Tomasz i Karin Jesztak, Pol-Mak sp.j Zakład Poligraficzny, JUCCA - Centrum Ogrodnicze, Remark Kayser sp.
z o.o., Kopalnie Sp.j Maciej Berndt, Marcin Zaborowski, Milano, F.H DAFFI Tomasz Skrzpczak, Toma sp. z o.o., Krosno Glass
Sp. z o.o., Anna Zalewska, Artifex, Firstline, Vime Studio, Reggata, Kwiatowe Inspiracje Magdalena Jerzyńska, Tarnowskie Termy, panie z rękodzieła w parafii w Przeźmierowie, Good Time - Day Spa, Szymon Kantorski, Tadeusz Zimny, kawiarnia “Parle
Patisserie”, Dorota Kędzierska, Kreacja Ciała, Salon kosmetyczny “Twoje 5 minut”, Monika Czeszyk, The Kitchen studio kulinarne, dyrektor Bernard Broński, Roktar - Szymon Nowicki, Secret Salon Urody, Kręgielnia Vector, Smaczki Maszki, Restauracje Lumiere, Citroen Labijak Auto Lama, Wójt Tadeusz Czajka, Maksym Geisler z Rodzicami, GOK Sezam, Dawid Mularczyk,
Restauracja Lebioda, Minimani Elwira Perlikiewicz, Fryzjer Studio Urody Lejdis, Restauracja Stara Wozownia, Łukasz Mantej
- recital saksofonowy, Damian Nowicki – fotograf, Generacja Fitness, Ewa Cisowska, Andrzej Piechocki, anonimowi darczyńcy
Agacie Klaudel-Bernt – za tak wielkie zaangażowanie.
Dziękujemy WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM, którzy byli w tym dniu z nami; za obecność i hojność i wszystkim, których nie
wymieniłyśmy – z całego serca wielkie – DZIĘKUJEMY :)
~ Dorota Barełkowska, Joanna Mularczyk,

Magdalena Zagórska, Monika Żuchowska
Podziękowania dla Auchan w Swadzimiu
Aby świąteczna radość zagościła we wszystkich domach, na długo przed świętami rzesza wolontariuszy puka do drzwi darczyńców. Rzadko ich prośby pozostają bez odzewu. Jednak zdarzają się dary, które przerastają oczekiwania, wzruszają bogactwem i adekwatnością odpowiedzi na sugerowane potrzeby. Taką chwilę przeżyłam w tym roku odbierając darowiznę z Auchan
Swadzim ul. św. Antoniego.
Kochani! Wielokrotnie doświadczyłam wielkiej życzliwości i otwartości z Waszej strony. Publicznie, oficjalnie, ale również
osobiście pragnę na łamach lokalnej prasy złożyć najserdeczniejsze podziękowania.
Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie. (Henryk Sienkiewicz)
Bardzo Wam dziękuję, że w każdej sytuacji jesteście z Nami, że zawsze mogę na Was liczyć.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, pragnę życzyć całemu zespołowi błogosławieństwa Bożego, wspaniałych chwil w gronie
rodzinnym i wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku.
Podziękowania dla Pana Eugeniusza Duhra
Jestem wdzięczna za wsparcie akcji charytatywnej. Dziękuję za Pana wielkie otwarte serce. Pana postawa sprawiła Nam wiele
radości. Bogu na chwałę – ludziom na pożytek.
Życzę Panu i całej rodzinie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 Roku.
~ Małgorzata Raciborska Caritas Przeźmierowo
Zarząd, trenerzy, zawodnicy oraz wszyscy związani z klubem GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne składają serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne i podziękowania za miniony rok nieustannego wsparcia. Szczególne wyrazy uznania składamy
w kierunku Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowskich Term oraz firm: Schattdecor, Gruntkowski, Gusma, Patron Plus, BodyChief,
Constans Group, Fargo, Perfetto, Kathay-Haster, Traffic, Master-Movano, Auto Car Polska i Gruffi.
Wszystkim uprzejmie dziękujemy za zaufanie i wiarę w największy klub w Gminie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby
nie zawieść pokładanych w nas nadziei!
~ GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
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~ i na koniec...
Naszej Seniorce

Naszej Koleżance

Basi Magdziarek

Mieczysławie Raźniak

wyrazy współczucia
z powodu śmierci Synowej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Siostry
składają:
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
Szkoły Podstawowej w Baranowie

Zmarł nasz Senior

Śp. Haliny Magdziarek
składają Koleżanki i Koledzy z Klubu
Seniora Sady

Druhnie Iwonie i Druhowi Jarkowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Śp. Bornisław Borkowski
Rodzinie wyrazy współczucia

składają Koleżanki i Koledzy z Klubu
Seniora Sady.

Matki Felicji Blige

Naszej koleżance Jadzi Przybylskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy

składa Zarząd i Członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tarnowie Podgórnym

składają Przyjaciele
ze Stowarzyszenia „Pojednanie”

DAM PRACĘ
• Przyjmę do pracy osoby do utrzymania terenów zewnętrznych hal
przemysłowych. Praca od zaraz.
Umowa o pracę. Miejsce pracy Sady.
Tel. 661-966-714
• 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
• Zapraszamy do pracy w kawiarni w
Rokietnicy pełną pozytywnej energii
Panią lub Pana. Tel. 512-599-989. E-mail: mijacafe.rokietnica@gmail.
com
• Szukamy osoby do sprzątania
domu w Chybach. Praca raz lub dwa
razy w tygodniu. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 694 467 810.
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę z
własnym pojazdem do rozwożenia
zleceń. Szczegółowe informacje pod
tel. 692 680 794

• Gabinet Kosmetologii Pielęgnacyjnej poszukuje do pracy kosmetyczki/kosmetolog. Atrakcyjne warunki.
Praca w młodym zespole. Możliwosć
pracy na ½ bądź cały etat. Szkolenia Gabinet znajduje się w Mrowinie.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do wysłania CV na adres e-mail aniagorecka@op.pl
• Zatrudnię opiekunkę z doświadczeniem do 2-letniego dziecka. Praca na pełen etat. Praca u nas w
domu w Tarnowie Podgórnym. Tel
512-009-011
• Do prostych prac slusarskich (szlifowanie elementów stalowych)
przyjmę.Praca w Sadach tel. 694503-590
• Salon fryzjersko- kosmetyczny w
Przeźmierowie zatrudni kosmetyczkę i fryzjerów z doświadczeniem na
pełen etat..Kontakt 609-660-208
• Przyjmę do pracy na stanowisku
Recepcjonistka w Hotelu Orange w
Przeźmierowie. Praca w wymiarze
½ etatu.Prosimy przesyłać swoje CV
na adres: t.piatek@hotelorange.pl
lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange Przeźmierowo.
• Operatora koparko-ładowarki oraz
kierowcę C+E przyjmę 601-248-489

śp. Marii Lasik

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi) w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy przez
cały dzień. Posiadam doświadczenie
w opiece nad dziećmi. 533-696-051
• Posprzątam biura 504-319-329
• Podejmę pracę, (posiadam Prawo
Jazdy kat. B, książeczkę sanepidowską), pilnowanie obiektów, posprzątam mieszkanie, przypilnuję dziecko
w nagłym wypadku. 726-624-895
• Zaopiekuję się osobą starszą w soboty i niedziele. 533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Potnę drzewo.667-069-745
• Podejmę pracę z uczniami klas I-IV
szkoły podstawowej w zakresie czytania, liczenia, rozwiązywania zadań. tel. 691 86 12 07
• Posprzątam mieszkanie, dom, biura 731 036 963
• Emeryt podejmie stałą pracę od 1
grudnia Przeźmierowo i okolice , ma
trzecią grupę stałą, prawo jazdy B ,
abstynent 501-228-373
• Absolwent Wyższej Szkoły Języków
Obcych przjmie pracę jako korepetytor j. angielskiego dzieci oraz młodzieży poniżej gimnazjalnej (okolice
i gmina Tarnowo Podg.) 722 020 894

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jarosław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz
Leonhard, Artur Szeląg.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji tekstów, za
treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja nie zwraca dostarczonych materiałów!
Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

ZATRUDNIĘ
FRYZJERÓW

725 196 459

M&M

Firma sprzątająca DDD

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

536-952-007
662-640-082
Firma w Baranowie
zatrudni Pania do
prowadzenia
SEKRETARIATU
z jezykiem niemieckim
lub angielskim
CV w raz ze zdjęciem na
mariola@budmar.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 12.12.2017 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: kartka wyróżniona w konkursie GOK SEZAM
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Zmień
swoją
karierę!
Po co pracować dla jednej firmy motoryzacyjnej,
jeśli można pracować dla całej branży?
Zgłoś się już dziś:
rekrutacja@magna.com

Serdecznie zapraszamy osoby chcące dołączyć do naszego zespołu
w fabryce w Sadach! Obecnie mamy otwarte wakaty na stanowisku:

operator linii produkcyjnej
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi innymi ofertami – wszystkie znajdziesz na stronie
www.magna.com/careers. Sprawdź czy nie szukamy właśnie Ciebie!
Magna jest jednym z największych światowych dostawców branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad
150 000 pracowników w 29 krajach. Współpracujemy z ponad 50 wiodącymi producentami samochodów, by
przesuwać granice technologii, wspierając innowacyjne myślenie światowej klasy procesami produkcyjnymi
i inżynieryjnymi. Magna stoi za 66% nowych pojazdów wprowadzanych na rynek na całym świecie.
Rozumiemy, że potrzebujesz pracy równie wyjątkowej jak Ty. Niezależnie od tego czy chcesz rozbudować
dotychczasowe doświadczenie, czy spróbować czegoś zupełnie innego, zadbamy o Twój rozwój.
Dzięki globalnemu zasięgowi Magny masz szansę współpracować z zespołami na całym świecie.
Nasze kultury i języki się różnią, ale nasze pasje są takie same. W Magnie nie ma ograniczeń.
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NOWE MIEJSCA PRACY
DLA MECHANIKÓW
- KLUCZOWA FABRYKA IMPERIAL TOBACCO
UNOWOCZEŚNIA PARK MASZYNOWY
W PODPOZNAŃSKICH JANKOWICACH
MASZYNY I TECHNOLOGIE,
KTÓRE NAPĘDZAJĄ DO ROZWOJU

Imperial Tobacco Polska S.A. jest jednym z największych
producentów wyrobów tytoniowych w Polsce. Jest częścią
globalnego koncernu Imperial Brands PLC., z siedzibą
w Bristolu. Przez kilka ostatnich lat fabryka intensywnie się
rozbudowywała pod względem powierzchni, między innymi poprzez wybudowanie nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. Jako
kluczowa fabryka w koncernie z roku na rok zwiększa swoje moce produkcyjne. W ostatnich latach zostały uruchomione maszyny o nowoczesnej technologii pozwalające na
wyprodukowanie nawet 1000 paczek na minutę. Nieustanny postęp technologiczny powoduje, że ludzie chcący mieć
ciekawą i rozwojową pracę muszą mieć warunki do zdobywania nowych kompetencji i umiejętności. Dlatego najważniejszą inwestycją Imperial Tobacco jest inwestycja w ludzi.

MECHANICY W CENIE

Dynamiczny rozwój kluczowej fabryki Imperial Tobacco
w Jankowicach determinuje powstawanie nowych miejsc
pracy. Swoją ofertę Pracodawca kieruje przede wszystkim
do osób, które ciągle chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie mechaniki. Mocna pozycja wśród pracodawców pozwala na tworzenie atrakcyjnych, stabilnych
i bezpiecznych warunków pracy. Szanse na rozwój i podnoszenie kompetencji mają zarówno mechanicy z wieloletnim doświadczeniem (nie tylko związani z produkcją) jak
i osoby, które kończą szkoły o profilu technicznym i dopiero
rozpoczynają swoją karierę zawodową. Firma stawia również na pasjonatów majsterkowania i mechaniki chcących
rozpocząć pracę w tym zawodzie. Imperial Tobacco wychodzi z założenia, że mechanikiem jest się nie tylko w pracy,
ale przede wszystkim w życiu – jeśli Kandydat udowodni
swoją pasję do mechaniki czy majsterkowania, jego wcześniejsze doświadczenie i edukacja schodzą na dalszy plan.

MOCNE STRONY

Lepsze miejsce pracy to też bogaty pakiet socjalny:
• Premia roczna (tak zwana „trzynastka”) wypłacana
w okresie przedświątecznym
• Świąteczne bony podarunkowe
• Dofinansowanie do wypoczynku
– tzw. „wczasy pod gruszą”
• Dofinansowanie do wypoczynku dzieci
pracowników
• Opieka medyczna na terenie fabryki
• Dostęp do karty medycznej i sportowej
• Dofinansowanie do wyżywienia
• Świeży, bezpłatny owoc
w stołówce pracowniczej
• Program rekomendacji
Jeżeli
- premie za polecenie
mechanika
pracownika na wakaty
to Twoja pasją
• Bezpłatne przejazdy
wyślij swoje CV
na trasie: Jankowice-Poznań
pocztą
elektroniczną
i Jankowice-Kościan
na adres:
rekrutacja@pl.imptob.com
z dopiskiem nr ref. MMS/2017
Prosimy załączyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji przez Spółkę zgodnie
z „Ustawą o ochronie danych
osobowych” z d. 29.08.97r.

RÓŻNORODNOŚĆ

Firma podkreśla, że siłą fabryki są przede wszystkim
pracownicy. Ludzie w różnym wieku, o różnym wykształceniu i doświadczeniu. Ta różnorodność
daje możliwość korzystania z ich potencjału
i doświadczeń w budowaniu silnej i efektywnej organizacji. Niezależnie od wszystkiego, pracowników łączy jedna, najważniejsza rzecz – pasja do mechaniki
oraz dążenie do ciągłego doskonalenia siebie. Mają też realny wpływ
na tworzenie lepszego miejsca
pracy – wiele rozwiązań zostało wdrożonych na bazie
ich propozycji.
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~ reklamy
Agencja ochrony o stabilnej pozycji na rynku
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK OCHRONY-DOZORU

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

Karlik Spółka Jawna
zatrudni do salonu samochodowego
w Baranowie na stanowisko:

Dozorca

KIEROWCA
KAT. C+E
na rencie lub emeryturze
lub bez doświadczenia
Dwa kółka w miesiącu

Tarnowo Podg. - Holandia - Tarnowo Podg.

Kontakt Rafał - 603 611 408

Wymagania:
- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- umowę o pracę
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
Aplikację prosimy wysyłać na adres:
e-mail: pracakarlik@karlik.poznan.pl
lub Firma Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 26, 61-131 Poznań
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Firma Karlik Spółka Jawna przy ul. Kaliskiej 26 w Poznaniu na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane aplikacje nie będą podlegały zwrotowi.

Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH DO PRACY
w rejonie Chyby, Baranowo lub Tarnowo Podgórne
Zainteresowanych prosimy o kontakt: rekrutacja@meduza.net.pl
lub pod numerami telefonów 618 62 05 19, 618 62 05 00

FIRMA SPRZATAJĄCA
POSZUKUJE PRACOWNIKA
IMPERIAL TOBACCO

• sprzątanie hal produkcyjnych, biur, pom. socjalnych
Oferujemy:
• pracę od poniedziałku do piątku
w systemie trzyzmianowym
• weekendy dla chętnych płatne EXTRA
• dojazd autokarem z Kościana i Poznania.
Wynagrodzenie: 2300 brutto + premia uznaniowa
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt: 600 603 000

Przedszkole Publiczne
w Tarnowie Podgórnym
poszukuje nauczyciela.
Oferujemy bardzo dobre
warunki zatrudnienia,
umowę o pracę, dogodne
godziny pracy. CV na adres
przedszkole.rekrutacja.tp@
wp.pl, tel 500262850

PRACA – OPIEKA NAD DZIEĆMI I PROWADZENIE DOMU

Zatrudnię panią do opieki nad trójką dzieci (10, 9 i 4 lata)
i prowadzenia domu
Wymagania: dyspozycyjność w
- regularne wynagrodzenie:
tygodniu, dobry kontakt z dzieć3 000 zł na rękę
mi, umiejętność gotowania, pra- samochód Toyota Auris do dyswo jazdy kat. B
pozycji również poza pracą
Proponujemy:
- umowę zlecenie
- pracę codziennie od ponieMile widziane osoby z rodzin wielodziałku do piątku w godz. 7.30 –
dzietnych lub z doświadczeniem w
17.00 (piątek możliwy krócej)
pracy z kilkoma dziećmi na raz.

Proszę o kontakt pod numerem telefonu: 694 467 810

PSYCHOLOG
TRENING
ASERTYWNOŚCI
tel. 660 140 488
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w Młynkowie 4 602 m
woda, prąd w ulicy - 19 zł/m2

693 121 862

Mondelēz International to spółka, której powołaniu przyświecał ważny cel –dostarczać
konsumentom chwil radości, dzieląc się z nimi markami znanymi na całym świecie.
Jesteśmy światowym liderem na rynku czekolady, ciastek, gum do żucia oraz cukierków.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko Automatyka

Automatyk
Fabryka Czekolady w Jankowicach (Tarnowo Podgórne)
System pracy: System Zmianowy w 4 Zespołach

Do zadań na tym stanowisku
• Umiejętność obsługi komputera
należeć będzie:
(Excel, Outlook)
• Prace remontowe, planowane prewencje • Dobra organizacja pracy
• Bieżące usuwanie awarii maszyn
• Komunikatywność
Poszukujemy kandydatów,
którzy mają:
• Doświadczenie min. 1 rok
• Wykształcenie minimum średnie
techniczne
• Mile widziane uprawnienia elektryczne
przynajmniej 1kV D+E
• Umiejętność czytania schematów
elektrycznych
• Podstawowa znajomość systemu STEP
7 oraz RSlogix 5000

Co oferujemy naszym pracownikom?
• Zatrudnienie w renomowanej,
międzynarodowej ﬁrmie
• Rozwój zawodowy
• Szeroki pakiet socjalny (prywatna
opieka medyczna, karty sportowe, bony
rekreacyjne, ubezpieczenie, deputaty,
pracowniczy program emerytalny)
• Atrakcyjny system premiowy

Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić duży krok naprzód i być częścią naszej ﬁrmy,
aplikuj przez stronę app.enJOYmdlz.pl lub wyślij CV na adres rekrutacjapoznan@mdlz.com.
Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami
ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Firma ISS
poszukuje Pracowników

do sprzątania obiektu
w Swadzimiu

Praca w godzinach 16.00-21.00 pon.-pt.
Kontakt: 504-727-957

Zatrudnimy osoby

do sprzątania
Term
w Tarnowie Podgórnym

tel. 61/222-60-50

Wsparcie działu Sprzedaży
Miejsce pracy: Wysogotowo k. Poznania

• Pomoc w opracowywaniu ofert i projektów
marketingowych
• Segmentacja rynku i umawianie spotkań
sprzedażowych z obecnymi i potencjalnymi
klientami
• Zapewnienie Zespołowi Sprzedaży wiedzy
o rynku, uzupełnianej przy prowadzeniu
kampanii telefonicznych/ mailingowych
• Prowadzenie niezbędnej administracji
procesu marketingu i sprzedaży,
Zgłoszenia na adres:

dawid.nogaj@cyberexperts.pl

PRACA W SOLID SECURITY
PRZYJMĘ DO PRACY OSOBY ENERGICZNE
NA TERENIE MAGAZYNU
SOLID LOGISTIC W SADACH, PRACA 3 ZMIANOWA
KONTROLER WYSYŁEK
CHĘTNE OSOBY PROSZĘ O KONTAKT Tel. 783-833-318
ZAPEWNIAMY TRANSPORT - STAWKA 12 zł netto/godz.
skostowicz@solidsecurity.pl

~ reklamy

Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej

8

o powierzchni 110 m2 + 440 m2 ogrodu w Dąbrowie.

FUNDUSZY LEASINGOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA

Kontakt: 663 973 319

www.biznesownia.com : naturalne miejsce do rozwoju Twojego biznesu

LEASING

Kancelaria Radcy Prawnego

SKUTECZNIE I SZYBKO

∞ środki transportu
∞ maszyny i urządzenia wszystkich branż

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

 załatwiamy formalności za klienta, dojazd
 uproszczone procedury bez dokumentów

finansowych (firmy nowe na rynku lub ze
stratami)
 specjalne oferty również dla rolników
790 760 636

61 224-00-23

ania@biznesownia.com
62-070 Dąbrowa k.Poznania, ul. Innowatorów 8
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Przytulne domy dwulokalowe z ogródkiem
i garażem w cenie mieszkania.

www.osiedlesady.pl
Zadzwoń: +48 61 824 61 64 | +48 694 694 190 | +48 605 103 820

facebook.com/osiedlewsadach

Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące
szczęściem

10 minut

od granic Poznania

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!
Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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74,21 – 113,86 m2
powierzchnia
użytkowa mieszkań

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

~ reklamy

US¸UGI POGRZEBOWE

restauracja grecka

JUŻ OTWARTA ZAPRASZAMY
restauracja YGREK
ul. Rynkowa 73A
62-081 Przeźmierowo
tel. 664 083 300
czynne: 12:00 – 21:00

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA
ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH
PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

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

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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
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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
Tranowo Podg., Różana 33

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

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

ďŝƵƌŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁĞΛǁŽůŶŽǁƐŬĂ͘Ɖ

tel 575 24 50 24

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

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

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

wizyty domowe

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

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

696 017 449
kom. 602 659 208

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

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych
(sklepowych, gastronomicznych)

tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1
01342016_KV1 PZU PRASA
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

www.stomatologialusowko.pl

tel. 733 353 483

Serdeczne życzenia
Świąteczno – Noworoczne
od Agencji Ubezpieczeniowej

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

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

z
em
on
p at
ku rab

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

Oddam szlakę USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
TEL: 502 315 302
501-525-275

DO WYNAJĘCIA
PIĘTRO DOMU
POZNAŃ KRZYŻOWNIKI
(przy ul. Wichrowej)

693 868 731

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU

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

60

| sąsiadka~czytaj | grudzień 2017

600 45 37 27

PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

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

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

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

t
Wesołych Świą

Zapisy telefoniczne:

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

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową

KIA RIO

66 44 99 032
USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Nowe instalacje
Modernizacja i remont
Usuwanie usterek
Pomiary
tel. 691 494 447
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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N

ZDROWA SKÓRA
TO NAJLEPSZY PREZENT NA ŚWIĘTA

ie masz czasu dbać o wygląd skóry codziennie wcierając drogie kremy? Wydajesz pieniądze w gabinecie kosmetycznym nie widząc pożądanego efektu?
Nadmiar stresu, ciągłe życie w biegu, papierosy sprawiają,
że Twoja skóra jest zmęczona i dodaje Tobie lat? A może po
prostu nigdy nie dbałaś/eś o nią wystarczająco?
Zrób sobie prezent na Święta i wejdź w Nowy Rok z perfekcyjną skórą!
W ofercie Przychodni Specjalistycznej Bo.Medica jeszcze przed świętami będzie możliwość wykonania bezpośrednio przez lekarza profesjonalnego peelingu chemicznego.
W naszej ofercie znajduje się kilka peelingów chemicznych
dedykowanych do skóry z różnymi problemami. Peelingi
chemiczne wykonane w prawidłowy sposób to zabiegi bezpieczne, dające widoczne efekty już w kilka godzin lub dni po
zabiegu (w zależności od rodzaju zastosowanego peelingu).
Przełomem w dziedzinie peelingów chemicznych jest
PRX-T 33 ®, który jako zabieg nieinwazyjny daje efekty
porównywalne z zabiegami estetycznymi inwazyjnymi, takimi jak mezoterapia czy laser, jednak nie wywołuje podrażnień, ani uczuleń i jest całkowicie bezbolesny. PRX-T 33 ®
jest popularny wśród osób działających w życiu publicznym
oraz wśród celebrytów. Nadaje się idealnie do zastosowania
przed uroczystościami rodzinnymi, imprezami świątecznymi,
wystąpieniami oraz galami – daje efekt odmłodzenia skóry

w kilkanaście minut bez podrażnień i dlatego można wykonać
go kilka godzin przed ważnym wydarzeniem.
Niepokoją Was zmiany skórne, obawiacie się nowotworu
skóry? A może któreś znamiona krępują Was, ciągle się podrażniają i chcielibyście się w końcu ich pozbyć?
Nie czekaj, oprócz defektu kosmetycznego, niektóre zmiany skórne mogą być niebezpieczne dla zdrowia!
W ofercie Przychodni Specjalistycznej BoMedica od niedawna istnieje możliwość usuwania znamion skórnych za pomocą zabiegu elektrokoagulacji. Zabieg jest prosty, szybki,
dzięki możliwości znieczulenia praktycznie bezbolesny. Po
zabiegu nie pozostają blizny, pielęgnacja skóry jest łatwa,
przy prawidłowym wykonaniu w obrębie usuniętej zmiany
znamiona nie odrastają.

Z TYM EGZEMPLARZEM SĄSIADKI
W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM
PROMOCYJNE RABATY NA WYBRANE ZABIEGI

WIĘCEJ O OFERCIE, PRODUKTACH i CENACH NA
STRONIE: www.bomedica.com.pl LUB NA FACEBOOKU:
BoMedica Lekarz Specjalista https://www.facebook.com/bomedicalekarzspecjalistapoznanprzezmierowo

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów
REKLAMA

666 072 710

Oddam pieski
w dobre ręce.

726-624-895

007905918

Gabinet masażu Skórzewo
Kwiatowa 37, Skórzewo
795 645 061

COSMETICS

HURT - DETAL

o f e r ta g a b i n e t u :
masaż klasyczny
masaż sportowy
masaż modelujący bańką chińską
masaż gorącymi kamieniami
drenaż limfatyczny
masaż antyaging twarzy, szyi i dekoltu
kinesiotaping
rejestracja telefoniczna

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
na Leś

795 645 061

515 528 609, 725 118 570

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

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszego Studia
składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym Roku

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
62
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tel. 601 926 005,
www.studio-majestic.pl

ul. Wysogotowska 22 (os. Ptasie)
62-081 Przeźmierowo

~ reklamy
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

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

601 71 00 55

GABINET

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

STOMATOLOGICZNY

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

PORADNIA

DIETETYCZNA

• od poniedziałku do soboty •

Spirometria na miejscu

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

LECZENIE GRZYBICY I CHORÓB PAZNOKCI
bez obciążania wątroby
bezpieczne i bezbolesne zabiegi

EFEKTY

PODOLOGIA HELP 2
oś. Wichrowe Wzgórze 124a
61-699 Poznań
PODOLOGIA HELP 3
ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

tel.: 780-084-080

PROTEZY ZĘBOWE
EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ
TEL. 535 900 848

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

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

tel. 606 160 504

PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 76

www.med-lux.pl

RELAKS I ZDROWIE

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

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

tel. 61 8163 901

www.med-lux.pl

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE

607 037 274

LOGOPEDA - LUSÓWKO
502 283 655

www.arlogopeda.pl
dojazd również do pacjenta

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

specjalista protetyk

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

~ reklamy

N AU K A J A Z DY

HISZPAŃSKI

• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

725 261 948

tel. 694 99 88 21

od projektu po realizację

1a.
DOCIEPLENIA i ELEWACJE
Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl
www.ptbud.pl
508-33-22-20

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

NAPRAWA
515 514 211

Gabinet Psiej Urody

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

tel. 796 127 287

ZAPISY
TELEFONICZNE

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz
butik z akcesoriami ul. Pietrusińskiego
ul. Spokojna 9
dołącz do34
nas

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

ECO GROSZEK

PALIWO

24h

606 820 060
Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników ul. Spokojna 9, 62-08

601 219 164, 605 822 81
ul. Poznańska 62a, Tarnowotel.Podg.
agarbaranowo@

tel. 504 485 108, 693 721 394
ul. Pietrusińskiego 34, 6
Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

2b.

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

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

GARNITURY

MALOWANIE
25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

SALON

MODY MĘSKIEJ

604 345 047

3a.
MATERIAŁY BUDOWLANE

WĘGIEL
WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

tel. 501 484 314

NA STUDNIÓWKĘ

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

www.vadera.com.pl

61-418 Poznań
na facebooku:
tel. 794
706 702
vadera.poznan
601
219 164
fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

POLECAMY

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

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

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

POMOC
DROGOWA

SZAMY
ZAPRAALONU!
S
DO

2a.

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

Szpachlowanie,
malowanie,
1b.
sufity
OKNA • ROLETY podwieszane G-K
ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

• 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

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896ul. 47
49
ul. Spokojna 9
Pietrusińskiego 34
62-081 Baranowo
Poznań
KOM. 697 703tel.61-418
200
tel. 601 219 164
794 706 702
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

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

601 219 164

61 628 24 60
CZYNNEfax.
biuro@e-agar.pl
PN-PT 11-19, SOB 10-14

3b.

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

SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

MASAŻE
Przywitaj 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. POMYŚL WRESZCIE O SOBIE!!!

ul. Szamotulska 15 (I piętro), Baranowo

tel. 502-730-966 ZAPRASZAMY!
grudzień 2017 | sąsiadka~czytaj |
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CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

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!

Tarnowo Podgórne
ul. Pocztowa 1
61 42 42 240

GEODETA
607 644 710
Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

609 270 132

KOSTKA BRUKOWA
P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA
Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71
tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl

* strefa dowozu ograniczona

RATY

ZAPRASZAMY do nowej
PlAcówki PARtneRSkiej
AlioR bAnku!

KAWALERKI szukam
DO WYNAJĘCIA
Przeźmierowo - okolice

604 372 440

DO WYNAJĘCIA
POMIESZCZENIE
WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE
oraz
BIUROWE Z ZAPELCZEM SOCJALNYM

160 m2

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA

Przeźmierowo, ul. Wysogotowska

506 197 406
66
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Mieszkańcom, Przedsiębiorcom i Przyjaciołom Gminy Tarnowo Podgórne
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy samych szczęśliwych i radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych,
zgromadzonych wokół rozświetlonej, świątecznej choinki.
Niech nadchodzący 2018 rok przyniesie Państwu
nadzieję, odwagę i wszelką pomyślność!
Tadeusz Czajka

Grzegorz Leonhard

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Przewodniczący Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
oraz:

Radni Gminy Tarnowo Podgórne
Radni Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów
Radni Powiatu Poznańskiego
Sołtysi i Rady Sołeckie
Uniwersytet III Wieku
Koło Platformy Obywatelskiej
w Tarnowie Podgórnym
Koło Terenowe PiS w Tarnowie Podgórnym
Stowarzyszenie Dar Serc
Stowarzyszenie Pojednanie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin ROKTAR
Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego
Towarzystwo Pamięci
im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego
Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie
Koła Wędkarskie
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Ruch Społeczno-Samorządowy
Bezpartyjni-Wielkopolska
OSiR Tarnowo Podgórne, GOK SEZAM
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Fundacja „Otoczmy Troską Życie”
Kółko Rolnicze Tarnowo Podgórne
Gminne Koła i Kluby Seniora
Zespół Pieśni i Tańca LUSOWIACY
Koło Gminne Związku Kombatantów RP
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa
TP-KOM, TPBUS, Tarnowskie Termy
GKS Tarnovia, KK Tarnovia, Tarnovia Basket
Klub Sportowy Alfa Vector
Fundacja „Nigdy nie jest za późno”
Fundacja Trifolium, Fundacja Free Time
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych TARSON
Sąsiadka~Czytaj

