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Telefony alarmowe

999

Pogotowie ratunkowe
Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe

992
991

Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

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

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka 885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

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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Szanowni Państwo!

Ależ przepięknie zagraliśmy! Najpierw na Koncercie Noworocznym, kiedy poznaliśmy laureatów tytułu „Aktywny Lokalnie”, a potem na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – na
pewno zebraliśmy więcej niż w ubiegłym roku. Szczegóły na kolejnych stronach.
Ale to nie koniec muzycznych doznań – 3 lutego wystąpią Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją Pawła Joksa oraz amerykańska Orkiestra Wojskowa, stacjonująca
w niemieckim Sembach. Wstęp jest bezpłatny – nie można nie
przyjść!
Ponadto polecam Państwa uwadze artykuł na temat zmiany nazwy ulicy 25 Stycznia w Tarnowie – to ważna sprawa, zwłaszcza dlatego, że Wojewoda Wielkopolski te zmianę wprowadził w iście ekspresowym tempie. Miłej lektury!!

~ Agnieszka Rzeźnik, Redaktor naczelna
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
w Filii Urzędu w Przeźmierowie
19 lutego (poniedziałek) w godz. 15.00 – 17.00

Zebrania wiejskie 2018

T

rwają zebrania wiejskie. Za nami spotkania w Baranowie, Chybach i Swadzimiu. Terminy kolejnych przypominamy poniżej – uwaga: zmienił się termin zebrania w Tarnowie Podgórnym: 20 lutego. Wszystkie spotkania
z Wójtem Tadeuszem Czajką odbywają się w świetlicach
wiejskich (wyjątki: Przeźmierowo – Centrum Kultury,
Tarnowo Podgórne – sala GOK „Sezam”) i zaczynają o 18.00.
Na zebraniach można zapoznać się z działaniami samorządu
zaplanowanymi na 2018 rok oraz zgłaszać własne uwagi i spostrzeżenia. Warto zatem przyjść!
~ ARz
24 stycznia
Kokoszczyn
25 stycznia
Góra
30 stycznia
Rumianek
31 stycznia
Wysogotowo
1 lutego
Lusówko
6 lutego
Sady
7 lutego
Sierosław
8 lutego
Przeźmierowo
15 lutego
Batorowo
20 lutego
Tarnowo Podgórne (nowy termin!!!)
21 lutego
Ceradz Kościelny
22 lutego
Lusowo
28 lutego
Jankowice

Akcja KREW

K

rwiodawców oraz wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do tego zacnego grona, zapraszamy na pierwszą
w tym roku akcję honorowego oddawania krwi. Odbędzie się ona 10 lutego (sobota) w godz. 8.00 – 16.00 w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym
przy ul. Szkolnej 5.
– Serdecznie zapraszam wszystkich – mówi Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Prezes Stowarzyszenia Dar Serc, organizującego akcję. – Krew jest bezcennym lekiem, którego nie można niczym zastąpić! Podczas akcji
będzie można się też zapisać do banku dawców szpiku. ~ ARz

~ 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

Czy będzie w Gminie oświetlenie LED’owe?

– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Wielokrotnie poruszaliśmy temat
„ciemnej” ulicy Tarnowskiej
w Lusówku. Dzisiaj ponownie
mieliśmy próby włamania do
domów na osiedlu. Nie czujemy
się bezpiecznie…

Czym było motywowane
ustawienie znaku zakazu
postoju na ulicy Zbożowej
w Wysogotowie.

Dlaczego Gmina zrezygnowała
z pobierania opłaty adiacenckiej?
Przecież wielokrotnie zdarza
się, że Gmina ponosi spory
koszt inwestycji działając
dla dobra mieszkańców,
a część z właścicieli gruntów
(głównie niezabudowanych
i niezagospodarowanych) tylko
na to czeka bo może drożej je
sprzedać.
Czy w naszej gminie planowana
jest większa inwestycja związana
z wymianą opraw oświetlenia
ulicznego z sodowych na LED ?

A

ktualnie oświetlenie działa zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wcześniej
były problemy związane z awarią urządzeń sterujących.
Ponadto jesteśmy w trakcie projektowania oświetlenia wewnątrz osiedla,
które – zgodnie z wcześniejszymi naszymi deklaracjami – będziemy w tym roku
realizować.
Temat włamań do mieszkań jest stałym punktem omawianym na spotkaniach
gminnego Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz na Debatach, organizowanych przez Policję. Z naszej strony uruchomiliśmy monitoring mobilny wewnątrz osiedla. Mam
również zapewnienie Komendanta Policji, że policjanci (również nieumundurowani) objęli ten teren szczególnym nadzorem.

M

ontaż oznakowania wykonaliśmy na podstawie zgłoszenia Sołtysa (wniosek mieszkańców) oraz wniosek Policji w Tarnowie Podgórnym.

P

rzez lata nadganialiśmy zapóźnienia – budowaliśmy drogi na obszarach od
bardzo dawna zabudowanych. W takich sytuacjach byłoby zatem nieuczciwe ustanawianie opłaty adiacenckiej dla mieszkańców z kilkudziesięcioletnim stażem zamieszkania. Trochę inaczej to wygląda patrząc przez pryzmat nowych
osiedli. Niewykluczone, że w przyszłości Rada Gminy rozważy taką decyzję.

Z

aplanowaliśmy realizację takiego zadania – wymienimy blisko 1 200 opraw,
a łączny koszt tego zadania to 3 mln zł. Dodam, że na to zadanie otrzymaliśmy częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według opracowanego projektu modernizacji zużycie energii spadnie o 77%!
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Ceradz Kościelny

Trwa budowa 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

Zakończono prace budowlane – trwają odbiory i wyposażanie w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego
Trwa procedura przetargowa na budowę II etapu
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Kokoszczyn

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

Lusowo

Trwa procedowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych
przetargu na budowę 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. Wrzosowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
przebudowy szkoły podstawowej
Trwa opracowywanie koncepcji Centrum Integracji
Obywatelskiej (budynek przy Rynku)
Trwa opracowanie koncepcji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej

Sady

Trwają prace związane z I etapem budowy ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Trwa budowa chodnika w ul. Kobylnickiej
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy
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UWAGA!!! ZMIANA NUMERU
RACHUNKU BANKOWEGO

Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

U

przejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. uległ zmianie rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, na który należy dokonywać
wpłat z tytułu opłat, m.in. za dzierżawy, najem lokali, zajęcia pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i inne. Jest on
następujący:
ING SA O/Poznań 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
Należy zaznaczyć, że wadia nadal wpłacamy na rachunek w ING SA O/Poznań
48 1050 1520 1000 0005 0265 1441
Jednocześnie przypominamy, że opłaty podatkowe i za wywóz odpadów należy
uiszczać na NOWE indywidualne numery kont, podane w decyzjach (więcej na ten
temat – str. 8).
~ WOK

Uwaga wyłudzacze!

2

stycznia zgłosiła się do naszego Urzędu właścicielka jednej z Firm na terenie
Gminy z informacją, że kilka godzin wcześniej otrzymała ofertę telefoniczną
z Biura Ochrony Praw Konsumenckich. – Bardzo miła pani zadzwoniła do
mnie i poinformowała, że moja firma figuruje na kilku ogólnokrajowych portalach
reklamowych płatnych i bezpłatnych – relacjonuje Ewa Kruk, właścicielka sklepu
spożywczo-przemysłowego z Rumianka. – Dopytywała czy to jest mi to potrzebne,
a kiedy odpowiedziałam, że absolutnie nie, to zaoferowała pomoc informatyczną
i prawną w wyjaśnieniu i sprostowaniu tej sytuacji.
Koszt takiej usługi miałby wynosić „jedyne” 370 zł! Kiedy Pani Ewa powiedziała,
że taki kontakt i przedstawioną ofertę zweryfikuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów i na Policji, to rozmowa się urwała… Pani Ewa, dzięki swej czujności, nie dała się naciągnąć na niepotrzebny wydatek.
Przestrzegamy pozostałych przedsiębiorców, by uważali na możliwość wyłudzania! Prosimy o ostrożność i rozwagę.
~ ARz

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś
w rejestrze wyborców!

J

eśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. To ważne, zwłaszcza,
gdy przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski, wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy lub zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców! Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji
Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych. Zapraszamy także do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy przy ul. Poznańskiej 94 (bud. C).
~ wso

~ aktualności

P

25 Stycznia do wymiany

ierwsze pismo z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego związane z rozpoczęciem prac nad projektem tzw. ustawy dekomunizacyjnej
wpłynęło do nas w sierpniu 2016 r. –
była to prośba o wskazanie miejsc, które propagują komunizm lub inne ustroje totalitarne. Wójt odpowiedział, że
na terenie Gminy takich miejsc nie ma.
Temat wyglądał na zakończony, ponieważ przez półtora roku w tej sprawie nie
wpłynęło żadne pismo.
W przedświąteczny piątek, 22 grudnia 2017 r. wieczorem, po zakończeniu
pracy Urzędu, drogą mailową przyszło
pismo z informacją o tym, że zgodnie
z opinią IPN, działającego w myśl tzw.
ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy
25 Stycznia powinna być zmieniona –
przesłał ją Przewodniczący zespołu ds.
wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej
Sławomir Król. Zaproponował jednocześnie, by patronem tej ulicy został
Zbigniew Romaszewski (1940 – 2014),
wieloletni senator (I-VII kadencji), w latach 2007–2011 wicemarszałek Senatu
VII kadencji, członek Trybunału Stanu,
Kawaler Orderu Orła Białego.
Na odpowiedź wyznaczono niezwykle mało czasu: do 29 grudnia – to 4 dni
robocze, bo wtedy przypadły jeszcze
Święta Bożego Narodzenia.
Wójt wysłał odpowiedź 28 grudnia.
Podkreślił, że nazwa 25 Stycznia jest
dla mieszkańców bardzo ważna – upamiętnia bowiem dzień wyzwolenia Tarnowa Podgórnego spod okupacji hitlerowskiej. Podkreślił, że nie jest to
symbol wiążący się z ustrojem komunistycznym, a stanowi upamiętnienie
bohaterstwa i heroizmu ówczesnych
mieszkańców, walczących o niepodległą Ojczyznę. Wójt przypomniał także,
że na zmianę tej nazwy konsekwentnie
nie zgadzała się również Rada Sołecka,
która kilkukrotnie rozpatrywała wnioski
w tej sprawie.
Będąc jednak pod presją tzw. ustawy
dekomunizacyjnej Wójt zaproponował,
by ulica 25 Stycznia nosiła imię Haliny i Stanisława Zbierskich. Byłoby to
zgodne z naszą lokalną tradycją upamiętniania – poprzez nadanie imienia

ulicom w Gminie – osób zasłużonych
dla naszego społeczeństwa.
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28
grudnia Wójt przedstawił Radnym powyższą sprawę. Wyjaśniał wówczas, że
ewentualną decyzję Wojewody o zmianie nazwy ulicy na Zbigniewa Romaszewskiego można będzie zaskarżyć do
sądu, zmienić poprzez nadanie nowej
nazwy lub przyjąć decyzje do wiadomości. Decyzja o zaskarżeniu do sądu
należy do kompetencji Rady Gminy,
w związku z tym Wójt poprosił, aby
Radni rozważyli tę możliwość do następnej sesji (23 stycznia).
5 stycznia Wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał Zarządzenie zastępcze,
w którym nie uwzględnił wniosku Wójta
i zmienił dotychczasową nazwę ulicy 25
Stycznia na Zbigniewa Romaszewskiego.
8 stycznia decyzja została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wchodzi w życie
22 stycznia 2018 r. – od tego dnia ulica
będzie nosić nową nazwę.
Jednocześnie w ostatnich dniach weszły przepisy, które uniemożliwiają Radzie Gminy zmianę nazw ulic nadanych
przez Wojewodę (wymaga to pozytywnej opinii IPN). To oznacza zatem, że
przywrócenie starej nazwy jest możliwe
jedynie poprzez zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– Najbardziej zaskakujące dla mnie
jest tempo wprowadzania zmian: po pół-

tora roku ciszy w tej sprawie nagle pisma przychodzą w nocy, a na ustosunkowanie się do nich wyznacza się bardzo
krótkie terminy. Nie ma czasu na jakiekolwiek konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami czy opinie. Dlatego
wspieraliśmy się m.in. wcześniejszymi
opiniami Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórnego, która konsekwentnie nie wyrażała zgody na zmianę nazwy ulicy 25
Stycznia – mówi Wójt Tadeusz Czajka.
– Jest mi również przykro, że Wojewoda nie uwzględnił naszej propozycji nazwy, w przesłanym do nas uzasadnieniu
do Zarządzenia nie ma ani słowa na ten
temat.
Obecnie rozpatrywana jest możliwość
odwołania się od Zarządzenia zastępczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodę na rozpoczęcie takiego
procesu musi wyrazić Rada Gminy –
Wójt podda taki wniosek pod dyskusję
na sesji 23 stycznia. Na złożenie odwołania Gmina ma czas do 2 lutego 2017 r.
~ ARz, fot. GoogleMaps
W związku ze zmianą ulicy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych,
ponieważ na nowych dowodach adres nie
jest podawany. Również w przypadku starych, ale ważnych dowodów osobistych
z adresem zmiana nazwy ulicy nie obliguje do wymiany tego dokumentu. Należy
jednak pamiętać, by o zmianie nazwy poinformować instytucje czy firmy.
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~ aktualności
Swadzim

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

Sierosław

Zakończono budowę 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 na
budowę ul. 27 Grudnia (wykupy gruntów prywatnych)
Trwa przygotowanie procedury przetargowej na budowę wschodniej obwodnicy
Trwa opracowanie koncepcji Centrum Integracji Obywatelskiej (Rynek)

Wysogotowo

Rozpoczęto realizację 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)
Przekazano plac budowy wykonawcy 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 procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy kortów tenisowych w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym

Zwrot podatku akcyzowego

w 2018 roku dla producentów rolnych

S

tawka zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,00
zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2017 r. poz.
2215). Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r.
wynosi 86,00 zł.
W 2018 r. producenci rolni będą mogli
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta
miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego
2018 r. – wraz z fakturami VAT lub ich

kopiami dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia
2018 r.,
• od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. – wraz z fakturami VAT lub
ich kopiami potwierdzającymi zakup
oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi
przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach:
• 1 - 30 kwietnia 2018 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1 - 31 października 2018 r. – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
~ A. W.

Bezpłatna analiza składu ciała

P

o świąteczno-noworocznych „szaleństwach” kulinarnych zachęcamy Państwa
do kontroli swojego ciała! W dniach 15 stycznia – 23 lutego 2018 roku zapraszamy na bezpłatną analizę składu ciała. Analiza zawiera pomiar parametrów
dla całego ciała włączenie z odczytem segmentowym (z podziałem na prawą i lewą
nogę, prawą i lewą rękę oraz korpus):
· masa ciała w kg,
· masa tkanki tłuszczowej w %,
· masa tkanki mięśniowej w kg,
· całkowita zawartość wody w organizmie w %,
· minerały kostne w kg,
· wiek metaboliczny,
· wskaźnik budowy ciała (physique rating),
· wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej,
· wskaźnik BMI,
· wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR (PPM),
Badania odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
11.00 – 15.00 w gabinetach BOMEDICA w Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej
18. Możliwość badań w późniejszych godzinach po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 607 06 88 88 lub na stronie www.bomedica.
com.pl . 
~ na

Sprawdź,
co się dzieje
w Twojej
Krystyna Giżowska dla Tarnowianek!
ołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza mieszkanki naszej wsi
miejscowości
na występ Krystyny Giżowskiej z okazji „Dnia Kobiet”, który odbędzie się 9

S

marca o 18.00 do Domu Kultury GOK „SEZAM” w Tarnowie Podg. przy ul.
Ogrodowej.
Wstęp wolny za okazaniem bezpłatnych wejściówek dostępnych od 12 lutego u
sołtysa Piotra Owczarza tel. 603 601 933. 
~ ARz
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~ aktualności

Budżet uchwalony!

N

a ostatniej w tym roku sesji, 28
grudnia, stosunkiem głosów 13
za do 6 przeciw (nikt się nie
wstrzymał), Rada Gminy przyjęła budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2018
r. Głosowanie było zwieńczeniem wymaganej procedury uchwalania budżetu,
m.in. radni zapoznali się z pozytywnymi
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji stałych Rady Gminy o przedłożonym projekcie. Podczas
trwającej blisko 6,5 godziny sesji radni
przyjęli uchwałę budżetową.
Najważniejszą informacją jest to, że
na przyszły rok zaplanowano dochody w
wysokości 216 mln zł, a wydatki – 228
mln zł. Blisko 15 mln nasza Gmina odprowadzi do budżetu państwa, jako tzw.
podatek janosikowy. Najwięcej pieniędzy (jedną trzecią całego budżetu) przeznaczono na oświatę i wychowanie, a na
realizację inwestycji – ok. 50 mln zł.
A oto najważniejsze zadania inwestycyjne w poszczególnych obszarach budżetowych:
Lokalny transport zbiorowy, wydatki inwestycyjne łącznie 6 330 514,80 zł
• Zwiększenie integracji różnych
form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego poprzez
inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego –
3 555 316,08 zł
• Utworzenie sieci zintegrowanych
węzłów przesiadkowych na terenie na-

szej Gminy wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne –
1 121 821,50 zł
Drogi publiczne powiatowe, wydatki inwestycyjne łącznie 4 807 809,61 zł
• Droga Lusowo – Tarnowo Podgórne
(dotacja celowa dla Powiatu m.in. budowę drogi i ścieżki pieszo-rowerowej) –
4 500 000 zł
• Budowa dróg rowerowych z oświetleniem i parkingami B&R – 197 809,61 zł
Drogi publiczne gminne, wydatki
inwestycyjne łącznie 13 278 098,75 zł
• Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego – 4 500 000 zł
• Budowa/przebudowa ul. 27 Grudnia
w Tarnowie Podgórnym – 2 000 000 zł
• Budowa/przebudowa ul. Wrzosowej, Dolina i Leśnej w Przeźmierowie
– 1 800 000 zł
• Budowa/przebudowa ul. Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej
o Topolowej w Sadach – 1 200 000 zł
• Budowa/przebudowa ul. Ogrodowej
w Swadzimiu – 600 000 zł
• Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórnym – 400 000 zł
• Budowa ul. Leszczynowej w Lusówku – 350 000 zł
• Budowa ul. Letniskowej w Baranowie – 350 000 zł
• Budowa ul. Przylesie w Lusowie –
300 000 zł

Transport i łączność
34 344 123

Administracja publiczna
20 722 836

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, wydatki inwestycyjne łącznie 600 000 zł
• Rozbudowa i przebudowa komisariatu w Tarnowie Podgórnym – 500 000 zł
Oświata i wychowanie, wydatki inwestycyjne łącznie 6 750 000 zł
• Budowa Zespołu Szkół Technicznych – 4 500 000 zł
• Modernizacja szkoły podstawowej
w Przeźmierowie – 1 500 000 zł
Pomoc społeczna
• Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – 2 500 000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki inwestycyjne
łącznie 6 106 927,08 zł
• Modernizacja Parku im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie –
1 400 000 zł
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – 3 000 000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki inwestycyjne łącznie 447 908 zł
• Rozbudowa świetlicy w Swadzimiu
– 150 000 zł
• Projekt rozbudowy świetlicy w Chybach – 50 000 zł
Kultura fizyczna, wydatki inwestycyjne łącznie 4 220 000 zł
• Budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie –
1 920 000 zł
~ ARz
Ochrona zdrowia
1 120 302
Pomoc społeczna
33 440 966

Gospodarka komunalna i
mieszkaniowa
22 553 377

Kultura i ochrona dziedz.nar.
8 052 571

Kultura fizyczna
9 408 055
"Janosikowe"
14 976 299
Oświata i wychowanie
77 863 541

Pozostałe
2 375 378

Bezpieczeństwo publiczne
2 200 400

Rolnictwo
1 143 556
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~ podatki

Podatki lokalne w 2018 rok
21

listopada 2017 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwaliła stawki podatków lokalnych na 2018 r. ,w kształcie zaproponowanym przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajkę. Poniżej krótkie omówienie poszczególnych
podatków.

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są w uchwale
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LII/832/2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Uchwalone stawki
są na poziomie roku 2016 i 2017.
Oto przykładowe stawki:
- od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,61 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,88 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od
1m2 powierzchni.
Należy podkreślić, iż stawki obowiązujące w naszej Gminie
na rok 2018 znacznie odbiegają od stawek maksymalnych głoszonych przez Ministra Finansów na rok 2018 (Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018
r. – M.P. z 2017 r. poz. 800).
Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2018 stosowana będzie
uchwała Rada Gminy Tarnowo Podgórne nr LII/831/2017 o obniżeniu do kwoty 48,00 zł ceny skupu 1 dt żyta. Obliczony na
tej podstawie podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 120,00 zł. Wysokość podatku rolnego nie uległa zmianie
od roku 2012.
W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta za okres
jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. (MP z 2017 r. poz.
958). Obliczony na tej podstawie podatek w roku 2018 wyniósłby 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Formularze podatkowe
Wzory formularzy DN-1, DR-1, DL-1 i IN-1 zawarte są w Uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr
XXXIV/532/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Stosowne wzory można znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Gminy Tarnowo Podgórne.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, termin składania deklaracji
DN-1, dotyczący osób prawnych, mija 31 stycznia 2018 r. Tego
dnia mija termin płatności podatku od nieruchomości za styczeń obliczony w deklaracji podatku od nieruchomości.

8
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Podatek od posiadania środków transportowych
Na rok 2018 poszczególne stawki podatkowe zawiera uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LII/832/2017 w sprawie
stawek podatku od środków transportowych. Stawki te są ustalone na poziomie stawek obowiązujących w latach 2013-2017.
Właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu winni
złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych
DT-1 do dnia 15 lutego 2018 r. Formularze DT-1 i Załącznik
do deklaracji DT-1 zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
Formularz DT- 1 oraz załącznik można znaleźć na stronie www.
tarnowo-podgorne.pl
Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych
wpłacają (bez wezwania) należny podatek na indywidualny
wirtualny rachunek bankowy. Termin płatności I raty za rok
2018 mija 15 lutego 2018 r.
Stawki opłaty targowej
Uchwałą nr LII/833/2017 Rada Gminy Tarnowo Podgórne
wprowadziła i ustaliła stawki opłaty targowej na rok 2018 .
W roku 2018 osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjnych nie mające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach uiszczać będą na terenie gminy
opłatę targową. Wysokość opłaty targowej nie uległa zmianie
i jest taka sama od sześciu lat.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości
Rada Gminy Tarnowo Podgórne w Uchwale nr LII/829/2017
w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej i będących w posiadaniu przedsiębiorców, którzy
są podatnikami podatku od nieruchomości, którzy zakończą ich
budowę lub rozpoczną użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem po 1 stycznia 2017 roku i będą je wykorzystywać
na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie zwolnienia
oraz przynajmniej przez trzy lata po ustaniu tego zwolnienia.
Uchwały tej nie stosuje się do przedsiębiorców:
- którzy zalegają w płatnościach wobec budżetu Gminy Tarnowo Podgórne lub budżetu państwa,
- których głównym rodzajem działalności gospodarczej jest
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, przeznaczonymi na magazynowanie i przechowywanie towarów, przy czym powierzchnia zajęta na magazynowanie i przechowywanie towarów w budynkach lub ich części
przekracza 5 000 m2.
Wymienione wyżej zwolnienie może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis, której udzielanie musi być zgodne
z obowiązującymi przepisami i uzyskana pomoc nie może przekroczyć obowiązującego pułapu pomocy de minimis.

~ podatki/rolnictwo
Wzory obowiązujących na rok 2018 formularzy oraz wymieniona wyżej uchwała w sprawie podatków lokalnych znajdują
się na stronie internetowej gminy: www.tarnowo-podgorne.pl.
Nowe rachunki wirtualne – przypomnienie
W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 roku nowego oprogramowania nastąpią istotne zmiany dotyczące płatności poszczególnych podatków. Płatnicy poszczególnych podatków i opłat otrzymają nowe numery rachunków wirtualnych,
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 gospodarowani odpadami
komunalnymi otrzymają w styczniu zawiadomienia za pośrednictwem PP Poczta Polska.

Podatnicy podatku od posiadania środków transportowych
przy składaniu deklaracji DT-1 otrzymają nowe numery rachunków wirtualnych.
Osoby prawne – podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego również uzyskają nowe numery rachunków bankowych w drodze zawiadomienia.
Za wszelkie utrudnienia związane z płatnościami poszczególnych podatków serdecznie przepraszamy.
W przypadku jakichkolwiek problemów pracownicy Wydziału Podatków Lokalnych służyć będą niezbędną informacją i pomocą.
Decyzje wymiarowe na rok 2018 w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego będą dostarczane na przełomie stycznia i lutego 2018 r.
~ A .Wiśniewska
Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

Wnioski o dopłaty bezpośrednie
tylko w wersji elektronicznej?

R

ząd, wypełniając obowiązek nałożony na państwa
członkowskie art. 17 ust.2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, w dniu 19 grudnia
2017 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych
innych ustaw (wersja projektu dostępna jest na www.legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304800) i rekomendował go do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
Projekt zakłada, że wnioski o przyznanie płatności co do zasady składane byłyby w wersji elektronicznej, a tylko „w uzasadnionych przypadkach” istniałaby możliwość składania wniosków w formie papierowej. Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku
poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności w formie
papierowej, mają jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe. Jeżeli Beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza
(przez Internet), to właściwy organ zapewnia Beneficjentowi
albo niezbędną pomoc techniczną, albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. Organem właściwym byłby kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Gospodarstwa do 10 ha gruntów ornych, w których nic się
nie zmieniło w stosunku do roku 2017, będą mogły złożyć
– zamiast wniosku o przyznanie płatności – oświadczenia,
w których rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu do
wniosku z roku poprzedniego. Termin składania takich
oświadczeń wyznaczono od 15.02. do 14.03.2018.
Uwaga: powyższa sytuacja dotyczy tylko rolników, którzy
wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność do owiec,
płatność do kóz. Nie dotyczy płatności związanych z produkcją truskawek, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, pomidorów
oraz płatności do zwierząt: do bydła i do krów.
Proponowane zmiany oznaczają zatem przerzucenie ciężaru poprawnego wypełniania wniosków drogą elektroniczną
na rolników i znaczące odciążenie pracy w Biurach Powia-

towych. Widzę tu jednak kilka niebezpieczeństw: nie wszyscy rolnicy dysponują odpowiednim sprzętem komputerowym
i umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania takiego
wniosku wraz z załącznikami oraz jego wysłaniem. Rolnicy
są z natury konserwatywni i powoli przyjmują wszelkie nowości, a tu taka rewolucyjna zmiana i w tak krótkim czasie!
Na pewno wywoła opory środowiska rolniczego. Jedyną instytucją, mającą w swoim statucie obronę interesów rolników,
jest Wielkopolska Izba Rolnicza Poznań przy ul. Golęcińskiej
9. Jestem po rozmowach z ich przedstawicielami, którzy wyrazili chęć reprezentowania interesów przed stosownymi instytucjami mającymi wpływ na decyzje pod jednym wszakże
warunkiem – pisemnego protestu rolników przed proponowanymi zmianami. I to jest zrozumiałe – muszą mieć społeczny
mandat do występowania w interesie rolników.
Jako doradca deklaruję pomoc w wypełnianiu wniosków
drogą elektroniczną. Jednak trzeba mieć świadomość, że wypełnianie poprzez Internet trwa kilkakrotnie dłużej niż tradycyjne w wersji papierowej, poza tym rolnik ma mieć login
i hasło. Nieliczni rolnicy są w ich posiadaniu, natomiast pozostali muszą utworzyć nowe konto na stronie ARiMR
Do założenia konta konieczne są trzy dane weryfikacyjne:
• numer identyfikacyjny – „numer gospodarstwa”,
• kwotę ostatniego przelewu otrzymanego w 2017 r. ; w przypadku braku otrzymania przelewu wpisać „0”,
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego
we wniosku o wpis do ewidencji producentów,
• nieobowiązkowo – adres e-mail.
Powyższe informacje opracowano wg stanu wiedzy na dzień
29 grudnia 2017, a że sytuacja jest dynamiczna radzę śledzić
na bieżąco stosowne strony internetowe, czytać prasę fachową
czy kontaktować się bezpośrednio z doradcą.
Opracował: ~ Wiesław Biały
W następnym numerze – jakie zmiany przygotowuje resort
dla rolników posiadających powyżej 15 ha gruntów ornych
w obszarach uznawanych za proekologiczne (obszarów EFA).
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~ tcwp

Rusza Akademia Tarnowskiego
Przedsiębiorcy

W

roku 2018 Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizować będzie
projekt Akademii Tarnowskiego Przedsiębiorcy. To inicjatywa skierowana do
mikro- i małych przedsiębiorców z terenu naszej gminy oraz osób, które zamierzają rozpocząć własny biznes. W
ramach Akademii organizowane będą
comiesięczne szkolenia i warsztaty z
różnorodnej tematyki. W planach jest
realizacja cyklu szkoleń z tzw. umiejętności miękkich. Skorzystać będzie
można ze szkoleń z zakresu umiejętności sprzedażowych, reklamy, autoprezentacji, sztuki negocjacji, komunikacji itp. Tematyka ta realizowana
będzie podczas praktycznych warsztatów. Z drugiej strony pojawią się szkolenia tzw. twarde. W planach jest realizacja tematyki związanej między innymi
z zarządzaniem w przedsiębiorstwie,
tworzeniem biznesplanów, strategiami rozwoju, strategiami sprzedaży itp.
Szkolenia dedykowane przedsiębiorców
oraz startupom są bezpłatne. Należy jednak mieć na uwadze, że liczba miejsc na
każde takie spotkanie jest ograniczona, a o uczestnictwie zawsze decyduje
kolejność zgłoszeń. W ramach Akademii powstaje także inicjatywa comiesięcznych spotkań „przy kawie”, pod-

czas których przedsiębiorcy i startupy
będą mieli okazję ćwiczyć swój warsztat związany chociażby z umiejętnościami autoprezentacji, prezentacji swoich
usług, swojej firmy. Będzie to również
okazja do wzajemnego poznania się,
wymiany doświadczeń oraz budowania sieci kontaktów wśród tarnowskich
przedsiębiorców – na czym szczególnie nam zależy. Tarnowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości kontynuuje również bezpłatne doradztwo dla
właścicieli firm oraz osób, które dopiero myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej. Na chwilę obecną
można skorzystać z profesjonalnej porady w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego oraz księgowości. Dyżury doradców podatkowych odbywają się
dwa razy w miesiącu, w każdy pierwszy
oraz trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00. Dyżury radcy prawnego odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca, w godz. od
15.30 do 17.30. Raz w miesiącu, w poniedziałek w godz. 16.00-18.00, odbywa się także dyżur doradcy księgowego,
terminy podawane są na bieżąco na stronie internetowej TCWP. 8 lutego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu
dla przedsiębiorców „Skuteczna windykacja należności”. Szkolenie dotyczyć

będzie technik skutecznej windykacji
należności przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z kontrahentami.
5 oraz 12 lutego odbędą się także praktyczne warsztaty z JPK_VAT. Przedsiębiorców, zainteresowanych wzięciem
udziału w szkoleniu oraz warsztatach,
prosimy o kontakt z TCWP, ponieważ
liczba miejsc dla uczestników spotkań
jest ograniczona. Ponieważ staramy się
wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców rozwijających biznes na terenie
naszej Gminy, będziemy także na bieżąco badać zapotrzebowanie w zakresie
konkretnych szkoleń i organizować je
cyklicznie.
Zachęcamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku oraz strony internetowej www.tcwp.pl, są tam
dostępne cenne wskazówki dotyczące pierwszych kroków przy zakładaniu
firmy, aktywni przedsiębiorcy znajdą
informacje na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie działalności w ramach funduszy europejskich. Zachęcamy też do
odwiedzenia naszego biura mieszczącego się w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, Budynek B,
pokój nr 17, chętnie doradzimy, udzielimy niezbędnych informacji.
~ tcwp

TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
które odbędzie się 08.02.2018r. w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 94, w Budynku C, sala 21, od godz. 09:00 do 15:00
Tematyka szkolenia: „Skuteczna windykacja należności”
Płynność finansowa firmy to dziś jeden w ważniejszych elementów przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jedna
niezapłacona faktura powoduje często lawinę problemów finansowych u wielu innych kontrahentów. Warto zadbać więc
o skuteczną windykację swoich należności… Jak to zrobić?
Na szkoleniu uzyskacie Państwo kompleksowe informacje
dotyczące:
·	Typy klientów. W jaki sposób podejmują decyzje i co jest
dla nich kluczowe;
·	W jaki sposób negocjować umowy i ustalać warunki
współpracy;
·	Procedura zamknięcia zlecenia i wystawienia usługi –
sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych;
· Kiedy rozpocząć egzekwowanie należności od klientów;
·	Jakie powinny być pierwsze kroki w egzekwowaniu należności i kto powinien je wykonać; przygotowanie się
do rozmowy z klientem;
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·	W jaki sposób windykować należności i nie stracić klienta;
· Strategie w rozmowie z klientem, trudne sytuacje;
· Blokowanie realizacji usługi – szanse z zagrożenia;
·	Jednolita i wystandaryzowana komunikacja miedzy firmą i klientem.
Trener prowadzący szkolenie: Kamila Wrocińska, Milado
Centrum Rozwoju Personalnego Sp. z o.o.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (61) 89 59 242 lub mailowo kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.
Gmina Tarnowo Podgórne centrala: +48 61 895 92 00, fax:
+48 61 8146 118
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne e-mail: ug@
tarnowo-podgorne.pl, www.tarnowo-podgorne.pl

~ aktualności
TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
możliwość wyboru terminu: 05.02.2018 r. 12.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne, ul. Poznańska 94, w Budynku C, sala 21, od godz. 15:00 do 17:00
Tematyka warsztatów: „JPK_ VAT – obowiązek dla mikroprzedsiębiorców
od 1 stycznia 2018r. – warsztat praktyczny”
Celem warsztatu jest sporządzenie JPK_VAT przy użyciu
aplikacji udostępnionych bezpłatnie przez Ministerstwo Finansów.
CO BĘDZIE NIEZBĘDNE?
Każdy uczestnik warsztatu powinien posiadać:
·	komputer/laptop z funkcją umożliwiającą połączenie się
z Internetem;
·	dane identyfikacyjne swojej firmy (NIP, REGON, nr rachunku bankowego, adres)
·	podpis elektroniczny lub profil zaufany (pomocne przy
ćwiczeniach związanych z podpisaniem pliku i testem
wysyłki);
·	przykładowe dane niezbędne do wystawienia faktury
sprzedaży;

· przykładowe faktury kosztowe.
Warsztat poprowadzi: Alicja Stawowa – księgowa z wieloletnim doświadczeniem
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (61) 89 59 242
lub mailowo: kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dot. szkolenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.tcwp.pl.
Gmina Tarnowo Podgórne centrala: +48 61 895 92 00, fax:
+48 61 8146 118
ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne e-mail: ug@
tarnowo-podgorne.pl, www.tarnowo-podgorne.pl

Kibicujmy zawodnikom Zimowego Triathlonu

Z

apraszamy do kibicowania zawodników
Triathlonu Zimowego
„Steelman”. To jedyne tego
typu zawody w Polsce i Europie. Uczestnicy muszą przepłynąć wpław 300 metrów
w wodach jeziora Kierskiego
(obowiązuje zakaz używania
jakiejkolwiek odzieży ocieplającej), a następnie przebiec 8 km i przejechać rowerem 16 km. W tych zawodach
wystartuje 50 zawodników.
Zawody odbędą się 20
stycznia. Baza znajduje się
na terenie Hotelu Kaskada,
a trasy biegną m.in. przez teren Baranowa (ul. Letniskową, Klonową i Wypoczynkową).


~ ARz

Przeźmierowo zaprasza
na wycieczkę

S

Trasa rowerowa

ołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa organizują wycieczkę do Przemyśla, Lwowa i Kamieńca Podolskiego. Termin 28 kwietnia – 5 maja 2018 r. Koszt ok. 900 zł
Informacje i zapisy przyjmuje Katarzyna Preyer, tel. 508
355 505. Przy zapisach obowiązkowa wpłata 200 zł.
~ K.Preyer

Podziękowanie

S

ołtys Chyb Ewa Jurasz wraz z Radą Sołecką bardzo
dziękuje przybyłym wszystkim gościom i mieszkańca
za wspólną zabawę przy ognisku 6 stycznia 2018roku
Szczególne podziękowania dla sponsorów: BMW Smorawiński Wojciech, MP PolRaj Małgorzata i Grzegorz Płachetka,
Wioleta i Piotr Remiszewski Sklep ogrodniczy, Grupa Krawczyk Renata i Roman Krawczyk, Państwo Kwiatkowscy Chyby ul. Szkolna, Firma Kalińscy, Restauracja Lebioda Państwo
Herwart. Na kolejne spotkanie zapraszamy za rok!
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ koncert noworoczny

K

To był bardzo dobry wieczór

oncert Noworoczny to wspólne muzyczne powitanie
nowego roku. Tym razem przepiękne muzycznych doznań dostarczyła nam Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Tarnowo Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa.
Pierwszą część wieczoru wypełniła Gala „Aktywni Lokalnie”. Otwierając tę część Koncertu Wójt przypomniał, że Gala
jest okazją do złożenia specjalnych podziękowań osobom
społecznie działającym na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne.
Wyraził przekonanie, że sukces naszej Gminy zawdzięczamy
przede wszystkim przedsiębiorczości mieszkańców i ich społecznej trosce o rozwój naszej małej Ojczyzny. W tym roku
tytułem „Aktywny Lokalnie” wyróżnieni zostali: Stanisław
Przybylski, Wojciech Bukowski i Kazimierz Marchlewski –
laudacje wygłoszone na cześć laureatów prezentujemy poniżej.
Wójt pogratulował również biegaczce długodystansowej Jolancie Witczak sukcesów biegowych, przede wszystkim ukończenia bardzo wymagającego biegu na dystansie 246 kilometrów Spartathlon (z Aten do Sparty).
Galę „Aktywni Lokalnie” zakończył toast noworoczny
wygłoszony przez Wójta Tadeusza Czajkę, a wzniesiony za
mieszkańców naszej Gminy.
Pierwszą część Koncertu zakończył utwór Libiamo ne’ lietu calici.
Po przerwie Paweł Joks wraz z Młodzieżową Orkiestrą Detą
przeprowadzili słuchaczy w podróż „Od opery do filmu”. Na
scenie pojawili się soliści: Dominika Dobrolińska (sopran),
Jarosław Jurkowski (fortepian), Dimitru Harea (Fletnia Pana)

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Stanisław Przybylski

Wojciech Bukowski

Stanisława Przybylskiego
Pochodzi z rodziny o głębokich tradycjach strażackich – w szeregach
Ochotniczej Straży Pożarnej służył najpierw jego ojciec, a teraz działają
dzieci i wnukowie.
Pierwsze szkolenia przechodził w 1963 roku, jako dwunastoletni chłopak, w Młodzieżowej Drużynie Pożarnictwa, a następnie wstąpił do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym. W 1991 roku zainicjował proces przekształcania tarnowskiej jednostki w formalne stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem
tej organizacji jest do dzisiaj. Przez ponad 20 lat był również członkiem
Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP.
Stale zachęca i motywuje druhów do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. To zaowocowało włączeniem tarnowskiej jednostki do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna jest gotowa
bez wahania nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia, pomaga także ofiarom klęsk żywiołowych, prowadzi akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
zapewnia bezpieczeństwo na gminnych imprezach masowych.
Od 1991 roku był Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym, z tej funkcji zrezygnował w 2016 roku z powodów osobistych, pozostając Prezesem jednostki w Tarnowie Podgórnym.
Dąży do tego, by Ochotnicza Straż Pożarna była służbą autonomiczną,
profesjonalnie przygotowaną do działania na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne.
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Kazimierz Marchlewski
i Amelia Kurantowicz (śpiew). Wystąpiły również Mażoretki,
pracujące pod kierunkiem Gabrieli Drewniak. Na zakończenie
tradycyjnie wybrzmiał Marsz Radeckiego.
~ ARz, foto: Marek Kromski
Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu Jucca za przygotowanie dekoracji kwiatowych podczas Koncertu, a firmie Strauss
Cafe Poland – za serwis kawowy.

~ koncert noworoczny

„Aktywny Lokalnie”

„Aktywny Lokalnie”

Wojciecha Bukowskiego

Kazimierza Marchlewskiego

Pasjonat historii Gminy Tarnowo Podgórne, zafascynowany postacią
pochodzącego ze Swadzimia Leona Plucińskiego, wicemarszałka Sejmu
w latach 1925-1927.
Inicjator opracowania Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne. W realizację swojego pomysłu włożył całe swoje serce, poświęcając blisko cztery
lata życia. Kosztem pracy zawodowej i czasu prywatnego zbierał informacje na temat przeszłości naszej Gminy. Spotykał się z wieloma mieszkańcami, skrupulatnie przeczesywał aukcje internetowe, wytrwale przeszukiwał polskie i zagraniczne archiwa. W ten sposób zgromadził zapisy
wielu opowieści oraz ponad 2 000 ilustracji, z czego na kartach „Dziejów…” ukazało się 1 400 (w tym wszystkie mapy związane z Gminą Tarnowo Podgórne, jakie kiedykolwiek powstały i znajdują się na zbiorach
muzealnych).
Pracując nad historią Gminy dotarł do największych autorytetów, poznańskich historyków – specjalistów poszczególnych okresów. Przekonał
ich do współpracy nad monografią Gminy i koordynował przekazywanie
kolejnych materiałów.
Dzięki jego inicjatywie powstało sześciotomowe dzieło, unikalne
w swej formie i poziomie szczegółowości. Jeszcze długo żadna gmina
w Polsce, bez względu na jej wielkość, nie będzie miała tak szczegółowo
i skrupulatnie opracowanej własnej historii.

Całym sercem zaangażowany w działalność na rzecz naszej społeczności lokalnej. Przewodniczący Prezydium Komitetów Wodociągowania
Wsi Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby. Pomysłodawca, założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Sąsiadka” (później
„Sąsiadka-Czytaj”) – gazetę, służącą początkowo wymianie informacji
na temat inwestycji prowadzonych na terenie Przeźmierowa, z czasem
przekształcił w najważniejsze źródło lokalnych informacji dla wszystkich
mieszkańców Gminy.
Koordynator prac związanych z powstawaniem „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”. Szef zespołu redakcyjnego, czuwający nad merytoryczną i językową stroną każdego z tomów. Potrafił zachować dystans do
opisywanych wydarzeń, nie zapominając jednocześnie o lokalnych uwarunkowaniach historycznych.
Radny Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji, członek Zarządu
Gminy w latach 1994 – 1998. Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, w którym pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a następnie Przewodniczącego. Radny Powiatu Poznańskiego
I kadencji. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002 – 2006. Nadal
bardzo aktywnie działa na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Przeźmierowa.

dla Pana

dla Pana

Jolanta Witczak
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~ wośp

B

Rekordowe, radosne granie!

ardzo radośnie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w naszej Gminie. I już dzisiaj jesteśmy pewni,
że zbierzemy więcej niż w zeszłym roku.
Pierwsze akordy zabrzmiały tydzień wcześniej, 6 stycznia
w Przeźmierowie, gdzie 20 pań spotkało się na warsztatach
salsy prowadzonych przez Abada Bolanos z Time Creator Studio (energiczną rozgrzewkę poprowadziła Dajana Wiśniewska). Po salsie chętne dzieci uczestniczyły w warsztatach
z gimnastyki artystycznej.
A w niedzielę, 14 stycznia, było już naprawdę głośno. Na
ulice wyszło 200 wolontariuszy z kolorowymi puszkami.
Wczesnym popołudniem w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie rozpoczęło się planszówkowe granie, prowadzone przez
Fundację Free Time – grały całe rodziny! Atrakcją była również możliwość bezpłatnego makijażu na stoisku obok).
W południe na plaży w Lusowie spotkało się ok. 100 osób
– członków i przyjaciół grupy Morsy Gminy Tarnowo Podgórne. Po rozgrzewce prowadzonej przez Julitę El Bah do wody
weszło 60 osób, w tym kilkoro dzieci(!). Gorącą, pyszną grochówkę za datek do puszki serwowała Restauracja Leśny Zakątek.
W tym samym czasie do Parku w Jankowicach na spacer
(z kijkami lub bez) dla zdrowia i dla Wielkiej Orkiestry zaprosiło Tarnowskie Centrum Aktywności Senioralnej. Na koniec
była ciepła kawa, herbata i ciasto.
Przed 14.00 na Stadionie GKS Tarnovii spotkali się amatorzy biegania dla Orkiestry. Liczby świadczą o sukcesie: biegało 288 osób, w tym spora grupa dzieci: najmłodszy uczestnik,
Leon, miał 4 miesiące, najstarszy, Wojciech 73 lata. W ciągu dwóch godzin rekordziści (Norbert i Bartek) przebiegli 70
okrążeń stadionu, czyli 28 kilometrów, co jest nowym rekordem tego Biegu. Organizatorami tego wydarzenia byli Tarnowo Podgórne Biega i Bieg Lwa ze wsparciem WUEF Club
i GKS Tarnovia.

Wielkoorkiestrowej puszki nie zabrakło
również na Kolędowaniu z Kołem Śpiewu im. F.
Nowowiejskiego (to nowe miejsce na naszej wielkoorkiestrowej mapie) i na tarnowskiej strzelnicy, gdzie można
było sprawdzić celność oka przy wsparciu i pomocy członków
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Przez cały dzień w Tarnowskich Termach pływano dla
WOŚP – łącznie pokonano ponad 54 km (najwięcej przepłynęli Anna i Sławomir Krzyżańscy – każdy po 8 250 m, a wśród
dzieci: Natalia Ciechanowska (12 lat) – 3 000 m i Norbert Ciechanowski (8 lat) – 2 000 m. W Piwnicy pod Termami wyciskano siódme poty w trzymaniu hantli na czas – najdłużej trzymali ją Izabela Piasna i Aleksandra Pyrka (każda 1 min. 56 s)
oraz Tomasz Frolow (2 min).
Grano także na kręgielni Vector. Tu można było wziąć
udział w wielkoorkiestrowym turnieju, wylicytować ciekawe
fanty, a także spotkać się oko w oko z żywą sową i spróbować
przysmaków z Restauracji Vectoria.
Kiedy w hali głównej OSIR w Tarnowie Podgórnym trwały
jeszcze ostatnie próby przed finałem, to w jednej z mniejszych
sal obok trwał już Turniej w Kopa As Trzy Dychy. Przy stolikach zasiadło 25 osób, emocji nie brakowało, a zawodnicy
przyjechali nawet z Poznania i Obornik.
Punktualnie o 15 rozpoczęliśmy finałowe granie! Pierwszych gości witały stoiska: mocno oblegane, plastyczne GOK
„Sezam” i Tarnowskiego Centrum Aktywności Senioralnej –
tu można było sobie zrobić zdjęcie w fotobudce oraz skorzystać z kursu udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł zagrać
w loterii fantowej, wyszukać ciekawe tytuły w Kąciku Wędrującej Książki UTW, spróbować pyszności od Koła Seniorów
z Tarnowa Podgórnego i pobawić się edukacyjnymi klockami LEGO Bricks4Kidz. Stowarzyszenie Dar Serc zapraszało
na badania kontrolne (m.in. wydolności płuc, ciśnienia i wagi
ciała), a wizażystki z Fundacji Nigdy nie jest za późno wy-

Kijki dla WOŚP

Bracia Kurkowi dla WOŚP

Bieg dla WOŚP

Słodkie stoisko tarnowskich seniorów
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~ wośp
Julka Kucemba

Kop dla WOŚP

Kręgielnia Vector

Kolędowanie dla WOŚP

Licytacje

konywały bezpłatne makijaże. Przez cały czas można było
skosztować kawy od Strauss Cafe Polska. Wśród najmłodszych bardzo dużą popularnością cieszyły się dmuchańce.
Program na scenie otworzyły animatorki z Mozaiki, które
zachęciły do zabawy sporą grupę dzieci i ich rodziców. Potem
zobaczyliśmy występ Julki Kucemby z Lusowa – mistrzyni
Szybkich Kubków, finalistki programu „Mam Talent” (występ zgromadził gesty tłum pod sceną) oraz pokaz Mażoretek
(najmłodsza miała 3 lata i już występowała!). Zagrali Rosalie
i Terrific Sunday.
W holu prezentowana była wystawa zdjęć światowej sławy
fotografii Kat Piweckiej „Fotografka w podroży”– prace można było kupić, a komplet trzech specjalnie wybranych zdjęć
został wystawiony na licytację.
A licytacje wzbudziły największe emocje, zwłaszcza, że niektóre z nich miały bardzo zaskakujący przebieg. Fanty pojawiały się do ostatniej chwili, jak np. dzień na planie serialu
„Na Wspólnej”. Największą kwotę uzyskaliśmy za autobus
wystawiony przez TPBUS – 19 000 zł oraz za wóz strażacki
wystawiony przez OSP Lusowo – 11 500 zł.
Na moment zamknięcia tego numeru gazety mamy ok.
150 000 zł – to już o ponad 10 tys. zł więcej niż zebraliśmy
podczas zeszłorocznego finału. Wiemy zatem, że w naszej
Gminie padnie rekordowa kwota – podamy ją w przyszłym

Fot. R. Gałka, OSiR, GOK Sezam, A. Maciejewska, Vector, arch. UG TP

Morsowanie

numerze (wtedy też podamy nazwiska wolontariuszy, którzy
w puszkach zebrali najwięcej).
Wszystkim, którzy pomogli przy organizacji naszego lokalnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, serdecznie dziękujemy!!! 
~ ARz
Wybrane kwoty wielkoorkiestrowe:
Bieg dla Orkiestry – 8 449 zł i 20 Euro
Morsowanie – 1 474 zł
Kop dla WOŚP – 400 zł
VECTOR – 1 714 zł
UTW – 1 932 zł + 300 Euro + 100 CZK
Stoisko Strauss Cafe MK CAFE – 669,60 zł
Loteria – 1 000 zł
GOK stoisko plastyczne – 240,40 zł
Bractwo Kurkowe – 816,50 zł
Dmuchańce – 367,20 zł
Planszówkomania dla WOŚP – 325,20 zł
Lew Tarnuś – 885 zł
Autobus TPBUS – 19 000 zł
Wóz strażacki – 11 500 zł
Lot samolotem z instruktorem – 750 zł
Reklama w „Sąsiadce~Czytaj” – 750 zł
Piłka z podpisami Lecha – 1 500 zł
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Z notatnika Gminnego Strażnika

P

oczątek roku to czas na podsumowanie działań, realizowanych
przez Straż Gminną. Część z nich,
niestety, powtarza się od lat pomimo podejmowanych akcji zapobiegających.
Pierwszy obszar to działania związane
ze zwierzętami. Głównym tematem jest
zachowanie należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów, a także problem sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych w przestrzeni publicznej. Dość
często zdarzało się, że strażnicy podejmowali interwencje związane z brakiem
nadzoru nad psami. Jak wielokrotnie pisałem zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez
możliwości ich kontroli i bez oznakowania, umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Powyższy zakaz
nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli
teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Jednak zdarzały się – i nadal się zdarzają – przypadki, gdy właściciele lub opiekunowie nie
wywiązują się z tych obowiązków. Jeżeli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń po
psach, to osoby wyprowadzające zwierzę
nie zawsze o tym pamiętają. W tym miejscu należy przypomnieć, że niewykonanie powyższych obowiązków zagrożone
jest karą grzywny.
Kolejny temat dotyczy bezpieczeństwa
w rejonie obiektów oświatowych czy też
sakralnych. Podczas niedawnej debaty na
temat bezpieczeństwa, która odbyła się
w Rokietnicy, a dotyczyła również Tarnowa Podgórnego, poruszano problem
parkowania pojazdów, przede wszystkim
w pobliżu placówek oświatowych przy
przywożeniu i odbieraniu dzieci oraz
w czasie zebrań. Jeżeli wszyscy rodzice

lub opiekunowie w tym samym czasie
podjeżdżają pod szkołę czy przedszkole, to wiadomo, że nie dla wszystkich
wystarczy miejsc postojowych, dlatego
w momencie bezpośrednio przed zajęciami lekcyjnymi lub bezpośrednio po
zdarzają się sytuacje konfliktowe. Warto jednak przypomnieć, że nie wszystkie
dzieci dowożone są samochodami, część
z nich korzysta z komunikacji publicznej
czy z innych środków lokomocji, choćby
rowerów. Apeluję zatem do uczestników
ruchu o wzajemny szacunek i poszanowanie zasad ruchu drogowego. Podobnie
sytuacja wygląda w okolicach kościołów,
gdzie pomimo wielu dostępnych miejsc
w okolicy część kierowców zajmuje pobliskie chodniki, tym samym uniemożliwiając lub utrudniając ruch pieszym.
Dbałość o środowisko naturalne – wydawać by się mogło – leży w interesie
każdego mieszkańca. Jednak jak pokazują interwencje strażników często łamane
są nawet najbardziej podstawowe zasady.
W obecnym systemie każdy z mieszkańców ma prawo oddać wszystkie odpady
komunalne po złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie. Jednak, jak pokazuje
praktyka, nadal można spotkać podrzucanie odpadów komunalnych do koszy
ulicznych czy też wyrzucanie ich w miejscach zabronionych. Dość powszechnym
działaniem jest podrzucanie np. odpadów zielonych na działki niezabudowane. Innym, także zabronionym procederem z tego obszaru jest spalanie odpadów
w piecach domowych, co potwierdzają
prowadzone przez strażników kontrole.
Media społecznościowe często są
miejscem opisywania różnych sytuacji.
Nie zawsze autorzy wpisów znają re-

alia prawne niektórych
działań. Można przytoczyć dyskusję na temat
osób nietrzeźwych oraz
postępowania z nimi. Zgodnie z przepisami: „osoby w stanie nietrzeźwości,
które swoim zachowaniem dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym lub
w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do
miejsca zamieszkania lub pobytu (art. 40
ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)”.
W minionym roku służby porządkowe
miały utrudnione zadanie, z powodu braku izby wytrzeźwień lub placówki (podmiotu leczniczego) dla osób z terenu
Gminy Tarnowo Podgórne. Zrealizowanie zadania poprzez umieszczenie osoby
nietrzeźwej w jednostce Policji zajmowało dużo czasu (z jednym z nietrzeźwych strażnicy spędzili ponad 11 godzin,
by umieścić tą osobę w bezpiecznym
miejscu do wytrzeźwienia!). Zdarzają
się przypadki, gdy nietrzeźwego z różnych względów nie można pozostawić
w miejscu zamieszkania. Od 1 stycznia
2018 r. poznańska izba wytrzeźwień będzie dostępna również dla mieszkańców
powiatu poznańskiego. Rada Powiatu
w Poznaniu podjęła już uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
w takiej placówce – osoba, która do niej
trafi, zapłaci 250 zł.

Nośmy odblaski!

cydowany na bezpieczeństwo nie tylko
nas samych, ale też i innych osób. Przecież podróżując w nocy bez elementów
odblaskowych narażamy na niebezpieczeństwo również innych uczestników
ruchu drogowego, w tym kierowców,
rowerzystów i pieszych… Co roku tysiące pieszych i rowerzystów giną
w wypadkach drogowych. Na szczęście
coraz częściej widzimy na drodze osoby, które mają na sobie odblaski. Kupno
takich gadżetów odblaskowych to często koszty rzędu kilku złotych – warto zainwestować tak niewielką kwotę,
aby ochronić siebie i bliskich. Ponad-

to w czasie tegorocznych zebrań wiejskich strażnicy przeprowadzą akcję informacyjną, połączoną z przekazaniem
elementów odblaskowych dla naszych
mieszkańców.
~ Artur Szeląg Komendant SG

J

uż od kilku lat, po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmroku poza terenem zabudowanym, bez
względu na wiek, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Za zmianą powinna iść także edukacja w tym
temacie. Im więcej bowiem działań nawołujących do noszenia odblasków i im
więcej osób, które tych odblasków używają, tym większa świadomość mieszkańców. Przekłada się to w sposób zde-
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~ Artur Szeląg
Komendant SG

~ bezpieczeństwo

Zwyczajni (?)

W

prawdzie zakończenie roku dla jednostek OSP było
stosunkowo spokojne, bo nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń zarówno w zakresie pożarów jak i wypadków drogowych, ale cały czas wszystkie ekipy
były gotowe do podjęcia działań w razie konieczności.
Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 17 grudnia w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 92.
Jednostka OSP z Tarnowa Podgórnego otrzymała od dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
wezwanie do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 92
w okolicy Sadów. Zmierzający na wezwania do strażnicy OSP
przy ul. Słonecznej 2 druhowie Jarosław i Sebastian Szaj zauważyli niezwyczajnie zatłoczony odcinek trasy w okolicy
firmy Amazon w Sadach. Po zorientowaniu się, że przyczyną
zatoru był wypadek, do którego najprawdopodobniej zmierzali, nie namyślając się długo postanowili przystąpić do rutynowych działań ratowniczych.
Na miejscu zdarzenia nie było jeszcze żadnych służb co znaczyło, że wypadek zdarzył się w bardzo nieodległym czasie.
Druhowie dokonali szybkiej oceny sytuacji i podjęli niezbędne działania. Pomocy wymagała nieprzytomna osoba, leżąca
pod ciężarowym pojazdem – jak się później okazało pasażerka podróżująca wraz z kierującym motocyklem. Druhowie
natychmiast przystąpili do czynności ratowniczych, nie przerywając ich aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jednocześnie starali się zapanować nad ruchem pojazdów
w tym miejscu do czasu przybycia patrolu policji.
Można powiedzieć, że sytuacja jak wiele innych, w których
brali i biorą udział druhowie z jednostek OSP naszej Gminy.
Jednak każde tego typu zdarzenie oraz skutki z niego wypływające zależą bardzo często od szybkości i trafności podejmowanych działań przez osoby znajdujące się w pobliżu. Ważne

Wypadek na drodze krajowej 92
przy tym jest, by osoby te były przede wszystkim przeszkolone, a więc posiadały określone uprawnienia – tego użytkownikom ruchu drogowego niestety bardzo często brakuje.
Nasi koledzy druhowie Jarek i Sebastian właściwie ocenili
sytuację i zareagowali we właściwy sposób.
Należy im się za to, oprócz zwyczajnych podziękowań,
uznanie i wielki szacunek. Nie tylko za zachowanie w tej konkretnej sytuacji, ale również za stałą gotowość i chęć niesienia
pomocy każdemu poszkodowanemu zarówno w wypadkach
komunikacyjnych czy w jakichkolwiek innych zagrażających
życiu czy zdrowiu sytuacjach. Dziękujemy i gratulujemy postawy!
~ Andrzej Goszczyński
Inspektor ds. obrony cywilnej

2017 w OSP Tarnowo Podgórne

U

biegły rok dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne minął bardzo
pracowicie, a zwłaszcza dla OSP Tarnowo Podgórne
jako jednostki głównej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). Rok 2017 obfitował w bardzo dużą liczbą interwencji ratowniczych m.in. związanych
z usuwaniem skutków wichur, dużych opadów deszczu, które nawiedzały kilkukrotnie nasz teren oraz wypadków komunikacyjnych, pożarów jak również usuwaniem owadów błonkoskrzydłych. O ile co roku odnotowujemy coraz mniejszą
liczbę pożarów (ok. 25-30% wszystkich zdarzeń), to na wysokim poziomie utrzymują się tzw. inne miejscowe zagrożenia,
w tym wypadki komunikacyjne oraz wspomniane wcześniej
usuwanie skutków nawałnic.
Na podstawie statystyk prowadzonych przez Stanowisko
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2017 r. na terenie naszej gminy odnotowano łącznie 414 zdarzeń, z czego: 46 – pożary, 202 – miejscowe zagrożenia, 65 – alarmy fałszywe. Ponadto strażacy
z jednostki OSP Tarnowo Podgórne prowadząc, działania prewencyjne przeprowadzali liczne spotkania, promujące bez-

pieczne warunki ochrony przeciwpożarowej z najmłodszymi
mieszkańcami naszej Gminy w przedszkolach i szkołach.
Jako jednostka ochrony przeciwpożarowej strażacy z jednostki OSP Tarnowo Podgórne brali udział w wielu praktycznych i teoretycznych ćwiczeniach na obiektach zakładów pracy, gdzie zapoznawali się ze specyfiką oraz zagrożeniami,
występującymi w poszczególnych zakładach.
Dzisiejsze nowoczesne ratownictwo nakłada na nas ogromną odpowiedzialność oraz jeszcze większe zaangażowanie
w ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez branie udziału
w cyklicznych szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego oraz zwalczania pożarów.
Pragniemy podziękować Wójtowi Tadeuszowi Czajce oraz
całej Radzie Gminy za dotychczasowe wsparcie w rozwój jednostki OSP Tarnowo Podgórne oraz za ogromny wkład w rozwój pozostałych jednostek wspomagających działania ratownicze OSP Ceradz Kościelny i OSP Lusowo, które również
odgrywają istotną rolę podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
~ Tomasz Kubacki
Komendant Gminny OSP Tarnowo Podgórne
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 12, 19 i 28 grudnia

P

rzed Radą Gminy w grudniu postawiono wiele odpowiedzialnych
zadań – by im podołać zaplanowałem w tym miesiącu aż trzy sesje.
Choćby wyłącznie z tego powodu wypełnianie mandatu radnego było w tym
okresie niezwykle dużym wyzwaniem.
Pierwsza z recenzowanych sesji odbyła się 12 grudnia 2017 r. W jej agendzie
znalazło się niby niewiele, bo zaledwie
12 projektów uchwał. Rozpoczęliśmy
od modyfikacji budżetu Gminy na 2017.
Czas, kiedy rok zbliża się do końca, obfituje w ogromną liczbę zmian w planie dochodów i wydatków. Niezwykła
i symptomatyczna zarazem sytuacja
wydarzyła się przy procedowaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-Kom dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W okresie między terminem obrad
komisji wspólnej a terminem sesji weszła w życie nowa ustawa sejmowa odbierająca kompetencje Radom Gminy
w zakresie uchwalania tych taryf. Tym
samym lokalny samorząd stracił kolejną
możliwość wpływu na kształtowanie polityki w tym zakresie, która dotychczas
poprzez ustalanie dopłat z budżetu realizowana była pod hasłem maksymalizacji korzyści dla naszych mieszkańców.
W związku z planowanym niebawem
rozpoczęciem funkcjonowania Pałacu
w Jankowicach jako jednostki budżetowej, wchodzącej w skład struktur Urzędu Gminy, niezbędną okazało się nowela uchwały Rady Gminy w sprawie
włączenia tej placówki w zakres funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.
Obsługa administracyjna, organizacyjna
i finansowa odbywać się będzie bowiem
właśnie z wykorzystaniem tej formy
działalności Urzędu. Kolejny z projektów uchwał dotyczył kwestii wyrażenia
woli przez Radę chęci całkowitego przejęcia przez Gminę prowadzenia Muzeum Powstańców Wielkopolskich im.
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Dotychczas prowadzenie
tej placówki jest domeną Towarzystwa
Pamięci Generała, natomiast finansowanie działalności zapewnia Gmina Tarno-
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wo Podgórne. W nobilitującej obecności założycieli kolekcji i twórców idei
jej wystawiania, państwa Anny i Józefa Grajek, a także władz wspomnianego
Towarzystwa oraz Dyrektora Muzeum
odbyła się dyskusja, która dostarczyła wszystkim wielu emocji, z tymi najsilniejszymi włącznie… Ze strony radnych padło sporo słów i sądów, które
choć wypowiadane w dobrej wierze
i w celu poznania problemu, miało jednak dla nobliwych i zasłużonych gości
widocznie raniący wydźwięk. W głosowaniu okazało się, że jednak wszyscy
radni opowiedzieli się za całkowitym
zaangażowaniem Gminy w przedsięwzięcie, o którym mowa. Po zaopiniowaniu statutu Muzeum przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Rada
Gminy niezwłocznie powróci do tematu, którego powodzenie -w świetle przytoczonego wyniku głosowania – jest już
praktycznie rozstrzygnięte. Polemiczne
zacięcie nie opuszczało radnych również w dyskusji na temat pozostałych
projektów uchwał. Okazją do wymiany
„oryginalnych” poglądów był na przykład projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne.
Sesja, jaka odbyła się 19 grudnia, miała
charakter spotkania opłatkowego. Zgromadzili się na niej wszyscy, którzy swym
ponadprzeciętnym zaangażowaniem etatowo lub społecznie wyróżniają się pracą dla dobra lokalnej społeczności. Była
choinka, był opłatek, był wspaniały występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Gen. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.
Po okolicznościowych przemówieniach
Wójta i piszącego te słowa, mających
wspólne przesłanie dotyczące pomocy
drugiemu człowiekowi, łamano się opłatkiem i składano życzenia. Niezwykłe
wrażenie na zebranych zrobiły poprzedzające te obrzędy wzruszające słowa
proboszcza tarnowskiej parafii.
Najważniejsza sesja w roku, w której
programie znalazło się uchwalanie budżetu Gminy na 2018 r., odbyła się 28
grudnia. Zanim do tego jednak doszło

radni musieli przebrnąć przez absorbujące prace nad nowelizację budżetu na
2017 r. Istotne było przy tym uchwalenie wydatków, które nie wygasają mimo
upływu roku budżetowego. Później głowy radnych zaprzątnięte były realizacją procedury uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym, część centralna. W dalszej części Rada uchwaliła
gminne programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w naszej
Gminie. Jeszcze kilka projektów mniejszej wagi dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz zgody na zaciągnięcie
zobowiązań z planu przyszłorocznego
budżetu i już przeszliśmy do realizacji
skomplikowanego i sformalizowanego
procesu uchwalania budżetu Gminy oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028. Radni ochoczo
wypowiadali się w dyskusji na temat tych
dokumentów. Budżet nie doczekał się na
sesji jakiejś szczególnie pogłębionej analizy poszczególnych jego załączników.
Dyskutantom nie podobało się głównie
to, że katalog zaplanowanych inwestycji
nie zawierał wszystkich tytułów zawartych w obowiązującym Planie Rozwoju
Lokalnego. Padały ostre słowa i oceny.
W finalnym głosowaniu Budżet Gminy
Tarnowo Podgórne został przyjęty większością głosów (wśród 19 uczestniczących w głosowaniu radnych 13 było za,
a 6 przeciw). Podstawowe informacje dotyczące budżetu Gminy na 2018 r. znajdą
Państwo wewnątrz tego numeru naszej
gazety.
Wszystkie szczegółowe informacje,
dotyczące przebiegu sesji, zawarte są na
stronie internetowej Gminy w BIP (pliki audio stanowiące protokół z opisywanych sesji zamieszczane są niezwłocznie
– www.bip.tarnowo-podgorne.pl). Kolejna sesja Rady Gminy przewidziana jest
na 23 stycznia. Wszystkich Państwa serdecznie na nią zapraszam!

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ policja

Spotkania
ze społeczeństwem

K

omisariat Policji w Tarnowie Podgórnym Rewir Dzielnicowych w Baranowie wraz ze Strażą Gminną przypomina, iż organizowane są spotkania z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne w każdy pierwszy czwartek
miesiąca w godz. 12.00 – 14.00 oraz 18.00 – 20.00. w siedzibie Rewiru Dzielnicowych Baranowo przy ul. Budowlanych
1. Celem spotkań jest omówienie, występujących problemów
i zagrożeń w miejscu zamieszkania i podjęciu wspólnych działań w celu ograniczenia występowania zjawisk kryminogennych i poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt z dzielnicowym dla danego rejonu służbowego tj.
·	st. sierż. Daniel Kamiński tel. 786 936 081 – Przeźmierowo, Wysogotowo,
·	asp. Daniel Ryczek tel.786 936 076 – Baranowo, Chyby,
Swadzim,
·	mł.asp. Agata Komin tel. 786 936 075 – Tarnowo Podgórne, Góra, Kokoszczyn
·	sierż. szt. Narcin Piasek tel. 516 903 455 – Sierosław, Lusówko, Jankowice, Ceradz Kościelny, Rumianek,
·	sierż. sztab. Damian Michniewski tel. 786 936 077 – Batorowo, Otowo, Lusowo, Sady.
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk

Aplikacja
„MOJA KOMENDA”

M

oja Komenda to mobilna wyszukiwarka dzielnicowych, jest ona bardzo łatwa w obsłudze. Pozwala jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego
dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres żeby ustalić, który
funkcjonariusz odpowiada za dany rejon. Aplikacja ta umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego na terenie całej Polski. Dzielnicowego można wyszukać również po imieniu i nazwisku. Aplikacja „Moja Komenda” zawiera również bazę
teleadresową wszystkich komend, komisariatów, posterunków
oraz rewirów dzielnicowych w Polsce.
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk

Krajowa mapa zagrożeń
bezpieczeństwa

K

rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każda
osoba może skorzystać z mapy wchodząc na stronę internetową www.policja.pl. Jest bardzo prosta w obsłudze, wystarczy
wybrać miejsce na mapie oraz rodzaj zagrożenia np. nieprawidłowe parkowanie itp. Wszystkie zgłoszenia są anonimowe
i nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Każde zgłoszenie jest zawsze weryfikowane przez Policję. Pamiętajmy że
w przypadkach, które wymagają natychmiastowej interwencji
Policji niezwłocznie powinniśmy dzwonić pod numery alarmowe tj. 112 lub 997.
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk

Wyłudzenia pieniędzy
na wnuczka i policjanta

K

olejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami
na „Wnuczka i Policjanta” które nadal są popularne.
Sprawcy, podszywając się pod kogoś z rodziny, dzwonią najczęściej do osób starszych – seniorów, najczęściej o archaicznych imionach, wyszukując danych w książkach telefonicznych.
Przypomnijmy, iż Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy
nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiegokolwiek powodu.
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym apeluje:
· w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy natychmiast
informować Policję pod nr 112, 997 lub Komisariat Policji
w Tarnowie Podgórnym tel. 61 84 148 60.
· nigdy nie wręczać pieniędzy obcej osobie,
· nie dzwonić na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego,
· zadzwonić do bliskich i potwierdzić, czy to faktycznie oni
dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy.
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk
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~ wspomnienie

Trzy kartony wspomnień o Przeźmierowie

B

yłem pewien, że moja nieobecność jako autora piszącego w tej
rubryce będzie miała charakter
nieodwracalny. Żyłka felietonisty pojawiła się u mnie nagle, trwała nieprzerwanie przez ponad 4 lata i zgasła w taki
sam sposób jak powstała. Fakt przerwania snucia wspomnień zaistniał nie
z wypalenia czy dlatego bym chciał się
uwolnić od kłopotliwej prezentacji retrospekcji na tematy związane z historią
mego ukochanego Przeźmierowa.
Miałem nadzieję, że pałeczka sztafety wspomnień przejęta zostanie przez
innych. Z drugiej strony nie mogłem
oprzeć się wrażeniu, że moje wspomnienia, jeśli chodzi o formę lub treść,
mogły przejeść się czytelnikom, gdyż
specyfika ich prezentacji, którą najlepiej
charakteryzuje rozrzewnienie podlane
sentymentalnym sosem nie wszystkim
przypada do gustu. To oczywiste, mimo
niezwykle budujących głosów czytelników, którym doskwiera brak tego rodzaju narracji w naszym miesięczniku.
I mimo że może nie powinienem znowu
zaczynać wspominek na tych łamach,
bo nie wchodzi się ponoć dwa razy do
tej samej rzeki, to przecież… ja nigdy
z niej nie wyszedłem! Przeżycia i towarzyszące im nieodłącznie wspomnienia,
mimo oczywistej konotacji z przeszłością niosą przecież ze sobą jasne przesłanie na przyszłość. Podpowiadają jak
żyć, by być w zgodzie z tym kim byli
i skąd wywodzili się nasi przodkowie.
Nie do przecenienia jest też uświadomienie sobie ogromu zmian jakie w czasie tych zaledwie kilkudziesięciu lat
nastąpiły w naszym życiu. Taka nostalgiczna konstatacją dopadła mnie podczas porządkowania moich zbiorów
związanych z historią Przeźmierowa.
Wraz z nią pojawiła się tęsknota za tym,
by raz jeszcze przelać na papier wrażenia związane z ich przeglądaniem. Trzy
kartonowe pudła różnych dokumentów,
pożółkłych zdjęć i przedmiotów związanych z historią naszej miejscowości.
Nie wszystkie będące moją własnością!
Lwia część jest w posiadaniu mojej rodziny od pokoleń, ale są i takie, które
trafiły do mnie właśnie dzięki aktywności w tej rubryce naszej gazety.
O najcenniejszych z tych pierwszych
wielokrotnie już pisałem. Wśród tych
nabytych resztki nazistowskiego afisza,
jaki wisiał w Przeźmierowie na ścianie
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nieistniejącego kiosku przegradzającego
ul. Rynkową na początku lat czterdziestych podczas tragicznego czasu okupacji. Jest i wrzucone do mojej skrzynki
pocztowej przez anonimowego ofiarodawcę zdjęcie samolotu ukrytego wśród
leśnych drzew w okolicach dzisiejszego cmentarza. Ta fotografia wywarła
na mnie szczególne wrażenie. Zrobiona zapewne przez Niemców, bo na odwrocie ma w rogu ołówkiem naniesiono
napis: Posen Lawitz. Moje ustalenia na
temat niemieckiej mistyfikacji, polegającej na zorganizowaniu fałszywego lotniska udającego Ławicę były tyleż sen-

Najcenniejszy jest
medal 50-lecia
kapłaństwa księdza
prałata
Jana Szkopka
sacyjne, co niewiarygodne. Opowieści
świadków tych wydarzeń nie pozostawiały wprawdzie cienia wątpliwości co
do prawdziwości podanych faktów, niemniej nie znalazły one jednoznacznego
odzwierciedlenia w badaniach naukowych. A tu proszę – jak na zamówienie
– cenna fotografia na potwierdzenie! Są
i pojedyncze pamiątki po państwie Głogowskich, po panu Stefanie Wiśniewskim oraz Stanisławie Kanikowskim.
No i te rodzinne, najcenniejsze: zdjęcia i dokumenty, w których Przeźmierowo odmieniane jest przez wszystkie
przypadki. Poczesne miejsce w tej kolekcji zajmują też przedmioty związane
z życiem religijnym mieszkańców naszej miejscowości. Jest ich trochę, lecz
dla mnie najcenniejszym jest pokaźny
medal 50-lecia kapłaństwa księdza prałata Jana Szkopka. Ilekroć trzymam go
w rękach przypomina mi się Jego mądre,
mówiące wszystko spojrzenie... Myślę
też o takich pamiątkach, których zdobycie było już niemal pewne, a jednak
szansę wejścia w ich posiadanie straciłem bezpowrotnie. Stało się to głównie
przez moją opieszałość i brak determinacji. Dotyczy to zwłaszcza papiero-

wych pozostałości z okupacyjnej piekarni, jaka funkcjonowała w prywatnym
domu na ul. Wiosny Ludów. W końcu
lat siedemdziesiątych lub na początku osiemdziesiątych podczas remontu
domu, w którym się ona znajdowała, na
strychu właściciele znaleźli wiele dokumentów z epoki z wykazem przydziału
mąki, arkuszami kartek na chleb itp. Zanim zdołałem zareagować właściciele
zmarli, a papiery poszły z dymem. Do
dziś nie mogę sobie tego darować! Podobna zaprzepaszczona okazja zdarzyła
się niedawno.
Pewien mieszkaniec Kiekrza wyjawił
mi, że posiada wiele dokumentów związanych z przedwojenną działalnością
szkoły w Krzyżownikach, w których
nazwa Przeźmierowo pojawia się często. To właśnie do Krzyżownik chodziły nasze dzieci do szkoły powszechnej
długo przed i krótko po II wojnie. Niestety i w tym przypadku okazało się jak
trafne jest powiedzenie, żeby kuć żelazo póki gorące, bo dokumenty bezpowrotnie przepadły wraz z nagłą chorobą ich posiadacza. Wspomniane żelazo
przywodzi mi na myśl następną okazję,
która przeszła mi koło nosa. Tym razem
dotyczyła ona pozostałości po kolejce wąskotorowej, jaka łączyła Folwark
z poznańską Wolą. Jej fragmenty wydobyte zostały w Przeźmierowie podczas
drążenia fundamentów przy rozbudowie
domu na ul. Folwarcznej. Zanim do nich
dotarłem, trafiły w całości na złom. To
wyjątkowo przykra sprawa, gdyż z tematem tej kolejki nieudanie zmierzyłem
się już po raz drugi. Wcześniej przegapiłem wykopanie jednego z wagoników
składu na ul. Dolina, którego połowa podobno przez wiele lat wystawała sobie
jak gdyby nigdy nic z mułu Przeźmierki.
Według słów właściciela znaleziska wagonik, przynajmniej jeśli chodzi o metalowe elementy, był kompletny. Mimo
złożenia oferty różnym państwowym
instytucjom właściciel długo nie mógł
się go pozbyć i ostatecznie ten zabytek
trafił do prywatnego zbieracza eksponatów z tej dziedziny. Szkoda, że o tym
nie wiedziałem, choć to tylko dwie ulice
dalej! Całe szczęście, że chociaż kawałek szyny z tej „drogi żelaznej” w domu
mam! Każdy człowiek, każda rzecz ma
swoją historię! Podchodźmy do niej
z pietyzmem!
~ Grzegorz Leonhard

~ informacje

POselskie wieści

N

Drodzy Czytelnicy Sąsiadki,

iebawem na biurko Prezydenta zostanie złożony projekt zmian w Kodeksie Wyborczym. W toku prac
komisji udało się wyperswadować przedstawicielom partii rządzącej negatywne skutki wielu wprowadzanych zmian. Pod
presją opinii społecznej wycofano między innymi likwidację
głosowania korespondencyjnego, co uderzało przede wszystkim w osoby niepełnosprawne.
Wycofano się z tego pomysłu,
mimo, że wielu przedstawicieli
partii rządzącej dopatrywało się
możliwości fałszerstw wyborczych związanych z tą metodą

głosowania (mimo, że nie były
poparte dowodami).
Pozostaje jednak kilka spornych kwestii, co do których eksperci mają wątpliwości natury
konstytucyjnej. Chodzi między
innymi o upartyjnienie administracji wyborczej, przejęcie kontroli nad Państwową Komisją
Wyborczą przez sejmową większość, odejście od standardów
międzynarodowych dotyczących
bezstronnego nadzoru i organizacji wolnych wyborów – co formułowała Komisja Wenecka.
Kodeks Wyborczy budzi więc
wciąż wiele wątpliwości i kontrowersji. Decyzja wobec przyszłości tego dokumentu należy

do Prezydenta Andrzeja Dudy,
i podjęcia decyzji o podpisie
bądź wecie prezydenckim.
Wraz z początkiem stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o utworzeniu
w Poznaniu swojego biura. Cieszę się z tej decyzji. Do biura
może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego
prawa. Nowy punkt przyjęć zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Poznania.

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Jak to zrobić, żeby nie było nudno?

W

styczny przypada data wielkiego święta, opartego
na relacjach rodzinnych i międzypokoleniowych.
Dzień radości dla Babć, Dziadków, wnucząt, rodzin i wspólnot społecznych. W przedszkolach i szkołach czekają na Was wspaniałe, wzruszające spotkania poprzedzone
pracochłonnymi i entuzjastycznymi przygotowaniami, i te kameralne, równie ważne, w domowym zaciszu.
Rozmawiając z Seniorami, w których rodzinach nie zawsze
są wnuczęta, usłyszałam, że bycie Babcią i Dziadkiem to „stan
umysłu i serca”, że można nawiązać serdeczną relację międzypokoleniową, dzielić się swoim czasem, zainteresowaniami, pasjami, wiedzą, czasami też drożdżówkę i herbatę, pomagać sobie nawzajem z osobami, nawet gdy nie jesteśmy
spokrewnieni. O tym aspekcie będziemy również mówić, i na
nim budować, w tworzonej w Jankowicach Szkole SuperBabci i SuperDziadka.
Wnukom można wiele dać, ale najważniejszym darem jest
wspólnie spędzany czas. To on pozwala budować więź i poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, bo jest blisko osoba, dla której jesteśmy ważni. Wspólny czas, ale jak to
zrobić, żeby nie było nudno?
Nasza propozycja to: Wspólne wykonanie książeczki, opisanie i zilustrowanie wspomnienia, przygody z młodości
Babci, Dziadka lub wspólne wymyślenie
opowieści, bajki.
Potrzebne będą: białe lub kolorowe
kartki, zszywacz lub dziurkacz i kolorowa nitka, wstążka lub sznurek, kredki
i długopis. Opcjonalnie: grubsza kartka
do zrobienia okładki, kolorowy papier,
zdjęcia, wycinki z gazet i klej.

Wykonanie: Łączymy kartki, liczby stron w zależności od potrzeb i wyobraźni. Nadajemy tytuł książce i wpisujemy autorów.
Teraz najprzyjemniejsze – wspólnie rozpoczynamy prace nad
wypełnianiem stron tekstem i ilustracjami. W zależności od tego
w jakim wieku są wnuki, możemy podzielić się pracami, lub pracować na zmianę: raz Senior pisze, a dziecko robi ilustracje i na
odwrót. Wspieraj swojego wnuka w wymyślaniu i podejmowaniu
prób pisania liter, jeżeli jeszcze tego nie potrafi. Chwalcie się nawzajem, śmiejcie się i dajcie się ponieść wyobraźni.
Historie Babć i Dziadków opowiadane wnukom są bardzo
atrakcyjne, ukazują świat, którego dzisiaj już możemy nie doświadczyć, a co najważniejsze, z perspektywy i przez pryzmat
Waszych doświadczeń.
Na rynku wydawniczym pojawiają się pozycje, które zachęcają do takich podróży w czasie i pomagają budować skarbiec
wiedzy o Babci i Dziadku. „Zapiski babci. Wspomnienia dla
moich wnuków” i „Zapiski dziadka. Wspomnienia dla moich
wnuków” Wydawnictwa Zakamarki. Te książki między innymi są nagrodami dla zespołów międzypokoleniowych, które
prześlą zdjęcia wykonanych przez siebie prac na adres: seniorzy@tarnowo-podgorne.pl do 15 lutego.
Dziękujemy Wydawnictwu Zakamarki, za zasponsorowanie nagród i zapraszamy do przesyłania
fotografii, a najbardziej do wspólnej
międzypokoleniowej, kreatywnej
zabawy!
~ Ewa Jańczak
Tarnowskie Centrum
Aktywności Senioralnej
Grafika www.artful-kids.com
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~ stowarzyszenia

Świadomi dojrzali

F

undacja Trifolium w 2018 roku będzie realizować projekt stworzony z myślą o potrzebach Seniorów Gminy
Tarnowo Podgórne „Świadomi dojrzali”.
Współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech różnych obszarach tematycznych:
1. Manipulacje sprzedażowe – czym są i jak się przed
nimi bronić
27 stycznia, godz. 10.00 – 13.00
Seniorzy są grupą społeczną najbardziej narażoną na wszelkie techniki manipulacyjne, mające na celu chęć wyłudzenia pieniędzy na produkty, które nie są potrzebne i które na
wolnym rynku występują w zdecydowanie niższych cenach.
Stosowane przez sprzedawców techniki powodują, że osoby
poddawane manipulacji ulegają jej, by przez wiele miesięcy
a czasami nawet lat, ponosić smutne konsekwencje impulsywnie podjętej decyzji zakupowej.
Celem planowanych warsztatów jest pokazać mechanizm
technik manipulacyjnych i wyposażenie słuchaczy w wiedzę,
jak się przed nimi bronić, by nie stać się ofiarami naciągaczy.

2. Sztuka korzystania z dobrodziejstw współczesnej cyfryzacji – cyfrowy świat seniora?
3 lutego, godz. 10 .00 – 13.00
Przeprowadzone warsztaty mają wskazać seniorom zarówno na zalety jak i zagrożenia wynikające z cyfryzacji społecznej. Chcemy pokazać jak można ułatwić sobie życie używając
elektronicznych płatności czy zamawiając wyjątkowo ciężkie
zakupy spożywcze z powszechnie dostępnych sieci. Pojawiające się coraz liczniejsze, darmowe aplikacje w smartfonach
ułatwiają życie: pozwalają zapoznać się z wiadomościami
z kraju i ze świata, pograć w gry oczekując w kolejce, sprawdzić poziom smogu przed wyjściem na spacer, kurs walut,
czas w innej szerokości geograficznej, połączenia komunikacji miejskiej w dowolnym mieście oraz odpowiedzieć na wiele

Harcerska służba

H
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arcerstwo to przede wszystkim służba. Nie tylko człowiekowi, ale także Ojczyźnie. A pielęgnowanie pamięci o bohaterach to jedna ze składowych tej służby.
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innych potrzeb jak na przykład słuchanie ulubionej muzyki.
Możliwości jest wiele i mając na uwadze mnogość aplikacji
odpowiemy na potrzebę, której nie byłyśmy w stanie przewidzieć w fazie tworzenia projektu.
3. „Ekonomia kurs dla początkujących” czyli jak świadomie oceniać wydarzenia w kraju na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej
9 lutego, godz. 17.00 – 20.00
Ostatni blok szkoleniowy dotyczy obszaru, który pozwoli zrozumieć podstawowe zasady towarzyszące gospodarce
wolnorynkowej. Seniorzy to grupa, która przez większość życia funkcjonowała w ramach gospodarki zarządzanej centralnie. W ramach nabywanej wiedzy w trakcie szkolnej edukacji
przedmioty ekonomiczne zawierały odmienne treści od obecnych. Naszą rolą jest pokazać na przykład czy budżet państwa
może zarabiać, kim jest urzędnik państwowy, jak funkcjonują
jednostki gospodarcze i co je różni, co się dzieje z podatkami,
po co jest rząd? Czy lepiej żeby interweniował czy pozostawił
gospodarkę samą sobie czyli na czym polega liberalizm?
Tak jak brzmi tytuł przekażemy wiedzę w sposób miły, łatwy i przyjemny. Ekonomia może być ciekawa i pasjonująca.
Udowodnimy to na zajęciach
Warunki uczestnictwa
Każde spotkania planowane są dla grupy ok 15 osób, zajęcia
będą odbywać się w małej salce w świetlicy w Baranowie ul
Spokojna 2B. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 10 zł.
Płatne na miejscu lub na konto fundacji wskazane na stronie
www.fundacjatrifolium.org.pl
W ramach spotkania dla każdego uczestnika przewidziany
jest słodki poczęstunek z kawą i/lub herbatą
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rezerwację telefoniczną pod nr 781 021 607.
Zapraszamy!
~ Anna Łoszczyńska Fundacja Trifolium
Harcerze lusówieckiego zastępu ZENIT 16 PDH uczestniczyli w obchodach 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość odbyła się 29 grudnia. Harcerze trzymali
wartę przy pomniku i grobie Generała Dowbora Muśnickiego
na cmentarzu w Lusowie, a na grobach Powstańców Wielkopolskich zapalili znicze.
Natomiast 7 stycznia w świetlicy wiejskiej w Lusówku odbyło się spotkanie opłatkowe 1 Lusówieckiej Drużyny Harcerek i lusówkieckiego zastępu ZENIT 16 Poznańskiej Drużyny
Harcerzy. Dziewczęta przygotowały poczęstunek. Spotkanie
harcerze zaczęli modlitwą i czytaniem Pisma Świętego. Później dzielono się opłatkiem i składano świąteczne i noworoczne życzenia. Nie zabrakło prezentów. Tradycją jest, że upominki są przygotowywane dla drużyn, a nie poszczególnych
osób. Dziewczęta dostały narzędzia, których będą używały
przy budowaniu obozu. A prezent „PCVki” dla chłopaków
dziewczyny wykonały własnoręcznie. Spotkanie w kręgu zakończyło opłatek drużyn.
~ Tomasz Gurbada
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka

~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie

R

ok 2017 zakończyliśmy 29
grudnia, uczestnicząc w uroczystościach upamiętniających
99. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, która odbyła się w Lusowie. Nasze bractwo w minionym roku aktywnie włączało się w organizowanie świąt
państwowych oraz brało udział w różnorakich wydarzeniach na terenie gminy.
Ważnym dla ruchu brackiego wydarzeniem ubiegłego roku było odsłonięcie
w Poznaniu pomnika Brata Kurkowego
– pierwszego w Polsce!
W roku 2018, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia, zorganizujemy strzelanie upamiętniające zwycięskie
Powstanie Wielkopolskie
– w ten sposób pragniemy
uhonorować wszystkich
powstańców. Rok 2018,
zgodnie z tradycją, Kurkowe Bractwo Strzeleckie
powitało w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym
głośną salwą armatnią.
2 stycznia 2018 roku
zmarła nasza siostra Danuta Leitgeber.
Danusia z pewnością nie należała do anonimowych członków naszej braci kurkowej. Zaangażowana, oddana ideom brackim, odpowiedzialna, sumienna, a przy

tym dobra koleżanka. Budząca duży szacunek. Autorytet dla wielu. Bóg – Honor – Ojczyzna oraz Ćwicz oko i dłonie
w Ojczyzny obronie – te hasła dla siostry
Danuty były fundamentalnymi zasadami,
którymi kierowała się w życiu. Za zasługi uhonorowana została Orderem Zasługi
– Krzyżem Oficerskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Orderem
Zasłużony „Złoty” dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym oraz Medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Przez 15 lat Danusia była tytanem
pracy dla dobra Bractwa, przygotowywanie biesiad było dla Niej jak
strzelanie z karabinu i pistoletu: „strzelała” pysznymi wyrobami, plackami, atmosferą, gościnnością – ku
chwale Bractwa. Pamiętajmy, tak naprawdę osoba nigdy nie umiera, wspomnienia i nasze otwarte
serca zatrzymują ją przy nas.
Pogrzeb siostry Danusi odbył się 5 stycznia na cmentarzu w Tarnowie Podgórnym.
Cześć jej pamięci!
Terminarz imprez KBS Tarnowo
Podgórne na rok 2018r
14 stycznia – strzelanie dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ósmy Orszak Trzech Króli
– my też tam byliśmy

T

radycyjnie ulicami Poznania po
raz ósmy przeszedł Orszak Trzech
Króli. Monarchowie wraz ze świtą ruszyli z Placu Wolności do Stajenki na Starym Rynku. W marszu uczestniczyło tysiące osób, szczególnie dużo
rodzin z dziećmi. Zaopatrzeni w korony
i śpiewniki podążyli za Kacprem, Melchiorem i Baltazarem powitać Dzieciątko. Na trasie przemarszu pojawiły się
diabły i anioły w scenkach ilustrowanych
muzyką, postacie świętych oraz Herod.
Śpiewając kolędy orszak dotarł do stajenki, gdzie królowie oddali pokłon Jezusowi. W tym roku orszakowi towarzyszyła zbiórka pieniędzy na dwa cele:
na pomoc dla rodzin w ogarniętej wojną
Syrii oraz na codzienne funkcjonowanie czterech jadłodajni CARITAS, któ-

... z potrzeby serca ...

re każdego dnia rozdają ciepły posiłek
. Fundacja „Otoczmy Troską Życie” po
raz siódmy wspierała Poznański Orszak:
poprzez wolontariat i finansowo. Pozyskaliśmy do współpracy Chór parafialny
„ANTONIUS” z Przeźmierowa pod dyrekcją Jagody Jaskólskiej, który zachwycił pięknym wykonaniem kolęd na sce-

14 stycznia – strzelanie o tarczę św.
Sebastiana, msza św. i opłatek,
10 marca – strzelanie z okazji Dnia
Kobiet + raut,
14 kwietnia – Bal Królewski
3 maja – strzelanie 3-majowe.
3 czerwca – strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego KBS Tarnowo Podg
8 września – strzelanie o tytuł Króla
Żniwnego KBS Tarnowo Podg.
11 listopada – XIII Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe
24 listopada – strzelanie o Przechodni
Puchar Prezesa ZKBS RP
29 grudnia – strzelanie upamiętniające Powstanie Wielkopolskie
Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk
nie głównej na Starym Rynku. Natomiast
wśród aktorów naszą Gminę reprezentowała postać Maryi i Biskupa Jordana.
Młodzież oraz harcerze lusówieckiego Zastępu „ZENIT”, należącego do 16
PDH im. Gen. Józefa Bema, rozdawali
śpiewniki i korony oraz kwestowali na
rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie zaangażowali się w organizację ósmej edycji Orszaku Trzech Króli.
~ Violetta Ciesielska - Wiceprezes Fundacji „Otoczmy Troska Życie

Chór parafialny ANTONIUS na scenie głównej Orszaku
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Spotkanie wigilijne

N

asze Świąteczne Spotkanie rozpoczęliśmy 20 grudnia o 17.00. Przybyli na nie zaproszeni goście, rodzice i opiekunowie z naszymi uczestnikami, członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Warsztatu. Spotkanie
rozpoczęła Wanda Koralewska, Prezes Stowarzyszenia, która
powitała gości: Wójta Tarnowa Podgórnego Tadeusza Czajkę,
Wójta Rokietnicy Bartosza Derecha, Sekretarz Gminy Rokietnica Danutę Potrawiak, Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica Adama Piocha i Radną Gminy Rokietnica Elżbietę
Brzeźniak, Sołtysa Baranowa Mieczysława Paczkowskiego
oraz Leszka Borowiaka – Przyjaciela ROKTARU, Właściciela Firmy BOR-BUS, a także rodziców i uczestników. Na-

stępnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia jasełek „Dzisiaj
w Betlejem”, w którym główne role grali uczestnicy Warsztatu. Występ bogaty był w indywidualne role, solowy śpiew Pio-

tra Iwańskiego i Elżbiety Wiśniewskiej, we wspólne śpiewanie kolęd. Na scenie pojawiły się Aniołki, Pasterze, Królowie
oraz Święta Rodzina w przepięknych strojach i z wielką tremą.
Występ udał się bardzo dobrze, doszły do nas słowa uznania
i wzruszenia z publiczności, za co w imieniu naszych artystów
bardzo dziękujemy.
Po przedstawieniu Prezes złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia, aby te zbliżające się Święta były rodzinne i pełne
życzliwości. Następnie głos zabrali: Wójt Tarnowa Podgórnego oraz Wójt Rokietnicy, który wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Rokietnica, przekazał prezent dla całego warsztatu – materiały plastyczne. Do życzeń dołączył się
także Sołtys Baranowa. Następnie przyszedł czas na kosztowanie pysznych potraw, jakie przygotowali uczestnicy z Pracowni Gospodarstwa Domowego oraz ciast, które upiekły na
tę uroczystość mamy naszych uczestników i członkowie Stowarzyszenia (dziękujemy!). Składamy serdecznie podziękowania dla tych osób, które przyniosły owoce oraz inne słodkości. Przygotowane prezenty, które sponsorowała Polska Sieć
Drogerii Vica i Stowarzyszenie, wręczała Kierownik Warsztatu. Aby otrzymać prezent należało odśpiewać wybraną kolędę.
Wykonania były oryginalne, piękne i chwytające za serce, aż
niektórym łza zakręciła się w oku.
Rodzice także otrzymali ręcznie wykonane niespodzianki.
Upominki z rąk Pani Prezes otrzymali również pracownicy
Warsztatu, którzy wspólnie zaśpiewali kolędę. Leszek Borowiak po raz kolejny wcielił się w rolę Gwiazdora i ufundował prezenty dla naszych uczestników Warsztatu, wręczając je
osobiście. Podczas spotkania nie zabrakło również wspólnego
kolędowania.
~ Joanna Flachmańska, WTZ ROKTAR

ROKTAR na IX Charytatywnym
Balu Sołtysów w Rokietnicy

W

święto Trzech Króli, 6 stycznia, po raz IX odbył
się Bal Sołtysów, z którego dochód przeznaczony
jest na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Baranowie zostali zaproszeni na otwarcie
Balu. Zgodnie z tradycją tego dnia przybyli jako Trzej Królowie. Wspólnie zaśpiewano kolędę „Mędrcy świata”. W dowód wdzięczności za okazane serce i hojność nasi uczestnicy
wręczyli podziękowania wszystkim biorącym udział w balu.
Następnie uczestnik WTZ Krzysztof, zachęcając wszystkich
do dobrej zabawy zaśpiewał dwa utwory: „Pytasz mnie” A.
Rosiewicza oraz „Pokolenia” zespołu Kombii.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za udział w aukcjach obrazów
wykonanych przez naszych podopiecznych. Mamy nadzieję,
że ozdobią domy i biura, przynosząc satysfakcję z dobrze zainwestowanych złotówek. Dziękujemy sponsorom, organizatorom i biorącym udział w balu za okazaną życzliwość oraz
serce, składamy wyrazy uznania.
~ Wanda Koralewska, Prezes Stowarzyszenia
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Prosimy o wsparcie nas przekazując 1% podatku na działania na rzecz osób niepełnosprawnych KRS 0000316203
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR

~ stowarzyszenia

Kończymy semestr zimowy 2017/18

P

ożegnaliśmy rok 2017, powitaliśmy, każdy z nas na swój
sposób, rok 2018. Zarząd UTW dołącza się do wszystkich noworocznych życzeń. Niech się spełnią, jeśli nie
wszystkie, to przynajmniej w większości.
Do ferii zimowych niespełna miesiąc (przerwa w zajęciach:
12 – 23 lutego), póki co pracujemy intensywnie na zajęciach
w poszczególnych sekcjach i uczestniczymy w wykładach.
Najbliższe to:
- 24 stycznia: Prof. UAM dr hab. Karol Kacprzak – Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Jak nie zwariować i żyć zdrowo.

w biurze (pierwsze zgłoszenia były już
w grudniu ubiegłego roku).
Spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń, wszystkiego najlepszego!
~ Maria Zgoła
Projekt współfinansowany przez
Gminę Tarnowo Podgórne” do UTW
- 28 lutego: Dr hab. Adam Szymaniak – Eutanazja
Jak co roku wzięliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy: zbieraliśmy pieniądze podczas marszu z kijami i na stoisku Wędrującej Książki. Dziękujemy słuchaczom,
którzy włączyli się do współpracy i pomocy.
Już w trzy wtorkowe wieczory ze świetlicy w Lusówku
w stronę Jeziora popłynęły dźwięki przepięknych operowych
arii. Wcześniej wysłuchaliśmy słów, wprowadzających nas
w fascynujący świat muzy Melpomene. Liczymy na większą
frekwencję. Planujemy wspólny wyjazd do opery. Miłośników
tej muzyki (nie musisz należeć do UTW, wiek nie ma znaczenia) zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Lusówku w pierwsze wtorki miesiąca na 18.00
Jest nas coraz więcej. Ponad sto osób uczestniczyło w grudniowym spotkaniu opłatkowym. Rozpoczęło się ono jasełkami „Cicha Noc” w uroczym wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Lusówku. Młodym aktorom i nauczycielkom,
które przygotowały przedstawienie, należą się słowa uznania i podziękowania. Był opłatek, życzenia Wójta Tadeusza
Czajki, wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie akordeonu (dziękujemy panu Walerianowi!) i długie, serdeczne
rozmowy przy kawie i przygotowanych na tę okazję delicjach.
Dziękujemy miłym gościom i tym, którzy znaleźli czas i przyszli kolędować Małemu. Liczymy na to, że w przyszłym roku
spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wycieczką
do Gruzji, organizujemy drugi wyjazd w październiku. Pierwszeństwo mają osoby z listy rezerwowej. Informacje w biurze.
W piątek, 2 lutego, w godz. 19.00 – 2.00, w świetlicy wiejskiej w Lusowie bawimy się na balu karnawałowym. Karnawał krótki, liczba uczestników zabawy ograniczona, lista
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Wielkopolscy Seniorzy to ludzie uważni i odważni
Co czeka starszych mieszkańców Wielkopolski w 2018 roku? O planach samorządu województwa wobec seniorów,
Agnieszka Maciejewska rozmawia z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzeną Wodzińską.
Seniorzy województwa wielkopolskiego mieszkają w 230 gminach
i miastach (na prawach powiatu) regionu. Stanowią oni 25,7% całej populacji liczącej 3,47 mln mieszkańców. W niedalekiej perspektywie
liczba osób, które osiągną wiek emerytalny jeszcze się zwiększy. Od kilku
lat widoczne jest nasilenie działań dla
tej grupy – dziś to już konieczność?
Społeczeństwo Europy, Polski jak
i Wielkopolski, starzeje się. W ostatnim
półwieczu dokonały się istotne zmiany
w strukturze ludności świata. Prognoza
ludności Wielkopolski na rok 2020 przewiduje 3 475 707 osób, w tym ludność
w wieku poprodukcyjnym wyniesie 715
037, co stanowić będzie 20,57 %. Dynamiczne zmiany w strukturze ludności
Polski, w tym również Wielkopolski, niosą ze sobą duże wyzwania dla polityki
senioralnej w regionie.
Jestem przekonana, że należy działać w taki sposób, aby jak najdłużej
utrzymać ludzi starszych w aktywności
i w dobrym zdrowiu, aby byli niezależni,
bo daje to gwarancję, iż będą wsparciem
dla młodego pokolenia, które przy małym przyroście naturalnym będzie mniej
liczebne.
Seniorzy, są jednym z głównych adresatów działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie
polityki społecznej, a rady seniorów to
przedstawiciele grona ekspertów w zakresie kreowania polityki senioralnej
w samorządach lokalnych. Rady są
stosunkowo nową formą pozwalającą
mieszkańcom być aktywnymi członkami swojej społeczności. Ich powstanie
jest odpowiedzią na realne potrzeby
osób starszych w zakresie uczestnictwa
w życiu publicznym. Obecnie w Wielkopolsce Rady Seniorów działają w 31.
gminach. Nie jest to procent wysoki.
Nie jest to nawet jedna trzecia. Ruch
rozwija się powoli. Czy potwierdza
pani, że Seniorom trzeba pozwolić
działać?
Wielkopolscy Seniorzy to ludzie uważni – dostrzegający problemy każdego
człowieka i odważni – bo szukają rozwiązań i działają aktywnie. Wielkopolscy Seniorzy to potencjał doświadczeń
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Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa Wielkopolskiego i dr Anna
Jakrzewska-Sawińska podczas I Wielkopolskiego Forum Rad Seniorów
i radości życia. Potrafią nie tylko zmieniać swoją aktywnością świat na lepsze,
ale także się dobrze bawić i korzystać
z życia.
Z mojej własnej perspektywy stanowią
wzór dla ludzi takich jak ja: którzy jeszcze nie są, ale za moment będą seniorami. Patrząc na aktywnych seniorów, często liderów w swoich społecznościach
lokalnych wiem, że ten kolejny etap życia może być ciekawy i spędzony w doborowym towarzystwie
Jednostki samorządu np. gminy biorą sprawy w swoje ręce - w Tarnowie
Podgórnym jest już Rada Seniorów,
napisano politykę senioralną do 2020
roku, rusza gminne centrum senioralne. Czyli, jeśli się chce, to można. Jak
zachęcić tych, którzy jeszcze nie zauważyli seniorów w swojej okolicy?
Sprawy ludzi w starszym wieku są coraz bardziej dostrzegane tak w skali krajowej jak i przez organy samorządowe.
Jako Samorząd Województwa wielokrotnie zachęcamy samorządy gminne i powiatowe do podejmowania interdyscyplinarnych działań w ramach lokalnej
polityki senioralnej ponieważ prowadzenie mądrej prewencyjnej polityki wobec i dla osób starszych stanowić będzie
gwarancję dobrej jakości życia mieszkańców Wielkopolski.
Wielokrotnie uczestniczę w spotkaniach mających na celu zaktywizowanie

osób starszych, wymianę międzypokoleniową lub poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz wielkopolskich
seniorów. Przy okazji takich spotkań
zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami bądź dobrymi praktykami ponieważ liczę, iż jakiś samorządowiec lub inna osoba „przeszczepi”
pomysł, który już się sprawdził do swojej
społeczności lokalnej. Ponadto skarbnicą takich dobrych praktyk jest prowadzony na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego portal www.
brawosenior.pl, z którego treści każdy, kto ma chęci zrobienia czegoś wartościowego dla osób w starszym wieku
może czerpać.
Już ubiegły rok był bardzo pro-seniorski w naszym regionie, w taki zauważalny sposób. Zacznijmy to podsumowanie od Wiosennej Szkoły
Wielkopolskich Rad Seniorów w Rokosowie. Trzy dni spotkań m.in. o polityce senioralnej i budowaniu lokalnych
strategii. Warsztaty kompetencyjne
m.in. z wystąpień publicznych, komunikacji, negocjacji oraz budowania
zespołu i pracy projektowej. No i pojawiła się inicjatywa stworzenia Porozumienia Wielkopolskich Rad Seniorów. Czyli będzie ciąg dalszy?
Nie wyobrażam sobie, żeby mogło
być inaczej! Pomysł I Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów był
strzałem w dziesiątkę! Miałam ogromną przyjemność i zaszczyt osobiście
brać udział w jej zajęciach, uczestnicząc przy tym w jakże ważnych rozmowach z przedstawicielami Rad Seniorów
z Wielkopolski. Edukacja ustawiczna,
wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów – to tylko niektóre
z istotnych celów, jakie wyznaczyliśmy
sobie organizując I Wiosenną Szkołę
Wielkopolskich Rad Seniorów.
Uważam, że tylko kontynuacja podjętych w ubiegłym roku działań w tym
zakresie przyniesie zamierzone skutki.
Tak więc, już dziś planujemy organizację II edycji Szkoły, na którą zapraszamy
przedstawicieli Rady Seniorów z Tarnowa Podgórnego.

~ seniorzy
W listopadzie w Poznaniu odbyło się Pierwsze Forum Gminnych/
Miejskich Rad Seniorów województwa Wielkopolskiego. Tam omawiano
wiele ciekawych tematów związanych
z działaniami Rad, ze szczególnym
ukierunkowaniem na komunikację
między Radami. Jednym z rozwiązań
jest utworzona e–platforma edukacyjna „Moodle”, dzięki której zgodnie z przyjętymi założeniami, staje
się ona bankiem wiedzy przydatnej
członkom Rad. Co seniorzy zyskają
poprzez tę platformę?
E-platforma stanowi miejsce przechowywania materiałów dydaktycznych przeznaczonych do udostępniania.
Spełnia funkcję w doskonaleniu wiedzy
i umiejętności seniorów, tworząc bank
wiedzy dostępny dla uprawnionych użytkowników – póki co członków Rad Seniorów z województwa wielkopolskiego,
a z czasem także studentów wielkopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Planujemy, aby bazę e-platformy stanowiły wykłady, prezentacje, publikacje,
fotografie i inne materiały dydaktyczne
z różnego rodzaju seminariów, konferencji dotyczących problematyki senioralnej.
Z nowości – wiemy, że ruszyły przygotowania do Parady Seniorów Wielkopolski. Co jeszcze samorząd województwa planuje?
Zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, w tym z Gminy Tarnowo
Podgórne do składania ofert w ramach
ogłaszanych przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego otwartych konkursów
ofert na dofinansowanie projektów adresowanych do osób starszych. Czekamy
na projekty innowacyjne, atrakcyjne, ciekawe, międzypokoleniowe których bezpośrednim adresatem będą seniorzy lub
osoby z ich otoczenia, np. opiekunowie.
Ponadto przygotowujemy się do IX
edycji Targów Viva Seniorzy! Targi
to przestrzeń, w której osoby dojrzałe i starsze mogą zapoznać się z szeroką gamą produktów i usług oraz oferowanych przez firmy komercyjne, zadbać
o zdrowie i urodę czy zapoznać się z nowymi technologiami. Zachęcam organizacje pozarządowe z terenu gminy
Tarnowo Podgórne do skorzystania
z bezpłatnego (finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego) stoiska targowego.
Pracujemy nad realizacją kolejnych
pomysłów, o czym będziemy na bieżąco

informować. Jesteśmy otwarci na nowe
inicjatywy zgłaszane przez Seniorów,
czy to bezpośrednio do mnie, czy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu.
Zarząd Województwa nagradza
też liderów wielkopolskich działających na rzecz osób starszych, promując tym samym seniorów, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością
społeczną. Przed nami kolejna edycja
nagród, wręczenie na targach Viva
Seniorzy – warto pokazać swoich lokalnych seniorów-liderów?
Oczywiście, że tak! Coraz więcej
Wielkopolan w wieku emerytalnym jest
aktywnych społecznie. Dostrzegamy
i chcemy nagradzać osoby, które bezinteresownie działają na rzecz innych
oraz angażują się w różnorodne działania prospołeczne. Pierwsza edycja
konkursu koncentrowała się wokół promowania seniorów, którzy wyróżniają
się szczególną aktywnością społeczną,
a także zwrócenie uwagi samorządom
powiatowym na ważne przedsięwzięcia,
które są udziałem seniorów. Chciałabym w tym miejscu szczególnie wymienić trzech Wielkopolan, którzy zdobyli
tytuł Viva! Wielkopolski Senior: dr Anna
Jakrzewska-Sawińska – Wielkopolanka
zaangażowana w pomoc osobom terminalnie chorym, Maria Serafin – Wielkopolanka, rozwijająca ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Stanisław
Krakus – Wielkopolanin, który swoją
pasją do kolarstwa zaraża młodsze koleżanki i kolegów.
Co ważne, są możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecz-

nych związanych z osobami starszymi.
Urząd bardzo do tego zachęca…
Taką możliwość daje Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Szansę na dofinansowanie mają
projekty poprawiające dostęp do usług
opiekuńczych i asystenckich, projekty
zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych. W ramach projektów przewidujemy utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych,
które wraz z swoim opiekunem będą
miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, którego najważniejszym elementem będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych.
Zachęcam również Gminę Tarnowo
Podgórne do napisania, a następnie złożenia wniosku na ww. konkurs.
To jaki będzie wg Pani ten rok dla
wielkopolskich seniorów?
Jestem przekonana, że Rok 2018, będzie się składał z samych przyjaznych
dni dla wielkopolskich seniorów. Mam
nadzieję, że zarówno w świadomości samorządowców jak i wszystkich Wielkopolan Senior będzie osobą, która winna
zajmować najwyższe miejsce w rodzinie i zawsze należy ją traktować godnie i z szacunkiem, nie tylko z uwagi na
wiek ale właśnie mając na względzie jej
doświadczenia, osiągnięcia życiowe czy
zajmowaną pozycję w społeczności.
Musimy pamiętać, że osoby starsze
przypominają nam, że można żyć inaczej, spokojniej, harmonijnie i daleko od
pędu życia. Dlaczego? Bo mają świadomość, co w życiu jest najważniejsze.
~ Agnieszka Maciejewska TCAS

Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów Rokosowo 2017
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Skazani na przyzwoitość...
Skazani na przyzwoitość czyli wezwani nie tylko do miłości bezwarunkowej,
ale postawieni w sytuacji nieustannej
wędrówki pod prąd. Podobnej do szukania perły upuszczonej na ziemię. Szukania pośród napierającej plątaniny
spieszących się nóg, nieraz brutalnych
i bezwzględnych, a nieraz tylko nie dość
uważnych. Nóg goniących w przeciwną
stronę. Bo tłum zmierza na zewnątrz, w stronę sukcesów mierzonych dochodami, stanowiskami. Napędzany nieustanną rywalizacją, osobistą wygraną.
Bliscy osób niepełnosprawnych wędrują w głąb siebie, by
tam na nowo zrozumieć sens człowieczeństwa. Swojego i osoby niepełnosprawnej. Zmierzyć się z demonami stereotypów
i uprzedzeń. Dogadać się z ułomną ludzką kondycją. Zmuszeni są do przyspieszonego kursu tego, co Ortega y Gaset nazywa „doczłowieczaniem”. Kursu stawania się człowiekiem
w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Bez udawania, grania nie swoich ról. Warunkiem doczłowieczenia jest „zgoda
na tragedię”. Dotyczy to wszystkich ludzi, tyle, że rodzice
i bliscy osób niepełnosprawnych mają mniej szans na wymiganie się od tego najważniejszego z naszych życiowych zadań.
Spotkanie z osobą niepełnosprawną intelektualnie to spotkanie z kimś, kto funkcjonuje głównie w oparciu o, starszy ewolucyjnie, mózg emocjonalny. Z kimś, czyje zachowanie regulowane jest przede wszystkim przez intuicję. Kogo mądrość
jest mądrością świata roślin, które same z siebie wiedzą kiedy
rozpocząć i kiedy zakończyć proces wegetacji. Jest mądrością
ptaków znających najlepsze trasy przylotów i odlotów, zwierząt wiedzących co i kiedy jeść, ile zapasów zgromadzić na
zimę, kiedy zasnąć, hibernować. Taka osoba wie czy jesteśmy
wobec niej i samych siebie uczciwi. Czy jesteśmy prawdziwi.
Jedyną drogą prowadzącą do ich i naszego szczęścia jest „dobrowolne wejście w tragedię”.
Na czym ona polega w przypadku rodziców i bliskich osób
niepełnosprawnych? Na życzliwym wobec siebie, a zarazem
uczciwym pod względem poznawczym, zmierzeniu się z: zawiedzionymi własnymi oczekiwaniami, marzeniami, nadzie-
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jami, szansami; traktowaniem dziecka jako elementu służącego podniesieniu własnej samooceny; atawistycznym lękiem
jaki wszyscy odczuwamy wobec „inności”, ponieważ mogła
ona być sygnałem zagrożenia.
Psycholodzy wypowiadają się jednoznacznie: potrafimy kochać innych o tyle o ile jesteśmy zdolni kochać samych siebie.
Kochać miłością mądrą i odpowiedzialną, na którą składają
się: wiedza, troska, szacunek i odpowiedzialność. Trzeba zacząć od rzetelnej wiedzy na temat tego kim jesteśmy, kim są
nasi bliscy niepełnosprawni. Paradoksalna teoria zmiany głosi, że zmieniamy się dopiero wtedy, gdy staniemy się sobą.
Nie możemy się zmienić stosując wobec siebie przemoc, jaką
jest zaprzeczanie temu, kim jesteśmy, temu co czujemy.
Dwa błędy w myśleniu utrudniają realną pomoc osobom
niepełnosprawnym i ich bliskim. „Zaciskanie zębów”, odkładanie dbania o siebie „na lepsze czasy” oraz niewiara we własne możliwości. Osoby niepełnosprawne, niczym najwrażliwsze sejsmografy, odbierają zaciśnięte zęby, umęczone barki,
śmiech przez łzy. Rodzi to w nich niepokój, blokuje wykorzystanie tych możliwości które mają.
A co z brakiem Twoich możliwości? „Wystarczy ci to
co masz”. Opowiada o tym starotestamentowa historia Gedeona. Bóg polecił wieśniakowi Gedeonowi, młócącemu cepem
zboże na klepisku, pokonanie armii wroga liczącej 135 tysięcy
żołnierzy. Pomysł wydał się Gedeonowi tak dziwaczny, że
trzeba było dwukrotnie posyłać do niego anioła, żeby posłuchał wezwania. Gedeon zebrał 32 tysiące żołnierzy. Mimo to
Bóg powiedział: „masz za dużo ludzi”. I kazał odesłać tych,
którzy się boją. Zostało tylko 10 tysięcy. Ale Bóg nadal uważał,
że „tych ludzi ciągle jest za dużo”. Kazał odesłać wszystkich
nie dość uważnych, zapewniając Gedeona: „na pewno zwyciężysz”. Zostało 300 żołnierzy przeciwko 135 tysiącom przeciwników. „Wystarczy ci to, co masz” powiedział Bóg. Gedeon
podzielił swoich trzystu żołnierzy na trzy grupy. Każdemu dał
róg oraz dzban, w którym była schowana świecąca pochodnia. Koło północy otoczyli obóz nieprzyjaciół. Później wszyscy
razem zatrąbili na rogach, rozbili dzbany i zawołali: „Miecz
Jehowy i Gedeona!” Wrogowie obudzili się, lecz nie wiedzieli, co się stało. Bardzo się przerazili i zaczęli uciekać. Dzięki
temu Izraelici mogli ich pokonać. Wystarczyło im to co mieli.
Kiedy zostali sami odważni i uważni, dzięki kreatywności,
pomysłowości zwyciężyli.
Wszystko czego potrzebujesz jest w Tobie!
Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska mówi
afrykańskie przysłowie. Tym bardziej do wychowania dziecka
specjalnej troski. Podobno „wszystkie dzieci są nasze”...
~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
Skrót wykładu wygłoszonego w ramach cyklu spotkań wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami organizowanych przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON.
Tarnowo Podgórne, 13.12.2017r.

~ porady

Sufit napinany

D

ekoracyjne Powłoki Sufitowe to innowacyjny przełom w technologii sufitów podwieszanych. Ultra-lekkie powłoki „szyte na miarę” budzą ogromne zainteresowanie.
Co to jest sufit napinany?
Sufit napinany to nowoczesny rodzaj sufitu podwieszanego.
Składa się jedynie z dwóch elementów: profilu mocowanego
na ścianach oraz rozpiętej między nimi specjalnej membrany (folii). Membrana może być naciągnięta zarówno na sufit
jak i na ścianę. Takie rozwiązanie sprawia, że sufity napinane
otwierają przed nami nowe – niedostępne do tej pory możliwości w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz. Można
je stosować we wszystkich typach pomieszczeń - od łazienek, kuchni, pokoi, przez biura, gabinety, restauracje, lokale
użytkowe, baseny, po wielkie hale. Jedynym ograniczeniem
jest wyobraźnia. Sufit napinany to dowolny wachlarz kolorów, kształtów i wzorów. Prostota tego rozwiązania sprawia,
że sufit napinany jest tańszy i szybszy w realizacji niż tradycyjny sufit podwieszany. Szereg dodatkowych zalet sprawia,
że żadne inne rozwiązanie nie może konkurować z membranami napinanymi. Nowoczesne i estetyczne sufity napinane
podwyższą standard Twojego wnętrza, to efektowny sposób
na wpuszczenie do wnętrz powiewu nowoczesności i estetyki
a także ogromnych możliwości aranżacyjnych.
Sufit napinany to coraz częściej wybierana alternatywa dla
sufitów podwieszanych. W odróżnieniu od nich pozwala na
pełną dowolność aranżacji: od klasycznych rozwiązań po najbardziej fantazyjne wzory i kształty a także sufity wielopoziomowe. Również dużym atutem jest czas –taki sufit montowany jest w jeden dzień.
Wykorzystywany jako element dekoracyjny daje elegancję
i stwarza nową przestrzeń. Jest idealnie gładki, odporny na odkształcenia. Stosując sufit napinany możemy w jednej chwili
zmienić wnętrze podnosząc komfort użytkowania. Każdy sufit
może mieć swój niepowtarzalny kształt : płaski, owalny, łukowy, kolisty, przestrzenny, łamany czy wielopoziomowy oraz
dowolny kolor lub dowolny nadruk 3D.
Sufity napinane to nowoczesne i ekonomiczne wykończenie
każdego rodzaju wnętrza. Doskonale sprawdzają się zarówno
w pomieszczeniach mieszkalnych jak i lokalach użyteczności
publicznej. Innowacyjna technologia umożliwia nadanie każdemu wnętrzu unikatowego i niepowtarzalnego wyglądu. Nowatorski system montażu sprawia, że poza walorami estetycznymi mogą też pełnić funkcję ochronną np. przed zalaniem,
ponieważ wytrzymują ciężar ok 120 litrów na 1 m2. Cena

w połączeniu z szeroką paletą możliwości aranżacji wnętrz to
powody, dla których sufity napinane są coraz częściej wybierane jako doskonałe wykończenie każdego wnętrza. Dotyczy
to zarówno nowych budynków, jak i tych remontowanych.
Przy zastosowaniu struktury lustrzanej może powiększać
optycznie niewielkie pomieszczenia, dając wrażenie lustra
i przestrzeni. Jeśli zastosujemy folię z efektem lustrzanym nawet w małym mieszkaniu stworzymy wrażenie powiększenia
przestrzeni. Sufity te równie dobrze sprawdzą się w wysokich
pomieszczeniach wewnątrz kamienic – nie tylko przykryją
biegnące pod sufitem instalacje, ale także obniżą stropy, by
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną, stanowią bowiem warstwę termoizolacyjną. Membrany napinane zdecydowanie znajdują zastosowanie w renowacji wnętrz. Są doskonałym produktem, który rozwiązuje problemy techniczne
pęknięć i jednocześnie oferuje unikalny design, stając się perfekcyjnym rozwiązaniem estetycznym i praktycznym.
Membrany napinane z powodzeniem montowane są w halach targowych i produkcyjnych czy centrach handlowych. Co
więcej, spora powierzchnia pozwala na znacznie większą swobodę i stworzenie jeszcze bardziej niezwykłych realizacji, jak
na przykład instalacje 3D.
Czy można stosować sufity napinane w pokoju dziecięcym –
oczywiście, że tak, dla pokoju dziecięcego są całkowicie bezpieczne, jest to potwierdzone wnioskami sanepidu i certyfikatem pożarowym.
Kuchnia to nie tylko jeden z pokoi, to praktycznie miejsce
pracy, gdzie wszystko musi być wygodne i praktyczne. Więc
i sufit w kuchni musi być nie tylko piękny, ale i łatwy w pielęgnacji oraz trwały. Wszystkie te wymagania jak najlepiej
spełnia sufit napinany. Sufity napinane dla kuchni są bardzo
wygodne w użyciu, łatwo zmywalne, idealne w eksploatacji.
Sufit napinany najczęściej wybierany jest właśnie do kuchni, bo z łatwością można usunąć wszelkie tłuste zabrudzenia
po prostu przecierając je wilgotną szmatką z mikrofibry. Jeśli
zjawiły się bardziej poważne plamy, wtedy można skorzystać
z płynu do mycia naczyń, bez rozpuszczalników i sufit będzie
jak nowy.
Sufit napinany, dzięki technice montażu, pozwala także na
zastosowanie zróżnicowanego oświetlenia: tradycyjnych lamp
sufitowych, oświetlenia punktowego lub oświetlenia całej powierzchni sufitu na bazie pasów Led. Możliwe jest także zamontowanie na nim systemów wentylacyjnych lub nawiewowych.
Jedyne ograniczenie – nie można membrany napinanej stosować w nieogrzewanych pomieszczeniach, typu garaż lub
balkon. Membrana nie toleruje temperatury, poniżej +5 °C.
Więcej informacji na www.high-sufity.pl
~ na
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Domowe sposoby pomocne w walce z cellulitem

C

ellulit, zwany również skórką pomarańczową, to bardzo częsty problem, z którym spotykają się kobiety
niezależnie od masy ciała. Przyczyną jest brak ruchu
i nadmiar spożywanych kalorii. Kobiety w Afryce prawie nie
mają tego problemu. Po przeprowadzeniu się do Europy lub
Ameryki zmiana trybu życia powoduje, że cellulit pojawia się
u nich tak często jak u sąsiadek.
Jak możesz wspomóc walkę domowymi sposobami? Ciało
w miejscach objętych problemem należy intensywnie masować szczotką bądź ręką, podczas kąpieli, w czasie peelingu
i przy wmasowywaniu balsamu. Skóra powinna się rozgrzać,

zaczerwienić, co oznacza, że poprawiło się krążenie krwi,
z czym wiąże się przyśpieszenie metabolizmu w tym rejonie.
Kosmetyki przeciw cellulitowi sprzyjają zmniejszeniu objawów, uszczelnią naczynia krwionośnie, poprawiają napięcie
skóry. Niezależnie od składników aktywnych ich skuteczność
związana jest z masażem skóry.
Żeby cieszyć się ciałem bez cellulitu wprowadź również do
codziennych zajęć aktywność fizyczną, zastosuj zdrową i zbilansowaną dietę.
~ Agnieszka Stachowiak, Kosmetolog
www.twojezacisze.pl

Fitness Dog to wszechstronne treningi dla psów
(oparte na ćwiczeniach rehabilitacyjnych).

E

fekty regularnych ćwiczeń można zauważyć u swojego pupila ćwicząc już nawet raz w tygodniu! Główne
zalety zajęć Fitness Dog to wzmocnienie u psa mięśni szkieletowych, czyli odpowiedzialnych za poruszanie się
i utrzymanie prawidłowej postawy oraz nabycie większej
świadomości ciała.
U Fafika-kanapowca zmniejszy się dzięki temu ryzyko kontuzji np. w trakcie poślizgnięcia lub niefortunnego upadku z fotela. Mocne, elastyczne mięśnie uchronią stawy przed zwichnięciem oraz pozwolą w trakcie zdarzenia szybko i pewnie
znaleźć bezpieczną pozycję do lądowania. Dzięki fitnessowi
nasz pies nabierze prawdziwie kocich ruchów!!! Psia gimnastyka powinna też dotyczyć wszystkich jamników, niskopodłogowców i parówek, czyli psów dłuższych niż wyższych.
Ze względu na długość kręgosłupa są one mocno narażone
na dyskopatie, a gorset silnych mięśni grzbietu i kaloryfer na
brzuchu mogą skutecznie temu przeciwdziałać.
U psów bardzo aktywnych lub uprawiających psie sporty
(agility, dogfresbee i in.) oraz towarzyszących swojemu człowiekowi w bieganiu lub jeździe na rowerze, fitness pozwoli
lepiej reagować na zagrożenia środowiskowe np. za późno zauważoną dziurę lub przeszkodę. Opiekunowie psów ćwiczą-

cych donoszą często, że ich pupile rzadziej ranią opuszki łap.
Już nie tylko kocie ruchy, ale także lekkość baletnicy powoduje, że psy lepiej kontrolują obciążanie kończyn i stanąwszy na
ostrym przedmiocie reagują prawidłowo.
Żaden emeryt, także ten psi, nie marzy o zwyrodnieniach,
bólu i unieruchomieniu. Regularne ćwiczenia przedłużają
młodość! Dają energię i spowalniają schorzenia degeneracyjne. Dlatego świetnym kandydatem na zajęcia jest np. labrador
z lekką dysplazją bioder. Mocne mięśnie pośladków chronią te
stawy przed dalszymi zniszczeniami i pozwalają dłużej hasać
po świecie.
Pod względem psio-psychologicznym zajęcia Fitness Dog
to też nie taka kaszka z mleczkiem. Zwierzak stawiany jest co
chwilę przed nowymi wyzwaniami. Za pomocą metody małych kroczków i z wybitną pomocą zachęty (mniam!) pokonuje za każdym razem swoje wcześniejsze ograniczenia. Wchodzi wyżej, na górze stoi pewniej, nabiera zaufania do opiekuna
i do siebie oraz uczy się cwaniactwa... Po kilku zajęciach psiaki już bowiem wiedzą, które ćwiczenie lub sprzęt są łatwiejsze, co się mniej chwieje, gdzie smaczki przychodzą mniejszym nakładem sił i tam próbują kierować swoje kroki.
Generalnie zajęcia Fitness Dog to wielka frajda dla każdego. Dla osoby prowadzącej, bo praca ze zwierzętami to czysta przyjemność (chociaż trzeba często czyścić okulary...).
Dla opiekuna psa, ponieważ odkrywa w swoim pupilu rzeczy, o których nie miał pojęcia. Często Fafik nie umie nawet
komendy siad, a na zajęciach okazuje się mistrzem sztuczek.
Albo Mimi taka niby delkatna, a na piłkach śmiga jak stara
wyjadaczka. W obecnie zabieganym świecie to chwila relaksu, śmiechu i poczucia dobrze wykorzystanego czasu. Wreszcie same psy... Zajęcia są fajne - mówią to ogony, liźnięcia,
uśmiechnięte pyszczki i sprężysty krok od progu sali. Mówi
to wzrok skierowany na szafkę, w której trzymam smaczki:).
Kilka piłek, dysków, materacy i innego sprzętu, dużo cierpliwości, morze pomysłów i ogrom zapału sprawiają, że zwierzaki chętnie wracają i nikt nie chowa ogona pod siebie!
~ Anna Cybulska, zoofizjoterapeutka
www.rehabilitacjapsowikotow.com
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

P

rzegląd wydarzeń kulturalnych
w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym w 2017 roku.
Na początku 2018 roku warto podsumować dodatkową pracę Biblioteki,
przypomnieć ciekawe spotkania, zajęcia edukacyjne, pokazy multimedialne i inne związane z książką działania
z kulturalno-edukacyjnej pracy Biblioteki, zachęcające do kontaktu z literaturą w różnej formie przez cały rok.
Oczywiście wszyscy wiemy, że WARTO
CZYTAĆ, bo … CZYTANIE NIE SZKODZI (a przynajmniej nie ma takich informacji, żeby komuś zaszkodziło!). Na
pewno działa motywująco, inspirująco,
kształcąco, rozwijająco, pobudzająco
do nauki niezmiennie przez cały czas
w tak szybko zmieniającym się, otaczającym nas świecie. Poszerza intelektualnie, odkrywczo, zachęca do powiększania wiedzy przez całe życie. A także daje
przyjemność, rozrywkę, możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu. Długo można wymieniać zalety czytania
książek w różnej formie, w różnych
językach, na wszystkie interesujące tematy. Szczególnie od najmłodszych lat,
warto zaszczepić w dzieciach chęć do
kontaktu ze słowem pisanym.
W 2017 roku w naszej Bibliotece spotkać można było znanych autorów, pi-

sarzy, dziennikarzy, podróżników. Porozmawiać z nimi, zdobyć autografy,
poznać i poszerzyć swoją wiedzą na
różne tematy. Szczególnie dzieci, na początku swojej czytelniczej i edukacyjnej
drogi , miały możliwość spotkań z Agatą Widzowską i jej zabawami literackimi
(cykl spotkań zimowych), z Grzegorzem
Kasdepke – jednym z najpopularniejszych współczesnych autorów dla dzieci. Z Brazylii przyjechała Eliza Piotrowska – autorka, ilustratorka i tłumaczka
lubianych, chętnie czytanych książek
dla młodszych czytelników. Młodzież
mogła spotkać się z pisarką, pedagogiem, terapeutką, także autorką artykułów i porad do popularnych czasopism
młodzieżowych Ewą Nowak, a także ze
znanym podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem, który zabrał młodzież
w podróż multimedialną po Afryce. Na
nasze zaproszenie odwiedziły Bibliotekę, a więc i naszych czytelników, autorki nagradzane i wyróżniane za swoją twórczość: Joanna Olech i Roksana
Jędrzejewska-Wróbel. Książki tych autorek znają dzieci nie tylko w Polsce,
tłumaczone są na wiele języków. Cykl
spotkań dla dzieci zakończyliśmy zajęciami z autorką Magdaleną Zarębską.
Gościł również znany podróżnik,
dziennikarz, fotoreporter Jarosław Kret

i zabrał czytelników w podróż po Ziemi Świętej. Spotkanie połączone z pokazem multimedialnym zachęcało do
zwiedzania ciekawych zakątków świata.
Przez cały rok prowadziliśmy cykl zajęć edukacyjnych dla szkół, przedszkoli (także w Filiach Biblioteki). Mieszkańcy mogli zapoznać się też z historią
Gminy Tarnowo Podgórne, poznać autorów „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne” na wrześniowym spotkaniu w Bibliotece w Tarnowie Podgórnym. Warto
wiedzieć więcej o terenie na którym się
mieszka, a wszystkie tomy „Dziejów…”
dostępne są w Bibliotece w Tarnowie
Podgórnym i naszych Filiach w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie.
Tradycyjnie jak co roku, można było
spróbować swoich zdolności recytatorskich i autorskich, czytając razem
z nami „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w ramach Akcji Narodowe Czytanie.
Fotorelacja (poniżej) z bogatego przeglądu wydarzeń kulturalnych w minionym roku przybliżająca dodatkową, kulturalno-edukacyjną pracę Biblioteki.
Zapraszamy do kontaktu z książką
przez cały rok. Biblioteka Publiczna
w Tarnowie Podgórnym oraz Filie w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie.
~ I.B.

Grzegorz Kasdepke

Agata Widzowska

Eliza Piotrowska

Joanna Olech

Roksana Jędrzejewska-Wróbel

Magdalena Zarębska

Jarosław Kret

Arkady Paweł Fiedler

Ewa Nowak
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Bilety na Grupę MoCarta już w sprzedaży!

N

ajzabawniejszy kwartet smyczkowy w Polsce (a może
i w Europie), czyli Grupa MoCarta, wystąpi w Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 39 zł są
już w kasach GOK „SEZAM”.

Kabaretowy zespół powstał w 1995 roku. Tworzy go czwórka absolwentów Akademii Muzycznej – Filip Jaślar, Michał
Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk. Początkowo ich

krótkie muzyczne żarty nagrywane były dla telewizji Canal+,
jednak później artyści zdecydowali się także na występy przed
publicznością. Zaowocowało to regularnymi i trwającymi do
dziś koncertami, licznymi nagrodami, występami w radiu, telewizji i filmach. Choć Grupa MoCarta występuje jako „kwartet smyczkowy z kabaretowymi ambicjami” koncertuje również z klasycznym repertuarem, a także u boku takich artystów
jak Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Artur Andrus, Kayah, Andrzej Piaseczny, czy Czerwony Tulipan.
Najnowszy program kwartetu zobaczymy w sobotę, 24
lutego o godz. 20.30 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Bilety w cenie 39 zł (przedsprzedaż) rozchodzą się błyskawicznie. Można je kupować w miejscu imprezy (od wtorku do
piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20).
Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl. W dniu
występu cena biletu wzrośnie do 49 zł, o ile wszystkie nie zostaną wykupione wcześniej.
~ Jarek Krawczyk

Bajka o szczęściu dla najmłodszych

W

cyklu „Mama, tata, teatr i ja”
tym razem gościć będziemy
teatr TeatRyle. Zaprezentuje
on przedstawienie „Bajka o szczęściu”.
To ciepła opowieść o ubogim dziadku,
który w swojej chatce mieszka z tańczącą myszką, muzykalną świnką i śpiewającym kogucikiem. Pewnego dnia przychodzi do niego handlarz z nietypową
ofertą: w zamian za dobra materialne
chce zwierzątek. Oszołomiony propozycją dziadek ulega pokusie. Ma nadzieję,
że owa transakcja przysporzy mu więcej
szczęścia. Wymienia zwierzątka na pozornie magiczne rzeczy – fajkę, nożyk,
zegarek. Dopiero gdy zostaje sam, zdaje
sobie sprawę, jak wiele stracił.

„Bajka o szczęściu” jest pełną wzruszeń historią o przyjaźni i o tym, jak
często nie dostrzegamy w zwykłym,
codziennym życiu prawdziwego szczęścia. Jego twórcy – Mariola i Marcin
Ryl-Krystianowscy to doświadczeni aktorzy, absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej PWST w Białymstoku. Spekta-

kle dla dzieci tworzą wspólnie od 1995
roku, a na swoje przedstawienia zapraszają widzów w wieku od 3 do 103 lat.
Najbliższe spotkanie z teatrem dla
dzieci odbędzie się w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym w niedzielę,
21 stycznia o godz. 12.30. Bilety w cenie
10 zł (dzieci) i 1 zł (maksymalnie dwóch
opiekunów) można kupować w miejscu imprezy (od poniedziałku do piątku
w godz. 15-20 i bezpośrednio przed spektaklem), w siedzibie GOK „SEZAM”
(od poniedziałku do piątku w godz. 9-15)
i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od
wtorku do piątku w godz. 16-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl. 
~ Jarek Krawczyk

Senioritki z nowym spektaklem

D

ziałająca w GOK „SEZAM” grupa teatralna „Senioritki” w sobotę, 20 stycznia zaprezentuje swój najnowszy
spektakl. Komedia „Pan Tadeusz od kuchni” opowiadać będzie wydarzenia znane z mickiewiczowskiego Soplicowa
z perspektywy kucharek, pomocy kuchennych i klucznic.
Wielbicieli talentu podopiecznych Marioli Ryl-Krystianowskiej przybywa z każdym kolejnym spektaklem. Działająca od
2010 grupa zaprezentowała już 9 premierowych przedstawień:
„Noc Kolędowa” (2010), „Powróćmy jak za dawnych lat”
(2011), „Polska Wigilia” (2011), „Scenki i piosenki” (2012),
„Jasełka” (2012), „Życie to kabaret” (2013), „My z Przeźmierowa” (2014), „Na stronach kalendarza” (2015) i „A niech to
gęś kopnie” (2016). Dziesiąte przedstawienie będzie zatem
małym jubileuszem grupy. „Pan Tadeusz od kuchni” to szansa na nieco inne spojrzenie na klasyczne dzieło Adama Mic-
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kiewicza. Dawne potrawy i zwyczaje, stroje charakterystyczne dla epoki i komiczny talent aktorek teatru – to wszystko
zapowiada pełen humoru wieczór. Na spektakl zapraszamy
do Centrum Kultury Przeźmierowo w sobotę, 20 stycznia
o godz. 17. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

Afisz

~ gok
Kolędujemy z Lusowiakami

piątek, 19 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

„Pan Tadeusz od kuchni” - premiera grupy Senioritki
sobota, 20 stycznia godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny

Jazzowa Scena Sezamu: NSI Quartet

sobota, 20 stycznia godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

Mama, Tata, Teatr i ja: „Bajka o szczęściu” teatru TeatRyle
niedziela, 21 stycznia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: „Najlepszy”

niedziela, 21 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

„Bezsenna noc” - koncert Magdy Umer i Bogdana Hołowni
sobota, 27 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci: „Traktorek Florek”

niedziela, 28 stycznia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Koncert chóru Amici Canti

niedziela, 28 stycznia godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „I tak cię kocham”

niedziela, 28 stycznia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

The United States Army Europe Band i Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
sobota, 3 lutego godz. 17, hala OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Mama, Tata, Teatr i ja: „Baśń o grającym imbryku” Teatru Wariate
niedziela, 4 lutego godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

„Strauss Gala” - gala operetkowo-baletowa z solistami z Wiednia
niedziela, 4 lutego godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 35 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 11 lutego godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza (szczegóły w TarNowej Kulturze)
niedziela, 11 lutego godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Ferie stacjonarne GOK „SEZAM” i Bricks 4 Kidz

12-23.02 - Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Centrum Kultury Przeźmierowo

Szalone filmowe wtorki: „Potworna rodzinka” - projekcja dla dzieci
wtorek, 13 lutego godz. 17, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia
Bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.
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Świetne orkiestry wojskowe z Polski i z USA

W

przypadku tego koncertu dostateczną rekomendacją są same nazwy zespołów. W Tarnowie Podgórnym zagrają Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją majora Pawła Joksa oraz The United
States Army Europe Band & Chorus, którego liderem jest major Dwayne S. Milburn. Szykuje się wielkie wydarzenie!
Grający ok. 200 koncertów rocznie amerykański zespół
określany bywa skrótem USAEUR Band. Swoją siedzibę ma
w bazie wojskowej w niemieckim Sembach. Jego członkowie
nazywani są „ambasadorami amerykańskiej muzyki w Europie”. Wykonują muzykę marszową, ceremonialną, ale i jazz,
dixieland, klasyczną, a nawet rocka na instrumenty dęte.
Historia zespołu sięga roku 1940, a historia towarzyszącego mu chóru – 1963. Instrumentaliści USAEUR Band pełnią
misję wojskową w Europie, natomiast wokaliści zespołu nie
są zaangażowani w działania militarne. Odbywają za to intensywne ćwiczenia wokalne, taneczne i teatralne. Śmiało można
liczyć na niezwykłe show w ich wykonaniu.

Drugą z gwiazd koncertu będzie niezwykle utytułowana Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Zespół ten również
poszczycić się może długą historią – powstał w 1947 roku.
Obok muzyki wojskowej i marszowej wykonuje utwory niemal każdego gatunku muzycznego. Koncertował w Belgii,
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Danii,
Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, a nawet w Chinach. Co
oczywiste, uświetnia także liczne uroczystości patriotyczne
i państwowe w Polsce.
Orkiestrę tworzą profesjonalni muzycy, a Paweł Joks, który w naszej gminie jest znany przede wszystkim jako kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, prowadzi wojskowy zespół od 2001 roku.
Kunszt instrumentalistów i ich szerokie horyzonty muzyczne gwarantują niezwykłe wrażenia. Koncert będzie nie lada
gratką nie tylko dla fanów orkiestr wojskowych. Zapraszamy
w sobotę, 3 lutego o godz. 17 do hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

Strauss i soliści Opery Wiedeńskiej w Przeźmierowie

A

by usłyszeć porywające kompozycje mistrzów operetki w wykonaniu solistów Opery Wiedeńskiej nie trzeba jechać nad Dunaj.
Wystarczy wybrać się do Centrum Kultury Przeźmierowo, gdzie w niedzielę, 4
lutego odbędzie się gala operetkowo-baletowa.
Koncert zatytułowany „Strauss Gala”
to barwne dekoracje, efektowne kostiumy i zabawna reżyseria, która przeniesie publiczność do czasów cesarza Franciszka Józefa. Przede wszystkim jednak
będzie on niepowtarzalną okazją, by
usłyszeć na żywo znakomitych artystów. Zaśpiewa światowej sławy sopra-
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nistka Sabina Zapior, która wykona arie
z najpopularniejszych operetek i musicali. Obok niej na scenie staną sopranistka Volksoper – Melanie Wurzer, tenor
dorównujący głosem Pavarottiemu –
Bajram Lushaj oraz solista Wiedeńskiej
Staatsoper – Alejandro Pizzaro-Rodrigez. Akompaniować im będzie kwartet
„Wiener Frühlingsstimmen Ensemble”,
oczywiście z Wiednia.
Zatańczy „Strauss Ballett Company”
– grupa specjalizująca się w wykonawstwie i choreografii dzieł baletowych
epoki Straussów. Zespół pod kierownictwem artystycznym Marcina Rolczyńskeigo od lat zapraszany jest na naj-

większe sceny europejskie i światowe.
Tworzą go soliści wiodących polskich
teatrów, w tym Opery Poznańskiej.
Na niezwykły wieczór z muzyką i tańcem zapraszamy do Centrum Kultury
Przeźmierowo w niedzielę, 4 lutego
o godz. 17. Bilety w cenie 35 zł dostępne są w miejscu imprezy (od wtorku do
piątku w godz. 16-20), w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15) i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do
piątku w godz. 15-20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Nie tylko klasyczne śpiewanie

Z

aprzyjaźniony z Kołem Śpiewu
im. Feliksa Nowowiejskiego zespół „Amici Canti” z Buku zaśpiewa w Tarnowie Podgórnym. Grupa
działa od 1996 roku i oczarowuje publiczność nie tylko klasyką, ale i motywami współczesnymi i filmowymi.
Zespół jest jedną z najprężniej rozwijających się grup wokalnych w Wielkopolsce. Zdobył uznanie na wielu
konkursach ogólnopolskich i poza granicami kraju. Są wśród nich: Srebrny
Dyplom w kategorii chórów świeckich
na IV Ogólnopolskim Festiwalu „Ars
Liturgica” w Gnieźnie (w roku 2010),
zwycięski laur na Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej w poznańskiej
Farze (2011), Grand Prix na I Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie (2012),
Złote Pasmo i 1. miejsce w kategorii
chórów kameralnych na VII Ogólno-

polskim Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Chełmnie (2012) oraz Grand Prix
i Złote Pasmo na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Chojnicach
(2013). Zespół koncertował w wielu
polskich miastach i za granicą – w Holandii, Niemczech, Czechach. Bierze
udział w wielu projektach kulturalnych
w Wielkopolsce, wszędzie zdobywa
uznanie publiczności.
Dyrygentem zespołu jest Leszek Górka, absolwent Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest on zdobywcą I nagrody na
Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów
Chóralnych Poznań 2002, nagradzany
był wielokrotnie za kunszt dyrygencki
na ogólnopolskich konkursach chóralnych.
Tworzący zespół wokaliści to pasjonaci śpiewu, którzy nie boją się nowa-

torskiego podejścia do sztuki wokalnej. W repertuarze Amici Canti znaleźć
można dzieła religijne i świeckie, muzykę dawną i współczesną, utwory jazzowe i opracowania muzyki rozrywkowej.
Na ten ciekawy koncert zapraszamy
w niedzielę, 28 stycznia o godz. 18 do
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

Magiczny wieczór w Przeźmierowie

T

en koncert to pozycja obowiązkowa dla miłośników
poezji śpiewanej, ale i wielbicieli jazzu oraz słowa
w piosence. W sobotę, 27 stycznia w Centrum Kultury
Przeźmierowo wystąpi niezwykły duet: Magda Umer i Bogdan Hołownia.
To dwie bardzo silne osobowości. Ona jest nie tylko piosenkarką, ale i dziennikarką, reżyserką, scenarzystką i aktorką.
On współpracuje z czołowymi jazzmanami i wydaje solowe
płyty fortepianowe. Wspólnie opracowali utwory takich poetów jak Marian Hemar, Julian Tuwim, Ludwik Starski, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka. Wśród
kompozytorów ich repertuaru są m. in. Henryk Wars, Jerzy
Wasowski, Seweryn Krajewski, George Gershwin, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Efektem współpracy jest płyta „Bezsenna
noc”, a także wspólne, niezwykle ciekawe koncerty.
Magda Umer karierę zaczynała w studenckich kabaretach
pod koniec lat 60. Później występowała w filmach i teatrze,
reżyserowała sztuki teatralne, pisała książki. Najbardziej znana jest jednak jako wokalistka, specjalizująca się w poezji
śpiewanej. W 1972 roku ukazała się jej pierwsza płyta, zatytułowana po prostu „Magda Umer”. Wypełniły ją kompozycje napisane do tekstów współczesnych autorów oraz wiersz
Bolesława Leśmiana „Strój”. Następna płyta, o identycznym
tytule, ukazała się w 1986 roku i zawierała piosenki skomponowane przez Seweryna Krajewskiego do tekstów Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Edwarda Stachury, Juliana
Tuwima. Kolejne albumy: „Gdzie ty jesteś” (1995), nagrana wspólnie z Grzegorzem Turnauem, „Kołysanki utulanki”
(2003), „Noce i sny” (2010) , „Wciąż się na coś czeka” (2012)
i „Duety” (2015) zyskiwały grono gorących zwolenników. Nagrana w duecie z Bogdanem Hołownią „Bezsenna noc” jest
najnowszą pozycją w jej dyskografii.

Bogdan Hołownia koncertuje z takimi artystami jak Janusz
Muniak, Adam Kawończyk, Janusz Kozłowski i Józef Eliasz. Jest
laureatem Fryderyka w kategorii „Jazzowy Album Roku” za solową płytę fortepianową „Don’t Ask Why – piano solo”. Gościliśmy go niedawno na Jazzowej Scenie Sezamu, gdy grał w zespole amerykańskiej wokalistki Karen Edwards, wcześniej – w 2016
roku wystąpił w Tarnowie Podgórnym wraz ze Smoth Jazz Quintet, który prezentował kompozycje Seweryna Krajewskiego.
Na wspólny koncert dwójki niezwykłych artystów zapraszamy do Centrum Kultury w Przeźmierowie 27 stycznia o godz. 18. Bilety w cenie 40 zł do nabycia od 2 stycznia w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz. 16-20),
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15), w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 15-20) oraz
online w serwisie Bilety24.pl. 
~ Jarek Krawczyk
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Ferie? Warto spędzić je z GOK

O

śmiogodzinne zajęcia wypełnione ciekawymi programami przygotowanymi przez GOK „SEZAM”
i Bricks4Kidz, a finansowanymi z budżetu Gminy,
będą główną atrakcją zimowych ferii w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym i Centrum Kultury Przeźmierowo. Młodych kinomaniaków zapraszamy natomiast na „Szalone Filmowe Wtorki” – bezpłatne seanse Kina Zielone Oko.
FERIE STACJONARNE
Pierwszy turnus stacjonarnych ferii rozpocznie się 12 lutego, drugi – 19 lutego. Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
na dzieci w wieku od 5 do 12 lat czekać będzie moc atrakcji zarówno w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, jak
i w Centrum Kultury Przeźmierowo. W programie ferii znajdą
się rozwijające zajęcia z użyciem klocków Lego, komputerów
ze specjalnym oprogramowaniem, warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorki GOK „SEZAM” i wizyta na Tarnowskich Termach.
Całotygodniowy udział w feriach dla posiadaczy Karty
Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne kosztuje 350 zł (cena
regularna: 545 zł). Kwota ta obejmuje opiekę dwóch przeszkolonych i doświadczonych animatorów na każdą grupę
wiekową, wyżywienie (II śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje, słone i słodkie przekąski, owoce), materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, planszowe gry
i zabawy, wizytę w Tarnowskich Termach, warsztaty plastyczne, worek sportowy, dyplom i ubezpieczenie. Zapisywać się
można na stronie http://bit.ly/Rezerwuj_B4K, a odpowiedzi
na wszelkie dodatkowe pytania udzielane są pod adresem biuro@bricks4kidz.com i numerem telefonu 61 30 70 444. Poniżej prezentujemy 4 programy, które będą tematem przewodnim poszczególnych grup.

GALAXY – Star Wars (5-8 lat)
Ten program pozwoli w dzieciakach obudzić rycerzy Jedi
w świecie „Gwiezdnych wojen”. Będą one miały do odegrania
ważną misję, podczas której wykorzystać będą musiały wyjątkowe umiejętności i odwagę. „Niech Moc będzie z Wami!
Bądźcie gotowi bronić honoru i walczyć z ciemną stroną Mocy.
Dołącz do Rady Młodych Rycerzy Jedi i wspomóż ich budując
specjalne obiekty, pojazdy i urządzenia z klocków Lego. Wykorzystuj wszystkie możliwe materiały: od zwykłych klocków
po mechanizmy z zębatkami i silniczki. Wyobraźnia i kreatywność będą z Wami i pozwolą zatopić się w wyjątkowym
świecie bohaterów tego kultowego filmu, gdzie jasna strona
zawsze ostatecznie wygrywa z ciemną” – czytamy w opisie.

LEGO TRANSFORMERSI (5-8 lat)
Na tej półkolonii dzieci będą wykorzystywać kilka bardzo różnych zestawów klocków. Znajdą także wiele innych aktywności,
takich jak bingo, krzyżówki i motywy kultowych Transformersów. „Przygotuj się na budowanie i odkryj, jak możesz z tych
samych klocków zmienić zbudowany model w zupełnie coś innego! Będą to roboty, pojazdy i wiele innych. Rozpalą w Tobie
wewnętrznego inżyniera, gdy wykorzystując swoją wyobraźnię,
przekształcisz je w coś wyjątkowego” – zachęca opis.

KOMIKS KREATOR (9-12 lat)
Dla dzieci, które pamiętają komiks z bohaterami Marvela, Kaczorem Donaldem, Garfieldem lub polskie serie „Kajko i Kokosz” oraz „Tytus, Romek i A’Tomek”, ten program
może być wymarzonym. Pozwoli on na stworzenie własnego
komiksu! Dzieci zapoznają się w nim z historią tego gatunku i różnymi jego formami. Każdego dnia realizowany będzie
inny motyw przewodni, aby przedstawiona historia miała ciekawe zwroty akcji i wciągała czytelnika w stworzoną lekturę.
Dzięki funkcji łączenia ilustracji ze słowami, intuicyjne oprogramowanie Lego pomoże dzieciom w łatwy sposób tworzyć
historie z już istniejącej grafiki lub umożliwi przygotowanie
własnoręcznie wykonanej scenografii. Tworzenie komiksów
nigdy nie było tak proste!
MŁODY ROBOTYK (9-12 lat)
Ten program dedykowany jest wszystkim młodym pasjonatom robotyki. Pozwoli on projektować zaawansowane modele
robotów, z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni,
kół, osi i innych technicznych składników. Uczestnicy wcielą się w rolę saperów rozbrajających bomby, twórców gier
zręcznościowych, kierowców Formuły 1 lub dragestera. Każdy z uczestników będzie mógł zmienić się też w tresera swojego psa lub szalonego naukowca tworzącego własny kalkulator.
Wszystko to w oparciu o zestawy Lego Mindstorms i specjalne oprogramowanie.
Termin

Tarnowo Podgórne

Przeźmierowo

12.02-16.02

Galaxy - Star Wars
Komiks kreator

Lego Transformersi
Młody robotyk

Lego Transformersi

Galaxy - Star Wars

Młody robotyk

Komiks kreator

19.02-23.02

SZALONE FILMOWE WTORKI
Dla wszystkich młodych mieszkańców GOK „SEZAM”
przygotował na ferie dwa pokazy filmowe. Odbędą się one 13
lutego i 20 lutego o godz. 17 w Centrum Kultury Przeźmierowo. Podczas pierwszego seansu wyświetlimy film „Potworna
rodzinka”, a tydzień później będzie można zobaczyć „My Little Pony”. Wstęp na oba filmowe wieczory jest darmowy, obowiązują bezpłatne „wejściówki-pączusie” dostępne w kasach
GOK „SEZAM”. Dzięki nim nie tylko będzie można obejrzeć
film, ale i skorzystać ze słodkiego poczęstunku ufundowanego
przez sołtysów Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa.
~ Jarek Krawczyk
Zapraszamy także na zajęcia organizowane m.in. przez
szkoły, Tarnowskie Termy i Tenisowy Klub Sportowy KROS.
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Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Warsztaty i kiermasz świąteczny

W

Mikołajki, 6 grudnia, w Przedszkolu „Mali odkrywcy” w Baranowie odbyły się Warsztaty Świąteczne. Uczestniczyły w nich dzieci wraz z rodzi-

cami.
Nie zabrakło uśmiechu i dobrej zabawy. Rodzice i dzieci wspólnie tworzyli samodzielnie dekoracje świąteczne: powstały piękne stroiki na stół, ozdoby do zawieszenia oraz
bombki na choinkę. Wszyscy wykazywali się dużą pomysłowością i starannością. A atmosferę umilały kolędy i świąteczne piosenki.
Dzieci z grupy Jeżyków zaprezentowały swoim rodzicom
kilka piosenek zimowych. Nie obyło się bez gorących oklasków oraz wzruszeń.
Następnego dnia odbył się kiermasz, na którym można
było zakupić ozdoby.
~ Weronika Strugała

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

W Aniołkowie

Ś

więta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną magię. Dla wielu jest to okres spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń
i wspólnego kolędowania. Także w naszym przedszkolu nastał ten cudowny dla wszystkich czas. 19 grudnia nasze starszaki przygotowały świąteczne przedstawienie „W Aniołkowie”. Na auli, w bajkowej scenerii Aniołkowego miasteczka,
dzieci z grupy Jeżyków opowiedziały, jak Aniołki przygotowują się do świat, czego nie może zabraknąć na świątecznym
stole oraz choince.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele społeczności lokalnej: Rady Sołeckiej i Koła Seniorów Przeźmierowa. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć rodziców

małych artystów oraz naszych przedszkolaków. Na koniec
Dyrektor zaprosiła zgromadzonych gości do wspólnego kolędowania. Przy dźwiękach gitary oraz pianina wszyscy zaśpiewali najbardziej znane i lubiane kolędy, a później udali
się na poczęstunek. Goście mogli również nabyć upominek
oraz pyszne słodkości na Świątecznym Kiermaszu, zorganizowanym przez Radę Rodziców.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia, dzięki czemu
w naszym przedszkolu zapanował niepowtarzalny, magiczny
i świąteczny nastrój.


~ Agnieszka Włudyka-Wesołowska
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Żywa choinka i Mikołajki

T

radycyjnie 6 grudnia naszą szkołę zawsze odwiedza
Mikołaj. W tym roku mieliśmy też żywą choinkę,
która nawet ruszyła z Mikołajami i elfami w tany!
Kto nie wierzy, niech zajrzy na stronę internetową naszej
szkoły www.sp2tarnowopodgorne.pl i obejrzy zdjęcia oraz
filmiki. W auli szkoły wszystkie klasy ustawiły przepiękne
stoiska, udekorowane w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Wyposażyły je we własnoręcznie wykonane pierniki
i najróżniejsze piernikowe ciasta, gdzieniegdzie pojawiły
się też domki z piernika. Takiej różnorodności i bogactwa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

strojów oraz dekoracji i pomysłów jeszcze nigdy w naszej
szkole nie było. Uczniowie wspięli się na Himalaje swoich
możliwości!
Najpierw degustacji dokonały zerówki i klasy pierwsze,
a potem klasy starsze: siódme oraz drugie i trzecie gimnazjalne. Atmosferę świąt potęgowały piosenki, które rozlegały się z głośników. I to spowodowało, że nastrój zabawy przekształcił się spontanicznie z kiermaszu pierników
w mikołajkową dyskotekę. Wąż taneczny prowadzony
przez naszą jedyną w galaktyce, niepowtarzalną, żywą choinkę, przepłynął w pląsach przez całe piętro, zahaczając
o różne miejsca i pomieszczenia.
No, a potem to już był czysty – jak mówią, uczniowie –
SPONTAN.
Mikrofon trafił w ręce Michała Krzyżańskiego z IIIa, który
najpierw nieśmiało, tylko z choinką a potem z całym zespołem mikołajów, elfów i reniferów dał najbardziej czadowy
Koncert Mikołajkowy! Fragmenty piosenek w wykonaniu
naszych uczniów zostały umieszczone na stronie szkoły.
Pozostała część imprezy mikołajkowej odbyła się w sali
gimnastycznej pod hasłem „Turniej Mikołajkowy”, w którym brały udział drużyny mieszane, składające się z gimnazjalistów i maluchów. Po zakończeniu turnieju do sali
wkroczyły dwa Mikołaje, które obdarowały wszystkich
słodkimi upominkami.


Szlachetna Paczka
dla potrzebujących

J

uż po raz szósty nasza szkoła przygotowała paczkę dla wybranej rodziny. Odbyła się zbiórka produktów żywnościowych i pieniędzy na zakup niezbędnej odzieży i sprzętów
oraz wymarzonych zabawek. I znów szkolna społeczność stanęła na wysokości zadania – z listy rzeczy potrzebnych „NASZEJ” rodzinie kolejno skreślaliśmy poszczególne pozycje.
Samorząd szkolny zorganizował kiermasz świąteczny, na
którym rodzice kupowali stroiki i ozdoby świąteczne. Uzyskany dochód przeznaczyliśmy m.in. na buty dla dzieci i na pralkę automatyczną (musieliśmy uwzględnić jej gabaryty, ściśle
określone przez rodzinę, gdyż jedno z dzieci porusza się na
wózku). W szkolnej bibliotece spakowane zostały wszystkie
kartony z żywnością i przedmiotami z listy, będące marzeniami członków tej rodziny. Szlachetne Paczki opuściły naszą
szkołę 8 grudnia i zostały zawiezione do rodziny.
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

AFRYKA KAZIKA, nie taka dzika!

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Tarnowie Podgórnym, wzięli udział w spotkaniu autorskim z p. Łukaszem Wierzbickim - autorem
książek dla dzieci m.in. Afryka Kazika, Dziadek i niedźwiadek, Machiną przez Chiny i innych równie ciekawych pozycji.
Pan Łukasz w trakcie spotkania barwnie i wesoło opowiadał
o przygodach Kazimierza Nowaka, który rowerem, konno, łodzią oraz na wielbłądzie wędrował po kontynencie afrykańskim.
Opowiedział uczniom również o niedźwiedziu Wojtku,
który wraz z armią generała Andersa walczył o Monte Casino w czasie II wojny światowej.
Całemu spotkaniu przyświecało motto: Gdy ruszysz przed
siebie, na pewno spotka cię coś ciekawego… - autor książek
zachęcał do tego, abyśmy szukali przygód tam gdzie jesteśmy,
a w miarę swoich możliwości realizowali swoje dziecięce
marzenia.
Na koniec autor zapowiedział swoją najnowszą książkę
pt. Ocean to pikuś, która ma się ukazać już w marcu. Książka będzie opowiadała o Aleksandrze Dobie, który przepłynął
kajakiem Ocean Atlantycki.
Wszyscy uczniowie byli zachwyceni możliwością spotkania się z autorem książek dla dzieci, a podekscytowanie towarzyszyło przynajmniej do końca dnia! ~Anna Dudniczek

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Razem możemy
więcej!
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym, włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Dzięki wspólnemu działaniu kolejna rodzina otrzymała potrzebną pomoc. PACZKA to nie tylko wsparcie materialne, ale
również motywacja dla Rodziny do walki z codziennymi trudnościami
i informacja: „Jesteście dla nas ważni!”. Wielkie zaangażowanie całej społeczności szkolnej przyczyniło się do spełnienia wszystkich potrzeb i marzeń, wybranej przez nas rodziny – Pani Ireny i jej sześciorga
wnucząt. Dzięki doskonałej współpracy wychowawców klas, rodziców
i uczniów udało się przygotować świąteczne paczki.
Dodatkowo szkoła we współpracy z Radą Rodziców zorganizowała
również akcję pierniczkową z okazji Światowego Dnia Wolontariatu oraz
Kiermasz Świąteczny. Zebrane datki częściowo zostały przekazane na zakup dodatkowych artykułów dla rodziny. Na ręce wolontariuszy przekazaliśmy 54 pięknie zapakowane paczki, na widok których wszyscy zaniemówili ze wzruszenia. Wśród najpotrzebniejszych rzeczy znalazły się
m.in.: artykuły spożywcze i szkolne, środki czystości, odzież i obuwie,
zabawki oraz słodycze.
To sukces całej społeczności szkolnej, który zamierzamy powtórzyć
w przyszłym roku! Razem możemy więcej!

~ Anna Dudniczek
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Świetliczaki wspierają
świąteczny kiermasz

D

zieci, uczęszczające do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie
Podgórnym, nigdy nie próżnują! Oprócz realizowania
tematów tygodniowych, mnóstwa zabaw, tańców i prac plastycznych chętnie włączają się w różne akcje. W grudniu postanowiły zasilić szkolny kiermasz ręcznie wykonanymi bałwankami. Z czego takie cudeńka? Cała tajemnica kryje się
w zwykłych skarpetkach, ryżu i różnościach przyniesionych
z domu. Zapraszamy również do śledzenia na bieżąco naszych poczynań na Facebooku!
Kliknij i zobacz! Kraina Świetlików – świetlica SP nr 2
w Tarnowie Podgórnym.
~ KH

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Warsztaty w Gąsawie

M

łodzież klas VII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła
tegoroczny Adwent warsztatami kulturoznawczymi
w Gąsawie. 43-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyruszyła w podróż po wiedzę kulturoznawczą, dotyczącą obchodów Adwentu i Świat Bożego Narodzenia w Polsce i krajach
niemieckojęzycznych. Po dotarciu na miejsce w świątecznej atmosferze i odświętnej scenerii, młodzież wysłuchała prelekcji
na temat staropolskich i niemieckich obrzędów oraz zwyczajów
związanych z obchodami najradośniejszych świąt w roku, wykrawała pierniki, formowała bułeczki z przygotowanego wcześniej ciasta drożdżowego, robiła podłaźniczki – staropolski element dekoracyjny wigilijnego stołu, śpiewała kolędy w języku
polskim, niemieckim i angielskim oraz pod koniec pobytu wykonała ćwiczenia leksykalne związane z tematem przewodnim
warsztatów. Ostatnim punktem pobytu w Gąsawie był uroczysty
posiłek składający się z tradycyjnych wigilijnych potraw. Pełni

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

nowej kulturoznawczej wiedzy, emocji i wrażeń uczniowie powrócili w godzinach popołudniowych przed budynek szkoły.

~ Grażyna Kierzek

Nasze Asy z III klasy najlepsi w Gminie!

P

ięcioosobowa drużyna z klas III reprezentowała naszą
szkołę w konkursie matematycznym Asy z III klasy zorganizowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku. Julek Domański
z klasy III b, Maksymilian Pakuła z III c, Marcel Kaźmierczak
z III d, Nikodem Spychalski z III e oraz Adam Cieśla z III f
doskonale rozwiązali pięć zestawów zadań logicznego myślenia i pokonali swoich kolegów z Lusowa, Tarnowa Podgórnego
oraz Lusówka. Zdobyli pierwsze miejsce.
Chłopcy, serdecznie Wam gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i zorganizowanie konkursu.  opiekun koła matematycznego Matmistrz

~ Aleksandra Dutkiewicz
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Szkoła Podstawowa w Baranowie

Każdy gest, nawet najdrobniejszy,
zmienia czyjś świat

T

akich gestów zmieniających czyjś świat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie nie
szczędzą.
Akcję dzielenia się z innymi rozpoczęliśmy już w listopadzie
kramem z rogalami marcińskimi – wypiekami przygotowanymi
w domach. Nieco większe stoisko ze słodkościami otworzyliśmy 7 grudnia. Nie zabrakło na nim korzennych pierników, a nawet masła orzechowego, przyrządzonych przez nas w szkolnej
stołówce. Podczas kilkudniowego kiermaszu można było także zaopatrzyć się we własnoręcznie wykonane przez naszych
uczniów kartki i dekoracje świąteczne, wśród których pojawiły
się poszewki z reniferami, bombki, jeżyki, aniołki, koniki i inne
rozmaitości. Dzięki temu mogliśmy wraz z Radą Rodziców
ufundować prezenty kilkorgu dzieciom z naszej szkoły. Tak zrodziła się inicjatywa nazwana Szkolna Paczka od Serca.
Podobnie jak w ubiegłych latach przez cały grudzień zbieraliśmy też dary dla podopiecznych Domów Dziecka w Otorowie i Lipnicy. Z każdym dniem stos podarunków rósł aż do
rozmiarów, które mógł pomieścić tylko autobus. Tydzień przed
świętami wolontariusze naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie wybrali się z gwiazdkowymi prezentami
w gościnne progi domów prowadzonych przez siostry Urszulanki. To już 23 rok dzielenia się darami, ale też wspólnego śpiewania kolęd i składania sobie bożonarodzeniowych życzeń.

Nową inicjatywą podjętą przez naszych uczniów był udział
dwóch klas w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, w ramach której przygotowana została świąteczna pomoc dla samotnej starszej pani.
Wszystkim zaangażowanym oraz darczyńcom, a było ich naprawdę wielu, dziękujemy za pomoc i zmienianie na lepsze otaczającego nas świata.

~Samorząd uczniowski wraz z kołem wolontariatu

Szkoła Podstawowa w Baranowie

Niecodzienna lekcja empatii

W

ferworze przedświątecznych porządków i przygotowań uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie
nie zapomnieli o potrzebujących zwierzętach. Na terenie szkoły zorganizowana została zbiórka karmy. Zaangażowało się w nią bardzo wielu uczniów. Liczna grupa wzięła też
udział w wyjeździe do Schroniska dla Zwierząt w Pile, gdzie nie
tylko przekazaliśmy nasze dary, ale też wyprowadziliśmy psy
na spacer i spędziliśmy z nimi trochę czasu. Dziękujemy Radzie
Rodziców Szkoły Podstawowej w Baranowie za sfinansowanie
naszego przejazdu do Piły.

A tak o naszej wizycie napisała na swojej stronie Wolontariuszka ze Schroniska w Pile: „W dniu wczorajszym mieliśmy
w schronisku przemiłe odwiedziny. Grupa młodych ludzi ze
Szkoły Podstawowej w Baranowie wraz ze swoją nauczycielką postanowiła pokonać spory kawałek drogi i odwiedzić pilskie schronisko. Oprócz naprawdę ogromnej ilości darów dla
schroniskowych psów i kotów młodzież dodatkowo uszczęśliwiła psiaki zabierając je na spacer. Serce rosło, gdy obserwowałam z jakim zaangażowaniem, ochotą i wytrwałością młodzi ludzie niestrudzenie przemierzali ze zwierzakami okoliczne
ścieżki (zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa!). Na spacer wyszło kilkudziesięciu szczęściarzy. Cieszę się, że jako wolontariuszka, mogłam w tej wizycie uczestniczyć. Dziękujemy
Kochani i zapraszamy ponownie”.
A taki post ukazał się na stronie sklepu z artykułami dla zwierząt Fancik: „Serce rośnie, gdy widzi się tak cudownych młodych ludzi. My wiemy, że jest to dowód na długoterminowe
działania zachęcające do adopcji i wspierania psów ze schronisk. Liczymy, że w ślady młodzieży z Baranowa pójdą inni.
Zachęcamy - rozejrzyjcie się, może w waszej okolicy jest schronisko, które warto wesprzeć - zwłaszcza przed zimą. Dziękujemy za bardzo ważną lekcję”.
 ~ organizatorki zbiórki: Ewa Wojciechowska i Ewa Garasz
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

Opowieść Wigilijna (w języku autora!)

W

środę, 13 grudnia, w Szkole Podstawowej w Lusowie
odbył się wieczór wigilijny. Na tę długo przygotowywaną uroczystość gospodarze placówki – dyrektor,
nauczyciele i uczniowie – zaprosili ks. proboszcza dra Dariusza
Madejczyka, ks. Kanonika Ignacego Karge, przedstawicieli Gminy i rodziców uczniów do wspólnego przygotowywania się do
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Pierwszy świąteczny akcent czekał na gości jeszcze przed salą
gimnastyczną, będącą miejscem głównych uroczystości. Była to
możliwość zakupu przepięknych ozdób przygotowanych przez
uczniów i rodziców na warsztatach przedświątecznych. Dzieła
młodych artystów cieszyły się ogromnym powodzeniem, a kupujący mogli odczuwać radość nie tylko z ich posiadania, ale także
ze wsparcia ważnego dla naszej społeczności celu – cały bowiem
dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przeznaczony na zakup gier
i zabawek dla powstałej w nowym budynku świetlicy, gdzie czas
spędzają najmłodsi uczniowie szkoły.
Wchodzących do sali gimnastycznej gości witała łagodna
świąteczna muzyka i nastrojowy półmrok, panujący w pomieszczeniu pełnym choinek i dekoracji, dających wrażenie nocnego
nieba pełnego gwiazd.
Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klasy IIIc,
grając na flażoletach kolędę „Anioł pasterzom mówił”. Potem od-

było się przedstawienie, będące uczniowską interpretacją Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Wprowadziły nas do niego
dzieci z klasy III b, grając na cymbałkach We wish you a Merry
Christmas, a opowiedzianą w tekście historię (w języku autora!)
odegrała młodzież z klasy VII c.
Występy wzbudziły wiele refleksji i pozytywnych emocji, ale
także podziwu dla młodych artystów, którzy doskonale wywiązali się z niełatwych przecież zadań.
Po przedstawieniu głos zabrali: Dyrektor Aleksandra Kolendo, Ksiądz Proboszcz, reprezentant Gminy i Przewodnicząca
Rady Rodziców. Dzielili się z nami swoimi przemyśleniami, dotyczącymi przedstawienia i nadchodzących Świąt, składali podziękowania organizatorom uroczystości i serdeczne życzenia
świąteczne wszystkim zgromadzonym. Następnie razem z przedstawicielami uczniów i nauczycieli podzielili się opłatkiem.
Na zakończenie pojawił się Gwiazdor, który przygotował dla
dzieci wspaniały prezent – zaprosił na scenę iluzjonistę Dawida
Spętanego. Nieoczekiwany gość zadziwił wszystkich swoim pokazem – m.in. przełożył rękę przez szybę, wyjął miotłę z koperty
i sprawił, że stolik zaczął latać, a na koniec – po prostu wyczarował śnieg.
Goście, wychodząc z sali gimnastycznej, przeszli przez
szkołę specjalnie przygotowanym Szlakiem Serc, na których uczniowie przedstawili to, czego, ich zdaniem, nie
może zabraknąć w święta Bożego Narodzenia. Najważniejszymi wartościami okazały się miłość, rodzina
i wiara, choć, oczywiście, nie zapomnieli o istotnym dopełnieniu
– prezentach, potrawach wigilijnych, śniegu, choince, piernikach
i atmosferze świąt. Tych dwóch ostatnich na pewno nie zabraknie
naszym gościom – uczniowie obdarowali ich smakołykami, które przygotowali wcześniej podczas Rodzinnego Pieczenia Pierników, a o wprowadzenie świątecznego nastroju zadbali nasi młodzi wykonawcy. Oby pozostałych niezbędnych elementów Świąt
również było pod dostatkiem w naszych domach – czego serdecznie wszystkim życzę.
W imieniu społeczności szkolnej

~ Krzysztof Raubic

Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Gorący grudzień

C

hoć rozpoczął się już nowy rok, warto jeszcze na kilka
chwil wrócić wspomnieniami do grudnia, który w naszej szkole był wyjątkowo gorący. 5 grudnia odbyło się
u nas wielkie kolędowanie zakończone wspólnym strojeniem
sal lekcyjnych i kiermaszem świątecznym. Atmosfera była
niezwykła i wspaniale było w tym spotkaniu uczestniczyć.
Nasi uczniowie uczestniczyli również w wycieczce do Torunia, w czasie której miały okazję uczestniczyć w warsztatach
pieczenia pierników. Starsi uczniowie wzięli udział w integracyjnym wyjeździe na Lodowisko Misiałek w Tarnowie Podgórnym. W międzyczasie cała nasza szkolna społeczność organizowała Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny z Poznania.
W tym roku liczba zebranych rzeczy przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, z czego jesteśmy niesamowicie dumni.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mieliśmy okazję
obejrzeć piękne Jasełka wystawione przez naszych uczniów,
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wzięliśmy też udział w klasowych Wigiliach. Podsumowaniem
tych wszystkich wydarzeń był występ aktorek z Teatru Cieni „Latarenka” z Poznania, które zaprezentowały niezwykłe
przedstawienia dla młodszych dzieci.
Życzymy wszystkim mnóstwo szczęścia w Nowym Roku
i pozdrawiamy!

~ Marta Anders, pedagog szkoły

~ edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Z myślą o przyszłości
U
czniowie klas siódmych, w ramach lekcji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Schattdecor, mającej
swą siedzibę na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
Młodzież miała szansę zapoznać się z historią i ofertą produkcyjną firmy, która od lat jest liderem w branży zadrukowanych
papierów dekoracyjnych i folii finish.
Podczas prezentacji medialnej uczniowie zdobyli wiedzę na
temat najnowszych trendów wzornictwa oraz zgłębili tajniki
projektowania wzorów. Dowiedzieli się m.in., że Schattdecor
jest grupą firm – aktualnie na całym świecie działa 14 zakładów
produkcyjnych. Obok centrali w Niemczech, firmy siostrzane
mają siedziby w Polsce, w Szwajcarii, we Włoszech, w Rosji,
Chinach, Brazylii, w Turcji oraz w USA.

Kolejnym punktem prezentacji było praktyczne zapoznanie
się ze specyfiką pracy na produkcji. Nowoczesne maszyny, innowacyjny sprzęt, dobra organizacja pracy – uczniowie zafascynowani byli wieloma aspektami. Pojawiały się niezwykle
dojrzałe pytania, dotyczące budowy, obsługi maszyn, procedur
bezpieczeństwa, kosztów produkcji oraz… zarobków.
Dzięki tej lekcji nasi uczniowie zdobyli wiedzę na temat
przyszłościowych zawodów, dowiedzieli się, jakie kompetencje
i umiejętności są wymagane na danym stanowisku w firmie oraz
jakimi wartościami kieruje się cały zespół Schattdecor.

~ Szkoła Podstawowa w Lusówku
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Wielkie serca w małym Lusówku

O

kres świąteczny to wyjątkowy czas, kiedy ludzie otwierają swoje serca i, na pamiątkę darów złożonych Dzieciątku Jezus przez Trzech Króli, obdarowują się prezentami. Prezentem może być zakupiony przedmiot, poświęcony
czas lub wykonana samodzielnie praca. Każdy z tych prezentów otrzymała od społeczności szkolnej w Lusówku malutka
Jagódka, która na co dzień zmaga się z licznymi problemami
zdrowotnymi. W drużynie Jagody – oprócz kochającej rodziny
– walczą też mieszkańcy Lusówka, którzy wiedzą jakim obciążeniem dla budżetu rodzinnego jest leczenie i rehabilitacja.
Właśnie dlatego w naszej szkole podstawowej na początku
grudnia Rada Rodziców zorganizowała świąteczny kiermasz.
Każdy pomagał najlepiej jak potrafił, a zaangażowani byli
wszyscy: nauczyciele i pracownicy, rodzice i uczniowie, a nawet lokalne firmy, które ufundowały liczne bony i upominki.
Szczególne podziękowania kierujemy do firm: Tarnowskie Termy, WUEF Club, Kyokai Sushi Bar, Time For You, LaLa Beauty, Studio Urody Maja Woźniak, Belle Wizaż, Ułan Browar,
Flarra, Lusowski Zdrój, Olandia, Villa Toscania, Plenty More,
Cukiernia Gembiak, Beauty Factory, Gabinet Pasja, oraz De-

weloper Novum Plus, który ufundował pakiety VIP „Biegnę dla
Jagódki” na bieg Rozalińska 13-tka. Ponadto na terenie szkoły
można było kupić piękne ozdoby wykonane przez uczniów oraz
słodkości sprezentowane przez rodziców.
Rezultat całej akcji przerósł oczekiwania wszystkich – zebraliśmy 10540 zł! Dziękujemy za pomoc!
~Rada Rodziców przy SP w Lusówku, www.jagodowyswiat.pl
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Po owocach ich poznacie, czyli podsumowanie
roku badmintonistów

J

ak to mówią: Po owocach ich poznacie. A podsumowanie
roku przez badmintonistów zaowocowało wieloma sukcesami.

Początek grudnia to rozgrywki w Otwartych Mistrzostwach
Województwa Wielkopolskiego. W tych zawodach brali udział czołowi przedstawiciele wielkopolskich klubów tej
dyscypliny. Zawodnicy z Gminy Tarnowo Podgórne nie zawiedli i wrócili z workiem medali. Pierwszego dnia zawodów
w Puszczykowie walczyli młodsi reprezentanci naszej Gminy. W kategorii do lat 17 Julia Naskręt w parze z Jakubem
Mikołajczakiem w grze mieszanej zdobyli złoty medal, a Julia w grze podwójnej wraz z Aleksandrą Sekowska stanęły na
trzecim miejscu podium. Oli udało się również zdobyć srebrny
medal w grze pojedynczej. W grze podwójnej chłopców złoty
medal zdobyli Jakub Matłoka z Piotrem Sadalskim, natomiast
na trzecim miejscu podium uplasowali się Jakub Marcinkowski ze Zbigniewem Skirzewskim. W kategorii do lat 13 nasi
zawodnicy również nie zawiedli. W grze podwójnej dziewcząt swoją wyższość pokazały Maria Leciej i Zuzanna Marczak, stając na najwyższym stopniu podium. W grze podwójnej chłopców srebrny medal wywalczyli Szymon Kwieciński
z Kacprem Wieczorkiem. Ostatnimi medalistami pierwszego
dnia zawodów jest rodzeństwo: Piotr Nowakowski, który zajął
III miejsce w grze pojedynczej chłopców i Zuzanna Nowakowska, która zwyciężyła w kategorii żaczków w grze pojedynczej dziewcząt.
Kolejnego dnia swoje mecze rozgrywali starsi zawodnicy,
m. in. Bartosz Frontczak, Bartosz Szukała i Damian Jaśko-

wiak. Medale, które nasi zawodnicy przywieźli, wywalczone
są w grach podwójnych. W kategorii Elita Debel Męski srebrny medal zdobyli Damian Jaśkowiak i Mateusz Kędziora, natomiast para Bartosz Szukała i Bartosz Frontczak uplasowała
się na III miejscu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się najważniejsze zawody tego sezonu. Mowa tu o Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Kępnie i Lubinie. Do
Kępna udała się trójka naszych zawodników czyli Aleksandra
Felska, Adrian Jaśkowiak i Bartosz Frontczak. Ola jak zawsze
nie pozostawiła złudzeń i wróciła do domu z brązowym medalem, który wywalczyła grając w parze z Aleksandrą Ptak.
Adrian również nie zawiódł i po ciężkich zawodach w parze
z Radosławem Wróblem uplasowali się na II miejscu podium.
Podsumowaniem ciężkiej pracy jest przykład Bartosza Szukały, który w Lubinie zdobył dwa medale. W grze podwójnej
z Patrykiem Jasem zajął III miejsce, natomiast w parze z Aleksandrą Paprzycką – najwyższy stopień podium.

Marzena Świerczyńska
Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo podziękować
Gminie, która – jak co roku – zaprosiła liczną grupę naszych
sportowców na podsumowanie roku, wręczając najbardziej
utytułowanym zawodnikom i trenerom okolicznościowe nagrody. Trenerem Roku Gminy Tarnowo Podgórne została Marzena Świerczyńska – wielkie gratulacje!
Na Nowy Rok badmintoniści życzą wszystkim sportowcom,
kibicom, mieszkańcom Gminy i czytelnikom „Sąsiadka~Czytaj” samych sukcesów, wielu wzruszeń, wytrwałości w dążeniu do celu i pomyślności.
~ Bartosz Frontczak

Nowy sezon Tartan League ruszy w lutym

O

kres zimowy jest dla wszystkich
ligowców czasem odpoczynku,
jednak wiele drużyn wykorzystuje go dokonując roszad w składach.
Z końcem kalendarzowego roku zakończyliśmy nasze okienko transferowe, które przyniosło kilka znaczących
przetasowań personalnych. Dodatkowo – dwie nowe drużyny, wezmą udział
w Tartan Cup 2018.
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Skład ligi nie zmieni się – tytułu bronić będzie Sporting TP, a do walki staną
także Dynamo Wschód, Tarnowo United, Zachodnie Lwy, Galacticos TP i 9
Trefl. Sześć drużyn ligowych ma również zagwarantowany udział w pucharze – o dwa wolne miejsca w ćwierćfinale zagrają w eliminacjach: TP Kula
(grała już w TC17), reaktywowany po
kilku latach przerwy Pavilon CF, a tak-

że zupełnie nowa
ekipa – FC Rakaposhi. Pierwsze kolejki ligi i pucharu
odbędą się w lutym,
a już na przełomie lutego i marca poznamy zdobywcę pierwszego tartanowego
trofeum w 2018 roku – w meczu o superpuchar Sporting TP zagra z Tarnowo
United.
~ DL

~ edukacja
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Uśmiech od Mikołaja

T

aka nazwę nosi autorski pomysł
mieszkanki Tarnowa Podgórnego Iwony Kamińskiej, realizowany kolejny rok. Pani Iwona “zdobywa” miejsca w Tarnowie i okolicy, gdzie
nasi wolontariusze zanoszą puszki –
słoiki. Zbiórka trwa około 2 tygodni. –
Po zakończeniu zbiórki robimy zakupy
i przygotowujemy paczki, które są zawożone do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do pielęgniarek środowiskowych Systema oraz z Rehablilitacji
Alidan – mówi Iwona Kamińska. – Dalej są one dystrybuowane przez naszych
wolontariuszy do osób potrzebujących,
samotnych oraz tycv, nieobjętych pomocą przez inne instytucje.
W tym roku zebrano 2 108,39 zł – za
te pieniądze przygotowano 68 paczek.
~ LO

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Koło matematyczne w Berlinie

W

ramach działalności koła matematycznego „Śladami matematyki”, 9 grudnia, odbyła się wycieczka do Berlina. Uczniowie naszego liceum pod
opieką Anny Gorońskiej, Małgorzaty Grześkowiak-Wasela,
Aliny Stephan-Śmidoda oraz Marty Malinowskiej odwiedzili Muzeum Techniki w Berlinie. Ogromny budynek oraz
zgromadzone eksponaty pozwoliły lepiej zrozumieć matematykę oraz fizykę. Szczególnie interaktywna część wystawy
sprawiła ogromną satysfakcję i dużo zabawy.

W dalszej części wycieczki licealiści zwiedzili centrum
stolicy Niemiec oraz poznali jej historię. Zobaczyli m.in.
Reichstag, Bramę Brandenburską, „Mur Berliński”. Zwieńczeniem wyjazdu był udział w jarmarku na Alexandrerplatz,
gdzie czuło się wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze wspominają wycieczkę. Z pewnością można ją zaliczyć do udanych.
~ Klaudia Heliasz kl. IB
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II Bal Sportowca

– Mistrzowie w Tarnowie Podgórnym

W

piątek, 26 stycznia, uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym, podobnie jak w roku ubiegłym odwiedzą znani sportowcy. Blisko rok temu młodzież odwiedzili olimpijczycy: Artur
Partyka i Robert Maćkowiak. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu młodzieży, tym razem będą to Marian
Woronin i Robert Maćkowiak medaliści Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy, rekordziści Polski.
Opowiedzą o swojej sportowej drodze, o sukcesach i porażkach, a także o tym dlaczego warto uprawiać sport. Poprowadzą też dla grupy uczniów zajęcia w-f.
Dzień później, w sobotę, 27 stycznia – w Klubie Fitness Piwnica Pod Termami (Tarnowskie Termy) odbędzie się „Trening
z mistrzem”. Będzie można wylać trochę potu w towarzystwie
Mistrzów Sportu, medalistów IO i MŚ – Anety Koniecznej,
Mariana Woronina i Roberta Maćkowiaka.
Ukoronowaniem wizyty znanych sportowców w Gminie
Tarnowo Podgórne będzie charytatywny II Bal Sportowca, organizowany przez GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. Bal odbędzie się w sobotę, 27 stycznia w Hotelu 500 w Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 139 – początek o 19.00. Estradową
gwiazdą wieczoru będzie KABARET ZACHODNI. Na balu
gościć będziemy sławy polskiego sportu: Mariana Woronina,
Anetę Konieczną i Roberta Maćkowiaka. Będą z nami byli piłkarze Lecha Poznań: Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski,
Błażej Telichowski, ale lista znanych sportowców, trenerów,
a także ludzi związanych ze sportem i samorządem, będzie
bardzo długa… Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy bawić się przy muzyce zespołu The Quest, a bal poprowadzi znany redaktor sportowy Grzegorz Hałasik.
Na I balu sportowca zbieraliśmy fundusze na pomoc w rehabilitacji Wojtka Szewczyka – zawodnika sekcji piłki nożnej
GKS Tarnovia, który w 2015 roku uległ bardzo poważnemu
wypadkowi. Dzięki hojnemu sercu uczestników uzbieraliśmy
niebagatelną kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Podczas tegorocznego balu będziemy zbierali fundusze na pomoc w rehabilitacji Krzysztofa Bartosika – radnego Gminy Tarnowo Podgórne, wielkiego przyjaciela naszego klubu, który w kwietniu
ubiegłego roku miał bardzo ciężki udar krwotoczny. Dodatkowo będziemy zbierali fundusze na dofinansowanie zaku-

Mistrzowie
Wielkopolski

N

owym Mistrzem Wielkopolski w halowej piłce nożnej jest
drużyna ze Szkoły Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie. Finał XIX Wielkopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej odbył się 12 grudnia w Trzciance.
~ Ania Lis
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GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
zaprasza Państwa serdecznie na

II BAL SPORTOWCA

Gwiazda wieczoru

Kabaret Zachodni
27.01.2018, godz. 19.00

Rezerwacje

Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym
Koszt za parę 390 zł

' 501 637 870
 biuro@gkstarnovia.pl

Więcej informacji na
www.gkstarnovia.pl/bal
Goście
Marian Woronin • Aneta Konieczna • Robert Maćkowiak
specjalni

pu sprzętu sportowego do pomiaru szybkości dla najmłodszych zawodników GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. Każdy
uczestnik balu będzie brał udział w losowaniu nagród ufundowanych przez klub i sponsorów.
Wszelkie informacje na temat balu dostępne są na stronie
GKS Tarnovia www.gkstarnovia.pl/bal Ewentualne zapytania
można kierować na biuro@gkstarnovia.pl
Do zobaczenia na balu!
~ Zbigniew Trawka, GKS Tarnovia

~ ogłoszenia

Zajęcia spinningowe

Od nowego roku zajęcia spinningowe odbywać się będą we wtorki i czwartki
od godz. 18.00 w hali OSiR w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 46/48.
~ Ania Lis

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ) oraz §6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA OKRES 3 LAT Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ W BUDYNKU PAŁACU W JANKOWICACH
Z ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI OD 1 MARCA 2018 ROKU

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem
na kawiarnię o łącznej powierzchni 73,80 m², zlokalizowany na parterze budynku Pałacu w Jankowicach przy ul. Ogrodowej 2, składający się z następujących pomieszczeń:
- powierzchnia kawiarniana: 42,87 m²
- zaplecze kuchenne: 21,14 m²
- magazyn: 9,79 m² (na poziomie piwnicy).
2. Budynek Pałacu w którym znajduje się przedmiot przetargu położony jest na działce nr 231 w miejscowości Jankowice, gmina Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00068209/3. Na nieruchomości brak obciążeń.
3. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXII/131/2003 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 4 listopada 2003r., zgodnie z którym nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako IIJ8ZP
– obszar zespołu pałacowego. Treść planu do wglądu jest w siedzibie
tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej urzędu: http://www.
tarnowo-podgorne.pl/.
4. Do nieruchomości istnieje wjazd z ulicy Ogrodowej.
5. Osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą przystąpić do przetargu, który odbędzie się w dniu 15 lutego 2018r. o godz. 1000 w sali nr
10 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, budynek C.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w pieniądzu w kwocie 150,00 zł najpóźniej do dnia 12 lutego 2018r.
na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A.
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może
uczestniczyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna, która wpłaciła
wadium. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków
pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
przetarg od zawarcia umowy.

7. Cena wywoławcza czynszu wynosi 20 zł za 1m2 powierzchni + podatek VAT, miesięcznie, co daje cenę wywoławczą czynszu
w kwocie 1476,00 zł. + podatek VAT.
8. Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości oraz opłata za zużycie
wody w lokalu. Opłata za energię elektryczną i cieplną wliczona jest
w opłaty czynszowe.
9. Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego
wskaźnik ten dotyczy.
10. Opis przedmiotu przetargu:
· Wyposażenie lokalu:
- media: energia cieplna, energia elektryczna, woda;
- wyposażenie: stoły, krzesła, kontuar barowy z umywalką i zlewozmywakiem, regały, umywalka i zlewozmywak w pomieszczeniu
kuchennym, winda do magazynu.
Do najemcy należy wyposażenie zaplecza kuchennego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
· Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni:
- od poniedziałku do piątku 9.00 - 21.00
- soboty i niedziele 12.00 – 20.00
Wynajmujący przewiduje możliwość skrócenia godzin otwarcia
kawiarni w pierwszym okresie funkcjonowania.
· W lokalu obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu.
· W pomieszczeniach kuchennych nie ma możliwości produkcji
ciepłych posiłków.
10. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić
od przetargu.

WZP.6721.19.2018 WZP.6721.5.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i terenów przyległych - część Lusowo, w rejonie Jeziora Lusowskiego.
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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych - część Lusowo, w rejonie Jeziora Lusowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 9 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 26 lutego 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
marca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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IMLV 2017

M

aciej Kozłowski, Jadwiga Wojcieszak, Bernard
Broński i Justyna Witkowiak to najlepsza czwórka
XV edycji Indywidualnych Mistrzostw Ligi Vector,
które odbyły się 17 grudnia w kręgielni Vector. W zawodach
wzięło udział 24 zawodników. Po eliminacjach na prowadzenie wysunęli się Maciej Kozłowski (247 pkt.) z Vectora i Bernard Broński z OSiR (240 ) oraz tuż za nimi Justyna Witkowiak z OSiR (231) i Jadwiga Wojcieszak z UTECH (230).
Przed grą finałową ww. czwórka rozegrała 2 fazy po 30 rzutów i 2 fazy po 20. Ostatecznie Indywidualnym Mistrzem Ligi
Vector 2017 został Maciej Kozłowski z łącznym wynikiem
687 punktów. Wicemistrzynią została Jadwiga Wojcieszak
(680), trzecie miejsce zajął Bernard Broński (671), a czwarte
Justyna Witkowiak (665).
~ Ania Lis

Świąteczne kręgle

T

radycyjnie tuż po świętach Bożego Narodzenia odbył
się świąteczny turniej kręglarski dla dzieci i młodzieży. W zawodach, które odbywały się w terminie 28-29
grudnia, wystartowało blisko 110 zawodniczek i zawodników.
Pierwszego dnia do rywalizacji stanęły dzieci w kat. dziewczynek i chłopców. W kategorii dziewczynek zwyciężyła Maria Pajor z Dziewiątki Amica Wronki. Drugie miejsce zajęła
Gabrysia Gdowska z OSiR Vector, a trzecie Oliwia Pospieczna z 9.Wronki. Miejsca 4-6 zajęły kolejno: Wiktoria Wąsala (OSiR Vector), Jagoda Rainka (9.Wronki) i Zofia Goździk
(OSiR Vector). Wśród chłopców zwyciężył zawodnik Startu
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Rozgrywki GPP

T

rzecim kręglarskim turniejem rozgrywanym w ramach
Grand Prix Polski był Memoriał W. Zielińskiego i J.
Krukowskiego. Odbywał się w kręgielni Czarnej Kuli
w Poznaniu w terminie od 7 do 10 grudnia. Zawody były również kwalifikacją do Centralnej Grupy Szkolenia Polskiego
Związku Kręglarskiego.
W klasyfikacji drużynowej OSiR Vector Tarnowo Podgórne zajął drugie miejsce. W kat. młodziczek pierwsze miejsce
zajęła Marta Stachowiak, a piąte Maja Wasala. Wśród młodzików na czwartym miejscu uplasował się Michał Bonk. Juniorki młodsze reprezentowała Jagoda Dziamska, która w finale
zajęła szóste miejsce. W kategorii junior młodszy czwarty wynik Memoriału uzyskał Jakub Cwojdziński, szósty był Jędrzej
Dmowski, a ósmy Tomasz Byliński. 
~ Ania Lis

Gostyń Dominik Dutkiewicz. Na drugim miejscu podium stanął Jan Podolski z Wrzosu Sieraków, a na trzecim Marcel Piasta z Czarnej Kuli. Miejsca za podium zajęli: Damian Nowak
(Czarna Kula), Bartosz Konieczny (9.Wronki) i Kacper Semkło (Wrzos Sieraków).
Drugi dzień świątecznego turnieju kręglarskiego upłynął
pod znakiem rywalizacji w kat. młodziczka, młodzik, juniorka
młodsza i junior młodszy. W pierwszej kat. zwyciężyła Iwona
Dziamska z OSiR Vector Tarnowo Podgórne. Drugie miejsce
zajęła Julia Konieczna z Wronek, a na najniższym stopniu podium stanęła Aleksandra Banaszak ze Startu Gostyń. Miejsca
4-6 zajęły kolejno: Maja Wąsala i Marta Stachowiak z OSiR
Vector oraz Emilia Konieczna z 9.Wronki. Wśród młodzików
zwyciężył Kevin Prętki z Dziewiątki Amica Wronki. Drugi
wynik w kategorii uzyskał jego klubowy kolega Krzysztof
Przewoźny, a trzeci Artur Dziamski z OSiR Vector. Miejsce
czwarte zajął Michał Bonk z OSiR Vector, piąte Maksymilian
Kmieciak z Wrzosu Sieraków, a szóste Marcin Fraś z Wronek. Najlepszymi juniorkami młodszymi zostały zawodniczki
Dziewiątki Amica Wronki. Na podium stanęły: Wiktoria Jądrzyk, Weronika Roszak i Sandra Szczepska, a miejsca 4-6
zajęły: Jagoda Dziamska (OSiR Vector), Julia Paszyk (Amica Wronki) i Natalia Nowak (Wrzos Sieraków). W kat. junior
młodszy triumfował Jan Klemenski z Wronek. Na drugim
miejscu uplasował się Tomasz Byliński z OSiR Vector, a na
trzecim Mateusz Grzywaczewski. Czwarte miejsce zajął Mateusz Sawala z Wronek, piąte Jakub Cwojdziński z OSiR Vector, a szóste Łukasz Kasprzak.
~ Ania Lis

~ sport

Taniec
z pomponami

DMUCHAŃCE NA FERIE

WSTĘP
BEZPŁATNY

T

ancerka OSiR Dance Studio Kinga Osowicz
zajęła trzecie miejsce podczas IV Konkurs
Tańca z Pomponami „O złoty wawrzyn”.
Był to jej debiut w zawadach tej kategorii. Do tej
pory Kinga startowała na turniejach ogólnopolskich w stylach tj. disco dance, jazz, hip hop, salsa,
w układach solowych, duecie oraz formacji tanecznej. Konkurs odbył się 2 grudnia we Wronkach.
~ Ania Lis

Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza dzieci w wieku 2 - 11 lat do zabawy na dmuchańcach
hala sportowa OSiR w Przeźmierowie, ul. Kościelna 46/48:
- 12 lutego 2018 r. - godz. 9:00 - 20:00
- 13 lutego 2018 r. - godz. 9:00 - 16:00
hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15
- 14 lutego 2018 r. - godz. 9:00 - 20:00
- 15 lutego 2018 r. - godz. 9:00 - 16:00
Rodzice/opiekunowie proszeni są o zabranie obuwa na zmianę dla siebie i dzieci.

Sukces karateków UKS KT „Orzeł” Lusowo

10

grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gnieźnie odbył się Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym. Organizatorem zawodów była
Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ Gniezno.
Na macie rywalizowało 100 zawodników z klubów: KKT
„Shoto” Piła, KKT „Orzeł” Poznań, UKS KT „Orzeł” Września, UKS KT „Orzeł” Lusowo, KKT „Kontra” Żary, KKT
Włocławek oraz AKT „Samuraj” Gniezno.
Z dużym sukcesem zakończyli udział w turnieju zawodnicy
UKS KT „Orzeł” Lusowo. Łącznie zdobyli 8 medali. W swoich konkurencjach zwyciężali: Maria Barszcz – kata dzieci do
7 lat, Antoni Frankowski – kata chłopców 10-11 lat, Nicolas
Grek – kata chłopców 6-4 kyu 12-13 lat, Oskar Szkudlarz –

kata chłopców 12-13 lat 3-1 kyu. Drugie miejsca zajęli: Jan
Konieczny – kata dzieci do lat 7, Igor Pawlak – kata chłopców
8-7 kyu 8-9 lat, Filip Dziadowicz – kata chłopców 8-7 kyu 1011 lat,
Trzecie miejsce zajął Kacper Dziadowicz – kata chłopców
8-7 kyu 8-9 lat, natomiast czwarte przypadły Marcelemu Majerczykowi – kata chłopców 8-7 kyu 8-9 lat, Antoniemu Frankowskiemu – kata chłopców 6-4 kyu 10-11 lat oraz Juli Adamiak – kata dziewcząt 6-4 kyu 10-11 lat. Gratulujemy!
Zawsze aktualne informacje dostępne są na www.facebook.
com/uks.kt.orzel.lusowo
~ Łukasz Urbaniak
UKS KT Orzeł Lusowo

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

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 15.01.2018 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: Koncert noworoczny. Fot. Marek Kromski
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~ i na koniec...
Panu Stanisławowi Leitgeberowi

Małgosi i Markowi Urbaniak, Dorocie i Marcie Ciborek,
Urszuli i Tadeuszowi Kruk, Irenie Urbaniak
oraz ich rodzinom wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia z powodu śmierci Mamy i Teściowej

Prezesowi Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci żony

Danuty

Łucji Urbaniak

składają Wójt Tadeusz Czajka z Pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard
z Radnymi, Sołtysi

w imieniu mieszkańców Wysogotowa i swoim własnym
składa sołtys Elżbieta Szymkowiak
Państwu Teresie i Stanisławowi
Skotnickim wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci
Siostry i Szwagierki

Śp. Stanisławy Makoła
składają Koleżanki i Koledzy Klubu
Seniora Sady.

Słowa podziękowania Księdzu
Proboszczowi Tomaszowi
Szukalskiemu, Panu Organiście
i wszystkim pozostałym osobom,
którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze ziemskiej

Śp. Joanny Kordus
składają Rodzice

Zmarła Nasza Seniorka

Zmarła nasza Seniorka

Śp. Halina Wodziczko.

Śp. Kazimiera Brzezińska

Rodzinie wyrazy głębokiego
współczucia składają Koleżanki
i Koledzy z Klubu Seniora
z Tarnowa Podgórnego

Mężowi oraz rodzinie wyrazy
współczucia składają
Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora
Sady

Naszej seniorce Helci Kruszona wyrazy współczucia
z powodu śmierci Siostry

Śp. Wandy Waszkiewicz
składają koleżanki i koledzy z Klubu Seniora Sady
Podziękowanie
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu
w Tarnowie Podgórnym, Prezesowi
Stanisławowi Bączykowi za ciepłe
słowa nad grobem, wszystkim
delegacjom Bractw Kurkowych
i pocztom sztandarowym, za udział
w pogrzebie, oprawę i obecność
podczas ostatniej drogi mojej Żony

Śp. Danuty Leitgeber
składa mąż

DAM PRACĘ
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę
z własnym pojazdem do rozwożenia
zleceń. Szczegółowe informacje pod
tel. 692 680 794
• Salon fryzjersko- kosmetyczny
w Przeźmierowie zatrudni kosmetyczkę i fryzjerów z doświadczeniem
na pełen etat..Kontakt 609-660-208
• Poszukuję samodzielnego dekarza
lub pomocnika dekarza. praca stała od 3 stycznia. wysokie zarobki.
przeźmierowo, tel. 578 435 909 Pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni
pomoc kuchenną. Praca w weekendy. Obowiązki typowe dla prac kuchenno-porządkowych w tym również przyjmowanie telefonicznych
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Danuty Leitgeber

Księdzu Proboszczowi Adamowi
Prozorowskiemu, delegacjom Kółek
Rolniczych, Wójtowi Tadeuszowi
Czajce i współpracownikom,
sąsiadom, koleżankom i kolegom
oraz Rodzinie za wspólną
modlitwę, za intencje mszalne, za
złożone kwiaty i znicze serdeczne
podziękowania – składa mąż

zamówień. Ogólne doświadczenie
w kuchni mile widziane. Poszukuję
osoby odpowiedzialnej i zaangażowanej w powierzone obowiązki - tel.
692 680 794
• Tokarza przyjmie firma HERIS, Skórzewo - 605 720 078
• W związku z rozwojem firmy poszukujemy panią do pomocy w kuchni.
CV prosimy o przesłanie na maila
restauracja@glamourhouse.pl lub
składać osobiście w recepcji hotelu
721 294 202
• Przyjmę do pracy na stanowisku
Pomoc kuchenna w Hotelu Orange
w Przeźmierowie .Praca w wymiarze
cały lub ½ etatu. Prosimy przesyłać
swoje CV na adres: t.piatek@hotelorange.pl lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange Przeźmierowo
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Wyrazy najszczerszego współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłej

Barbary Bartkowiak

składa
Dyrektor OSiR Tarnowo Podgórne
Bernard Broński
oraz Pracownicy
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej mojego
męża, naszego ojca, teścia i dziadka
ŚP Jana Piszczyńskiego
rodzinie, znajomym, delegacjom
za wspólną modlitwę i złożone
kwiaty serdeczne podziękowania
składa żona z rodziną
Dziękujemy wszystkim, którzy
w tak bolesnych chwilach dzielili
z nami smutek, okazali wiele serca
i życzliwości, uczestniczyli we Mszy
św. oraz ceremonii pogrzebowej

Śp. Barbary Bartkowiak
Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom,
Księdzu Proboszczowi, Wójtowi,
sąsiadom i znajomym za okazane
współczucie, przyjęte komunie św.,
ofiarowane Msze św., kwiaty i znicze.
Serdeczne Bóg zapłać
składa mąż z Rodziną

• Przyjmę do pracy na stanowisku
Kelner/Kelnerka w Hotelu Orange w
Przeźmierowie. Praca w wymiarze
cały lub ½ etatu. Prosimy przesyłać
swoje CV na adres: t.piatek@hotelorange.pl lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange Przeźmierowo
• Potrzebna osoba do sprzątania 1
raz w tygodniu w Tarnowie Podgórnym. tel. 780-146-423 -po 19ej.
•

SZUKAM PRACY

• Posprzątam dom, podejmę się prasowania. Tel. 698 240 862.
• Posprzątam biura 504 319 329
• Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi) w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy przez
cały dzień. Posiadam doświadczenie
w opiece nad dziećmi - 533 696 051

• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w weekendy - soboty i niedziele. Posiadam doświadczenie Tel.
533-696-051
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Zetnę, potnę drzewo. Tel. 667069-745.
• Posprzątam mieszkanie, dom, biura 731 036 963
• Podejmę pracę z uczniami klas I-IV
szkoły podstawowej w zakresie czytania, liczenia, rozwiązywania zadań. tel. 691 86 12 07
• Emeryt podejmie stałą pracę od 1
grudnia Przeźmierowo i okolice , ma
trzecią grupę stałą, prawo jazdy B ,
abstynent 501-228-373
• Pani na emeryturze poszukuje pracy (1/2 lub 1/4 etatu, Przeźmierowo,
okolice) 604 372 440

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.
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |

53

~ reklamy

Praca!
O

®

SiR Tarnowo Podgórne
zatrudni osobę na stanowisko konserwatora maszyn
i urządzeń. Treść oferty pracy można znaleźć na stronie
WWW.osir.pl w zakładce –
do pobrania – dokumenty.

ZATRUDNIĘ
FRYZJERÓW

725 196 459

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

Praca!

W

związku z utworzeniem od stycznia 2018 r. gminnej jednostki organizacyjnej Dyrektor Pałacu Jankowice zaprasza zainteresowane osoby do składania aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na stanowiska
pomocnicze:
• sprzątaczka
• pracownik gospodarczy/konserwator
Oferty należy składać do 1 lutego 2018 r. w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne przy ul.
Poznańskiej 115 w godzinach pracy Urzędu.
Dyrektor skontaktuje się i zaprosi na rozmowę wybranych
kandydatów.

Preston Sp. z o.o., dynamicznie rozwijająca się drukarnia opakowań,
poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista Działu Obsługi Klienta
(miejsce pracy: Dąbrowa k. Poznania)

Obowiązki:
bieżąca obsługa
klienta
budowanie i utrzymywanie stałych
relacji z klientami
przygotowywanie
ofert handlowych
nadzór nad realizowanymi projektami
budowanie marki
i dbanie o dobry
wizerunek firmy

Wymagania:
Oferujemy:
wykształcenie wyższe
stabilność zatrudnienia
(minimum licencjat)
w oparciu o umowę
o pracę
bardzo dobra znajomość
języka angielskiego
atrakcyjne wynagrolub niemieckiego
dzenie
komunikatywność i umiedynamiczne środowijętność pracy w grupie
sko i twórczą atmosferę pracy
determinacja i samodzielność w działaniu
kontakt z klientem
obcojęzycznym
umiejętność obsługi
programów pakietu
ubezpieczenie grupoMS Office
we oraz dostęp do
Programu Multisport
prawo jazdy kat. B

Jeśli jesteś osobą otwartą i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij nam swoje CV!
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego.
Nasz zakład jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”

rekrutacja@preston.pl
Preston Sp. z o.o., ul. Innowatorów 7, 62-070 Dąbrowa k. Poznania
t. +48 61 84 20 992, www.preston.pl

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
ZATRUDNI OSOBY
Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
DO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
W TARNOWIE PODGÓRNYM
OCZEKUJEMY

• orzeczenia o niepełnosprawności,
• chęci do pracy,

W ZAMIAN OTRZYMASZ

• umowę o prace,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• przeszkolenie, opiekę koordynatora
• stabilne zatrudnienie
• możliwość dłuższej współpracy

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?!
ZADZWOŃ DO NAS! 500 307 402

8

FUNDUSZY LEASINGOWYCH
W JEDNYM MIEJSCU

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA

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

LEASING
SKUTECZNIE I SZYBKO

∞ środki transportu
∞ maszyny i urządzenia wszystkich branż
 załatwiamy formalności za klienta, dojazd
 uproszczone procedury bez dokumentów

Eko Dom 21

finansowych (firmy nowe na rynku lub ze
stratami)
 specjalne oferty również dla rolników
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MYCIE OKIEN
OKIEN
www.ekodom21.pl
www.ekodom21.pl
tel:
tel:603
603
635
878
635
878
USŁUGI
SPRZĄTANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA
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790 760 636

61 224-00-23

ania@biznesownia.com
62-070 Dąbrowa k.Poznania, ul. Innowatorów 8

~ reklamy

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
Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące
szczęściem

10 minut

od granic Poznania

facebook.com/osiedlewsadach

74,21 – 113,86 m2
powierzchnia
użytkowa mieszkań

KREATYWNE
PREZENTY
dla dziadków
20-21 STYCZNIA
OD 11:00 DO 18:00
WYKONAJ WYJĄTKOWY KALENDARZ DLA BABCI I DZIADKA!

W programie:
• studio fotograficzne z profesjonalnym fotografem
• tworzenie kalendarza dla babci i dziadka z wykorzystaniem wcześniej
zrobionych zdjęć
• własnoręczne przygotowanie prezentów
• wystawa prac dzieci szkół podstawowych
Szczegóły na:
Centrum Handlowe Auchan Swadzim, ul. Św. Antoniego 2
auchanswadzim.com.pl
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US¸UGI POGRZEBOWE

IDEALNY SUFIT W JEDEN DZIEŃ
Suﬁt napinany to: oszczędność czasu, nowoczesność, estetyka,
szeroka gama kolorów i wzorów, bez kurzu i wynoszenia mebli,
idealnie gładki, 15 lat gwarancji

Więcej informacji na str. 31

www.high-suﬁty.pl

570 900 006
biuro@high-suﬁty.pl

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

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

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

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

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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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

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

~ reklamy

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

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

GEODETA

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE
GARDEROBY
ŁAZIENKI
MEBLE BIUROWE

607 644 710

CIEPŁE OKNA
PROMOCJA!

tel. 664 524 177, 500 449 418

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

www.dd-swiatkuchni.pl

ZAMÓW
BEZPŁATNY POMIAR!

• kursy dla firm, Business English
• przygotowanie do matury i egzaminów
• kursy dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci • konwersacje

Bramy garażowe
Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

ul. ks.Niklewicza 1/2, Tarnowo Centrum

tel. 603 093 436, www.english-first.pl

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364
biuro@dobreokna.poznan.pl, pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

www.dobreokna.poznan.pl
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Klub Karate Samuraj

CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

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

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

TRENINGI

Przeźmierowo, sala gimnastyczna, Kościelna 46/48

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

wtorek, czwartek 18 -19

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

Zapisy podczas treningów lub tel. 609 709 636

ZAPRASZAMY!
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SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE
Tranowo Podg., Różana 33

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

BIURO RACHUNKOWE
Kadry i płace
Roczne rozliczenia PIT
Pełna i uproszczona księgowość
ul Pogodna 6, Baranowo

biurorachunkowe@wolnowska.p

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

SKŁAD
W¢GLA

Gabinet weterynaryjny

ZAPRASZAMY

- chirurg -

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

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

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

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

DO WYNAJĘCIA
Pomieszczenie
warsztatowo-magazynowe
+ biuro z zapleczem socjalnym
razem 160 m2

Atrakcyjna lokalizacja
Przeźmierowo, ul. Wysogotowska

537 111 145

7.00 - 20.00, sob. 7.00 - 15.00

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

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

kom. 602 659 208

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

www.stomatologialusowko.pl

tel. 733 353 483

Zapraszam
Małgorzata Zajdler
lekarz dentysta

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko
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Natrysk pianki poliuretanowej

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 34
kom. 0 512 473 645
Jeśli chcesz być szczęśliwy 1 dzień
• upij się
Jeśli chcesz być szczęśliwy 1 tok
• ożeń się
Jeśli chcesz być szczęśliwy całe życie
• załóż sobie ogród

BUDOWA DOMÓW

www.goodizo.pl





ocieplanie poddaszy
ocieplanie i wygłuszanie ścian
izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów

Poznań ✆

TRAWNIKI WYSIEWANE ORAZ Z ROLKI
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
BUDOWA SKALNIAKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI
BUDOWA ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

536 412 412

•
•
•
•

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

DLA ALEXA TWÓJ 1% MA OGROMNĄ MOC

Przekaż swój 1% podatku
pozwól Alexowi spełniać marzenia
W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT
NALEŻY WPISAĆ:
Numer KRS:

0000186434

Cel szczegółowy 1%: ALEX WOŹNIAK

www.naszalex.one.pl

60

| sąsiadka~czytaj | styczeń 2018

~ reklamy
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

ZAPRASZAMY do nowej
PlAcówki PARtneRSkiej
AlioR bAnku!

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

COSMETICS

BARANOWO

Tarnowo Podgórne
ul. Pocztowa 1
61 42 42 240

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

SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ
WRAZ Z DOMEM
DO REMONTU
LUSOWO, tel. 503 430 874

HURT - DETAL

Sklep
no
przeniesio19
ą
n
ś
e
L
a
n

Piotr Zaradny
Agencja PZU w Przeźmierowie

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

515 528 609, 725 118 570

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

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

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

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

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

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

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
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, POKOJU, ŁAZIENKI
SZAFY, GARDEROBY, MEBLE LITE DREWNIANE, STOŁY, KRZESŁA
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

Okna i drzwi WIST
Rok założenia 1992

produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

•
•
•
•

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

TEL: 502 315 302

BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU
SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

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

tel.

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

PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPIA
ZABURZEŃ LĘKOWYCH

660 140 488

USŁUGI

REMONTOWO-BUDOWLANE
MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL.

575 00 43 03

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU
• DOCIEPLANIE
• ELEWACJE
• NIDA
• KOSTKA
BRUKOWA
• INNE PRACE
WYKOŃCZENIOWE
TARNOWO PODGÓRNE
ROLNA 8

wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

z

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

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

STOMATOLOGICZNY

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

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

PEDIATRA - PULMONOLOG
spec.med. rodzinnej
LUSÓWKO, Wiązowa 16
Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe
• od poniedziałku do soboty •

Spirometria na miejscu

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 3
ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

tel.: 780-084-080

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE
NOWOCZESNE PROTEZY
ELASTYCZNE

TEL. 535 900 848

specjalista protetyk

DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP

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

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

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

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

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

tel. 606 160 504

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

PORADNIA PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
DIETETYCZNA

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

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

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
PROTEZY
ZĘBOWE

www.podologiahelp.pl

gabinet@podologiahelp.pl

WYKONANIE
I NAPRAWA

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

REHABILITACJA BIURO KREDYTOWE
I MASAŻ

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

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

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

WIZYTY DOMOWE

607 037 274

Lekarz medycyny pracy
Badania profilaktyczne
i sanitarne
Poznań, ul. Sianowska 151A

tel. 519 42 14 86

Prąd Enea 0,99 zł ZUS
7,50 zł
Prąd
US/KRUS
2,49 zł
Szybki przekaz 2,99 zł
Gaz
Telefon
Podatki
Doładowanie licznika
1,99 zł prądu Enea 2,49 zł
Woda
Ubezp. i raty
Czynsz i śmieci
Doładowanie
Abonament RTV
licznika prądu 3,99 zł
Przekazy

Wiele potrzeb - jedno miejsce

pn - pt godz. 9:00 - 17:00

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 105

(naprzeciwko Chaty Polskiej, przy Aptece Stokrotka)

tel. 603 913 948

Oferty wielu banków i firm pozabankowych
styczeń 2018 | sąsiadka~czytaj |
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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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• 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

OKNA • ROLETY

NAPRAWA

• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

515 514 211

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. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
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@

Szpachlowanie,
malowanie,
1b.
sufity
podwieszane G-K

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

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

PSYCHOLOG
TRENING
ASERTYWNOŚCI
tel. 660 140 488

tel. 501 484 314

Gabinet Psiej Urody
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

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

tel. 796 127 287

2a.

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

www.vadera.com.pl

24h

606 820 060

ZAPISY
TELEFONICZNE

Pogotowie Krawieckie

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

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

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

POMOC
DROGOWA

SZAMY
ZAPRAALONU!
S
DO

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

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

POLECAMY

GARNITURY

NA STUDNIÓWKĘ

MALOWANIE
• wywóz biomasy
• sprzątanie po budowach
• wycinka drzew
• rębakowanie gałęzi
• deratyzacja, dezynfekcja
• gazowanie zbóż

tel. 509 393 714

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

MODY MĘSKIEJ

604 345 047

3a.
MATERIAŁY BUDOWLANE

WĘGIEL
WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

SALON

• 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

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja
609 270 132

Oddam
ziemię

516 066 984

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

WELTEN

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

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl
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ZNAJDŹ NAS I POLUB
NA FACEBOOKU!

Wymień swoje książki

3-4 LUTEGO OD 11:00 DO 18:00

Przynieś przeczytane książki i wymień się
z innymi pasjonatami czytania!
Centrum Handlowe Auchan Swadzim
ul. Św. Antoniego 2

Regulamin akcji dostępny na stoisku oraz na

auchanswadzim.com.pl

NOWA INWESTYCJA

Osiedle Sadowa w Tarnowie Podgórnym

domy parterowe dwulokalowe, pow. 84m2, ogród, kominek,
możliwość zaadoptowania poddasza (40m2)

tel. 603 456 256, www.grand-project.pl
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Planszówkomania

Morsowanie

Piwnica pod Termami

Makijaż dla WOŚP

Tarnowski Łącznik

Bricks4Kidz

Wolontariusze

UTW

