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na wstępie
Szanowni Państwo!

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

999
997
998
992
991
983
61 81 46 997
61 841 56 11
61 814 79 86
61 821 53 00
61 814 69 98
502 34 50 80
61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17
61 848 28 62
61 814 63 80

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

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

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

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

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.00-15.15
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Jak najlepiej zacząć rok w Gminie Tarnowo Podgórne?
Oczywiście na Koncercie Noworocznym! 11 stycznia nasza
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pokazała widzom pełne
spektrum swoich umiejętności muzycznych prezentując bardzo
zróżnicowany, ale i wymagający repertuar. Podczas Koncertu
poznaliśmy „Aktywnych Lokalnie”. Kto w tym roku został
wyróżniony przez Wójta? – proszę sprawdzić na łamach gazety.
Dzień później każdy z nas mógł zagrać w Wielkiej Orkiestrze
wrzucając datek do puszek wolontariuszy. Wszystkim, którzy to
uczynili serdecznie dziękujemy!


Zapraszam do lektury!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Kalendarz gminny już
wkrótce

R

ównież w tym roku mieszkańcy otrzymają gminny kalendarz,
chociaż nastąpi to dopiero pod koniec stycznia. Powodem jest
późno rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dopiero po podpisaniu umowy ze Związkiem Międzygminnym
Selekt nasz TP-KOM mógł opracować harmonogram odbiorów w poszczególnych rejonach. Obecnie te informacje są wprowadzane do kalendarza gminnego, który – wzorem roku ubiegłego – zawierać będzie
daty najważniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych.
~ ARz

Poznaj
plany
Gminy!

N

Gmina w pigułce

RAPORT
o przedsięwzięciach

Tarnowo Podgórne, grudzień 2013

a przełomie starego i nowego roku do wszystkich nieruchomości naszej Gminy powinna zostać dostarczona publikacja „Raport o Przedsięwzięciach”, zawierająca informacje o planach,
zamierzeniach i decyzjach samorządu Gminy Tarnowo Podgórne.
Broszura opisuje budżetowe plany inwestycyjne na 2014 rok oraz
prezentuje zamierzenia realizowane z udziałem inwestorów zewnętrznych. Pokazuje także działania służące lepszej obsłudze administracyjnej mieszkańców i przedsiębiorców. Ostatnia część Raportu to nowa
perspektywa finansowa Unii Europejskiej i jej ewentualne efekty dla
Gminy.
- Mam nadzieję, że lektura Raportu przyniesie zadowolenie i satysfakcję z zakresu podejmowanych przez nas przedsięwzięć. Licząc na rzetelną ocenę oczekuję na ewentualne uwagi od mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne – pisze w słowie wstępnym Wójt
Tadeusz Czajka.
Jeżeli do Państwa Raport nie dotarł, to można go odebrać w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska
115) 
~ ARz

pytania do wójta
Czy Gmina Tarnowo Podgórne przystąpi do
porozumienia z Poznaniem w sprawie komunikacji?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy Gmina Tarnowo Podgórne przystąpi
do porozumienia z miastem Poznań w sprawie
komunikacji na terenie aglomeracji poznańskiej.
Mieszkańcy prawie wszystkich pozostałych gmin
sąsiadujących z Poznaniem korzystają już z takiej
możliwości dzięki zawartym porozumieniom
międzygminnym. My natomiast za przejazd jednego
przystanku przez nasze dziecko z Przeźmierowa
na Ogrody płacimy 50 zł miesięcznie, co jest
równoważne z kosztem biletu na całą sieć
w Poznaniu; poza tym na ten sam drogi bilet nie
można już pojechać w drugą stronę,
np. do Tarnowa Podgórnego. Czy przewiduje
się zmiany w tym zakresie?

R

ozmowy dotyczące integracji transportu w ramach aglomeracji
poznańskiej toczą się od dawna. Głównym czynnikiem wpływającym na tempo prowadzonych rozmów jest wzajemne finansowanie tego projektu.
Powinno ono być proporcjonalne w stosunku do obsługiwanego terenu. Czyli mówiąc kolokwialnie – każdy płaci za swoje kilometry.
W tym miejscu od dłuższego czasu trwają negocjacje.
Zbyt rozbudowany rozkład jazdy gminnej komunikacji jest również
przeszkodą, która naraża Gminę na znaczny – prawie dwumilionowy
– wzrost kosztów zintegrowanej komunikacji publicznej. Stąd wspólne działania Gminy i TPBUS w celu optymalizacji rozkładu jazdy tak,
żeby autobusy były lepiej wykorzystane, a gminna komunikacja nie
utraciła pasażerów.
Należy mieć świadomość, iż integracja transportu – chociaż korzystna
dla pasażerów przez niższą taryfę biletową – z pozycji budżetu Gminy
jest ofertą znacznie droższą od obecnie obowiązującej. Obecnie rozliczamy się różnicą pomiędzy ponoszonymi przez spółkę TPBUS kosztami a uzyskiwanymi wpływami z biletów, które są własnością Gminy.
Mniejsze wpływy z biletów plus większe koszty spowodowane obsługą
komunikacji przez ZTM Poznań to większe pieniądze z budżetu Gminy.
Mam nadzieję, że czas wpłynie korzystnie na zaakceptowanie proponowanych zmian w gminnej komunikacji oraz uelastyczni stanowisko
strony poznańskiej w naszych negocjacjach.
Jeżeli chodzi o ceny biletów, to proszę o uważne prześledzenie taryfy
biletowej ZTM. Dla informacji podaję: Poznań to strefa A, Przeźmierowo to strefa B, a wszystko co dalej, to strefa C. W przypadku naszych
mieszkańców bilet, który umożliwi poruszanie się po całej Gminie i Poznaniu, to A+B+C.

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
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 Przygotowywanie dokumentacji

Batorowo

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
 Rozebrano budynek komunalny przy ul.
Szamotulskiej i zniwelowano teren.

 Ogłoszono przetarg na budowę kanaliza-

 Zakończono budowę chodnika na ul. St.
Batorego

Chyby
 Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji
deszczowej i nawierzchni na ul. Szkolnej

 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę molo.

 Zakończono budowę chodnika na ul. Wiśniowej

Kokoszczyn
 Trwa przebudowa ul. Krętej (połączenie z
Tarnowem Podgórnym)

Lusowo
 Trwa budowa remizy i biblioteki
 Zakończono adaptację poddasza w Muzeum

Lusówko

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

Jankowice

 Trwa opracowanie projektu przebudowy
świetlicy (konsultacje).

Przeźmierowo
 Zakończono przebudowę ul. Krótkiej
 Trwa budowa Centrum Kultury Przeźmierowo

Sady
 Trwa budowa oświetlenia drogowego
ulic Olchowej i Jałowcowej w Sadach

/
 Inwestycja zakończona
4

Uczciliśmy
95-rocznicę
wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

cji deszczowej i nawierzchni na ul. Rolnej

/

 Przetarg trwa

Baranowo

/

aktualności

Swadzim
 Zakończono budowę przyłącza wody do
budynku świetlicy

Tarnowo Podgórne
 Trwa przebudowa ul. Łąkowej
 Trwają prace związane z dokończeniem
drugiego odcinka ul. Szkolnej
/ sąsiadka~czytaj / styczeń 2014

W

niedzielę, 29 grudnia, w Lusowie odbyły się gminne obchody
95. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Na uroczystość
przybyli Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak
oraz Wójt Tadeusz Czajka.
Uroczystości rozpoczęła msza
św. w intencji Ojczyzny i Powstańców. Potem na przykościelnym placu przedstawiono
rekonstrukcję przysięgi I Pułku
Strzelców Wielkopolskich, która miała miejsce w Poznaniu na
Placu Wolności 26 stycznia 1919
roku. Na placu stawili się członkowie poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion
Grolman”. Oprawę zapewnili też
żołnierze z Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza oraz Orkiestra RepreMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

zentacyjna Wojsk Powietrznych
pod kierownictwem majora Pawła
Joksa.
Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała przysięgi wojskowej, obejrzała moment wręczenia sztandaru oraz nominacje
na stopnie oficerskie.
Potem w pochodzie wszyscy
przeszli na lusowski cmentarz:
najpierw maszerowała orkiestra,
potem w zabytkowym samochodzie jechał generał Dowbor Muśnicki, potem szło wojsko i pozostali uczestnicy. Na cmentarzu
Marszałek podkreślając znaczenie Powstania Wielkopolskiego
dla historii Polski mówił o współczesnym rozumieniu patriotyzmu.
Uroczystość zakończyło złożenie
wieńców i salwa Kompanii Honorowej. Całość prowadził aktor Teatru Nowego Zbigniew Grochal.
~ ARz (fot. W. Bukowski)

budżet

Gminne pieniądze w 2014

O

statnia w 2013 roku sesja
Rady Gminy odbyła się
30 grudnia. Najważniejszym punktem programu było
uchwalenie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne. Zdecydowana
większość radnych głosowała za
przyjęciem uchwały, tylko jedna
osoba wstrzymała się od głosu.
Dochody w 2014 roku zaplanowano na poziomie 132 950 000 zł,
a wydatki – 127 665 518 zł (w tym
wydatki majątkowe to 20 mln).
Obok prezentujemy strukturę
przyszłorocznych wydatków. Poniżej przedstawiamy najważniejsze pozycje po stronie wydatków
budżetowych. Pełna lista zadań
inwestycyjnych przewidzianych
do realizacji w 2014 r. w poszczególnych miejscowościach została opublikowana w Raporcie
o Przedsięwzięciach, dostarczanym na przełomie roku do mieszkańców Gminy.
Oświata i wychowanie – wydatki łącznie: 46 415 510 zł
- Szkoły podstawowe (w tym
oddziały przedszkolne) –
18 562 168 zł,
- Przedszkola – 11 375 844 zł,
- Gimnazja – 7 109 850 zł
- Liceum Ogólnokształcące –
1 590 450 zł
- Samorządowa Szkoła Muzyczna – 1 046 250 zł
Wybrane zadania:
- rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku – 900 000 zł,
- budowa placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Ceradzu
Kościelnym – 60 000 zł
Transport i łączność – wydatki łącznie: 13 858 942 zł
Wybrane zadania:
Drogi publiczne powiatowe –
520 000 zł
- przebudowa pasa drogowego drogi Jankowice – Ceradz Kościelny (budowa ścieżki pieszo-rowerowej) – II etap – 500 000 zł
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne (kontynuacja z 2013 r.) –
20 000 zł

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
8 740 033
gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
8 917 878

kultura ﬁzyczna
6 997 816

pozostałe
5 191 339

turystyka
100 000

pomoc społeczna
9 186 100

ochrona zdrowia
1 205 736

wpłata do budżetu
państwa, tzw. "janosikowe"
8 883 309
transport i łączność
13 858 942

gospodarka
mieszkaniowa
4 529 140

oświata i wychowanie
46 415 510

adm. publiczna
11 321 607

bezpieczeństwo publiczne i
ochrona ppoż
2 318 108

Drogi publiczne gminne –
7 210 432 zł
- przebudowa ul. Wierzbowej
w Wysogotowie – 1 000 000 zł
- przebudowa ul. Malinowej,
Słonecznej i Składowej w Przeźmierowie – 1 000 000 zł
- przebudowa ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym –
500 000 zł,
- budowa/przebudowa dróg
w Batorowie – ul. Batorowska –
500 000 zł
- budowa/przebudowa dróg
w Tarnowie Podgórnym – ul.
Szkolna – 420 000 zł
- przebudowa ul.Drozda i Słowika w Lusowie – 400 000 zł
- budowa dróg w Chybach – ul.
Pagórkowa – 400 000 zł
- wykup gruntu pod drogi –
417 000 zł
Turystyka – wydatki łączne
100 000 zł
- budowa molo w Chybach –
100 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż – wydatki łącznie 2 318 108 zł
- budowa remizy strażackiej
(wraz z częścią biblioteczną)
w Lusowie – 900 000 zł
Ochrona zdrowia – wydatki
łącznie 1 205 736 zł

- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Przeźmierowie –
400 000 zł
Gospodarka komunalna – wydatki łącznie 9 817 878 zł
Wybrane zadania:
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie
(odwodnienie Przeźmierka) wraz
z nawierzchnią – 800 000 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Chybach
wraz z nawierzchnią – 250 000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – wydatki łącznie
8 740 033 zł
- budowa Centrum Kultury
Przeźmierowo – 4 200 000 zł
Kultura fizyczna – wydatki
łącznie 6 997 816 zł
Wybrane zadania:
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Tarnowie Podgórnym –
597 000 zł
- modernizacja boiska zewnętrznego w Przeźmierowie –
250 000 zł
- budowa boiska przy szkole
podstawowej w Ceradzu Kościelnym – 300 000 zł.
~ARz
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Wysogotowo
 Trwa budowa ul. Wierzbowej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych Gminy

Sprawdź, co się
dzieje w Twojej
miejscowości

Rzym w Roku Wiary

W

czesnym rankiem 9
listopada 2013 r. parafianie z Tarnowa
Podgórnego i okolic udali się na
pielgrzymkę do Rzymu. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Katakumb
Św. Kaliksta, Opactwa Tre Fontanne, gdzie męczeńską śmierć
poniósł Św. Paweł. W samo południe uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański. Spacerując
po pięknym barokowym i antycznym Rzymie zwiedziliśmy Pan-

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

 Przetarg trwa

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności
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Druhowie z lusowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej postanowili zrobić niespodziankę ciężko
choremu Mateuszkowi z Lusowa (o spełnieniu
jego „koparkowego” marzenia przez Fundację
Mam Marzenie pisaliśmy w poprzednim numerze gazety). Przyjechali w pełnym umundurowaniu, ze sprzętem i na podwórku zainscenizowali
akcję gaśniczą. Mateusz był pod ogromnym wrażeniem. 
~ARz
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teon, Fontannę di Trevi, Schody
Hiszpańskie, Plac Wenecki, Kapitol oraz Forum Romanum. Modliliśmy się nieszporami i odnowiliśmy przymierze chrzcielne w
Baptysterium Św. Jana na Lateranie. Nikt z uczestników oczywiście nie omieszkał skosztować
wyśmienitych włoskich lodów
i małej czarnej. Kolejnego dnia
uroczyście wyznaliśmy wiarę
przy konfesji Św. Piotra, następ-

nie uczestniczyliśmy we Mszy
Świętej przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. Spacerowaliśmy po Zatybrzu oraz zwiedziliśmy Synagogę i Muzeum
Żydowskie. Wieczorową porą
zajrzeliśmy jeszcze do kościółka
Św. Anzelma na wzgórzu Awertyńskim, gdzie ojcowie Benedyktyni mają swoje opactwo. Przez
dziurkę od klucza podziwialiśmy
Bazylikę Św. Piotra. Ostatniego
dnia pobytu wzięliśmy udział w
Audiencji Generalnej z Papieżem
Franciszkiem. Pełni wrażeń i ubogaceni duchowo powróciliśmy do
domów z odrobiną niedosytu...
więc nasz żywiołowy duszpasterz
Adam wychodząc na przeciw naszym oczekiwaniom już organizuje dwutygodniową pielgrzymkę
do Ziemi Świętej!
~ Zadowoleni pielgrzymi:)
PS. Taki obraz uśmiechniętego,
ciepłego, spontanicznego Papieża
Franciszka przywieźliśmy w sercach.

wośp

Zagraliśmy na ratunek!

P

onad 160 wolontariuszy
kwestujących w Gminie
i poza jej granicami. Wybiegane kółka na stadionie GKS
Tarnovia. Wielkoorkiestrowe kulanie (i nie tylko) na kręgielni
Vector. Traktory na ulicach i traktor na licytacji. Iluzjonista i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. Loteria. Licytacje i ciekawy program
artystyczny na scenie. A na koniec
światełko do nieba, któremu nie
przeszkodziła gwałtowna śnieżyca. Tak w skrócie można opisać
22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Tarnowo Podgórne.
Najważniejsza jest kwota –
ponad 50 tysięcy na wielkoorkiestrowym koncie. Ale to stan
na godzinę 21.00 w dniu finału.
Liczenie trwa, więc kwota na
pewno wzrośnie.
Na hali sportowej OSiR
w Tarnowie Podgórnym spotkało się aż 44 graczy, by za
wsparcie Orkiestry zagrać w kopa
(jeden z zawodników przyjechał
aż z Leszna!). Przez całą imprezę słodkości i inne pyszności
oferowali członkowie Klubu Seniora, a słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku prowadzili Kącik Wędrującej Książki.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie –
poza zorganizowaniem strzelania
na strzelnicy – pomogło przy prowadzeniu loterii (losy sprzedawali też członkowie Zespołu Pieśni
i Tańca Lusowiacy). Ze sprzętem
stacjonowała tarnowska drużyna
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na scenie
wystąpiła grupa taneczna JAST,
uczestniczki zajęć Zumba4You,
Zespół Pieśni i Tańca Modraki,
iluzjonista Apollino oraz gwiazda
wieczoru – zespół Pajujo.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje. Weekend
w Hotelu DIVA SPA w Kołobrzegu został kupiony za 800 zł,
a w Olandii – za 250 zł. Wójtem
na jeden dzień zostanie Poseł Wal-

dy Dzikowski. Z kolei wystawiona przez Posła wizyta w Sejmie
(połączona z obiadem w Restauracji Sejmowej) szybko znalazła
nabywcę za 800 zł. Wysoko zakończyły się licytacje rocznych
imiennych biletów TPBUS (620,
1 000, 1 050 i 800 zł). Prawdziwa
walka rozegrała się o traktor Ursus wystawiony przez TP-KOM.
Ostatecznie za 20.000 zł wylicytował go Tomasz Mazur z Kokoszczyna.
Na zewnątrz, przed halą, na
ognisko zapraszali wędkarze.
Można było także przejechać się
traktorami – zarówno po parkingu przed gimnazjum, jak i ulicami
Tarnowa.
Dla Orkiestry biegano na stadionie GKS Tarnovia. O sukce-

sie tej inicjatywy świadczą liczby:
162 uczestników, 2102 okrążenia
(złotówka na Orkiestrę za każde). W sumie 841 km. Najstarszy
biegacz miał 70 lat, najmłodszy 1
rok. Najwytrzymalszy zawodnik
przebiegł 60 okrążeń (400 metrów
każde!).
Jak zwykle graliśmy także
na kręgielni Vector. Tu oprócz
atrakcji dla dzieci i młodzieży rozegrano turniej kręglarski, w którym udział wzięło 23 dzieci i 28
dorosłych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyłączyli
się do naszego grania! Ostateczne
rozliczenie podamy w przyszłym
numerze gazety.
~ ARz
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koncert noworoczny

Muzyczne podziękowanie
mieszkańcom

T

o była prawdziwa muzyczna uczta – powtarzano po
Koncercie Noworocznym,
który odbył się 11 stycznia w Tarnowie Podgórnym. Muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy
Tarnowo Podgórne pod kierunkiem majora Pawła Joksa przenieśli słuchaczy w świat niezwykłych doznań artystycznych.
Wszystkich przybyłych powitał
Wójt Tadeusz Czajka. Podkreślił
wyjątkowy charakter wydarzenia, które stanowi podziękowanie mieszkańcom za całoroczną
wspólną pracę na rzecz Gminy.
Pierwszą część Koncertu wypełniła Gala „Aktywni Lokalnie”.
Poznaliśmy tegorocznych laurea
tów wyróżnienia, którego pomysłodawcą jest Wójt Tadeusz Czajka. Warto przypomnieć, że tytuł
„Aktywny Lokalnie” przyznawany jest liderom społecznej aktywności, kierującym organizacjami
pozarządowymi bądź twórcom
i realizatorom różnego rodzaju
projektów lokalnych. W tym roku
Wójt postanowił wyróżnić statue
tką i tytułem „Aktywny Lokalnie”
następujące osoby:
- Małgorzata Raciborska, lider organizacji Festynu Antoniańskiego w Przeźmierowie,
- Kazimierz Królak, prezes
Towarzystwa Polsko-Holenderskiego Ceradz Kościelny-Norg
w latach 1987-2009,
- Jacek Smoliński, prezes
Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym.
Ze specjalną dedykacją dla
każdego z laureatów wystąpili

8
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tancerze Zespołu Pieśni i Tańca
„Lusowiacy” – w ich wykonaniu
zobaczyliśmy pięknego poloneza,
mazura i walca.
Pierwszą część zakończył toast
noworoczny wzniesiony szampanem przez Wójta Tadeusza Czajkę.
Drugą część w całości wypełniła muzyka. Na scenie pojawili się soliści: wokalistka jazzowa
Natalia Świerczyńska, artysta poznańskiego Teatru Wielkiego Jaromir Trafankowski i Julia Mróz
(dwunastoletnia mieszkanka naszej Gminy!). Usłyszeliśmy m.in.
utwory Czesława Niemena i Andrzeja Zauchy oraz wiązankę muzyczną z filmu „Król Lew”. Całość zakończył tradycyjny Marsz
Radeckiego, którego uroczysty
charakter podkreślił występ Mażoretek.
Koncert Noworoczny obejrzało
ok. 900 widzów.

~ARz

koncert noworoczny
„Aktywny Lokalnie”
dla Pani

Małgorzaty Raciborskiej
lidera organizacji Festynu Antoniańskiego
w Przeźmierowie
Festyn Antoniański w Przeźmierowie to jedyny w Gminie Tarnowo Podgórne cyklicznie organizowany parafialny festyn. Spiritus
movens tej imprezy związanej z obchodami święta patrona parafii św. Antoniego Padewskiego jest od pięciu lat Pani Małgorzata
Raciborska.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz otwartości jednoczy
różne środowiska lokalne.
Kreatywna i otwarta na nowe pomysły i możliwości. Wprowadza kolejne rozwiązania dbając o stałe podnoszenie atrakcyjności imprezy. Konsekwentnie podkreśla, że głównym celem Festynu, oprócz integracji i dobrej zabawy, jest przekazanie wartości
materialnych dla całej społeczności. Dzięki temu uczestnicy Festynu czują się współodpowiedzialni za tworzoną wspólnotę.
Osoba niezwykle wrażliwa na ludzką biedę i nieszczęście.
Organizuje pomoc materialną dla uboższych i wspomaga osoby mniej zaradne życiowo. Podejmuje działania zapobiegające
wszelkiego rodzaju wykluczeniom społecznym.
Człowiek bezgranicznie oddany idei integracji lokalnej.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Jacka Smolińskiego
Prezesa Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
w Tarnowie Podgórnym
Wychowany w muzykującej rodzinie, jest druhem Koła Śpiewu od 15
roku życia. W 1997 roku objął funkcję prezesa, przejmując to stanowisko
po ojcu Feliksie i bracie Mieczysławie.
Inicjator wprowadzenia współczesnych kierunków muzycznych i zmian
w repertuarze Koła. Konsekwentnie broni koncepcji chóru otwartego dla
wszystkich, widząc w powszechności szansę na utrzymanie licznego grona śpiewaków. Z troską pochyla się nad przyszłością Koła, zachęcając
kolejne pokolenia do wstąpienia w szeregi chórzystów.
Popularyzator spotkań śpiewaczych w szerokim gronie. Od lat współorganizuje Jesienne Święto Pieśni, na które zaprasza chóry z Wielkopolski i spoza jej granic. Pomysłodawca wydarzenia integrującego mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne przy wspólnym kolędowaniu.
Nieustannie poszukuje możliwości prezentowania umiejętności wokalnych tarnowskich druhen i druhów. Dzięki jego determinacji i ogromnemu zaangażowaniu Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego uczestniczyło w wykonaniu Pop–Oratorium „Miłosierdzie Boże” w Wilnie i
Ejszyszkach na Litwie oraz w Lusowie, dając popis kunsztu śpiewaczego.
Ambasador idei wychowania i integracji poprzez muzykę.

„Aktywny Lokalnie”
dla Pana

Kazimierza Królaka
Prezesa Towarzystwa Polsko-Holenderskiego
Ceradz Kościelny – Norg w latach 1987 - 2009
Pierwsze kontakty pomiędzy holenderskim miastem Norg a Ceradzem Kościelnym nawiązano w 1981 r., kiedy do Polski przyjechały transporty z zagraniczną pomocą rzeczową.
Z czasem chęć pomocy bliźniemu w potrzebie przekształciła wzajemne relacje w cykliczne
spotkania przyjaciół, skupionych w Towarzystwie Polsko-Holenderskim Ceradz Kościelny
– Norg.
Pan Kazimierz Królak od początku działał na rzecz kontaktów międzynarodowych. Stworzył formalne struktury organizacji, a kilka lat później objął funkcję prezesa. Dzięki jego
zaangażowaniu i determinacji przyjacielskie kontakty ponad granicami są kontynuowane, a
ich forma zmienia się wraz z nowymi realiami społeczno-gospodarczo-politycznymi Europy.
Propagator idei otwartości Towarzystwa. Dąży do tego, by każdy, komu bliskie są ideały
integracji europejskiej, mógł wstąpić w szeregi Towarzystwa. Zachęcał kolejne pokolenia do
rodzinnych wyjazdów wierząc, iż młodzi członkowie staną się kontynuatorami idei współpracy między różnymi społecznościami lokalnymi. W czasach, gdy nie ma barier w podróżowaniu, promuje przyjaźń jako wartość dodaną międzynarodowych relacji.
Pan Kazimierz Królak poprzez działalność na rzecz Towarzystwa urzeczywistnia ideę
międzynarodowej przyjaźni we współczesnej Europie.
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aktualności
Kręglarskie sukcesy

W

dniach 12-14.12.2013 w Gostyniu rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów w klasyfikacji indywidualnej i par. Do zawodów
przystąpiło blisko 100 kręglarzy z całej Polski. Dwa
medale dla Alfy-Vector zdobyli wyłącznie mężczyźni.
Nowym Mistrzem Polski po raz trzeci w swojej karierze zawodniczej został Michał Grędziak. Tytuł Wicemistrzowski obronił Arek Stachecki.
Piątek i sobotę przeznaczono na gry eliminacyjne,
które tradycyjnie były turniejem mistrzowskim par.
I właśnie od tego turnieju rozpoczniemy nasze podsumowanie. W turnieju par naszym niewiele zabrakło
do medali. Wśród pań na 4 miejscu uplasowały się
Małgorzata Leopold i Iza Torka, które wynikiem 1053
brąz przegrały tylko 3 kręglami. Wśród panów na
piątym miejscu uplasowała się para Grędziak/Bonk,
z wynikiem 1129, tracąc do brązowego medalu tylko 8
kręgli oraz na szóstym Stachecki/Torka (1122). Pozostałe pary zajęły już bardziej odległe pozycje.
Tytuł Mistrza Polski Par wśród pań zgodnie z oczekiwaniami powędrował do Leszna, natomiast wśród
panów niespodziewanie do Wronek.
W niedzielnych finałach wystąpili tylko nasi panowie. Wśród 18 finalistów znalazło się 5 „alfiarzy”. Finał był popisem Michała, który rzucił jedyną sześćsetkę mistrzostw. Wynik 602 przesunął go z 8 miejsca
po eliminacjach na fotel mistrza Polski (łączny wynik
1170). Na drugim stopniu podium po zaciętej walce
w ostatnich rzutach stanął inny nasz reprezentant –
Arkadiusz Stachecki (1152). Pozostała trójka to 10 –
Marcin Grzesiak, 11 – Jarek Bonk i 14 – Jarek Michalak. Indywidualną Mistrzynią Polski została Joanna
~na
Neczyńska z OZK Wielkopolski.

Rowerek dla Sebastiana
z Lusowa

N

a to spotkanie niepełnosprawny siedmioletni Sebastian z Lusowa przyszedł
razem z mamą Dorotą. Był bardzo
podekscytowany i nic dziwnego, bo
za chwilę miał dostać rowerek specjalnie przystosowany do jego potrzeb i możliwości.
Rowerek został przekazany
przez Fundację Eco Textil, z którą współpracuje Arkadiusz Szajnerski, prowadzący firmę Handel
Usługi (zajmuje się ona regularnym opróżnianiem pojemników
na używana odzież, a część zysków przekazuje na konto Fundacji). Za zgromadzone środki Eco
Textil kupuje sprzęt rehabilitacyjny, w tym rowerki dla niepełnosprawnych (jeden z nich trafił
właśnie do Sebastiana).
W Gminie staną 34 pojemniki. Pamiętajmy, że przekazując tą

Koncertowy koniec roku!

Michał Grędziak i Arkadiusz Stachecki

D

ruhny i Druhowie z Koła
Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego zaprosili
mieszkańców Gminy do wspólnego kolędowania. 5 stycznia w sali
widowiskowej GOK SEZAM
w Tarnowie Podgórnym spotkały
się całe rodziny, a zaśpiewane kolędy i pastorałki stworzyły niezapomniany bożonardzeniowy nastrój. 
~ARz
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drogą ubrania wspieramy działania Fundacji Eko Textil.
~ARz
Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy chcieliby
zwrócić się do Fundacji z prośbą
o zakup specjalistycznego rowerka,
wszelkie informacje znajdą na stronie internetowej: www.ecotextil.pl

Wspólne kolędowanie

U

biegły rok pożegnaliśmy
muzycznie. 28 grudnia
w Tarnowie Podgórnym
sołtys i rada sołecka Tarnowa Podgórnego zaprosiła mieszkańców
na koncert Teresy Werner. Dzień
później, 29 grudnia, w Przeźmierowie na zaproszenie sołtysa
i Rady Sołeckiej tej miejscowości
wystąpił Andrzej Rybiński.
Na obu koncertach publiczność
szczelnie wypełniła sale. To było
bardzo sympatyczne rozpoczęcie
karnawału!
~ARz

stowarzyszenie

Wiele dzieje się w TSP!

O

statnie tygodnie były bardzo pracowite, ale i dawały
wiele satysfakcji oraz pozytywnych emocji. Wszystko zaczęło
się od Wigilii TSP, która odbyła się
11 grudnia w Restauracji Vectoria.
Licznie przybyli członkowie, spędzili ten wieczór w miłej rodzinnej
atmosferze przy zastawionym stole
świątecznymi przysmakami. Wcześniej jednak o odpowiedni nastrój
zadbał Chór Allegro prowadzony
przez Danutę Krusińską przy Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.
Młodzi artyści przygotowali cały
zestaw kolęd i utworów świątecznych, które tak rozemocjonowały uczestników, że na koniec już
wszyscy śpiewali kolędy razem. To
był wspaniały występ! Następnie
był czas na życzenia świąteczne i
noworoczne oraz tradycyjne przełamanie się opłatkiem.
Wraz z nadejściem nowego roku
trwały bardzo intensywne prace
nad przygotowaniem jubileuszowego 10-tego Balu TSP. To wydarzenie miało w tym roku szczególnie ważny wymiar – oprócz
okrągłego wydania balu, obchodziliśmy także 10-lecie istnienia Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców TSP. Z tego powodu
rozszerzyliśmy nieco standardową formułę o krótkie przedstawienie historii stowarzyszenia oraz
wręczenie podziękowań osobom
szczególnie zasłużonym w stworzenie, budowanie i funkcjonowanie naszej organizacji. Są nimi:
Krzysztof Szumski – Prezes I i II
kadencji, Ryszard Balcerkiewicz,

Kolędy zaśpie- Marek Różewski, Piotr Nowak,
wał Chór Allegro Beata Frączek oraz szczególne podziękowania zostały skierowane do
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusza Czajki za dotychczasową współpracę w wielu projektach.
O całą oprawę muzyczną zadbała
znakomita grupa D-Tonacja. Jest
ona doskonale znana bywalcom
Balu TSP, którzy podkreślali, że z
roku na rok grają jeszcze lepiej…
Niespodzianką wieczoru był występ Anny Lasoty – solistki Teatru

Muzycznego w Poznaniu oraz Janusza Radka – bardzo utalentowanego i wszechstronnego artysty, który specjalnie na ten wieczór
przyjechał do nas z Krakowa! Artyści występowali oddzielnie oraz
w znakomitym duecie, co zostało
entuzjastycznie przyjęte przez publiczność! Oczywiście bez bisu się
nie obyło… Jak co roku podczas
balu zbieraliśmy także pieniądze,
które wspomogą chore dzieci z naszej Gminy.

Bal Przedsiębiorców
fot. T.Jakubiak

22 stycznia 2014 do Tarnowa Podgórnego przyjedzie na specjalne zaproszenie przedsiębiorców Maciej Reluga – Główny
Ekonomista banku BZ WBK. To jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów, którego prognozy uważane są za najtrafniejsze. Temat spotkania to „Perspektywy polskiej gospodarki
w 2014 r”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – nie
tylko członków TSP – do Sali GOK SEZAM na godzinę 18.00. To
szczególne spotkanie organizujemy wspólnie z Urzędem Gminy oraz bankiem BZ WBK. Wstęp wolny.
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesja z 3, 17, 30 grudnia

W

grudniu 2013 r. odbyły się aż trzy sesje
Rady Gminy. Dwie
z nich miały charakter roboczy,
a jedna niezwykle uroczysty i odświętny związany z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Na
sesję, która odbyła się 17 grudnia,
przybyli wszyscy, którzy z wyjątkowym poświęceniem pracują na
rzecz lokalnej społeczności i dla
których etatowa bądź społeczna działalność samorządowa jest
dobrem najwyższym. Była choinka, łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, ale przede
wszystkim było to, co najcenniejsze: świąteczny, magiczny i niepowtarzalny nastrój. Szczególnie chwyciło wszystkich za serce
przedstawienie jasełkowe z jakim
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lusówku. Brawurowe przedstawienie okolicznościowe przygotował ksiądz Adam
Przewoźny wraz z wychowawcami klas „O”.
3 grudnia odbyła się pierwsza
z roboczych sesji Rady. Procedurze uchwałodawczej poddano na niej 18 projektów. Jedną
z najważniejszych uchwał było
zatwierdzenie taryf Tarnowskiej
Gospodarki Komunalnej TP-

Jasełka na świątecznej sesji
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-KOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na sesji, którą zwołałem na
dzień 30 grudnia, postawiłem
przed Radnymi trudne zadanie
pracy nad 25 projektami uchwał.
Najważniejsza z nich dotyczyła oczywiście uchwalenie budżetu Gminy na 2014 r. Uchwalenie
przez Radę Gminy tego dokumentu poprzedzone jest zwykle
wypełnieniem ściśle sformalizowanej, prawnie usankcjonowanej,
skomplikowanej i pracochłonnej
procedury.
Najpierw dokonuje się szczegółowego sprawozdania z prac nad
projektem budżetu, a na końcu następuje najciekawsza część procedury, a mianowicie dyskusja na
temat tego dokumentu. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii komisji stałych dotyczących projektu
budżetu na 2014 r. radni podzielili się indywidualnymi ocenami
na jego temat. Budżet Gminy ze
swej istoty jest wyjątkowo trudny do formułowania ocen w kategoriach dobry-zły. Żeby rzetelnie
go ocenić niezbędne jest zdobycie
ogromnej ilości informacji. Przy
formułowaniu ocen zachodzi konieczność dokonania wielu porównań, analiz i prognoz.
Opisana metoda posłużyła też do
oceny projektu budżetu Gminy na
2014 rok. W finalnych przemówieniach zwracano uwagę na kompletność, rzetelność oraz pewność
zaplanowanych źródeł dochodów.
Nie doszukano się źródeł nadmiernej kreacji dochodów czyli planowania tych z nich, których wykonanie już z założenia jest wątpliwe.
Chwalono przeznaczenie nadwyżki dochodów nad wydatkami na
spłatę wieloletnich zobowiązań.
Dociekano możliwości ewentualnego wzrostu przewidywanych dochodów, a także oceniono ryzyko
ewentualnego niewykonania dochodów. Pozytywnie przyjęto listę
planowanych inwestycji zauważając znaczne jej ilościowe rozszerzenie w wydatkach bieżących
(remonty). Odnotowano też z zadowoleniem obecność w budżecie pierwszych efektów procedur
optymalizacyjnych zapowiada-

nych wcześniej przez Wójta. Poszukując słabszych stron projektu
budżetu na 2014 r. Radni jak zwykle utyskiwali na wyczerpanie się
możliwości przeznaczenia większych środków na inwestycje oraz
na niewypełnienie całości zadań
Planu Rozwoju Lokalnego w planie wydatków majątkowych. Moja
relacja z przebiegu prac nad podjęciem uchwały o budżecie Gminy na 2014 r. jest jak widać dość
ogólnikowa. To zamierzone działanie ponieważ pełną informację
o założeniach przyjętego budżetu
Gminy możecie poznać Państwo
na stronach bieżącego numeru
naszej gazety. Poinformuję jedynie, że w głosowaniu nad uchwałą
budżetową niemal wszyscy obecni
radni byli za jej przyjęciem. Jedna
osoba wstrzymała się od głosu
w tej sprawie. Wśród pozostałych
projektów uchwał przyjętych na
opisywanej sesji znaczenie szczególne miały te, które związane
były z gospodarką finansową Gminy jeszcze na 2013 r. Informacją
najważniejszą jest to, że budżet
Gminy na 2013 r. wykonany został
wykonany. Z projektów uchwał
o tematyce związanej z zagospodarowaniem przestrzennym Rada
podjęła decyzję o przystąpieniu do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek
nr 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy
ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1
przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej. Zatwierdzono Plan
Inwestycyjny na lata 2014 – 2016
dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Tarnowa Podgórnego. Zadania zawarte w tym planie
będą realizowane przez prężnie się
rozwijającą spółkę TP-KOM. Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie
się dnia 28 stycznia 2014 r. Przed
nami ostatni rok kadencji. Wiele
sobie po nim obiecujemy i mamy
nadzieję, że będziemy mogli zaliczyć go do udanych. Wszystkich
zainteresowanych nieustająco serdecznie zapraszam do uczestnictwa w naszych obradach.
~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

aktualności

Michał Archanioł w Lusowie

1

i 2 lutego (sobotni wieczór
i niedziela) kościół w Lusowie nawiedzi pielgrzymująca
po Polsce figura św. Michała Archanioła z Monte Sant’Angelo na
górze Gargano we Włoszech.
Figura św. Michała już od
kwietnia ubiegłego roku nawiedza
parafie w całej Polsce. Miało to
miejsce także w kilku miejscach
w Wielkopolsce. Teraz dociera do
parafii w Lusowie i powstającej
parafii w Lusówku.
Początki sanktuarium na górze
Gargano sięgają końca V wieku
i opisują objawienia św. Michała
Archanioła z 490 r., a potem kolejne z 492 r. Wiele cudów łączy się
też z dniem 29 września 493 r. Od
tego dnia grota św. Archanioła na
Monte Gargano cieszy się tytułem
Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako
jedyna świątynia na świecie nie
została poświęcona ludzką ręką,
ale jak powiedział św. Michał –
przez niego samego. Ostatni raz
św. Michał Archanioł ukazał się

Fagottino
i inne
instrumenty

W

minionym roku Samorządowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym udało się pozyskać dofinansowanie
w wysokości 30 tys. zł na zakup instrumentów w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”. Wysoko
oceniony wniosek, który powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu Urzędu Gminy oraz zapewnieniu
wkładu własnego, pochodzącego z budżetu szkoły,
umożliwiło podjęcie i realizację tej inicjatywy. Baza
instrumentalna szkoły poszerzona została o kornet,
saksofon sopranowy, puzon oraz dwa małe fagoty
(tzw. fagottino) z przeznaczeniem do nauki najmłodszych dzieci. Realizacja projektu umożliwi naukę
gry na instrumentach dętych dla wszystkich chętnych uczniów niezależnie od wieku, a także poszerzy
ofertę edukacyjną szkoły o nowy, rzadko spotykany
instrument, jakim jest fagot, już w następnym roku
szkolnym 2014/15.
SSM

25 września 1656 r. arcybiskupowi Pucciarellemu podczas epidemii dżumy i powiedział: „Każdy,
kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża
i moje imię”. Według słów Archanioła, ktokolwiek będzie posiadał i ze czcią przechowywał taki
kamyk, uchroni się od choroby.
Biskup z wiarą przyjął polecenie i zgodnie z obietnicą, nie tyl-

ko miasto, ale i wszyscy ci, którzy posiadali poświęcone kamyki,
w krótkim czasie zostali uwolnieni od zarazy. Odtąd ze wszystkich zakątków świata nadchodzą
prośby o kamyki ze świętej groty.
Do dziś sanktuarium, również ze
względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie.
Powitanie figury w Lusowie będzie miało miejsce w sobotę, 1
lutego, o godz. 16.30, a o 17.00
rozpocznie się msza św. Kolejna
msza z modlitwą o uzdrowienie
będzie o godz. 20.00.
W niedzielę będzie można się
modlić przed figurą w kościele od
7.00 rano do 19.00 z przerwą od
15.00 do 16.30, kiedy zostanie ona
przewieziona na mszę św. o 15.15
do Lusówka (sala wiejska). Msze
w Lusowie o godz. 7.30, 9.00,
10.30, 12.00 (dzieci) i 18.00.
Program jest pod adresem:
www.lusowo.pl.
~ ks. prob. Dariusz Madejczyk

Sukcesy uczniów szkoły
muzycznej

U

czniowie Samorządowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym wywalczyli kolejne konkursowe laury. 7 grudnia 2013 roku
w Poznaniu odbył się XIX Wielkopolski Międzyszkolny Konkurs Uczniów Klas Instrumentów
Dętych. Naszą szkołę reprezentowało w tym roku pięciu młodych muzyków i wszyscy wrócili z nagrodami. Feliks Kucharski
(klarnet) wywalczył II miejsce,
Antoni Woźniak (saksofon) – III
miejsce, a Maria Stępak (klarnet),
Adam Mańczak i Kajetan Sztuba (trębacze) zdobyli wyróżnienia. Gratulacje należą się młodym
laureatom, a także ich nauczycielom – p. P. Wasylków (saksofon),
p. P. Kroczek (klarnet), p. P. Joks
(trąbka) oraz pianistom towarzy-

szącym uczniom – p. A. Liman, p.
M. Moruś, p. P. Rosa.
W tym roku w konkursie brało udział blisko 80-ciu uczestników. Pojawili się soliści ze szkół
muzycznych, m.in. z Poznania,
Pleszewa, Krotoszyna, Szczecina,
Sochaczewa, Ostrowa Wlkp., Nowej Soli. Cieszymy się, że nasza
szkoła była tak licznie reprezentowana i osiągnęła tak satysfakcjonujący wynik.
~ M. Moruś
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 11 grudnia

W

dniu 11 grudnia odbyła się XXXV sesja
Rady Powiatu w Poznaniu jej głównym tematem było
uchwalenie budżetu na rok 2014.
W połowie listopada projekt budżetu trafił do rąk radnych, którzy
mogli poddać go wnikliwej analizie. Na wyjazdowym spotkaniu
zarówno starosta Jan Grabkowski
i skarbnik Renata Ciurlik wyjaśniali i odpowiadali na nurtujące
pytania radnych. Prace nad budżetem odbyły się w poszczególnych Komisjach Rady z udziałem
zarówno skarbnika jak i starosty, aby do końca wyjaśnić pewne wątpliwości i wyrazić opinię
końcową dotyczącą budżetu na
rok 2014. Zanim przystąpiono do
uchwalenia budżetu 2014 Rada
rozpatrzyła uchwały w sprawie:
- ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wykonania.

Ogółem na sumę 8 054 994 zł. Są
to zadania związane z modernizacją i przebudową obiektów oświatowych w Mosinie, Rokietnicy, Owińskach. Większość zadań dotyczy
dróg powiatowych w tym realizowana w ramach WRPO na lata 20072013 Budowa drogi łączącej drogę
powiatową (ul Rabowicką w Swarzędzu) z drogą krajową 92 wraz
z drogami serwisowymi. Przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień z instytucji zewnętrznych, konieczność regulacji stanu prawnego
gruntów, postępowania odwoławcze
wpływają na to że inwestycje nie są
oddawane w terminie.
- dokonano zmiany w budżecie
Powiatu Poznańskiego na 2013r
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018.
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014 wyniosą
224 460 910 zł, dochody bieżące
w kwocie 208 899 828 zł dochody
majątkowe 15 561 082 zł.
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego uchwalono na
219 881 450 zł, w tym wydatki bieżące 189 913 645 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29 967 805 zł
- dokonała zmiany uchwały nr
XX /184/IV/2012 Rady Powiatu z 30.VIII.2012 r.w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadania
zarządzania drogą powiatową nr

2461P Czapury - Gadki (z powodu
niemożliwości realizacji zadania
w2013 r. konieczne jest przeniesienie części środków na 2014 r. w ramach wydatków niewygasających)
- dokonano zmiany statutu Domu
Dziecka w Kórniku - dokonano
zmiany uchwały nr XXIX/275/
IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27.VI.2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo zadania zarządzania drogą powiatową
nr2420P ul. Wierzbowa (Tarnowo
Podgórne – Lusowo) na odcinku od
nieruchomości oznaczonej ewidencją jako działki 125/4 do projektowanego przez GDDKiA włączenia
w drogę powiatowa w/w w ramach
realizacji zadania pn: „Rozbudowa
węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr
92 Pniewy – Poznań,
- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu zapoznała Radę z wynikami kontroli przeprowadzonej
w sprawie wydatkowania środków publicznych przez Zarząd
Powiatu w Poznaniu w Poznaniu
zleconej na podstawie uchwały nr
XXXIII/309/IV/2013.
- Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu za okres od 25.11 .2013 do dnia
06.12. 2013.
Z noworocznym pozdrowieniem
Radna Powiatu ~Krystyna Semba

POselskie wieści

P

rzed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, które
odbędą się 25 maja. Będzie
to istotny sprawdzian dla Polski.
W 2004 roku frekwencja wyniosła 20,87% uprawnionych do głosowania, natomiast w 2009 roku
24,53%. Jest to wynik dalece niezadowalający. Tym bardziej, że rola
Parlamentu Europejskiego wciąż
wzrasta, co wynika m.in. z Traktatu Lizbońskiego. Ponad 60% przepisów prawa obowiązujących w
państwach członkowskich powstaje właśnie w Parlamencie Europejskim. Będzie to także ważny sprawdzian dla Platformy Obywatelskiej,
która do tej pory najliczniej reprezentuje nasz kraj w PE, a jako czło-
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nek Europejskiej Partii Ludowej w
znaczącym stopniu współtworzy
europejską politykę. Przedstawiciele PO piastowali kluczowe stanowiska: Jerzy Buzek, był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
a Janusz Lewandowski komisarzem ds. budżetu. Dzięki skutecznym działaniom naszych reprezentantów Polska otrzymała ponad 300
miliardów złotych w ramach funduszy UE na lata 2014-2020.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
politycznym będą wybory samorządowe. 16 listopada po raz pierwszy będziemy wybierać radnych w
jednomandatowych okręgach wyborczych – to efekt pracy komisji
sejmowej, której przewodniczyłem.

Dotychczasowe wybory większościowe były głosowaniem na dany
komitet wyborczy, natomiast zgodnie z kodeksem wyborczym w nadchodzących wyborach będziemy
głosować na konkretną osobę.
Korzystając z okazji, dziękuję
wszystkim mieszkańcom Gminy
Tarnowo Podgórne, którzy wzięli
udział w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tych,
którzy nie słyszeli, pragnę poinformować, że dzięki licytacji podczas
WOŚP znów zasiądę na fotelu Wójta naszej Gminy! Wprawdzie tylko
na jeden dzień, ale piękne wspomnienia i tak na pewno powrócąJ
~Biuro Poselskie
Waldy Dzikowskiego

bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika...

W

pierwszych dniach
grudnia szczególną
opieką objęliśmy osoby bezdomne i będące w trudnej
sytuacji materialnej. We współpracy z pracownikami Ośrodka
Pomocy Społecznej sprawdzaliśmy warunki bytowe oraz przygotowanie podopiecznych do zimy.
5 – 6 grudnia – zmagaliśmy się
z uszkodzeniami powstałymi podczas wichury, która przeszła przez
Wielkopolskę. Były to przede
wszystkim połamane drzewa i gałęzie, które zagrażały pieszym i pojazdom jak również przewrócone znaki
drogowe, zerwane linie energetyczne
oraz inne uszkodzenia infrastruktury.
6 grudnia – w Tarnowie Podgórnym przewrócił się pojazd ciężarowy. Strażnicy zabezpieczyli

miejsce zdarzenia oraz powiadomili służby ratunkowe.
11 grudnia – otrzymaliśmy
zgłoszenie, że w Ceradzu Kościelnym przy świetlicy zostały
podrzucone 4 małe kocięta. Dla
dwóch z nich udało nam się znaleźć opiekuna. Pozostałe niestety
zostały odwiezione do schroniska.
11 grudnia – na przystanku autobusowym w Sadach zauważyliśmy leżącego mężczyznę, który
był pod wpływem alkoholu, jednak z powodu wyziębienia oraz
złego stanu zdrowia musiał trafić do szpitala. Zatrważające jest
fakt, że nikt z oczekujących na autobus oraz przejeżdżających tamtędy kierowców nie udzielił mężczyźnie pomocy. W tym wypadku
wystarczające było powiadomienie Pogotowia Ratunkowego.

Stałym nadzorem objęte zostały prowadzone na terenie Gminy budowy, a szczególnie stan
nawierzchni dróg w ich rejonie.
Przypominamy, że do wykonawcy
robót budowlanych należy utrzymanie ich w należytym stanie,
przede wszystkim usuwanie błota
nawiezionego z terenu budowy.
Wiele interwencji dotyczyło bezpańskich psów. W dwóch
przypadkach udało się odnaleźć
właścicieli, którzy odebrali swoje
zwierzęta ze schroniska. Pamiętajmy, że brak nadzoru nad zwierzęciem stanowi zagrożenie zarówno
dla innych osób, jak i dla naszego
czworonoga. Pies może wpaść pod
samochód lub zostać zaatakowany
przez inne zwierzę.
~ Magdalena Kula
Straż Gminna

Kto odpowiada
Ferie tuż, tuż
za szkody
wyrządzone przez
zwierzęta?

O

C

o do zasady za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Jeżeli chodzi
o zwierzęta domowe np. psy lub koty, odpowiedzialność spoczywa na osobie fizycznej właścicielu lub osobie utrzymującej takie zwierzę. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy zwierzę jest bezpańskie. Natomiast za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Kodeks cywilny mówi, że – na podstawie art. 415 – do naprawienia szkody obowiązany jest ten, kto ją wyrządził
innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Niewiele osób wie, że zgodnie z obowiązującym prawem kierowca, który potrącił zwierzę, powinien udzielić jemu pomocy (art. 25 ustawy o ochronie
zwierząt „prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości,
do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb...”, „Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej”). Nieudzielenie pomocy jest wykroczeniem zgodnie z polskim
prawem.
~ Artur Szeląg - Komendant Straży Gminnej

bserwując pogodę za
oknem trudno nam mówić o zasadach bezpiecznego wypoczynku podczas ferii
zimowych, ponieważ tegorocznej
zimy nadeszła wyjątkowo piękna
wiosna :-) Warto jednak przypomnieć kilka uniwersalnych zasad,
które pozwolą nam spędzić bezpiecznie czas wolny.
Pamiętaj zawsze wybieraj
bezpieczne miejsca do zabawy
z dala od ulic, mostów, torów
kolejowych. Zimą szybko zapada zmrok, dlatego zawsze bądź
widoczny na drodze dzięki elementom odblaskowym. W zimowe dni widoczność na drodze jest
ograniczona a kierowcy potrzebują więcej czasu do zatrzymania pojazdu. Na jezdnię wchodź
uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem
zmroku, wychodząc poinformuj
dokąd się udajesz.
Najbezpieczniej jest bawić się
pod opieką osób dorosłych. Jeżeli
jest to możliwe korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku.

Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nigdy nie oddalaj się z nieznajomym. Podczas nieobecności
rodziców nie otwieraj drzwi osobom, których nie znasz.
Spędzając czas wolny przed
komputerem nie podawaj nikomu swoich danych, adresu, wieku
– nigdy nie wiesz kto jest po drugiej stronie. Nie informuj również
osób nieznajomych o zwyczajach
swoich oraz swoich bliskich. Jeśli
wydaje Ci się, że osoba po drugiej
stronie zadaje pytania drażliwe,
intymne, nie udzielaj na nie odpowiedzi, poinformuj o tym osoby dorosłe. Również ty nie ubliżaj
i nie oczerniaj nikogo za pomocą
wpisów na forach i portalach społecznościowych. Wiedz o tym, że
każde zapisane słowo pozostaje w pamięci komputera i można
je odtworzyć. Pamiętajcie o tym,
że tylko zdrowy rozsądek pozwoli cieszyć się czasem wolnym
i sprawi, że te ferie zimowe będą
udane.
~M. Kula,
A. Weber-Przybył
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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stowarzyszenie
List Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa I Baranowa

Ważne informacje na temat uproszczonej
procedury
Drodzy mieszkańcy,
28 lutego 2014 roku mija termin złożenia roszczeń o odszkodowanie do Portu Lotniczego,
wynikający z uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
ustalającej obszar ograniczonego
użytkowania, w związku z rozbudową lotniska Ławica.
Oznacza to, że po tym terminie
mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania nie będą mieli
już możliwości wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi do Portu Lotniczego
pomimo że wzrost uciążliwości
lotniska może się z każdym rokiem poważnie nasilać.
Często zadają nam Państwo
pytanie: Co zrobić jeśli brak
środków lub inne czynniki nie pozwalają aktualnie na rozpoczęcie
kosztownej procedury sądowej,
ale w przyszłości chcielibyśmy
mieć taką możliwość?
Stowarzyszenie wspólnie z rekomendowanymi kancelariami
prawnymi przygotowało ofertę
również dla tych osób. W styczniu
i lutym 2014 r. kancelarie prawne
będą sporządzały bez jakichkolwiek opłat wstępne pisma procesowe, które umożliwią wszystkim
zainteresowanym wejście w spór
sądowy w późniejszym, dogodnym terminie nawet w ciągu 10
lat.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców:
- na kolejne zebranie członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa 31 stycznia (piątek) o godz.18.00 w sali
“starej kotłowni” w Przeźmierowie ul. Kościelna
Omówimy na nim powyższe
kwestie. Będzie można również
skorzystać z pomocy prawników
16
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w celu rozpoczęcia procedury
odszkodowawczej, w tym także tej
umożliwiającej przerwanie terminu przedawnienia i dającej szanse dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym.
- dyżury Kancelarii Prawnych
w dniach 24 do 27 lutego 2014 r.
godz. 18-20 w siedzibie Stowarzyszenia – Szkoła Podstawowa
w Przeźmierowie, ul. Kościelna
46, pokój 116, w trakcie których
można będzie bezkosztowo rozpocząć procedurę odszkodowawczą.
Stowarzyszenie chce przekonać
wszystkich mieszkańców, objętych
obszarem ograniczonego użytkowania do walki o odszkodowania.
Dlaczego tak nam na tym zależy?
Głównym celem naszych działań jest zmuszenie władz do podjęcia decyzji o zmianie lokalizacji
lotniska lub ograniczeniu jego
działalności oraz zaprzestaniu
dalszego rozwoju.
Nie jest to cel nieosiągalny. Działalność Stowarzyszenia
przyniosła wiele wymiernych
efektów, w tym ostatni sukces
- 20.12.2013 r. Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie
uchylił wyrok WSA w Poznaniu
dotyczący uchwały Sejmiku ustalającej obszar ograniczonego
użytkowania. NSA potwierdził zastrzeżenia Stowarzyszenia dotyczące tej zasadniczej uchwały.
Jesteśmy przekonani, że tylko
zorganizowana presja społeczna
pozwoli na zatrzymanie działań
niekorzystnych dla nas oraz spowoduje, że władze w większym
stopniu będą liczyć się z mieszkańcami Przeźmierowa i Baranowa.
Naszym zdaniem ważne jest,
aby jak najwięcej mieszkańców

skorzystało z prawa wystąpienia
o odszkodowania. Dlatego rekomendujemy kancelarie prawne,
które mają największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu
spraw i posiadają odpowiednią
umowę ze Stowarzyszeniem, co
nie oznacza, że dyskwalifikujemy inne sposoby dochodzenia
roszczeń. Zwracamy się jednak
do Państwa, aby uważnie czytać
umowy i analizować oferty, które trafiają do naszych domów.
Z doświadczenia i analizy proponowanych przez różne firmy
rozwiązań wynika, że oferowane warunki jak i spodziewane
efekty mogą być rozczarowujące
dla mieszkańców. Jednak nawet
w tych przypadkach, uważamy
złożenie roszczeń za przybliżające nas do zamierzonych celów.
Najgorsza jest bezczynność, bo
ona pozwoli władzom lotniska na
nieskrępowany rozwój i znaczne pogorszenie warunków życia
mieszkańców naszych miejscowości. Jeśli teraz w zbiorowym działaniu nie zahamujemy inicjatyw
portu lotniczego, to za kilka lat
okaże się, że nie tylko straciliśmy dorobek życia, ale mieszkamy w całkowicie zdegradowanym
środowisku. Do tego dopuścić
nam nie wolno.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Przeźmierowa i Baranowa

zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek


Drzwi
W grudniu zostały zamontowane nowe drzwi w wejściu głównym kościoła. Nowe drzwi są
dokładną kopią poprzednich. Zostały do nich przełożone stare
okucia, zawiasy, ozdobne stalowe
nity, zamek, klamka – które wcześniej oczyszczono i pomalowano.
Drewno zostało zabezpieczone
olejem koloryzującym. Dobrano
taki kolor drewna, by je wizualnie
postarzeć.
Posadzka i ogrzewanie
Kościół będzie ogrzewany podłogową instalacją wodną. Stąd
była konieczność demontażu
obecnej posadzki. Zdjęta została wierzchnia warstwa terakoty,
położonej w okresie międzywojennym. Przypuszczamy, że położona została wówczas dlatego,
by ułatwić utrzymanie czystości
w kościele. Była położona na zaprawę cementową na starszą posadzkę wykonaną z cegieł. Obecnie demontowana jest również
„spodnia”, stara posadzka ceglana. Jest ona nierówna, ma znaczne
ubytki i wychodzone „koleiny”.
Ceglane płytki, położone były na
luźny piasek. Po ich zdjęciu, trwają w tym podłożu poszukiwana archeologiczne.
Zabytek techniki - REPER
Patrząc od zewnątrz na drzwi
główne kościoła po lewej stronie
znajduje się wmurowany w ścianę tajemniczy okrągły żeliwny
przedmiot. Jest to unikalny REPER – znak wysokościowy. Mówi
nam na jakiej wysokości od poziomu morza znajduje się nasz kościół (a dokładnie ten znak). Jest
na nim odlany w języku niemieckim napis: KÖNIGL. PREUSS.
LANDESAUFNAHME METRO
NORMAL-NULL. W tłumaczeniu na język polski napis brzmi:
„Królewski Pruski Urząd Geodezyjny. Metryczny punkt zerowy ”.
W środku podana jest wysokość
z dokładnością co do milimetra 102,618 [m].

Część XXVII

Nowe drzwi

Reper

Reper jest zabytkiem techniki,
pamiątką po budowanej od podstaw przez Prusaków sieci niwelacyjnej na naszych ziemiach.
Podstawowy szkielet tej sieci,
jako sieci niwelacyjnej I rzędu,
powstał w zaborze pruskim w latach 1868–1894. Znaki wysokościowe podzielone były na trzy
klasy. „Nasz” reper jest klasy najwyższej (najdokładniejszego pomiaru)– tak zwany I rzędu. Repery I rzędu były osadzane wzdłuż
linii sieci w odległościach od siebie przeciętnie co 10 km. Moco-

wano je w ścianach budowli, na
wysokości ok. 1 m. Zakładamy,
że reper w Tarnowie Podgórnym
mógł być osadzony około 130 lat
temu.
Według jakiego poziomu morza była mierzona wysokość?
Najwcześniej stosowanym
przez Pruski Urząd Geodezyjny
poziomem wyjściowym było zero
wodowskazu w Gdańsku - Nowym Porcie (Neufahrwasser). Zaś
od 1878 r. za poziom odniesienia dla całej sieci pruskiej przyjmowany był poziom punktu wyjściowego (Normal-Hohenpunkt),
którym była kreska na słupie Obserwatorium Astronomicznego
w Berlinie, przyjęta – z pomiaru
nawiązującego – jako 37,00 m ponad tzw. Normal-Null. Znaczyło
to, że kreska na słupie Obserwatorium Astronomicznego w Berlinie była położona 37 m ponad poziomem zera wodowskazu morza
w Amsterdamie. Zatem to Amsterdam był punktem odniesienia
dla „naszego” repera.
Obecnie reper na ścianie kościoła jest dalej częścią osnowy
wysokościowej Polski, jednak dla
niego punktem odniesienia nie
jest już Normal-Null w Berlinie
(de facto w Amsterdamie – Morze
Północne), ale wskazanie poziomu Bałtyku na rosyjskiej wyspie
Kronsztad niedaleko Petersburga.
Przy tym odniesieniu, nasz reper
ma obecnie wysokość 102,507
[m] nad poziom morza. Zatem
według dzisiejszych pomiarów
Tarnowo Podgórne leży niżej niż
kiedyś - o 11,10 cm.
Opracował Kazimierz Szulc
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \

17

rolnictwo

Uprawa soi w Polsce

R

eforma Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2014-2020
zakłada między innymi
uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych.
Oznacza to w praktyce „dywersyfikację” upraw. Skończy się już
monokultura zbóż przerywana jedynie przez rzepak ozimy. Zdecydowano, że ten „ekologiczny
przepis” wejdzie w życie w 2015
roku, a rok 2014 ma być okresem
przejściowym; przyjęcie aktów
delegowanych wdrażających tę
reformę ma być gotowe do marca 2014 r.

Zalety uprawy soi:
• wartościowy składnik mieszanek paszowych dla zwierząt,
• nowoczesny produkt dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego
i kosmetycznego,
• idealny przedplon z silnym
oddziaływaniem plonotwórczym w szczególności dla
zbóż, kukurydzy, rzepaku i innych roślin,
• opłacalna ekonomicznie roślina uprawna,
• niezbędna roślina uprawna dla
ekologicznych gospodarstw
rolnych.
Agrotechnika:
Przedplony: zboża ozime i jare
oraz kukurydza, buraki i trawy
wieloletnie. Niewskazany jest
siew po innych roślinach strączkowych, wieloletnich roślinach
motylkowych i kapustowatych.
Uprawa gleby: jesienią po zbożowych – 1-2 podorywki i orka
zimowa na głębokość 22-25 cm.
Po kukurydzy – talerzowanie
i orka na głębokość 25-30 cm.
Przedsiewna uprawa ograniczona do minimum z równoczesnym
zapewnieniem odpowiedniej wilgotności gleby, wyrównaną powierzchnią pola oraz zniszczeniem chwastów.
Nawożenie: intensywne - 6080 kg P2O5/ha i 120-160 kg K2O/
ha najlepiej jesienią. Azot – przed18
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siewnie 30 – 60 kg N/ha najlepiej w formie saletrzaku. Dawkę powyżej
30 kg/ha dzielimy na dwie równe części (przedsiewnie i na początku
kwitnienia).
Siew: wysiewa się, gdy średnia dobowa temperatura gleby na głębokości siewu (od do 6 cm) wynosi 12-14o. Głębokość siewu zależy od
wilgotności gleby – przy wilgotnej glebie 3-4 cm, przy suchszej – 5-6
cm. Przy niskiej wilgotności po siewie wymagane jest wałowanie pola.
Ilość wysiewu zależy od odmiany:
Odmiana
Termin siewu
Norma wysiewu
(kg/ha)
Annushka 10.05.-20.05.
135-150
Atlanta
20.04.-25.04.
80-90
Mavka
20.04.-05.05
90-100

Szerokość
międzyrzędzi (cm)
12-45
24-45
24-45

Przed siewem nasiona należy zaprawić preparatem Sarox T 500 FS
w dawce 0,4 litra z dodatkiem 0,4 litra wody/100 kg nasion co chroni
przed zgorzelą siewek, ryzoktoniozą i fuzariozą oraz zaszczepić nitraginą (inokulantem).
Pielęgnacja zasiewów:
Walka z chwastami – metoda agrotechniczna – przed i po wschodach
bronowanie zasiewów i jedna lub dwie uprawy międzyrzędowe. Metoda
chemiczna – nie ma zarejestrowanych herbicydów w soi w Polsce, ale
są preparaty zawierające substancje aktywne stosowane do odchwaszczania tej uprawy w innych krajach. Przedwschodowo można zastosować Sencor 70 WG i jego genetyki oparte na metrybuzynie w dawce
0,5-0,7 kg/ha, powschodowo do zwalczania chwastów dwuliściennych
mieszaninę Basagranu 480 SL (1,5 do 2 l/ha) z Refine 75 WG (6 do 8 g/
ha), na chwasty jednoliścienne Leopard Extra 05 EC (0,75- 1 l/ha), Agil
100 EC (0,5-1,2 l/ha) lub Fusilade Forte 150 EC (0,75-1 l/ha).
Z uwagi na mały obszar uprawy soi w Polsce zagrożenie ze strony
chorób grzybowych i szkodników jest znikome. Gdyby przebieg warunków pogodowych sprzyjał rozwojowi chorób grzybowych można zastosować profilaktycznie oprysk preparatem zawierającym tebukonazol
250 g/l jak np. Brasifun 250 EC, Domnic 250 EW, Horizon 250 EW,
Tarcza Łan 250 EW czy Toledo 250 EW w dawce 0,3-0,5 l/ha w mieszaninie z preparatem Acanto 250 SC w dawce 0,2-0,4 l/ha.
Zbiór soi: jednofazowo kombajnem zbożowym ustawionym na niskie ścinanie, w fazie pełnej dojrzałości roślin (wilgotność 14-16%),
przy obrotach bębna 400-600 obrotów/minutę.
Problematyką uprawy soi zajmuje się firma Agro Youmis Polska
Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Ustrzycka 9 a, tel. 61 862 87 84, lub kom.
514 292 226, 518 684 914. Najbardziej kompetentną osobą do udzielania doradztwa jest Natalia Sibirtseva 507 302 855.
Służba doradcza WODR w Poznaniu działająca na terenie Gminy Tarnowo Podgórne planuje w I kwartale 2014 roku szkolenie z tego zakresu
w celu przygotowania rolników do wymogów reformy WPR czekających od 2015 r.
Opracował: ~ Wiesław Biały

podatki
19 listopada 2013 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne
podjęła uchwały, w których określono stawki podatków
lokalnych na rok 2014. Rada Gminy przyjęła stawki zaproponowane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w przedłożonych na sesję projektach. Uchwalone
stawki podatków lokalnych na 2014 rok są w takiej samej wysokości, jak obowiązujące stawki w roku 2012
i w roku 2013.
Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zawarte są
w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr
LVI/712/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014. Oto przykładowe stawki:
- od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,58 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,31 zł od 1m2 powierzchni.
Podatek rolny
Do obliczenia podatku rolnego na rok 2014 stosowana będzie uchwała Rada Gminy Tarnowo Podgórne nr
LVI/709/2013 o obniżeniu do kwoty 48,00 zł ceny skupu 1 dt żyta. Obliczony na tej podstawie podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 120,00 zł.
W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2013r.
wyniosła 69,28 zł za 1 dt. Obliczony na tej podstawie podatek w roku 2014 wyniósłby 173,20 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 Podgór-

ne nr XXXIX/471/2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
i informacji podatkowych zawiera wzory formularzy DN-1, DR-1,
DL-1 i IN-1. Stosowne wzory można znaleźć na stronie internetowej
Gminy Tarnowo Podgórne.
Termin składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości DN-1, dotyczący osób
prawnych mija 31 stycznia 2014 r.
Do tego też dnia należy wpłacać za
styczeń obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości. Natomiast
deklaracje w sprawie podatku
rolnego DR-1 i podatku leśnego
DL-1 należy składać do 15 stycznia 2014 r.
Podatek od posiadania środków transportowych
Na rok 2014 poszczególne stawki podatkowe zawiera uchwała
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr
LVI/711/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu winni złożyć deklaracje na podatek od
środków transportowych DT-1
do dnia 15 lutego 2014 r. Formularze DT-1 i Załącznik do deklaracji
DT-1 zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz.
1731). Niedopełnienie obowiązku
złożenia DT-1 może pociągnąć za
sobą wszczęcie postępowania karnego skarbowego w oparciu o art.
54 ustawy z dnia 10 września 1999

r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.
U z 2013, poz. 395 z późn. zm.).
Podatnicy podatku od posiadania
środków transportowych wpłacają
(bez wezwania) należny podatek na
indywidualny wirtualny rachunek
bankowy. Termin płatności I raty
za rok 2014 mija 15 lutego 2014r.
Stawki opłaty targowej
W roku 2014 osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjnych nie mające osobowości
prawnej, dokonujące sprzedaży na
targowiskach uiszczać będą opłatę
targową, zgodną z podjętą uchwałą
Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr
LVI/710/2013 w sprawie ustalenia
stawki opłaty targowej na rok 2014.
Do poboru opłaty targowej na terenie danego sołectwa (poza zorganizowanymi targowiskami) zostali
upoważnieni sołtysi danej miejscowości.
Decyzje wymiarowe
Decyzje wymiarowe dla osób
fizycznych w sprawie podatku od
nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne za rok 2014
będą doręczane od końca stycznia
do końca lutego br. przez sołtysów
poszczególnych miejscowości.
Szczegółowe terminy doręczania
decyzji zostaną określone w terminie późniejszym i podane do wiadomości przez sołtysów. Decyzje
wymiarowe właścicieli nieruchomości mieszkających poza gminą
zostaną doręczone przez Pocztę
Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin płatności
I raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego za rok
2014 mija 15 marca.
~A.W.

Zwrot podatku
akcyzowego w 2014 roku

dukcji 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 2014 r. do 28 lutego 2014 r. - wraz z fakturami
VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od
1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia
2014 r.,

- od 1 sierpnia 2014 r. do 31
sierpnia 2014 r. - wraz z fakturami
VAT lub ich kopiami potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2014 r.
w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.	~ A. W.

Podatki lokalne na 2014 rok

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r. od
oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
została ustalona w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1408). Kwota zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wynosi 81,70 zł i jest w takiej samej wysokości jak w latach 2012-2013.
W 2014 r. producenci rolni będą mogli składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do pro-
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tp-kom
KOMUNIKAT
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
uprzejmie informuje Odbiorców usług, że od dnia 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. na podstawie
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) obowiązywać będą nowe,
zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy, ceny dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:
Lp.
0

1.

2.

3.

Lp.

0
1.

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa
odbiorców
1
W1
Gospodarstwa domowe

W2
Pozostali odbiorcy usług
tj. m.in. odbiorcy
usługowi, handel i
przemysł
W3
Woda użyta przez gminę
Tarnowo Podgórne na
cele określone w art. 22
ustawy oraz odbiorcy
wody na cele ogrodowe
rozliczani wodomierzem
lub podwodomierzem
oraz tymczasowe
przyłącza budowlane

2
1) cena 1m3
dostarczonej wody
2) Stawka opłaty
abonamentowej
1) cena 1m3
dostarczonej wody

Taryfowa grupa
odbiorców
1

OŚ2
Pozostali odbiorcy usług
zbiorowego
odprowadzania ścieków
rozliczani za ilość
odprowadzonych
ścieków

Cena/stawka
netto
brutto
3
4

Jednostka miary
5

3,78

4,08

PLN/ m3

2,75

2,97

PLN/ m-c

3,78

4,08

PLN/ m3

2) Stawka opłaty
abonamentowej

2,75

2,97

PLN/ m-c

1) cena 1m3
dostarczonej wody

4,50

4,86

PLN/ m3

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków

OŚ1
Gospodarstwa domowe

2.

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

1)
2)
1)
2)

2
1cena 1m3
odprowadzanych
ścieków
Stawka opłaty
abonamentowej
1cena 1m3
odprowadzanych
ścieków
Stawka opłaty
abonamentowej

Cena/stawka

netto
3

brutto

Jednostka miary

4

5

5,74

6,20

PLN/ m3

4,30

4,64

PLN/m-c

6,64

7,17

PLN/ m3

4,30

4,64

PLN/ m-c

Rozliczając odbiorców wody i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. dokona oszacowania zużycia wody
i odprowadzanych ścieków na podstawie średnio-dobowego zużycia.
Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodomierza lub urządzenia
pomiarowego spisanego na dzień 31.01.2013 r. Informacja ta może być przekazana osobiście w
siedzibie Spółki: Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 4, pok. nr 10, 11, listownie, e-mail:
biuro@tp-kom.pl, faksem nr 61 8147 407 lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 8146 430
wew. 426; 435.
Zarząd Spółki
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zdrowie

Złote standardy dla zdrowia!

N

ie milkną echa 22 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas
którego – jak co roku – jednoczyliśmy się we wspólnym dofinansowaniu opieki zdrowotnej. Niech
prócz zbierania środków przeznaczonych na służbę zdrowia ważnym elementem będzie również
niesienie wiedzy o profilaktyce
i leczeniu najczęstszych schorzeń.
Z racji mojej profesji chciałbym
przybliżyć Państwu aspekt profilaktyki chorób układu krążenia.
Pomimo zdecydowanej poprawy, w jakości oraz skuteczności
leczenia chorób serca prowadzonych na europejskim poziomie,
musimy wszyscy pamiętać, że
choroby układu krążenia nadal
zajmują niechlubne pierwsze

Sami możemy
zadbać
o swoje serce
miejsce w wykazie najczęstszych przyczyn zgonów, zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach.
Jednocześnie mało, kto zdaje sobie sprawę, że wyjątkowo prosto
i to bez niczyjej pomocy możemy
skutecznie sami zadbać o swoje
zdrowie. Głównymi przyczynami
chorób układu krążenia niezmiennie jest kilka istotnych czynników.
Tylko na jeden z nich nie mamy
bezpośredniego wpływu, a mianowicie na dziedziczny charakter
omawianych chorób. Pozostałe
przyczyny oraz ich zwalczanie postaram się przybliżyć poniżej.

Wysogotowo
w sieci

W naszej Gminie W obecnych czasach jednym
biegają już naj- z ważniejszych czynników jest
wszechobecny stres. Żyjemy
młodsi
w czasach, którym nierozłącznie towarzyszą sytuacje stresowe,
zarówno w życiu zawodowym
jak i osobistym. Ważne jest, aby
w takich momentach rozładowywać napięcie poprzez odpoczynek, a jeszcze lepiej poprzez
odpoczynek połączony z aktywnością fizyczną. Aktywny tryb życia jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
a w szczególności serca. Złoty
standard to 3x30x130. Oznacza to
trzydziestominutowe ćwiczenia,
trzy razy w tygodniu o natężeniu
powodującym wzrost tętna do poziomu 130 uderzeń na minutę.
Kolejnym czynnikiem jest
zgubny wpływ palenia papierosów, Pamiętać należy, że również
tzw. bierne palenie jest szkodliwe dla naszego serca. Sama nikotyna powoduje obkurczanie
naczyń wieńcowych - odżywiających mięsień sercowy oraz szybki rozwój zmian miażdżycowych
będących bezpośrednią przyczyną
choroby niedokrwiennej serca.
Miejmy również świadomość
o wielkim znaczeniu tego, co
spożywamy. Posiłki zawierające
ryby, warzywa, owoce oraz witaminy szczególnie o potencjale
antyoksydacyjnym (A, C, E), jak
również tłuszcze roślinne od daw-

na zaliczane są do tzw. produktów prosercowych. Unikajmy za
to czerwonych mięs, smażonych
potraw, wysokotłuszczowych
przetworów mlecznych, zbyt dużej zawartości tłuszczów zwierzęcych, nadmiaru soli, itd. Wystrzegać się należy również nadmiaru
alkoholu. Dowiedziono wprawdzie pozytywnego wpływu alkoholu na funkcje serca, ale pamiętać należy, że tylko w niewielkich
ilościach.
Kolejną grupą czynników, które mogą przyczynić się do rozwoju omawianych chorób są
podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi, podwyższony poziom cukru, jak również wzrost cholesterolu, LDL oraz trójglicerydów.
Warto pamiętać, że wymienione
trzy ostatnie czynniki przez wiele lat mogą pozostać niezauważone z racji braku towarzyszących
objawów, stając się jednocześnie
„cichymi” wrogami naszego serca. Wystarczy raz w roku zbadać
cholesterol, kilka razy oznaczyć
poziom cukru we krwi na czczo,
czy wreszcie w miarę regularnie,
w warunkach domowych, zbadać
ciśnienie tętnicze krwi.
Oczywiście nie sposób omówić
w jednym artykule wszystkich
aspektów związanych z tymi problemami. Wierząc, że będą one
Państwa omijały proszę pamiętać,
że na straży, gotowi nieść pomoc
pozostają lekarze.
Korzystając z okazji w 2014
roku życzę wszelkiej pomyślności oraz zdrowia. Mam nadzieję,
że spotkamy się na „ścieżce zdrowia” w parku, w lesie albo na lodowisku lub basenie, a w niedalekiej przyszłości w powstającym
właśnie Parku Zdrowia.
~ Dr n. med. Piotr Buczkowski
Z-ca Ordynatora Kliniki
Kardiochirurgii i Transplantologii
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu,

R

ada Sołecka i Sołtys Wysogotowa informują, że działa już strona
internetowa sołectwa. Można tam przeczytać ogłoszenia sołtysa, zobaczyć relację z imprez sołeckich, dowiedzieć się o planowanych zamierzeniach.
~E.Sz.

www.wysogotowo.com.pl
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Stokrotne dzięki za 2013 rok,
za ludzi, którzy nam pomagają
Działanie
Był to dla Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR dobry rok. Prócz codziennej pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej (WTZ) odbywały
się zajęcia pozaprogramowe jak:
rehabilitacja w wodzie, hipoterapia i kursy: tańca, bukieciarstwa,
wytwarzania wyrobów z filcu,
wikliniarstwa. Prowadzona była
popołudniowa świetlica terapeutyczna dla wszystkich zainteresowanych. Bogata oferta dla naszych
osób niepełnosprawnych sięgnęła
ponad 40 różnego rodzaju imprez
zewnętrznych. Był kilkudniowy
wyjazd nad morze, dwie wycieczki w okolice Poznania, pikniki integracyjne i spotkania świąteczne.
Udzielaliśmy się sportowo. Nasza sekcja Olimpiad Specjalnych
brała udział w dwóch mityngach:
lekkoatletycznym w Poznaniu
oraz pływackim w Szamotułach.
Mieliśmy swój III Jesienny Turniej Bocci oraz byliśmy na dwóch
wyjazdowych zawodach Bocci. Uczestniczyliśmy w konkursach i warsztatach artystycznych:
plastycznych, muzycznych, poetyckich i teatralnych. Były trzy
wystawy prac naszych artystów.
Odwiedzaliśmy bratnie WTZ zapraszani na ich imprezy. Byliśmy
obecni w wydarzeniach organizowanych przez Gminy: na wystawie koszyków wielkanocnych
i Rumpuciu w Rokietnicy, Dożynkach w Lusowie i Dniach Gminy
Tarnowo Podgórne. Prowadziliśmy warsztaty rękodzieła na
WOŚP w Tarnowie Podgórnym.
Uczestniczyliśmy w szkoleniach
organizowanych przez PCPR dla
osób niepełnosprawnych. Nie
było tygodnia by nasi podopieczni nie byli dodatkowo aktywizowani.
Wyposażenie
Był to też dobry rok w doposażenie sprzętowe Warsztatów
w Baranowie . Jesteśmy bogatsi
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/ sąsiadka~czytaj / styczeń 2014

o metalowy podjazd dla wózkowiczów, 21 kompletnych strojów
sportowych, cztery rowery, w tym
dwa specjalistyczne, rzutnik multimedialny i ekran, zestaw nagłaśniający, pianino elektroniczne, aparat fotograficzny, program
komputerowy dla niewidomych
oraz wiele innych mniejszych, ale
bardzo potrzebnych rzeczy.
Podziękowanie
To wszystko było możliwe dzięki wspólnemu działaniu
i życzliwości wielu ludzi. Istotna
była też pomoc finansowa Gmin,
Starostwa Powiatowego, Urzędu
Wojewódzkiego i licznych darczyńców. Pieniądze budżetowe
przeznaczone dla WTZ nie pozwoliłyby nawet na skromne jego
prowadzenie. Jesteśmy świadomi,
że sukcesy osiągamy dlatego, że
otwierają się serca wielu dobrych
ludzi. Dzięki temu osoby niepełnosprawne są widoczne coraz
bardziej obok nas; do niedawna
będące w ukryciu. Szczególnie
jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy okazują nam pomoc,
sami nie mając w rodzinie osoby niepełnosprawnej. Nie czynią
tego z racji obowiązku ale z potrzeby serca. Ponieważ jesteśmy
w okresie sylwestrowym, myślę
o sołtysach gminy Rokietnica. Od
początku istnienia ROKTARU,
przez 5 lat, rok w rok sołtysi organizują Sylwestrowy Bal Charytatywny wspierający finansowo
naszą działalność. Tak też było 4

stycznia 2014 roku. Inicjatorem
i główną sprężyną tej charytatywnej akcji i wspaniałej sylwestrowej zabawy jest od zawsze sołtys
Rokietnicy – pan Józef Fudala.
Za pana pośrednictwem, panie
Józefie, dziękuję jak najserdeczniej wszystkim organizatorom
i uczestnikom Balu za ten kolejny
szczodry dar.
Spotykamy na co dzień życzliwość wójtów, pracowników Urzędów Gminy, radnych Samorządów
Gminnych i Powiatu Poznańskiego. Wspierają naszą działalność
fundacje, firmy i instytucje. Jest
też liczna grupa bezimiennych naszych dobrodziejów, którzy wspomagają nas 1% swojego podatku.
Kieruję podziękowania do rodziców naszych podopiecznych za
współpracę i okazywaną pomoc
w różnej formie. Wielkimi autorami sukcesu Stowarzyszenia,
są pracownicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej ROKTAR z Elżbietą
Kram na czele. Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie, sprawia
nam to satysfakcję, dlatego tylko
wymieniam, że jesteśmy i wspólnie pracujemy.
Dziękuję wszystkim za to, że
możemy powiedzieć – „Stowarzyszenie ROKTAR miało dobry
rok”. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą będzie równie pomyślny rok 2014. Mamy marzenia o swoim własnym miejscu na
Ziemi. Być może w roku 2014
zrobimy wspólnie kolejny krok
w tę stronę.
Działalność Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ROKTAR zauważona została przez Wójta Rokietnicy Bartosza Derecha i wyróżniona statuetką „Rokietnicka Wierzba”.
Stało się to, podczas Koncertu
Sylwestrowo-Noworocznego 30
grudnia. Bardzo dziękuję za to
wyróżnienie.
~Kazimierz Szulc

stowarzyszenia

Wiadomości brackie

bractwa życzę zdrowia i Dosiego Roku 2014r.
4 stycznia zorganizowaliśmy
Bal Królewski (na zdjęciu), na
który siostry i bracia wspólne z
sympatykami Bractwa bawili się
wspaniałej atmosferze i szampańskim nastroju. Bal Królewski
zgodnie z tradycją rozpoczęliśmy
tańcem narodowym – polonezem.

Z

godnie z tradycją Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym Nowy
Rok powitało w tarnowskim parku wystrzałem z armaty brackiej.
Początek roku to okres podsumowań.
W naszym bractwie rok 2013
był rokiem pracowitym. Zorganizowaliśmy kilka udanych imprez strzeleckich. Zwyczajowo
braliśmy udział w wydarzeniach
organizowanych na terenie naszej Gminy, szczególnie mając na
uwadze obchody świąt narodowych.
Chciałbym życzyć, aby w
roku 2014 nie zabrakło nam
sukcesów, również tych sportowych podczas strzeleckich zmagań. Wszystkim Państwu, sympatykom i przyjaciołom naszego

Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk
Terminarz imprez KBS Tarnowo Podgórne na rok 2014.
12.01.14 – strzelanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
19.01.14 – strzelanie o tarczę św. Sebastiana, msza św. i opłatek,
08.03.14 – strzelanie z okazji Dnia Kobiet + raut,
03.05.14 – Zjazd Delegatów Zjednoczenia KBS RP strzelanie 3- majowe,
04.05.14 – II dzień Zjazdu ZKBS RP strzelania zjednoczeniowe,
07.06.14 – strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego + biesiada
29.06.14 – strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego +raut
06.09.14 – strzelanie o tytuł Króla Żniwnego + biesiada
18.10.14 – strzelanie o Przechodni Puchar Prezesa ZKBS RP + biesiada,
25.10.14 – strzelanie o Przechodni Puchar Marszałka Okręgu (nocne)+raut
11.11.14 – VIII Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe,
07.12.14 – turniej Mikołajkowy

Ważne dla wędkarzy
Tarnowo Podgórne

Z

arząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym zawiadamia swoich członków, że 2 lutego o 11.00 odbędzie
się zebranie sprawozdawcze za 2013 rok (sala GOK
Sezam, ul. Ogrodowa 14). W programie sprawozdanie Zarządu Koła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego, plan pracy na 214 rok, preliminarz budżetowy Koła, przyjęcie sprawozdań (głosowanie) oraz wolne głosy i wnioski.
Wyniki zawodów otwartych spinningowych na łodziach, które odbyły się 9 listopada na Jez. Lusowskim.
W zawodach udział wzięło 31 łodzi – to 62 osoby,
które walczyły o tytuł najlepszej załogi. Wyniki są
następujące:
I miejsce i Puchar Wójta Tadeusza Czajki zajęła załoga Witold Kapciński – Marian Masternak, II
miejsce: Marek Pazgrat – Grzegorz Pelczyński, III
miejsce: Mieczysław Hotaj – Tomasz Wojciechowski.

Przeźmierowo

Z

arząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
w Przeźmierowie zawiadamia swoich
członków, że 26 stycznia odbędzie się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze koła. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 12.00 w sali OSIR (tzw. „stara kotłownia”)
w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej.

Puchar Starosty Powiatu Poznańskiego zdobył kol. Witold
Kapciński. Puchar Posła na Sejm
RP Waldy Dzikowskiego zdobył
kol. Mieczysław Hotaj.
Patronat medialny nad zawodami miały redakcje Głosu
Wielkopolskiego, TVP Poznań
i Sąsiadki-Czytaj. Wszystkim
uczestnikom zawodów, jak i obsłudze technicznej za sprawne
przeprowadzenie zawodów składa podziękowania Zarząd Koła
PZW Tarnowo Podgórne.
Wyniki konkursu Grand Prix
Koła 2013 po wielu eliminacjach
wyniki są następujące:
Seniorzy:
I miejsce Piotr Lima,
II miejsce Rafał Sikorski,
III miejsce Marcin Fechner.
Juniorzy:

I miejsce Dawid Braniewicz,
II miejsce Łukasz Kasprzak,
III miejsce Sławomir Sitkowiak.
Gratulujemy!
W 2014 roku Zarząd Koła organizuje najważniejsze zawody roku, związane z obchodami
60-lecia Koła PZW w Tarnowie
Podgórnym.
Prosi się o zdawanie rejestrów
połowu ryb na Jeziorze Lusowskim oraz stawach w Baranowie.
Sekretariat Koła czynny w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00
(wejście od ul. Szkolnej). Wszelkie informacje znajdują się na
stronie internetowej: www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl.
Kontakt telefoniczny: 508
50 980 i 517 586 261.
~ Marek Perz Prezes Koła

W programie:
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła,
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła,
- Plan pracy i preliminarz budżetowy na 2014 r.,
- Wybory władz Koła na kolejną kadencję,
Po zebraniu możliwość opłacenia składek na 2014 r.
~Janusz Jagiełka Prezes Koła
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Tymczasem w UTW

17

grudnia w sali GKS
„Tarnowia” odbyło się
spotkanie opłatkowe.
Obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym
– bardzo dziękujemy. Złożyliśmy sobie życzenia i przy kawie
oraz pysznych wypiekach śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.
Dziękujemy przemiłemu panu ze
szkoły muzycznej za akompaniament. Na ręce dyrektor Marii Stachowiak składamy podziękowanie wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie uroczystości.

12 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. UTW
zorganizowało stoisko „Wędrująca
Książka”.
Lubiących dobrą zabawę prosimy o zarezerwowanie soboty,
8 lutego 2014 roku. Ten karnawałowy wieczór przyniesie nam
wiele niespodzianek. Szczegółowe informacje w biurze UTW.
Kto pierwszy, ten lepszy – liczba
miejsc ograniczona.
W czasie ferii szkolnych nie będzie zajęć w poszczególnych sekcjach – kontynuacja w kolejnym,
letnim semestrze.

Radość z Bożego Narodzenia
przeniosła się na ulice...

6

stycznia Kościół obchodził uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną jako
Święto Trzech Króli. Po raz
czwarty ulicami Poznania oraz
wielu miast i miasteczek w Polsce , a także zagranicą przeszedł
Orszak Trzech Króli. Opowiadał
on historię z przed 2000 lat o Mędrcach ze Wschodu – królach noszących imiona Kacper, Melchior
i Baltazar, którzy podążali za
Trzej Królowie symbolizujący trzy
gwiazdą do Betlejem, by się pokontynenty – Europę, Azję i Afrykłonić Dzieciątku Jezus i złożyć
kę. Ubrani w bogate szaty w otodrogocenne dary – złoto, kadzidło
czeniu świty, którą stanowiły dziei mirrę.
ci wraz z rodzicami – uczniowie
Orszak Trzech Króli nawiązuje do tradycji wystawiania jasełek ….z potrzeby serca…poznańskich szkół: ubrane w kolorowe peleryny świadczące o przyulicznych.
należności do jednego z trzech orW tym roku dopisała pogoda
szaków królewskich.
i uczestnicy. W przemarszu ulicaNa trasie przemarszu oglądalimi Poznania wzięło udział około
śmy scenki – z aniołami i diabłami,
15 tys. osób.
z legionistami, z Herodem oraz poDzieci były najważniejszymi
kłon Dzieciątku i Świętej Rodzinie.
uczestnikami Orszaku i wraz z roWśród osób, które składały hołd
dzinami zgodnie z wielowiekomałemu Jezusowi, były wybitne
wą tradycją radośnie świętowały
postaci historyczne: Mieszko I, św.
– śpiewając kolędy. OrganizatoJadwiga Królowa, król Władysław
rzy zadbali o kolorowe, tekturowe
Jagiełło, hetman Stefan Czarniecki,
korony, śpiewniki i naklejki z logo
król Jan III Sobieski, Hipolit CeOrszaku. Pochód przeszedł z Placu
gielski i powstańcy wielkopolscy.
Wolności na Stary Rynek. Na czeOrszak zakończył się Mszą Św.
le pochodu znajdowała się Gwiazw Poznańskiej Farze .
da Betlejemska, za którą podążali

24

/ sąsiadka~czytaj / styczeń 2014

W maju (20-24) będziemy mieli możliwość zwiedzenia krajów
Beneluxu. Szczegółowy harmonogram wycieczki można otrzymać w biurze UTW. Tam również
dokonujemy zapisu i pierwszej
wpłaty – do końca stycznia.
Naszym słuchaczom, darczyńcom i przyjaciołom życzymy w Nowym Roku realizacji
wszystkich planów, projektów
i zamierzeń. Sił, energii i determinacji w pokonywaniu nieprzewidzianych przeszkód i barier. Dobrego zdrowia i poczucia humoru
oraz spełnienia marzeń.  ~UTW
Orszak jest imprezą otwartą,
obywatelską. Uczestniczy w nim
coraz więcej szkół, organizacji
i stowarzyszeń. Fundacja „Otoczmy Troską Życie” po raz trzeci
wzięła udział w organizacji przemarszu.
Koordynowała zespół wolontariuszy zajmujący się wydawaniem
koron, śpiewników i naklejek oraz
zbiórką funduszy na cele orszakowe. Nie zabrakło tez słodyczy zakupionych przez Fundację dla najmłodszych uczestników.
Wiele osób poświeciło swój wolny czas na zorganizowanie tej imprezy. Szczególne uznanie należy
się młodzieży i studentom, którzy
licznie stawili się w ramach wolontariatu, by wspomóc organizatorów.
Orszak kultywuje nie tylko tradycje chrześcijański, ale wzmacnia
zachowania wspólnotowe.
Radość z Bożego Narodzenia
przeniosła się na ulice i została
przeniesiona do naszych domów.
Nasze aktywne uczestnictwo
w życiu publicznym pozwoliło
uzyskać Fundacji od października
2013 status Organizacji Pożytku
Publicznego. 1% podatku można
przekazywać na konto Fundacji.
TY też możesz pomóc...
KRS 0000381138
NR KONTA 97 1020 4027 0000
1402 0896 5750
Barbara Nowak i Violetta Ciesielska
Zdjęcia Fotobueno Piotr Pasieczny
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odróże z książką od nowego roku.
„Żeby zostać mądrym
wystarczy przeczytać 10 książek,
jednak aby je znaleźć należy przeczytać TYSIĄCE”
Zapraszamy do podróży
z książką przez kraje i kontynenty
i polecamy książki podróżnicze.
Bo czytanie niezależnie od tematyki zmniejsza stres, bo czytanie
jest tanie. Wystarczy, że zapiszemy się do BIBLIOTEKI i … już
z książką / bez kosztów / poróżujemy po świecie, poznajemy i odkrywamy nowe światy, historie
i obyczaje tak różne od naszych,
doskonalimy języki obce, poszerzamy swoje umiejętności.

Tysiące książek do dyspozycji czytelników, którzy chcą wiedzieć
więcej. Dla wszystkich duży wybór książek o różnej tematyce, nowości wydawnicze literatury polskiej i światowej, klasyka polska i obca.
Dzienniki z podróży, felietony, eseje, reportaże z różnych stron świata.
Terra incognito – ciekawa i interesująca seria książek o ludziach, losach
całych narodów opowiedzianych z pasją, doskonałą znajomością kultury, historii i obyczajów. Opowieści o miejscach dalekich i bliskich,
tematy, na których skupiona jest uwaga świata. Dla wszystkich zainteresowanych światem, tym dalekim i tym bliskim.
Także duży wybór tak modnej ostatnio literatury skandynawskiej,
szczególnie cieszące się popularnością na całym świecie kryminały i literatura sensacyjna.
Polecamy także audiobooki. Do wyboru powieści współczesne (obyczajowe, sensacyjne, kryminały) klasyka literatury, fantastyka. Atutem
„książki mówionej” jest ich interpretacja przez znanych i lubianych aktorów: Jana Englerta, Rafała Królikowskiego, Magdę Cielecką, Annę
Dereszowską, Maję Ostaszewską i in.
Podróżnicze nowości stycznia:
Anna Świątek – „JAPONIA W SZEŚCIU SMAKACH”
Artur Hajzer – „ATAK ROZPACZY”
Stefan Czerniecki –- „DALEJ OD BUENOS”
Kazimierz Sowa – „MOJE SYBERYJSKIE PODRÓŻE”
Dionisios Sturis – „GRECJA. GORZKIE POMARAŃCZE”
Witold Michałowski – „NIEZWYKŁE SAFARII Witolda M.”
Anna Jackowska – „KOBIETA NA MOTOCYKLU”
Kevin M. Connolly – „DRUGI RZUT OKA. Jak świat się na
mnie gapi.”
A.M.Goławska, G.Lindenberg - „TOSKANIA I UMBRIA”
Więcej na naszej stronie www. Zapraszamy do naszych Filii w Bara~ I.B.
nowie, Lusowie i Przeźmierowie.

Orkiestra na Galowym Koncercie Charytatywnym

P

ierwszy weekend grudnia Młodzieżowa Orkiestra Dęta naszej Gminy spędziła w podpoznańskim Zaniemyślu na warsztatach mających na celu przygotowanie muzyków do występu
podczas XVI Galowego Koncertu Charytatywnego
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
„Serce w Prezencie”, który odbył się w niedzielę 8
grudnia na scenie Filharmonii Poznańskiej.
Koncert składał się z dwóch części. W trakcie
pierwszej wręczanie dyplomów osobom zasłużonym
dla hospicjum przeplatane było utworami w wykonaniu orkiestry. Podczas drugiej, zupełnie już muzycznej i magicznej zaprezentowane zostały przez
nas standardy musicalowe oraz kompozycje z repertuaru Czesława Niemena. Były to między innymi „The Lion King” czyli melodie ze znanej wszystkim Disneyowskiej bajki „Król Lew” czy wiązanka
z musicalu „Grease”. Głównym motywem wieczoru
były utwory niegdyś śpiewane przez Czesława Niemena jak: „Domek bez adresu”, „Dziwny jest ten
świat”, „Płonie stodoła”, „Pod papugami” czy „Sen
o Warszawie”. Z towarzyszeniem orkiestry wystąpili
soliści: Julka Mróz – 11 letnia mieszkanka Sadów,

Agata Narożna oraz solista Opery Wrocławskiej, Jarosław Królikowski. Jako, że Boże Narodzenie tuż, tuż, na koniec zagraliśmy
wspólnie z solistami kolędę „Gdy
się Chrystus rodzi”.
Koncert w tak wspaniałym
miejscu jak Aula Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i zaprezentowanie się
podczas tak ważnej gali z tak wymagającym repertuarem, jakim są
utwory Czesława Niemena, stanowiło dla nas niemałe wyzwanie.
Daliśmy jednak z siebie wszystko, włożyliśmy w to mnóstwo
pracy i serca, dlatego tym bardziej
ucieszyło nas przyznanie Dyplomu Przyjaciela Wielkopolskiego
Stowarzyszenia wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum
Domowe”. Mamy także nadzieję,
że udało nam się spełnić oczeki-

wania wszystkich towarzyszącym
Hospicjum i nam w tak ważnym
dniu; dniu i koncercie, który można uznać za podsumowanie naszej
dotychczasowej pracy.
W tym miejscu chciałabym wyrazić gorące podziękowania dla
naszego kapelmistrza Pawła Joksa, instruktorów, wszystkich razem i każdego z osobna, a także
muzyków naszej orkiestry – tylko
wspólną pracą i wspólnymi siłami możemy otrzymywać i dawać
tak wiele, robiąc tak niewiele!
Podołanie takiemu wyzwaniu
z pewnością jest ogromną motywacją i daje mnóstwo siły do dalszych zmagań z jedną z najpiękniejszych dziedzin na świecie.
Aż chce się powtórzyć za Fryderykiem Nietzsche`m „Życie bez
muzyki jest błędem”!
~Joanna Woszak
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Marcin Daniec
rozbawi Tarnowo

J

est bez wątpienia jednym z najpopularniejszych
artystów kabaretowych w naszym kraju. Jego
kreacje „dużego dziecka”, czy górala, od lat
śmieszą Polaków. Czy żarty Marcina Dańca rozbawią widzów w Tarnowie Podgórnym? Przekonamy
się już 9 lutego.
Karierę kabaretową Daniec rozpoczął w 1984
roku. Wówczas wraz z Krzysztofem Januszem założył kabaret „Takich Dwóch”. Od 1986 roku pracował w Akademickim Centrum Kultury „Alma-art”,
a następnie podjął współpracę z kabaretami „Wały
Jagiellońskie” i „Pod Egidą”.
Największą popularność zbudował jednak pod
własnym nazwiskiem. Solową karierę rozpoczął 20
lat temu i od tego czasu jest częstym gościem kabaretonów i programów telewizyjnych. Prowadził m. in.

M

ieszka w Tarnowie Podgórnym. W życiu ma
dwie pasję: muzykę i fotografię. Jego zdjęcia obejrzeć będzie można w Galerii w Rotundzie.
Patryk Piłasiewicz, bo o nim
mowa, jest przede wszystkim muzykiem. Pracuje jako kontrabasista w Filharmonii Poznańskiej
oraz wykładowca w Akademii
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Prowadzi też uczelniany Big
Band i zajmuje się muzyką jazzową, która jest jego największą –
obok fotografii – pasją.
W odróżnieniu od muzyki, fotografia pojawiła się w jego życiu
nagle i dość późno. Piękno świata, zawarte w wizualności pozornie
zwykłych scen, miejsc i wydarzeń,
ma dlań niemal muzyczny wymiar.
Jest ulotne i na swój sposób ciche –
jak pauza między częściami symfonii. Trudno przekładać obraz na
słowa i dźwięki. Najlepszym sposobem bezpośredniego doświadczenia tego piękna jest przyłożenie
oka do wizjera i delikatne naciśnięcie spustu migawki.
- Moim największym fotograficznym autorytetem – mówi P.
Piłasiewicz – jest William Eggleston, artysta pochodzący z amerykańskiego Południa. Jego sposób widzenia świata – zwłaszcza
tego najbliższego – kojarzy mi się
z filmami Davida Lyncha, powie-
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program „Marzenia Marcina Dańca”, za który otrzymał czterokrotnie
nagrodę „Telekamera”.
Bilety na występ, który odbędzie się 9 lutego o godz. 16 w hali
OSiR w Tarnowie Podgórnym dostępne są w cenie 40 zł w Domu
Kultury w Przeźmierowie (w godz. 9-15) i Tarnowie Podgórnym
(15-20), siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 8-15) oraz na stronie
~Jarek Krawczyk
www.goksezam.pl i www.biletomat.pl. 

Wernisaż z niespodzianką

ściami Williama Faulknera i żywym, pierwotnym duchem bluesa.
Podziwiam i lubię również fotograficznych poetów – Harry’ego
Callahana i Saula Leitera…
Autor wystawy twierdzi, że
miał szczęście spotkać kilka osób,
które pomogły mu i utwierdziły
w przekonaniu, że warto podejmować codzienne wysiłki nawet
wtedy, gdy ogarnia nas zwątpienie. Jedną z nich jest jego nauczyciel, wspaniały fotograf – Paweł
Kosicki. I dodaje: – Możliwość
przedstawienia swoich prac na

wystawie w Tarnowie Podgórnym
– miejscu, które od kilku lat jest
moim domem – to dla mnie niespodziewany, piękny podarunek.
Dziękuję wszystkim osobom, które
mi zaufały i otworzyły drzwi…
Po takim rekomendacji zapewne trudno będzie nie pojawić się
w Galerii w Rotundzie (ul. Ogrodowa 14), by zobaczyć te fotografie. Wernisaż wystawy odbył się
16 stycznia.
Na wystawę wstęp wolny.


~Jarek Krawczyk

Afisz

gok
gok

Wernisaż wystawy fotografii Patryka Piłasiewicza pt: „Sen”
czwartek, 16.01 godz. 18, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Kabaret „Tenor” Czesław Jakubiec
z okazji Dnia Babci i Dziadka
środa, 22.01 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie.
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.
Kino Zielone Oko zaprasza: seans-niespodzianka. Szczegóły na www.goksezam.pl
piątek, 24.01 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł

„Czas jak rzeka” - koncert Piotra Kuźniaka
z okazji Dnia Babci i Dziadka
sobota, 25.01 godz. 18, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.
Ferie stacjonarne dla dzieci pod hasłem: „Weź azymut na kulturę”
3-16.02, Domy Kultury w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. Koszt: 40 zł / tydzień

Marcin Daniec - kabaret
niedziela, 9.02 godz. 16, Hala OSiR w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 40 zł
Walentynki w Kinie Zielone Oko: szczegóły w Tarnowej Kulturze i na www.goksezam.pl
piątek, 14.02 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł
„Kukiełki, laleczki i dziwadełka” - wystawa prac dzieci uczestniczących w feriach
od środy, 19.02, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu:

Maciej Sikała Trio - Sikała New Project
piątek, 21.02 godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 20 zł.
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie - Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko - Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13
Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28
Bilety na wybrane imprezy dostępne także online na stronie www.goksezam.pl i www.biletomat.pl

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
styczeń
styczeń2014
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Koncert i kabaret dla babci i dziadka

P

iotr Kuźniak – wokalista
„Trubadurów” i multiinstrumentalista oraz Czesław Jakubiec ze swoim kabaretem „Tenor” wystąpią w naszej gminie
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
Znany z „Mam Talent” i „Kabaretowego Klubu Dwójki” Czesław
Jakubiec wystąpi w Przeźmierowie w środę, 22 stycznia o godz.
18. Jest on nie tylko artystą kabaretowym, ale i muzykiem. Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski
Akademii Muzycznej w Łodzi.
Właśnie w okresie studenckiej
śmiałości i młodzieńczych ideałów postanowił bawić i jednocześnie zarażać innych miłością
do muzyki klasycznej. Weryfikacja tej pasji nastąpiła w 2007r.,
kiedy to artysta postanowił poddać się ocenie środowiska kabaretowego, biorąc udział w najbardziej znanych konkursach
i festiwalach. Program „Klasyka
z przymrużeniem oka” okazał się
być strzałem w dziesiątkę. Przyniósł zwycięstwa, uznanie i nagrody, czego konsekwencją stały
się liczne nagrania telewizyjne.
Humor i muzykalność Tenora
szybko okazały się nieodzownym
elementem licznych kabaretonów i mocnym punktem festiwali. Czesław Jakubiec wpisuje się
w pewną niszę rozrywki nie do
końca poważnej, ale też nie trywialnej. Jak sam twierdzi, mógłby
występować w operze albo w ka-

barecie, ale wybrał coś pomiędzy. Dobra zabawa –
gwarantowana!
Natomiast w Tarnowie Podgórnym wystąpi 25
stycznia prawdziwa legenda polskiej estrady – Piotr
Kuźniak. Artysta urodził się w Poznaniu w 1948
roku. W wieku 5 lat rozpoczął kurs gry na akordeonie, by później występować wraz z siostrą w dziecięcych programach Telewizji Poznań. Jednocześnie
śpiewał w chórze „Poznańskie Słowiki” prof. Stefana Stuligrosza, a w 1957 roku został solistą chóru.
W 1963 zamienił go na big-beatowy zespół „Szafiry”, który kilka razy w tygodniu koncertował w klubie młodzieżowym „Kwadrat” i na koncertach Estrady Poznańskiej. Z zespołem od 1965 występowała
Anna Szmeterling (Jantar). Kolejnym ważnym eta-

Przedszkole Publiczne ,,Czarodziejski Zamek’’ w Przeźmierowie

Wachlarz zajęć dodatkowych

Ś

więta są już tylko miłym wspomnieniem, a
przed nami wspaniałe zabawy, nowe doświadczenia, wspólne przygody w przedszkolnym
gronie.
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe
dla wszystkich dzieci, takie jak: język angielski, rytmika, ceramika i zajęcia sensoryczne. Szczególnie
chcemy jednak zwrócić uwagę na nowe zajęcia dodatkowe, jakie oferuje Czarodziejski Zamek na rok
2014.Wykwalifikowane grono pedagogiczne będzie
prowadziło zajęcia dodatkowe takie jak:
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Język niemiecki – nauka podstawowych zwrotów i słówek,
Mały sportowiec – zajęcia rozwijające sprawność fizyczną,
Mały odkrywca – doświadczenia i eksperymenty,
Śpiewaj i tańcz – ćwiczenie
głosu, słuchu i poczucia rytmu,
Master Szef – zajęcia rozwijające umiejętności kulinarne
przedszkolaków,

pem w biografii artysty było drugie
miejsce zdobyte na „Festiwalu Muzyki Nastolatków” we Wrocławiu
z zespołem „Nastolatki” (później
„Homo Homini”. Grupa ustąpiła
jedynie zespołowi „Skaldowie”.
Od 1969 roku P. Kuźniak występował z zespołem „Waganci”, m. in.
na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
w Kołobrzegu oraz Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Po rozpadzie zespołu, wyjechał do krajów
skandynawskich, gdzie grywał
z różnymi artystami.
Po stałym powrocie do Polski
w 1993 roku, występował jako
„One Man Orchestra” – nagrywając własne kompozycje i przeboje
w autorskich aranżacjach. W tym
samym czasie dołączył też do reaktywowanego zespołu „Trubadurzy”, gdzie zastąpił Krzysztofa
Krawczyka. Z zespołem, jak i solowo występuje do dziś.
„Czas, jak rzeka” to tytuł piosenki Czesława Niemena. Zapewne nie jest to przypadek, bo
P. Kuźniak znał artystę od roku
1962, a w 2005 roku wydał płytę
„W Hołdzie Czesławowi Niemenowi”.
Wstęp na obie imprezy za okazaniem bezpłatnego zaproszenia, dostępnego w Domu Kultury w Przeźmierowie (w godz.
9-15), Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 1520) i siedzibie GOK „SEZAM”
(w godz. 8-15).~ Jarek Krawczyk
Metoda Dobrego Startu – rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo-kinestetycznych oraz ich integracja.
Zajęcia odbywać się będą po
godzinie 13, czyli po pięciu obowiązkowych godzinach, w trakcie
których realizowana jest podstawa programowa. Rodzice nic za
to nie płacą. 7 stycznia ruszyły
zapisy. Zapraszamy. Życzymy radosnych i miłych chwil spędzonych w murach Czarodziejskiego
Zamku!!!
~na
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Zapraszamy na ferie

„W

eź azymut na kulturę” – to hasło
pod którym odbędą się w naszej Gminie ferie
stacjonarne organizowane przez
GOK „SEZAM”. Na dzieci czeka
mnóstwo atrakcji.
Podczas warsztatów plastycznych dzieci same wykonają zabawki. Na zajęciach kulinarnych
nauczą się robić słodycze. Nie zabraknie dawki ruchu – wycieczki
na basen, a także filmowego koktajlu, który wymiesza filmy aktorskie i animowane. Uczestnicy odwiedzą także stadninę koni
w Jaszkowie.
Zapisywać można dzieci w wieku szkolnym, które mieszkają

w Gminie Tarnowo Podgórne lub
uczestniczą na co dzień w działaniach zespołów i kół GOK „SEZAM”. Liczba miejsc w każdej
grupie ograniczona do 47 osób.
Koszt udziału w feriach to 40 zł
za cały tydzień zajęć, które odbędą się w godz. 10-14. SzczegółoPROGRAM:
TARNOWO PODGÓRNE

PRZEŹMIEROWO
I TYDZIEŃ
3.02 Zabawki z babcinej komody
3.02 Wodne harce
4.02 Wodne harce
4.02 Zabawki z babcinej komody
5.02 Koktail filmowy
5.02 Koktail filmowy
6.02 Karnawałowe pląsy
6.02 Boso, ale w ostrogach
7.02 Boso, ale w ostrogach
7.02 Karnawałowe pląsy
II TYDZIEŃ
10.02 Zabawki z babcinej komody 10.02 Wodne harce
11.02 Wodne harce
11.02 Zabawki z babcinej komody
12.02 Koktail filmowy
12.02 Koktail filmowy
13.02 Karnawałowe pląsy
13.02 Boso, ale w ostrogach
14.02 Boso, ale w ostrogach
14.02 Karnawałowe pląsy

~Jarek Krawczyk

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Jasełka w przedszkolu

O

kres Świąt Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen magii i radości.
To także czas refleksji, nadziei
i serdecznych spotkań w gronie
najbliższych. W tym niezwykłym
okresie 16 grudnia do Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie przybyli zaproszeni goście.
Stoły nakryte białymi obrusami i
przyozdobione gałązkami świerkowymi oraz płonące na nich
świece wprawiły w świąteczny
nastrój wszystkich zgromadzonych. Gości uroczyście przywitała dyrektor Jolanta Kusa, a następnie zaprosiła do obejrzenia
jasełek, które wpisały się już w

Szkoła Podstawowa w Lusowie

tradycję przedszkola. W tym roku
w rolę aktorów wcieliły się pięcioletnie dzieci z grupy Misie,
które pod okiem Ewy Łuczak pilnie przygotowywały się do występu. I tak w przepięknych strojach

Piernikowej tradycji stało się zadość …

R

odzinne pieczenie pierników to jedna z ulubionych
tradycji świątecznych
w naszej szkole. Bo czyż jest coś
przyjemniejszego niż spotkać się
z rodziną … w tej sytuacji z „rodzinką szkolną” w kuchni.
Praca wrzała jak w ulu. Wałkowano, wyciskano, pieczono i de-

wy program publikujemy poniżej. Zapisy przyjmujemy w Domu
Kultury w Przeźmierowie (w poniedziałki, środy i piątki w godz.
9-17, we wtorki i w czwartki godz.
9-15) oraz Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku do piątku w godz. 9-20).

przy szopce betlejemskiej zgromadzili się obok Józefa i Maryi
pasterze i 3 królowie. Nie zabrakło oczywiście zastępów anielskich. Z podziwem można było
oglądać budzące się talenty aktorskie. Pięciolatki zaśpiewały znane kolędy przy akompaniamencie
pianina oraz zatańczyły anielskiego rock n’rolla. Występ uświetniła wychowanka przedszkola,
pięcioletnia Nina Zagórska, która
zagrała na pianinie kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, wprawiając
w zachwyt wszystkich zgromadzonych. Wszystkie starszaki za
swój występ zostały nagrodzone
gromkimi brawami oraz słodkimi
upominkami. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za liczne przybycie.
~ Monika Królak
korowano, a że ciasta przygotowanego wcześniej przez mamy
lub tatusiów było sporo, pierników nie było widać końca. Każdy
inny, każdy wyjątkowy jak płatek
śniegowy, po to by poczuć zapach
zbliżających się świąt.
Wszystkim, dzieciom i ich rodzicom oraz babciom i dziadkom, którzy w tym dniu byli z nami, dziękujemy za tak mile spędzony czas.
W imieniu społeczności szkolnej
~ K. Bera
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Dobrze być razem w ten świąteczny czas

18

grudnia, jak co roku, my – uczniowie,
pani Dyrektor, nauczyciele, pracownicy
szkoły, nasi rodzice, babcie i dziadkowie oraz wszyscy nasi przyjaciele zebraliśmy się, by
wspólnie przeżyć chwile oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.
Uroczysty wieczór rozpoczął się przedstawieniem
„Dobrze być razem” przygotowanym przez klasę IIa
przy współudziale „Koła Teatralnego”, „Koła Tanecznego”, szkolnego chóru i flażolecistów. Spektakl
opowiadał o osamotnionym, zafascynowanym grami
komputerowymi chłopcu, który podczas świąt spotkał przyjaciół.
My nie musimy ich szukać - nasi przyjaciele są
z nami od lat i co roku spotykają się z nami podczas „Wieczoru Wigilijnego”. Dyrektor Aleksandra Kolendo podziękowała wszystkim za przybycie
i złożyła świąteczne życzenia. Podzieliła się opłatkiem z księdzem proboszczem oraz przedstawicielami uczniów, nauczycieli, władz gminy i rodziców.
Śpiewaliśmy kolędy, a jedną z nich wykonała Re-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Śpiewajmy Gloria!

C

zas Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas
dla nas wszystkich. Wszyscy kochają polskie tradycje bożonarodzeniowe, a szczególnie
dzieci, bo cóż może być piękniejszego od tego kiedy cała rodzina
zasiada do wspólnego stołu, przy
blasku pięknie przybranej choinki i śpiewie kolęd.Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły czyli oddziałów przedszkolnych 0A
i 0Bprzedświąteczny czas w szkole był bardzo pracowity, a to za
przyczyną przygotowań do przedstawienia „Jasełek”. Pracy było
moc, za to efekt zadziwił wszystkich.
W przedstawieniu brało udział
37 dzieci z klas „0” i kilkoro
z klas IV oraz Państwo Jakubowicz w roli Maryi i Józefa, a ich
3-miesięczny synek Aleksander
zagrał rolę Jezuska.
Przepiękne stroje dla dzieci
przygotowane przez Rodziców
i efektowna muzyka dopełniły całości. Mali aktorzy stanęli na wy-
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nata Dąbkowska. I już jesteśmy
w Nowym Roku 2014 … Niespodzianką dla najmłodszych był występ fakira, dla którego nie straszne były gwoździe, ogień, szkło
i występy akrobatyczne. Z naszego spotkania nikt nie mógł wyjść

z pustymi rękoma – dzieci zostały
obdarowane balonikami w kształcie zwierzątek, a dorośli piernikami upieczonymi przez dzieci.
~Gabrysia Polak
Uczennica klasy VIa

sokości zadania i przepięknie odegrali swoje role. A działo się tam wiele. Były nie tylko aniołki, pasterze i Trzej Królowie, ale również słońce
i księżyc, kwiaty, drzewa, motyle, ptaszki, rybki, owieczka, a nawet
wiewiórka. Na koniec do wspólnej pastorałki „Gdy pierwsza na niebie”
włączyli się uczniowie wszystkich klas.
Scenariusz „Jasełek” przygotował proboszcz Parafii Lusówko (już
oficjalnie) ksiądz Adam Przewoźny, który był również jego reżyserem
przy współpracy z wychowawczyniami klas „0” J. Kucharską i J. Klementowską. Przedstawienie nie udałoby się tak pięknie gdyby nie Arkadiusz Budzyński, który czuwał nad oświetleniem i profesjonalnym nagłośnieniem.
Zaproszeni goście, Dyrektor i cała społeczność szkoły była zachwycona „Jasełkami”. Nie obyło się bez szczerych wzruszeń, podziękowań
i gratulacji za tak piękny występ.
„Jasełka” przedstawiliśmy nie tylko w naszej szkole, ale również
uświetniliśmy nimi uroczyste posiedzenie Rady Gminy w Tarnowie
Podgórnym. Wójt Tadeusz Czajka w rozmowie z dziećmi przed występem życzył małym aktorom radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
powodzenia na scenie.
~ Wychowawcy klas 0A i 0B J.Kucharska i J. Klementowska

edukacja
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eSzkoła

N

asza szkoła przystąpiła do realizacji projektu
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia Wielkopolan.

Charakterystyka Projektu
Projekt „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” realizowany będzie
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Jest on współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku
2015 w 226 szkołach podstawowych we wszystkich
wielkopolskich gminach programów rozwojowych
w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego.
W rezultacie objęte projektem szkoły zostaną
przyłączone do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół,
głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz

utworzenie Cyfrowej Dziecięcej
Encyklopedii Wielkopolan.
Okres realizacji projektu trwa
od 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Projekt swoimi
działaniami obejmie 226 szkół
podstawowych województwa
wielkopolskiego. Zaangażowanych zostanie 9040 uczniów oraz
678 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.
Co będzie efektem projektu?
Projekt „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” to niepowtarzalna interdyscyplinarna
przygoda, która pomoże połączyć przedmioty szkolne (historię, przyrodę, język polski etc.)
z kompetencjami interpersonalnymi dziecka. To projekt, który da
uczniom poczucie, że biorą udział
w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu.
Uczniowie będą pracowali w pięcioosobowych zespołach

projektowych. W ramach zajęć
pozalekcyjnych odnajdą najciekawszych i najwybitniejszych
mieszkańców gminy, żyjących
i nieżyjących, a następnie, na podstawie przeprowadzonych badań,
przygotują noty biograficzne, które zostaną umieszczone w Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
Encyklopedia będzie dostępna
w Internecie jako bezpłatny serwis. W czasie trwania projektu
uczniowie naszej szkoły przygotują w sumie 8 biogramów.
Zapraszamy mieszkańców
Gminy do włączenia się w tworzenie wspomnianych not biograficznych. Zwrócimy się do
Państwa z prośbą o udzielenie
wywiadu, udostępnienie zdjęć
i innych pamiątek związanych
z opisywanymi postaciami. Już
wkrótce na naszej stronie podamy
osoby, które uczniowie wybrali
do opisu.
~na

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Wielki sukces pierwszoklasistów

W

listopadzie 2013 r.
sklep Leroy Merlin
w Swadzimiu ogłosił konkurs dla klas pierwszych.
Zadaniem dzieci było wykonanie
pracy plastycznej pt. „Dziki Zachód”.
W finale konkursu wzięło
udział ponad 40 prac z różnych
szkół podstawowych z Poznania
i okolicznych gmin.
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie także stanęła do plastycznych zmagań. Dzieci wraz
z wychowawcami wykonały podczas zajęć lekcyjnych piękne prace (technika dowolna). Włożyły
w to dużo zaangażowania i pasji. Głosowanie odbywało się
w dniach od 7 do 17 listopada
2013 r. Osoby, które dokonywały
zakupów w sklepie, mogły wypełnić kupon i wrzucić go do urny.
W ten sposób odbyło się głosowanie na najładniejsze „dzieła”.
My, rodzice, z wielką dumą
informujemy, że dzieci z klasy
Ia naszej szkoły zajęły II miej-

sce w tym konkursie. Wygrały
bon na zakupy w „Leroy Merlin” o wartości 2000 zł.
Serdecznie gratulujemy klasie
Ia i wychowawczyni Grażynie
Nowak. Cieszymy się z wielkiego
sukcesu naszych pociech! Pozostałym klasom pierwszym dziękujemy za zaangażowanie włożone
w wykonanie prac plastycznych!
Na osobne podziękowania zasługują także rodzice dzieci (a nawet całe rodziny), którzy odwiedzając Leroy Merlin w dniach
trwania konkursu, dzielnie oddawali swoje głosy na obrazy laureatów!
~ D.K.
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \

31

edukacja
Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

W podróży z Koziołkiem Matołkiem

K

tóż z nas nie zna Koziołka Matołka - podróżnika
szukającego Pacanowa,
„mądrej głowy” i „miłego zwierzaka” ubranego w krótkie, czerwone spodenki? Tę bajkową postać powołali do życia w 1933
roku pisarz Kornel Makuszyński
i rysownik Marian Walentynowicz.
Z okazji 80. urodzin owego sympatycznego zwierzaka
w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie
odbył się konkurs dla wszystkich
klas trzecich z Gminy Tarnowo
Podgórne.

We wspólnej zabawie, połączonej z rywalizacją, wzięło udział
dziesięć czteroosobowych zespołów. Gościliśmy w naszej
szkole uczniów z Ceradza Kościelnego, Tarnowa Podgórnego
oraz Lusowa. Przez dwie i pół
godziny trzecioklasiści zmagali
się z różnorodnymi zadaniami.
Adresowali koperty, pokonywali
trudności ortograficzne, układali
puzzle i rozwiązywali zadania
matematyczne. Nie zabrakło również jazdy na „nartach”, wyścigów na szczudłach czy rzutu „kapustą” do celu.

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wycieczka do Drezna

W

piątek 13 grudnia
2013 r. już o godz.
4.40 gwarno było na
szkolnym parkingu. Tego dnia
bowiem uczniowie Gimnazjum
im. Integracji Europejskiej wraz
z uczniami Liceum wyruszali na
kolejną wycieczkę edukacyjną.
Jako cel naszej wyprawy wybraliśmy południowe Niemcy. Punktualnie o godzinie 5.00 wyjechaliśmy z Tarnowa Podgórnego i po
kilku godzinach podróży, powitało nas piękną słoneczną pogodą
położone nad rzeką Łabą, Drezno
– stolica Saksonii.
Miasto zwane „Florencją Północy” odsłoniło przed nami
swoje wspaniałe zabytki barokowej architektury .Od początku wycieczki zwiedzaliśmy lewobrzeżne „Stare Miasto”. Tam
zobaczyliśmy Hofkirchie – największy kościół katolicki w mieście, wzniesiony za czasów Fryderyka Augusta II i jego następcy
Augusta Mocnego oraz Frauenkirche – jeden z najbardziej znanych w Europie zabytków protestanckiej architektury sakralnej.
Następnie młodzież podziwiała
XIX-wieczną Operę Sempra, która mieści się w jednym z najpięk-
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niejszych gmachów operowych na
świecie. Kolejnym zwiedzanym
przez nas obiektem był Zwinger – rokokowy zespół pałacowy.
Z ogromną uwagą nasza młodzież
słuchała informacji o tym najwspanialszym „klejnocie” miasta.
Ta monumentalna XVIII wieczna
budowla, świadcząca o uwielbie-

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, ale jury szczególnie
wyróżniło 3 zespoły. Najszybciej, a jednocześnie popełniając najmniej błędów, wykonywał zadania zespół z Ceradza
Kościelnego. Drugie miejsce
zajęli reprezentanci klasy III c
ze Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. Na trzecim miejscy
uplasowali uczniowie z Lusowa.
Cieszymy się, że tylu wychowawców przyjęło nasze zaproszenie, a uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w zabawę.
~Beata Gabryś – Dziamska,
Marta Joszcz
niu przepychu i luksusu przez Augusta Mocnego, wywarła na nas
wszystkich ogromne wrażenie.
Obecnie Zwinger jest kompleksem muzealnym, w którym zwiedzaliśmy eksponowane tam, bogate zbiory porcelany chińskiej
i miśnieńskiej. Po zwiedzeniu historycznego centrum miasta przyszedł czas na rozkoszowanie się
atmosferą najstarszego i najsłynniejszego w całych Niemczech:
„Jarmarku Bożonarodzeniowego”
zwanego przez drezdeńczyków
„Striezelmarkt”, którego tradycja
obchodów sięga XV wieku. Jest
on adwentową wizytówką miasta
i w bieżącym roku obchodzony
jest po raz 576. Wczesnym wieczorem, gdy zapadł zmrok i nasz
czas odmierzany przez drezdeńskie zegary dobiegł końca, żegnaliśmy się z ogromnym smutkiem
z pięknie oświetlonym miastem
zwanym „Perłą Baroku”. Po ponad 4 godzinach podróży powróciliśmy zmęczeni, lecz bardzo
zadowoleni z wyjazdu. Obecnie
planujemy kolejną zagraniczną
wycieczkę do Niemiec. Podczas
wszystkich wyjazdów edukacyjnych młodzież poznaje kulturę
odwiedzanego kraju, motywuje
się do nauki języka oraz doskonali obecne umiejętności porozumiewania się.
~ Grażyna Kierzek

edukacja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Allegro z koncertem na Wigilii TSP

W

dniu 11 grudnia 2013
r. chór „Allegro” pod
dyrekcją Danuty Krusińskiej zawitał z kolędą na wigilijnym spotkaniu Tarnowskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców.
Chór z ogromną radością przyjął
zaproszenie prezesa TSP Szymona Horowskiego. To wielki zaszczyt dla młodych wykonawców, gościć z koncertem w tak
ważny wieczór i wystąpić przed
członkami Stowarzyszenia oraz
obecnym na spotkaniu Wójtem
Tadeuszem Czajką.
Koncert był uroczystym wstępem do wspólnego opłatka i wieczerzy zgromadzonych. Kolędy
w wykonaniu młodziutkich głosów wypełniły salę bankietową,
niepowtarzalną atmosferą świąteczną, a serca słuchaczy radością

i wzruszeniem. By tradycji stało
się zadość, na zakończenie występu, przed uroczystą kolacją, biesiadnicy wraz z chórem zaśpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”.
Mamy nadzieję, że ta wspaniała, rozśpiewana młodzież będzie

miała jeszcze niejedną okazję, by
uświetnić wydarzenia i uroczystości w naszej Gminie. To dla
nich wielkie wyróżnienie i jeszcze większa motywacja do dzielenia się z innymi radością płynącą
ze śpiewania.
~ Elżbieta Kubiak

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Grupa teatralna „Przy Okazji”

Z

espół „Przy Okazji” działa w LO w Tarnowie Podgórnym. Powstał w 2008 r. przy okazji przygotowania spektaklu żegnającego maturzystów, stąd nazwa. Na tę okoliczność dokonano
przeróbki dramatu adresowanego do dzieci, co zaowocowało żartobliwym spektaklem „Tygrys Pietrek – maturzysta”. Kolejny spektakl – „Kopciuch”
to również zdystansowany dialog z konwencją baśni.
W roku szkolnym 2009/2010 skład zespołu, ze
względu na zakończenie nauki w liceum przez jego
dotychczasowych członków, zmienił się; zmieniły
się też oczekiwania nowych „kółkowiczów” wobec
teatru i jego programu. Efektem poszukiwań artystycznych nowych członków był spektakl „Dzieci
nie – dzieci i ich wierszyki”. Ta mroczna opowieść
o konieczności pożegnania się z dzieciństwem przyniosła zespołowi I miejsce na Poznańskim Festiwalu Teatrów „Marcinek2010” oraz wyróżnienie na Festiwalu Teatrów „Melpomena 2010”. W następnym
roku zespół podjął się trudnego zadania, mianowicie
międzypokoleniowej dyskusji z mistrzami – Kabaretem Starszych Panów, tak powstał spektakl „Ach, te
emocje” oparty na tekstach Jerzego Wasowskiego i
Jeremiego Przybory.
Z potrzeby odbrązowiania mitów romantycznych
wziął się spektakl „Śmierć Porucznika”, którego autorem jest ich wielki tropiciel i prześmiewca – Sławomir Mrożek. Wyróżnienie za kreację Generała otrzy-

mała na Festiwalu Teatralnym
„Melpomena” Maria Boch. Na
tym samym festiwalu za przedstawienie „Życie nam się rozerwało”
cały zespół otrzymał wyróżnienie
za grę aktorską oraz wyróżnienie
specjalne za spektakl. Tym razem
rzecz dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, który jest metaforą
współczesnego świata, a jego pacjenci – bohaterowie pochodzą z
różnych tekstów literatury współczesnej.
Co roku zespół bierze udział
w Poznańskiej Wiośnie Teatral-

nej organizowanej przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, prezentując swe spektakle.
Co roku też występuje na Forum
Teatrów organizowanym przez
GOK „Sezam” w Tarnowie Podgórnym. Członkowie grupy „Przy
Okazji” to osoby kreatywne, zaangażowane w działalność teatru
do tego stopnia, że, w sytuacjach
bezwzględnie tego wymagających, próby odbywają się nawet
w sobotę czy w niedzielę. Opiekunką zespołu jest Grażyna Smolibocka.
~AH, GS
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Spotkanie z Tuwimem w tle

„C

arpe diem” (Chwytaj
dzień) to pojęcie stanowiące jedno z głównych założeń epikureizmu oraz naczelna zasada pieśni Horacego.
I właśnie pod tym hasłem odbyło
się pierwsze spotkanie w ramach
kolejnej edycji programu edukacyjnego zorganizowanego przez
Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym, podczas którego gimnazjaliści z zaprzyjaźnionych szkół mają okazję rozwijać
swoje umiejętności, kreatywność
oraz zdobywać wiedzę z różnych
dziedzin, zwłaszcza szeroko pojętej humanistyki.
Przypomnijmy tytuły kolejnych
projektów: „O nas”, „Pomiędzy”,
„Ach, te emocje”, „Buntownicy.
Wykluczeni”, „Autorytety” i tegoroczny – „Carpe diem”.
Celem pierwszego działania
w ramach tegorocznego projektu,
który odbył się 13 grudnia 2013,
było upowszechnianie poezji Juliana Tuwima, uświadomienie

młodym ludziom wartości życia,
konieczności mądrego korzystania z jego uroków, skłonienie do
refleksji nad rolą zabawy w życiu
człowieka, wagą drobnych, codziennych przyjemności, a także
rozbudzanie kreatywności.
Rok 2013 był rokiem Juliana Tuwima – poety, który
kształtował język, wyobraźnię
i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i okazując optymizm codziennego życia.
W związku z tym gimnazjaliści
mieli dość nietypowe zadanie,
mianowicie musieli przypomnieć
sobie dziecięce lata i przygotować
w dowolnej artystycznej formie
wiersze Juliana Tuwima. Najróżniejsze interpretacje i wyśmienita gra aktorska gimnazjalistów
z Rokietnicy, Poznania (Gimnazjum nr 68) i Tarnowa Podgórnego sprawiły, że wszyscy przypomnieliśmy sobie dawne czasy.
Natomiast dzięki prezentacjom

multimedialnym, przygotowanym przez gimnazjalistów z Kaźmierza i Dusznik, na ciekawych
przykładach, uświadomiliśmy sobie znaczenie słów „carpe diem”
W tym dniu wystąpił także nasz
szkolny zespół teatralny „Przy
Okazji”. Jego członkowie pół żartem, pół serio przedstawili kilka
znanych bajek Juliana Tuwima.
O wszystkie szczegóły zadbała
oczywiście Grażyna Smolibocka,
która również wcieliła się w jedną z ról. Na zakończenie utrwaliliśmy sobie informacje o Julianie
Tuwimie, dzięki prezentacji przygotowanej przez Joannę Stępniak
– uczennicę kl IIa
Mimo iż projekt ten odbył się
trzynastego w piątek, nic pechowego się nie wydarzyło, o co
zadbali uczestnicy, którzy pomysłowo przygotowali się do prezentacji.
~Alicja Zaglaniczna,
Dominika Górka
LO w Tarnowie Podgórnym

Sukcesy szermierzy UKS ATLAS

nia turniej gwiazdkowy O puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły. Na tych zawodach w kategorii młodzik Antonina Frąckowiak zajęła pierwsze miejsce,
Alicja Krząstek była druga, w kategorii dzieci Jan Kunysz był trzeci, a w kategorii zuchów Zosia
Kunysz szósta.
Cieszy również fakt, że sekcja
szermiercza rozwija się i od września trenuje nowa grupa 12 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Mam nadzieję, że już za
kilka miesięcy będą oni reprezentowali nasz klub i Gminę w zawodach krajowych i międzynarodowych z podobnymi sukcesami jak
ich starsze koleżanki i koledzy.

L

istopad i grudzień były
bardzo udanym okresem
startów szpadzistek i szpadzistów UKS ATLAS. 16 listopada Zosia Kunysz zajęła 2 miejsce
w „Pucharze Gryfka” w Szczecinie. W następny weekend w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół
w Szermierce rozgrywanych
w Śremie w kategorii gimnazjów
Joanna Mikołajczak i Zofia Frąckowiak zajęły pierwsze i drugie
miejsce. Wśród zawodników ze
szkół podstawowych Antonina
Frąckowiak była druga, a Jędrzej
Huchrak trzeci.
Również trener szermierzy
nie składa broni i w rozegranych
w Opalenicy 7 grudnia „Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Weteranów w Szermierce” zajął w szabli drugie miejsce.
Następnym bardzo dobrym startem był przeprowadzony 21 grud-
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Prezes UKS ATLAS
~ Paweł Kapłon

Na zdjęciu: Antonina Frąckowiak pierwsze miejsce
i Alicja Krząstek drugie miejsce na turnieju gwiazdkowym w Szamotułach

edukacja~sport

Sukcesy sportowe licealistów

W

grudniu zakończyła się
duża część międzyszkolnych rozgrywek
sportowych, dla szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych
przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w ramach
„Licealiady 2013/2014”. Starty
naszych uczniów zapoczątkował
udział w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w Lekkiej Atletyce.
Na tych zawodach Katarzyna Soboczyńska w skoku w dal zdobyła złoty medal, a Maciej Augustyn
w biegu na 400m srebrny. W mistrzostwach w halowej piłce nożnej drużyna naszej szkoły zajęła
4 miejsce. Drużyna koszykarek
na Mistrzostwach Powiatu, które
były rozgrywane w naszej szkole, zaprezentowała się z dobrej
strony, niestety przegrała mecz o

Na zdjęciu:
Drużyna Mistrzów Powiatu
Poznańskiego
w Koszykówce
Chłopców SPG
wraz z osobami
wspierającymi.

Siódmy krok

finał i po rozegraniu meczu o 3 i
4 miejsce musiała zadowolić się
brązowymi medalami.
Najlepszy wynik uzyskali koszykarze, którzy na Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego,
rozgrywanych w Zespole Szkół
nr 1 w Swarzędzu, byli niepoko-

nani. Drużyna LO wygrała zdecydowanie wszystkie mecze eliminacyjne. Finał rozegrali z drużyną
gospodarzy, którzy również do tej
pory nie mieli na koncie żadnej
przegranej. Mecz zapowiadał się
groźnie, ale już na początku spotkania nasi zawodnicy narzucili
rywalom swój styl gry i prowadzili od początku do końca meczu
zdobywając Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego. Jest to drugi z
rzędu tytuł mistrzowski naszych
koszykarzy. Zajmując pierwsze
miejsce w powiecie wywalczyli
oni awans do rozgrywek rejonowych.
W skład zwycięskiej drużyny
wchodzą następujący uczniowie:
Jakub Romczyk, Rajmund Durski, Bartosz Najdek, Bartosz Kaźmierski, Jakub Bartoszek, Kamil
Szymański, Andrzej Laskowski, Nikodem Szalczyk, Mateusz
Woźniak oraz Mateusz Paszak.
~ Paweł Kapłon

Z ostatniej chwili...

WOŚP w Przedszkolu
„Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

N
W

asze Przedszkole po raz kolejny przystąpiło do akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek, 10 stycznia, na terenie placówki został zorganizowany kiermasz prac plastycznych
dzieci. Wszyscy nauczyciele placówki zostali wolontariuszami akcji.
Dzieci zainteresowane akcją chętnie wrzucały do puszki przyniesione
pieniążki, w zamian otrzymując czerwone serduszka i wybierając pracę
plastyczną. Dzięki hojności rodziców i podopiecznych puszka została
niemalże zapełniona. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom za okazanie dobrego serca i pełne zaangażowanie w akcję.
~ Małgorzata Klimas,
Natalia Kowalewska

siódmej edycji turnieju mini koszykówki
„Pierwszy krok do basketu” zagrały cztery reprezentacje szkół podstawowych z:
Lusowa, Przeźmierowa, Stęszewa i Tarnowa Podgórnego. - Zespoły pokazały, że również w tej edycji
nie zabraknie emocji, a także, że są dobrze przygotowane do rywalizacji – powiedział organizator rozgrywek Marek Łodyga. Wyniki pierwszego turnieju, który odbył się 7 grudnia w hali sportowej OSiR
w Tarnowie Podgórnym, przedstawiają się następująco:
SP Tarnowo Podgórne vs SP Stęszew - 23:27
SP Tarnowo Podgórne vs SP Lusowo - 47:2
SP Przeźmierowo vs SP Stęszew - 20:23
SP Przeźmierowo vs SP Lusowo - 73:0
~ Ania Lis
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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ogłoszenia
Tarnowo Podgórne, dnia 16.01.2014 r.

WZP.6721.7.2013

Tarnowo Podgórne, dnia 16.01.2014 r.

WZP.6721.6.2013

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Jankowicach w rejonie ulicy Wiśniowej.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni w Sadach,
pomiędzy ulicą Kobylnicką i S11.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2012.647) 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 (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Jankowicach w rejonie
ulicy Wiśniowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
dniach od 31.01.2014 r. do 28.02.2014 r., w godzinach pracy urzędu,
pokój 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 19.02.2014 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, 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.14 oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2012.647) 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 (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zieleni w Sadach, pomiędzy ulicą Kobylnicką i S11 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
31.01.2014 r. do 28.02.2014 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 05.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, 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.14 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

WZP.6721.5.2013

Tarnowo Podgórne, dnia 16.01.2014 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Sadach, w rejonie
drogi krajowej nr 92.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647)
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 (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Sadach, w rejonie drogi krajowej nr 92 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 31.01.2014 r. do 28.02.2014 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.02.2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 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.14 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka
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ogłoszenia
WZP.6721.19.2011

WZP.6721.4.2013

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Działkowej - dla działek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 - część II
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 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 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 2013 r.
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej
w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Działkowej - dla działek nr 1322/6,
676/3, 676/5, 676/6 - część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 03.02.2014 r. do dnia 03.03.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 24.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.
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 wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - dla
działek nr 227 i 228
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 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 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 2013 r.
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - dla działek nr 227 i 228 wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 03.02.2014
r. do dnia 03.03.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego, odbędzie się 17.02.2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.
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 wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.12.2013

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej - dla działek nr ewid. 192/2, 193, 194, 195,
197/1, 199, 213/1, 213/2
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 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 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 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ul. Jeżynowej - dla działek nr ewid. 192/2, 193, 194, 195, 197/1, 199, 213/1, 213/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 03.02.2014 r. do dnia 03.03.2014 r., ul. Poznańska 115,
w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się
10.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.
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 wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne – mgr Tadeusz Czajka

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 13 stycznia
2014 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul.
Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu:
BARANOWO
GÓRA
PRZEŹMIEROWO
TARNOWO PODGÓRNE
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 12 tel.(061)
89-59-289.
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sport

Czwarty kwartał

O

statni kwartał 2013 roku
dla formacji OSiR Jast
Tarnowo Podgórne upłynął tanecznie. Grupa pod kierownictwem Beaty Dudek wystąpiła
na XX Otwartych Mistrzostwach
Polski w Twardogórze i Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego Tarnovia Cup. W mistrzostwach, które trwały od 15 do
17 listopada, wzięło udział ponad
tysiąc dwustu tancerzy i tancerek
z Polski i zagranicy. Pierwszego
dnia na turnieju klasyfikacyjnym
wyższą klasę taneczną uzyskały: Karolina Malinowska, Katarzyna Kardas, Julia Nowak, Julia
Mróz, Jadwiga Koszuta oraz Alicja Sawala, która zdobyła najwyższą klasę S w stylu Disco Dance.
Natomiast Mini Formacja do lat
11 w DD zajęła pierwsze miejsce oraz trzecie w HH (II liga).
W jej składzie znalazły się: Julia
Moes, Krysia Juszkiewicz, Zosia Budziak, Martyna Kucemba,
Weronika Wawro oraz Wiktoria

Niedospiał. MF DD 12-15 zajęła
pierwsze miejsce w I lidze. Złoty medal zdobyli: Kuba Szejwian,
Tomek Jarmużek, Bruno Maruszczak, Karolina Malinowska, Julia
Płóciennik, Julia Mróz i Jadzia
Koszuta. Kolejna MF w HH 1215 (I Liga) zajęła drugie miejsce.
W jej składzie zatańczyły: Maria Szymczak, Natalia Budziak,
Kasia Kardas, Zuzia Liczbińska,
Klaudia Majorczyk, Dominika
Nadobnik, Christine Sass. Również drugie miejsce tylko, że w II
lidze zajęli: Kuba Szejwian, Tomek Jarmużek, Bruno Maruszczak, Karolina Malinowska, Ju-

Pomysł na Ferie

Runda druga

T

ata Janek i syn Tomek Kosiccy zapraszają na naukę
i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach biegowych
w okresie ferii zimowych 2014 r.
w Wielkopolsce. Dzieci i młodzież, które chcą skorzystać
z oferty proszone są o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem
e-mail.
Nr telefonu do pana Janka – 696
618 129, a e-mail: janek.kosicki@tlen.pl. Do Tomka – 698 097
941 i t_kosicki@tlen.pl. Inicjatywa aktywnych ferii będzie aktualna pod warunkiem, że będzie wystarczająca ilość śniegu do jazdy
na nartach.
Wymagany jest własny sprzęt:
narty biegowe lub śladowe, kijki
oraz buty). Zajęcia są nieodpłatne.
~ Ania Lis
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R

undę rewanżową koszykarze trzecioligowej Tarnovii
Tarnowo Podgórne rozpoczęli od wygranej 90: 67 (24:16,
28:17, 21:18, 17:16) z Rawią Rawicz. Najwięcej, bo aż 24 punkty
dla gospodarzy zdobył ich kapitan
Jacek Łukomski. Poza nim punktowali: Paweł Mowlik 13, Piotr
Gacek 11, Alan Urbaniak, Szymon Budnikowski i Maciej Piazdecki po 9, Filip Kowalewski 6,
Mateusz Kurach 4, Marcin Eichert
3 oraz Sebastian Walczak 2. Po

lia Płóciennik, Julia Mróz i Jadzia
Koszuta. Formacja Modern 12-15
była pierwsza, a inne formy Show
Open trzecie. W turnieju Tarnovia Cup, który odbył się 1 grudnia
w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie, zespół taneczny Osir
Jast Tarnowo Podgórne wystartował w siedmiu konkurencjach
zbiorowych i zajął pierwsze miejsce w każdym starcie.
Wielu z tancerzy, którzy zajęli
1-3 uzyskało również wyższe klasy taneczne, a wszyscy debiutanci w układach DD i Jazz Dance
otrzymali oceny celujące.
~ Ania Lis


dziewięciu kolejkach podopieczni trenera Marka Lebiedzińskiego
zajmują drugie miejsce w ligowej
tabeli, a walkę o fotel lidera toczą
z BC Obra Kościan. W hali sportowej OSiR w Tarnowie Podgórnym koszykarze GKS Tarnovia
zagrają: 18.01 z Polonią Leszno,
25.01 z KU AZS UAM Poznań,
15.02 z KS Ostrów Wlkp., a także 1.03 z MKK Gniezno. Wstęp na
wszystkie mecze, które zostaną rozegrane o godz. 17:00 jest bezpłatny. 
~ Ania Lis

XI Mistrzostwa Sołectw

K

olejnym turniejem, który odbędzie się w ramach Mistrzostw
Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne 2013/2014 będzie IX turniej halowej piłki nożnej. Odbędzie się on 23 lutego 2014 r.
w hali sportowej OSiR na ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym. Regulamin dostępny jest na stronie www.osir.pl w zakładce DO POBRANIA
/ REGULAMINY. 
~ osir

sport

Na koniec roku

Memoriał Zielińskiego - Krukowskiego był ostatnim
turniejem kręglarskim w 2013, w którym wystąpiły
kluby: Alfa Vector i OSiR Vector Tarnowo Podgórne.
W zawodach, które rozpoczęły się 13, a zakończyły 15
grudnia wzięło udział ponad dziewięćdziesiąt zawodniczek i zawodników z dziewięciu klubów. Turniej odbył
się na kręgielni Czarnej Kuli w Poznaniu. W kategorii

dzieci zwyciężył Michał Bonk. Zawodnik KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne po eliminacjach i finale zdobył 652 punkty. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Bartkowiak (OSiR Vector) zdobywca 644 pkt., a czwarte jego klubowa
koleżanka Marta Stachowiak (577). W pierwszej ósemce znalazł się również Marcin Byliński (OSiR Vector), który z 575 pkt. zajął piąte miejsce.
Z tego samego klubu w kategorii młodziczek ósme miejsce zajęła Sandra
Mrowiec, a wśród młodzików siódme i ósme – Łukasz Kasprzak i Mateusz Gromadecki. Wśród juniorek młodszych trzecia była Aleksandra Bonk
z Alfy Vector, która zdobyła 1013 pkt. Jej klubowa koleżanka - Weronika
Torka zdobyła 978 pkt. i zajęła szóste miejsce. W klasyfikacji klubowej KS
OSiR Vector Tarnowo Podgórne zajął czwarte miejsce, a KS Alfa Vector
Tarnowo Podgórne piąte. 
~ Ania Lis

Spotkanie wigilijne
klubu GKS Tarnovia

Terminy sparingów seniorów
drużyny GKS Tarnovia

XXXIV

W

połowie stycznia wszystkie zespoły GKS Tarnovia Tarnowo
Podgórne rozpoczynają okres przygotowawczy do kolejnej
rundy. Poniżej znajdziecie Państwo terminarz spotkań sparingowych zespołu seniorów, które odbędą się na obiekcie gminnym
OSiR w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej 93a. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków zespołu!

P

arę dni przed Świętami Bożego Narodzenia
w siedzibie klubu odbyła
się pierwsza wspólna Wigilia dla
wszystkich sekcji GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne. Klub GKS
Tarnovia chcąc dbać o wspólną historię i tradycje gminne zorganizował spotkanie dla wszystkich zaangażowanych w sportowe sukcesy
klubu. Frekwencja była naprawdę
wysoka, w spotkaniu uczestniczyli bowiem zarówno przedstawiciele sekcji piłkarskiej, koszykarskiej,
jak i tworzonej teraz sekcji lekkoatletycznej. Po złożeniu życzeń
oraz podzieleniu się opłatkiem
przyszedł czas na wspomnienia
i tworzenie planów na kolejny rok.
Tym samym chciałbym podziękować Ewie Noszczyńskiej – Szkurat, I Zastępcy Wójta za przybycie,
a wszystkim obecnym za zaangażowanie w organizację spotkania wigilijnego. Mam nadzieję, że
spotkania wigilijne staną się kolejną tradycją dla naszego klubu.
~ Zbigniew Trawka
Prezes GKS Tarnovia Tarnowo Podg.

25-01-14 godz 13:00 GKS Tarnovia - Sokół Kleczew
08-02-14 godz 10:00 GKS Tarnovia - FOGO Luboński
15-02-14 godz 10:00 GKS Tarnovia - Grom Plewiska
23-02-14 godz 10:00 GKS Tarnovia – GKS Dopiewo
01-03-14 godz 13:00 GKS Tarnovia - Obra Kościan
05-03-14 godz 19:00 GKS Tarnovia - Kotwica Kórnik
09-03-14 godz 10:00 GKS Tarnovia - Obra Zbąszyń
16-03-14 godz 10:00 GKS Tarnovia - TPS Winogrady
Sekcja piłkarska GKS Tarnovia

Najładniejsza
choinka
w Lusówku!

W

drugiej połowie grudnia minionego roku
odbył się konkurs na
najładniejszą przedszkolną choinkę w naszej gminie. Organizatorem był pan Zbigniew Trawka,
członek zarządu Stowarzyszenia
Niezależni dla Powiatu. Zadanie
przedszkolaków polegało na ozdobieniu choinki w swojej placówce oraz jej narysowanie. Organizatorzy zbierali zgłoszenia wraz
ze zdjęciami świątecznych drzewek. Zgłosiły się niemal wszystkie placówki z gminy. Jury zdecydowało, że najładniejsza choinka
stanęła w Przedszkolu w Lusówku. Wszystkie dzieci, które wzię-

Zbigniew Trawka z dyrektor
zwycięskiego przedszkola
- Aliną Marcinkowską
ły udział w konkursie otrzymały
drobne upominki. Stowarzyszenie
Niezależni dla Powiatu serdecznie
dziękuje za udział w konkursie!

~ Zbigniew Trawka
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... i na koniec
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie oraz bliskim
z powodu śmierci naszej
koleżanki

Naszej koleżance Raszewskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

składają koleżanki i koledzy
z Klubu Seniora w Tarnowie
Podgórnym

składają koleżanki i koledzy
z Klubu Seniora w Tarnowie
Podgórnym

Leokadii Robak

W imieniu Rodziny serdecznie dziękuję
za udział we mszy św. i pogrzebie

Śp. Tadeusza Paczkowskiego
Słowa wdzięczności kieruję do ks. proboszcza Andrzeja
Strugarka oraz ks. prof. Janusza Nawrota. Dziękuję
za słowa współczucia Wójtowi Tadeuszowi Czajce,
pracownikom Urzędu Gminy, Radnym, Sołtysom, Radzie
Sołeckiej Baranowa, sąsiadom i znajomym. Osobne
podziękowanie dla wszystkich delegacji za ich obecność,
za kwiaty i słowa otuchy. Za zamówione msze święte i
zaangażowanie modlitewne – staropolskie „Bóg zapłać”

Mieczysław Paczkowski
sołtys Baranowa

Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego
kolegi i byłego pracownika

Śp. Leszka Biźni
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
składają
Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP-KOM Sp. z o.o.

męża Adama

„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli,
bo inaczej naprawdę będą martwi”
			

Wisława Szymborska

Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeuszowi Czajce,
żonie Lucynie oraz najbliższej rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Teścia, Ojca, Dziadka

Śp. Bolesława Gontarza
składają
Pracownicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi
Sołtysi

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Annie Majorczyk Reiter
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Zarząd oraz Członkowie
Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców TSP

Z wielkim smutkiem żegnamy

ŚP Macieja Chrzanowskiego
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób wspierających nas oraz tych, którzy
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca i życzliwości, uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

ŚP Macieja Chrzanowskiego
zm. 23.XII.2013
żona, dzieci i wnuczka
Wierzymy, że spotkamy się w przyszłym
bożym świecie.
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Wyrazy głębokiego współczucia
żonie i dzieciom składają.
Małgorzata i Piotr
Nackoscy z Rodziną
Serdeczne podziękowania za liczny udział
w uroczystościach pogrzebowych naszego
męża, ojca, dziadka, pradziadka i teścia

Adama Raszewskiego
Składa Rodzina

reklama
ODSZKODOWANIE
OD LOTNISKA
Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie od lotniska Poznań-Ławica
nie ponosząc kosztów

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

PROMOCJA - 3 LATA GWARANCJI
G ó ra , u l . Sza m o t ulska 6c,
6 2 - 0 8 0 Ta r n owo Podgórne,
te l .: 6 1 6 67- 58- 48

SPRZEDAM 1,2 HA - RUMIANEK Zatrudnimy na stanowisko
Kierowca C+E magazynier
LOKALIZACJA - 500 M
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym
stanowisku będzie należeć między innymi:
OD TERM TARNOWSKICH

Eligo Sp. z o.o.

GRUNT PRZYLEGAJĄCY
DO DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ
MEDIA W DRODZE
WiĘCEJ INFORMACJI
POD TEL. 785-522-449

tel. +48 507 765 876
e-mail: g.paprota@euco.pl

UZYSKIWANIE ODSZKODOWAŃ
likwidacja szkód osobowych • likwidacja szkód rzeczowych
samochód zastępczy • lekarze specjaliści
bezpłatny dojazd do klienta
dopłaty do odszkodowań za pojazd w szkodach z oc

• Szukam instalatorów c.o. lub serwisantów kotłów grzewczych do współpracy
– lub zatrudnię biuro.mpr-serwis@o2.pl
798-591-305
• Operatora wypalarki gazowej ze znajomością Auto-Cad, również do przyuczenia. Praca w Sadach, tel. 694 503 590
• Potrzebna osoba do sprzątania domu
Tarnowo Podgórne 2 do 3 razy w tygo-

SALON MEBLI KUCHENNYCH
www.brmmeble.pl

w dniu 25 stycznia 2014 lub 31 stycznia 2014
W budynku starej kotłowni OSiR
w Przeźmierowie ul. Kościelna 46/48

DAM PRACĘ

PRODUCENT MEBLI
K U C H E N N YC H

dniu. 509-749-163-dzwonić po godz
20ej

• Udzielę korepetycji dzieciom i dorosłym
z j. angielskiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Pomogę utrwalić
przerabiany materiał i odrobić zadania.
Kontakt: 510-469-107
• Mama 2-letniej córeczki zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu. Dobre wa-

runki, mile spędzony czas, zabawy. Cena
do uzgodnienia. Referencje. tel. 608084-173
• Posprzątam dom, biuro. Umyję okna.
tel. 514-639-612
• Sprzątanie domów, opieka nad 2,3-letnim dzieckiem tel. 502 895 045
• Posprzątam dom, biuro, mieszkanie,
tel. 606 111 715
• Podejmę pracę biurową lub w hurtowni
(Baranow, okolice), tel. 603 84 77 78

nych mieszkańców i parafia
„”Szlachetnymi Paczkami”
oraz „Serduszkami”, które
przygotowali z dobroci serca nasi szczodrzy parafianie, w tym wiele dzieci, pragnie serdecznie podziękować
wszystkim placówkom handlowym w Tarnowie Podgórnym. W sposób szczególny
ich właścicielom i wszystkim pracownikom oraz wielu osobom indywidualnym,
które zaangażowały się po
raz kolejny w Wielkie Dzieło
Pomocy Świątecznej umożli-

wiając kupującym i klientom
przekazywanie zakupionych
towarów do korzy Caritasu
Parafialnego. Z całego serca pragniemy wyrazić naszą
wdzięczność następującym
placówkom handlowym:
Dom Handlowy „Tarnowianka”, PPHU J. R. Woźniak
i Synowie, ERMET Artykuły
Gospodarstwa Domowego,
Delikatesy Mięsne Bystry,
Market Detal POLO Market,
Sklep Wielobranżowy „Hubertus”, Market Dino Polska,
PHU TOM-BUD, Market

SZUKAM PRACY

• przewóz towarów na terenie zakładu
• załadunek i rozładunek
Wymagania:
• prawo jazdy kategorii C+E
Forma zatrudnienia :
• umowa o pracę

kadry@gizeh.com.pl
• Mężczyzna, doświadczenie w handlu,
prawo jazdy BC, angielski, kasa fiskalna,
komputer - szuka pracy, 665 388 101

Szukam instalatorów c.o.
lub serwisantów kotłów grzewczych
do współpracy – lub zatrudnię
biuro.mpr-serwis@o2.pl • 798-591-305

Podziękowanie
Wyjątkowy i przeniknięty
Bożą Opatrznością czas Bożego Narodzenia jest okazją, aby dzielić się miłością
i obdarowywać potrzebujących nie tylko radością
i szczęściem, ale również
konkretnym darem materialnym – darem naszych serc.
Działający pod trzech lat
z ogromnym poświęceniem
i determinacją Parafialny Zespół Caritas przy Wspólnocie
Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym w imieniu wszystkich obdarowa-

PEPCO, Sklep Wielobranżowy Hurt-Detal, Apteka Św.
Tomasza.
W rozpoczynającym się
2014 roku życzymy wszystkim obdarowującym i obdarowanym darem serc i modlitwą życzyć, aby miłosierny
Chrystus wynagradzał naszą
otwartość, szczodrość, wzajemne zrozumienie i dobroć
naszych serc.
Parafialny Zespół Caritas
waz z Duszpasterzem prezbiterem Adamem Prozorowskim.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i adjustacji
tekstów, za treść ogłoszeń nie odpowiada. Redakcja
nie zwraca dostarczonych materiałów!

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 13.01.2014 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
(budynek Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264,
redakcja@tarnowo-podgorne.pl

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Aktywni Lokalnie, fot. M. Lewoczko

Wydawca: U
 rząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red.
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.
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NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ
FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

608 430 638

AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

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

PSYCHOLOG

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

tel. 660 140 488

Przedszkole

Tajemniczy Ogród

tel. 696 434 293

Od stycznia zapraszamy również do żłobka
„Tajemniczy Ogród”
Przeźmierowo 62-081 ul. Krańcowa 109
www.przedszkoletajemniczyogrod.pl
www.zlobektajemniczyogrod.pl
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CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

61 8146 979

reklama
DO WYNAJĘCIA

Przeźmierowo
biuro • magazyn • plac

601 735 194, 61 8 141 339

Meble i dodatki
inspirowane Francja

konsole
komody
fotele
krzesła
sofy
SKLEP
ul. Rynkowa 60
Przeźmierowo
Zapraszamy
od 11 do 17 www.lefra.pl

ANGIELSKI

COSMETICS

HURT - DETAL

606 116 336

ROLETY

Sklep
no
przeniesio19
ą
na Leśn

ZAPRASZAMY

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

515 528 609, 725 118 570

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET Czyszczenie dywanów
brudny, przywozimi czysty, suchy.
WYMIANA SZYB zabieramy
Usuwanie nieprzyjemnych zapachów, sierÊci

606 782 143
www.vertidecor.pl

SKŁAD
W¢GLA

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

pochodzàcych z kota, psa. Impregnacja
dywanów. Sprzàtanie domów i mieszkaƒ.

USTAWIANIE ANTEN
NC+
509 156 005

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

doświadczony nauczyciel mgr anglistyki
skutecznie, fachowo: wszystkie poziomy nauczania
również matura, egzaminy gimnazjalne, certyﬁkaty

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

DJ

wesela, zabawy
18-tki

782 785 462

NowoÊç!
698 782 644
Mechaniczne
trzepanie dywanów

W¢GIEL
GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!
TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL
Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

MIAŁ Z GROSZKIEM
ORZECH I
EKO GROSZEK (luz)
KOSTKA

560 zł/tona
750 zł/tona
725 zł/tona
810 zł/tona

SKUP ZŁOMU • DOWÓZ DO 10 KM OD 1 TONY GRATIS!!

788 080 953

PIANINO
nauka
gry

500 182 536
styczeń 2014 \ sąsiadka~czytaj \

43

reklama
ROLLETIC W DOMU

DJ wesela, jubileusze, zabawy
501-622-858
www.djroman.pl
Instalacje

tel. 601-734-023

MALARNIA
PROSZKOWA
PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

TOREBKI
OBUWIE

Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)
ze
ws e
Za obr Y!!
d N
CE

Przeźmierowo

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

Zapisy telefoniczne:

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816

MATERIAŁY
BUDOWLANE
W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

US¸UGI POGRZEBOWE

MATKEX.PL

firma od 1996 roku

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
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

60-256 Poznań
ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50

Salon, Serwis Rainbow czynne w godz. 11.00 - 17.00
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody

POGOTOWIE
KRAWIECKIE

SZPULKA
504 262 322

www.szpulkalusowko.republika.pl
Lusówko, ul. Niecała 6
otwarte do godzin wieczornych

„DWÓR KOMOROWO”
nad Jeziorem Bytyƒskim
zaprasza do organizacji imprez:

• chrzciny, komunie, wesela • Êluby w plenerze

• imprezy firmowe, zabawy karnawa∏owe, imieniny, urodziny, lecia
tel. 604 428 131 lub 61 624 63 24
www.dworkomorowo.com.pl; www.margatravel.com.pl
e-mail: komorowo@o2.pl lub biuro@margatravel.com.pl
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PORADY
DIETETYCZNE

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV

Zapraszamy!

TRUMNY, URNY
KREMACJE, EKSHUMACJE
KRZY˚E, NAPISY, TABLICZKI
OBUDOWY DO GROBU
ZASI¸KI POGRZEBOWE
NAGROBKI
CH¸ODNIA

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC
DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!
TEL: 602 340 028

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

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00-13.00

Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400

ZREDUKUJESZ WAGĘ
WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY
UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY
ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

INSTALACJE

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

kom. 505 805 204

T¸UMACZ PRZYSI¢G¸Y
J¢ZYKA
ANGIELSKIEGO
Tarnowo Podg., ul. Łąkowa 41
tel. 61 814 67 61
www.lingwest.com

reklama
Ubezpieczenia:
Agencja
Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Mieszkania i domy

– 40%

tel. 661 590 360

d
Dojaz ta
en
do kli fon
na tele

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM
serwis

SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325
WYSOKA JAKOÂå,
W¢GIEL POLSKI

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

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

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

naprawa
doradztwo
modernizacja
sieci i internet
komputer zastępczy
na czas naprawy

SZYBKO, FACHOWO I TANIO

– od 1 tony transport gratis do 20 km –

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

TANI

WĘGIEL BRUNATNY
604 28 44 35

Cyklinowanie
malowanie parkietów
uk∏adanie parkietów, paneli

609 211 977

PRALKI
SUSZARKI
ZMYWARKI
i inny duży sprzęt AGD

NAPRAWA
601 717 690
601 853 323

BARANOWO

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

ROK ZAŁOŻENIA 1982
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Gabinet
Psiej Urody
Profesjonalne studio
ZAPISY
dla psów i kotów
TELEFONICZNE
oraz butik z akcesoriami
ul. Kościerzyńska 9, Smochowice
dołącz do nas
tel. 796 127 287
na facebooku:
www.vadera.com.pl
vadera.poznan

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

F-VAT TEL. 608 635 758

PORADNIA DIETETYCZNA
przy przychodni VITA LONGA, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13

• Analiza obecnego sposobu odżywiania
• Dieta w nadwadze
• Dieta w niedowadze
• Żywienie w chorobach
• Zalecenia żywieniowe
• Zdrowy styl życia

Zadzwoń!

wszystkie gatunki, ca∏y rok

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

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace
Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

Zasiłki zagraniczne
Zwrot podatków zagranicznych

WELTEN

tel.: 692 482 585

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

601 704 832

ta?
Die rad´!
z
Das

specjalista protetyk

USŁUGI
TAPICERSKIE ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. (61) 896 30 42
meblowo - samochodowe
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl
785 251 960

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN
BRAMY GARAŻOWE
PROMOCJA!

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

139
ROLETKI
MATERIAŁOWE
MOSKITIERY

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl
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Wyprzedaż rocznika
2013

Organizujemy:

• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

Sala Bankietowa „Strzelnica”

Auto-Cobi

LAKIERNICTWO, BLACHARSTWO
RENOWACJA ŁODZI, KAJAKÓW
POLEROWANIE aut, łodzi, itp.
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

Przeźmierowo k/Poznania
ul. Piaskowa 40, 664 244 266

PROTEZY ZĘBOWE

EKSPRESOWA NAPRAWA
Pracownia Techniki Dentystycznej
Kaźmierz tel. 535 900 848
www.amadent.info

FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
DIETETYKA
FITNESS

mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista fizjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog
ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779
e-mail: biuro@anies.com.pl

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

b
100 osó
Sala na

ZAPRASZAMY
NA ZABAWY KARNAWAŁOWE
14 lutego, 1 marca
Tarnowo
Podgórne

ul. Zachodnia 3, tel.

605 320 413

e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl
www.przyjecia-mizera.pl

Posiadam do wynajęcia
pokoje w Tarnowie Podgórnym

dla pracowników firm. Cena do negocjacji.
tel. 609-712-553

DREWNO
KOMINKOWE
790 249 984

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032
61 814 24 93
501 662 042

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
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SPRZEDA˚ DREWNA
KOMINKOWEGO
dąb, buk, jesion,
olcha, brzoza, sosna
Lusowo, ul. Wierzbowa 58
tel. 606-325-921
796-478-795

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

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

KÄRCHER

SKANMA

Pranie, czyszczenie, usuwanie plam
np. plamy z gumy do żucia, wosku, itp.

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

mgr inż. Magdalena Stefanowska

Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele
Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne

Marcin Mazurkiewicz

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

Dietetyka
Psychodietetyka
Dietetyka sportowa
Skórzewo ul.Poznańska 99
tel. 61 8834074 lub 602 603 608
Poznań Dąbrowskiego 130
tel. 61 883 40 77

607 95 11 50

SERWIS BATERII PRZEMYSŁOWYCH
info@amperia.com.pl, www.amperia.com.pl
tel. 665 111 363 Przeglądy, naprawy, regeneracja,
pomiary, instalacje, prostowniki, zasilanie gwarant.
Na terenie gminy TP dojazd bezpłatny.

www.psycho-dietetyka.com.pl

GEODETA

509 553 381
kom. 602 659 208
Sprzedam cz´Êci
do ciàgników rolniczych:
328, 330, 340, 360
tel. 61 8147 722

Wolny 51 lat, uczciwy, praca, mieszkanie,
sam, z poczuciem humoru. Pozna wolną Panią,
może być biedna, ale uczciwa do 55 lat z okolic
Pniewy, Gaj Wielki, do stałego związku.
Pani może zamieszkać u mnie i palić papierosy.
Tylko poważne i przemyślane oferty proszę przesyłać
SMS-em pod nr tel. 725 429 446
Licencja na prowadzenie ksiąg
rachunk. nr 2098/97

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75c
(Pasaż I p.) kom. 507 193 404

e-mail: aktywa@swadzim.com.pl

Poleca pełną obsługę księgową i podatkową:
• prowadzenie ksiàg handlowych, ksiàg przychodu
i rozchodu, rycza∏tu, podatku VAT,
• kadry, p∏ace, rozliczenia z ZUS,
• sporzàdzanie zeznaƒ rocznych, wnioski o zwrot VAT,
• doradztwo finansowo-ksi´gowe.

rachunkowe

ZWROT VAT

ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 76, tel. 61 814 28 63, 607 288 671, fax 61 652 40 63, e-mail: biuro.ra@wp.pl

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC
- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

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

797 250 019

e-mail: elspec35@interia.pl
•
•
•
•
•

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

MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

NOWAMEB
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biur

ROZLICZENIA ROCZNE

504 136 906

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

3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska dr EWA CIEŚLAK
adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu
SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK
przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10

oraz w każdy poniedziałek, od godz. 15-stej
w NZOZ przy ul. Dalemińskiej 6a/6, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76

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

601 71 00 55

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71

KAROLINA MAJKA TEL. 726-735-661
ul. Wiśniowy Sad 21, 62-080 Tarnowo Podgórne

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

061 814 27 12

PEDIATRA - PULMONOLOG
SPECJALISTA
MED. RODZINNEJ
BADANIA KANDYDATÓW
NA KIEROWCÓW
LUSÓWKO, Wiązowa 16

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• w urazach i schorzeniach ortopedycznych
• w urazach i schorzeniach neurologicznych
• w korekcji wad postawy
• dodatkowo wykonujemy zabiegi
z ﬁzykoterapii i kinesiology taping

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

- codziennie (również sb. i nd.)

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

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA:

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

DOB-KAN

GIMNASTYKA INDYWIDUALNA:

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

• ćwiczenia dla osób 50+ 60+
• ćwiczenia na „płaski brzuch”
• ćwiczenia dla kobiet w ciąży i po porodzie
• pilates

AWARIE 24h
CENY KONKURENCYJNE

www.karomed.pl

Gabinet Weterynaryjny

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B
Czynne: pon. - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00
WIZYTY DOMOWE

665 949 178

Zadzwoń i zamów!

799 10 66 66

Wichrowa 1a
n d - c z w 1 2-2 1
60-449 Poznań
www.facebook.com/sushipointpoznan

p t - s b 1 2-2 2

isushipoint.pl
isushipoint@gmail.com
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Sprzedam bezpośrednio
prostokątną działkę budowlaną, 1160m2, Lusówko, Os.
Morskie, ul. Bursztynowa.
Szybki i wygodny dojazd do
Poznania trasą A2, liczne
tereny rekreacyjne nad Jez.
Lusowskim. Media w drodze
przed działką. Dojazd nową
drogą asfaltową (ul. Tarnowska), która w ostatnim odcinku (ok. 400m) przechodzi w
drogę utwardzoną (ul. Fregatowa). Cena netto 163PLN/
m2 (DO NEGOCJACJI).
Kontakt: 607 250 425

USŁUGI

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

OWO

TANIO I FACH

Kobylniki, ul. Szkolna 8B

600 45 37 27
50
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BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE
LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228 TEL./FAX 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:
DOMY- PRZEŹMIEROWO 590 TYS.,
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ
GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE,
11,3 HA KAMIENIEC
SIEDLISKO O,5HA CERADZ KOŚCIELNY

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
Grzebienisko
3145 m2 100 tys.
DO NEGOCJACJI
tel. 601 780 380

Producent łóżek
z drewna litego

Wymiary na życzenie • Ceny producenta

Gabinet weterynaryjny
- chirurg -

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

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Sady, ul. Ludowa 11
www.helak.poznet.pl

602 628 588

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Nowe instalacje Remonty Przeróbki
Wystawiam Rachunki

601 780 274

reklama
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Pokaz iluzjonisty Apollina

Zespół JAST i fanki Zumb

y

Modraki

Klub Seniora z Tarnowa Podg.

Tomasz Mazur
wylicytował traktor

Tarnowska drużyn

a WOPR

WOŚP 2014
Loteria fanto

wa

Gwiazda wieczoru PAJUJO

fot. M. Lewoczko, A. Lis

