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na wstępie
Szanowni Państwo!
Tempo prac na placu budowy Amazon w Sadach jest imponujące. 
Wmurowano kamień węgielny, a  za chwilę w pobliżu rozpocznie 
się budowa wiaduktu, który będzie służyć nie tylko Centrum 
Logistycznemu amerykańskiego potentata, ale także poprawi 
bezpieczeństwo i odciąży wiadukty w Sadach i Tarnowie Podgórnym. 
Tymczasem w marcu z inicjatywy Stowarzyszenia ROKTAR  
nad potrzebami osób niepełnosprawnych i starszych rozmawiali 
przedstawiciele władz gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica, 
Powiatu Poznańskiego oraz podmiotów pomagających 
niepełnosprawnym. Natomiast w Baranowie dyskutowano nad nową 
koncepcją zagospodarowania terenu inwestycji Agrobexu.  
Relacje z obu spotkań znajdują się na łamach gazety. 
  Zapraszam do lektury! 

Agnieszka Rzeźnik ~ Redaktor Naczelna

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

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie weterynaryjne 983
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 81 46 997
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna  
Tarnowo Podgórne

61 814 69 98
502 34 50 80

Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne 668 694 962
Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

Komunikacja TPBUS 61 814 67 93
Tarnowska Gospodarka Komunalna 
TP KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan 507 024 054
Pogotowie gazowe G.EN. GAZ ENER-
GIA  (numer całodobowy)

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy w Tarnowie Podg. 61 818 08 32
Urząd Pocztowy nr 3 w Tarnowie Podg. 61 818 08 34
Urząd Pocztowy w Przeźmierowie 
ul. Modrzewiowa 12

61 651 21 12 
61 652 39 59

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 

Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Sołtys i Rada Sołecka informują, że w dniach 5 – 8 czerwca zor-
ganizowana zostanie wycieczka do Warszawy. Program obejmu-
je zwiedzanie Sejmu, muzeum Powstania Warszawskiego, seans 

w planetarium w Centrum Nauki Kopernik oraz zwiedzanie stolicy. 
Koszt to 340 zł od osoby, cena obejmuje noclegi, wyżywienie oraz bi-
lety wstępu. Szczegółowe informacje i zapisy u Sołtysa. Serdecznie za-
praszamy!

Sołectwo Tarnowo Podgórne zaprasza na swoją stronę internetową: 
www.solectwotarnowopodg.pl

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami w tym roku 
organizujemy wycieczkę 

przez Bardo do Budapesztu dla 
mieszkańców Przeźmierowa. 

Wycieczka odbędzie się w ter-
minie 3 – 7 maja (wyjazd o 8.00, 

powrót w godzinach wieczor-
nych). Planowany koszt – 480 zł. 

Zgłoszenia przyjmuje Sołtys 
Jacek Stypiński (tel. 602 748 569) 
lub kierownik wycieczki Henryk 
Witkowski (tel. 696 024 479).

~JS

Przeźmierowo jedzie  
do Budapesztu

A może do Warszawy?

Przypominamy, że na terenie naszej Gminy działają dwie firmy 
świadczące usługi pielęgniarki i położnej POZ:

• Systema w Tarnowie Podgórnym, wizyty domowe pon. – pt. 
8.00 – 18.00, gabinet: ul. Rokietnicka 4, czynny pon. – pt. 9.00 – 10.00 
i 17.00 – 18.00 , tel. 668 694 962 (nowy numer),

• Fides w Przeźmierowie, wizyty domowe pon. – pt. 8.00 – 18.00, ga-
binet: ul. Ogrodowa 84, czynny pon. – pt. 9.00 – 10.00 i 17.00 – 18.00, 
tel. 61 652 41 17, www.fides-mj.pl

Numery telefonów do pielęgniarek można także otrzymać w rejestra-
cjach poradni lekarzy rodzinnych. Uwaga: w dni powszednie w godz. 
18.00 – 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta usługi pielęgniarskie świad-
czy „Konsyliarz” z Poznania, ul. Dąbrowskiego 81/85 (tel. 61 847 08 54).

Zwróć uwagę
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pytania do wójta

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

Kiedy będzie remont Ośrodka Zdrowia w Tarnowie 
Podgórnym? Czy warto segregować odpady? – odpowiada 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Czy planowane jest otwarcie w budowanym Rynku 
lub Domu Kultury w Przeźmierowie miejsca, gdzie 

młodzież mogłaby się spędzać wolny czas? Mam na 
myśli bowling lub miejsca tego typu. 

Czy Gmina przewiduje na przestrzeni najbliższych 
lat inwestycje w Ośrodek Zdrowia w Tarnowie 

Podgórnym? Budynek ten nie jest wizytówką 
miejscowości… 

Zaniepokoił mnie fakt, że pomimo że segreguję 
odpady, to podjeżdża po nie śmieciarka. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zgniatała 
posegregowanych przez nas śmieci na jedną 

miazgę. To frustrujący fakt, ponieważ niedawno 
opublikowane zostały listy co powinno się znajdować 

w odpowiednio oznaczonych workach na odpady 
segregowane. Po co mieszkańcy się do nich stosują 
skoro i tak wszystko jest mielone na jedną miazgę? 

Zabudowa Rynku w Przeźmierowie jest inwestycją prywatną. Nie 
mam informacji jakie konkretnie punkty usługowe bądź handlo-
we zostaną tam uruchomione. 

Natomiast Centrum Kultury w Przeźmierowie będzie miało bogatą 
ofertę spędzania wolnego czasu, kierowaną do różnych grup wieko-
wych. I choć nie przewidujemy tam bowlingu, to mam nadzieję, że rów-
nież młodzież znajdzie tam interesujące zajęcia. 

Zgadzam się z opinią, że ten obiekt (jak i jeszcze kilka innych) nie 
napawa nas – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne – dumą. 
Podejmujemy jednak wysiłki, by to zmieniać. 

W pierwszej kolejności chcemy „wyprowadzić” z tego obiektu gmin-
ne jednostki GJO i OPS, aby stworzyć miejsca dla lekarzy specjalistów. 
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia obejmie przebudowę wej-
ścia oraz wykonanie elewacji wraz z ociepleniem. Jeszcze w tym roku 
przystąpimy do opracowania dokumentacji. Realizacja byłaby możliwa 
w 2016 roku. 

Śmieciarka, która zbiera worki z odpadami segregowanymi, ma 
dzieloną skrzynię ładunkową. Szkło trafia do jednej komory, 
a makulatura i plastiki do drugiej (rozdzielane są następnie na 

punkcie przeładunkowym).
Rozwiązania technologiczne stosowane obecnie w tego typu pojaz-

dach dają możliwości płynnej regulacji zgniotu odbieranych odpadów. 
W przypadku odbioru asortymentu zbieranego w sposób selektywny 
urządzenie ustawione jest na przesuwanie załadowanych worków.

Warto zauważyć, że w styczniu z terenu Gminy Tarnowo Podgórne 
zebrano ponad 50,5 tony szkła, blisko 28 ton makulatury oraz ponad 
42,5 tony plastiku. 
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aktualności 

Baranowo

 Otwarto oferty w przetargu na budowę 
kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni 
jezdni wraz z chodnikiem na ul. Rolnej

 Trwa opracowanie aktualizacji projektu 
placu zabaw na os. Rubinowym 

Batorowo

 Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na realizację ul. Batorowskiej

Ceradz Kościelny

 Opracowano projekt placu zabaw „Ra-
dosna Szkoła” przy szkole podstawowej

 Opracowano projekt boiska przy szkole 
podstawowej

Chyby

 Rozpoczęto prace na budowie kanaliza-
cji deszczowej w ul. Szkolnej

 Trwa postępowanie w Urzędzie Miasta 
Poznania o udzielenie pozwolenia na 
budowę molo.

Góra

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Krętej

Jankowice

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej oświetlenia na 
terenie Parku

Kokoszczyn

 Trwa przebudowa ul. Krętej (połączenie 
z Tarnowem Podgórnym)

Lusowo

 Trwa budowa remizy i biblioteki 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
(wraz z oświetleniem) ul. Drozda i ul. 
Słowika 

Wykonano projekt placu zabaw

Lusówko

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej przebudowy świetlicy.

 Zlecono opracowanie aktualizacji pro-
jektu na rozbudowę szkoły podstawo-
wej. 
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Wydział Finansowy 
przypomina

15 marca 2014 r. mija termin płatności:
- I raty podatku od nieruchomości,
- I raty podatku rolnego.

Niezapłacenie podatku lokalnego w ustawowym terminie jest zale-
głością podatkową i podlega egzekucji wraz z należnymi odsetkami. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych w stosunku rocznym wy-
nosi od dnia 4 lipca 2013 r.  – 10,00 % kwoty zaległości w skali roku.

W przypadku otrzymania upomnienia, do zapłaty pozostaje, poza za-
ległością podatkową, kwota odsetek od zaległości podatkowych oraz 
koszty upomnienia wynoszące od 01.02.2014 r. - 11,60 zł.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego 
(łącznego zobowiązania pieniężnego) dokonywać można również 
u sołtysa danej miejscowości.

W budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Po-
znańskiej 115, zlokalizowany jest Punkt Kasowy Banku Śląskiego Od-
dział w Tarnowie Podgórnym. 

Punkt ten czynny jest w poniedziałek w godz. 11.00-16.00, od wtorku 
do czwartku w godz. 11.00-15.00, a w piątek 11.00-14.00. 

~A.W.

Aż 139 osób przyszło 15 lutego, by uczestniczyć w 55. Akcji 
Honorowego Krwiodawstwa. Po badaniach  krew oddało 115 
osób, w tym 39 kobiet. – Cieszę się, że do grona krwiodawców 

dołączyło 14 nowych osób, a 6 zapisało się do banku dawców szpiku. – 
mówi Wojciech Janczewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes 
Stowarzyszenia Dar Serc, organizatora Akcji. – Zebraliśmy 51,5 l krwi, 
co oznacza, ze na naszym „koncie” w poznańskim Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mamy już 3 488 litrów.

Następna akcja odbędzie się 17 maja w Tarnowie Podgórnym.
~ARz 

Akcja krew: 51,5 litra!



 marzec 2014 \ sąsiadka~czytaj \      5

aktualności

Baranowo – jest szansa na kompromis

Historia przekształceń te-
renu przy ul. Szamotul-
skiej, należącego do firmy 

Agrobex, a także nowa koncepcja 
zagospodarowania była tematem 
spotkania Wójta Tadeusza Czajki 
z mieszkańcami Baranowa. 

Wójt przedstawił historię inwe-
stycji, zaczynając od 1995 roku, 
kiedy został uchwalony pierwszy 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pokazał ko-
lejne projekty zagospodarowania 
oraz przypominał jakich zmian  
domagali się mieszkańcy. Po-
informował także, że w latach 
2012-2013 w efekcie negocjacji 
prowadzonych z Agrobexem po-
wstały nowe warunki zagospoda-
rowania terenu, w myśl których 
inwestor rezygnuje z kontynuacji 
zabudowy blokowej.

Wójt zapewnił, że nowa kon-
cepcja zagospodarowania prze-
strzennego jest długo nego-
cjowanym, kompromisowym 
rozwiązaniem. Ma uchronić ten 
obszar przed kontynuowaniem in-
tensywnej zabudowy o nieatrak-
cyjnej architekturze. 

– Mam nadzieję, że takie roz-
wiązanie jest szansą na zakoń-
czenie długotrwałej debaty i osta-
tecznie zabezpieczy ten teren 
przed nieakceptowanym przez 
mieszkańców Baranowa zagospo-
darowaniem. – podkreślił Wójt na 
zakończenie spotkania. ~ ARz

Planowane strategiczne dzia-
łania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych w Gminach 

Tarnowo Podgórne i Rokietnica 
były najważniejszym tematem de-
baty zorganizowanej w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROKTAR.

Na zaproszenie Prezesa Rok-
taru Kazimierza Szulca i Wój-
tów gmin: Tarnowo Podgórne 
– Tadeusza Czajka i Rokietnica 
– Bartosza Derecha odpowiedzie-
li przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego z Członkiem Zarządu 
Powiatu Zygmuntem Jeżewskim 
na czele, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Elż-
bieta Bijaczewska, radni Powiatu 
oraz radni obu gmin. Urząd Mar-
szałkowski reprezentował Woj-
ciech Zarzycki, dyrektor Ośrodka 
Polityki Społecznej.

Goście rozmawiali o potrzebach 
osób niepełnosprawnych, w tym 
o konieczności  kontynuowania 
działań zachęcających do osobi-
stego i społecznego rozwoju. 

Punktem wyjścia były plany in-
westycyjne obu gmin w tym za-

O potrzebach osób niepełnosprawnych

kresie. Zgodnie z zapisami nasze-
go Planu Rozwoju Lokalnego na 
terenie Gminy Tarnowo Podgórne 
w 2016 roku powstanie Środowi-
skowy Dom Samopomocy Dla 
Osób Niepełnosprawnych. Ma to 
być miejsce odpowiadające po-
trzebom zarówno osób  niepełno-
sprawnych, jak i starszych. Rów-
nież w strategii rozwoju Gminy 
Rokietnica są plany inwestycyjne 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Dlatego uczestnicy zgodzili się, iż 
konieczne jest powstanie zespołu 
złożonego z przedstawicieli gmin 
Tarnowo Podgórne i Rokietnica 
oraz Stowarzyszenia ROKTAR. 

Jego członkowie będą mieć głos 
doradczy przy planowaniu inwe-
stycji.

Ponadto ustalono, iż zostanie 
przeprowadzona wnikliwa ocena 
potrzeb środowiska osób niepeł-
nosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjalnego 
zainteresowania ofertą Stowa-
rzyszenia ROKTAR. Padła bo-
wiem propozycja, by w przyszło-
ści Stowarzyszenie przekształciło 
się w Zakład Aktywizacji Zawo-
dowej. Wymaga to jednak do-
kładnej analizy społeczno-eko-
nomicznej.

~ ARz

Chcemy działać 
razem – pod-
kreślali uczest-
nicy spotkania

Wójt odpowia-
dał na pytania 
mieszkańców
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 aktualności
Przeźmierowo

 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-
źmierowo

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Malinowej, ul. Składowej i ul. Sło-
necznej 

 Podpisano umowę na budowę parkin-
gów i ogrodzenia przy Centrum Kultury

Rumianek

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na oświetlenie 
drogowe ul. Nowej

Sady

 Zakończono budowę oświetlenia drogo-
wego ulic Olchowej i Jałowcowej 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na modernizację 
ul. Poprzecznej i chodnika w ul. Lipowej.

Sierosław

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. Polanka

Swadzim

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
układu komunikacyjnego przy blokach 

Tarnowo Podgórne

 Trwa przebudowa  ul. Łąkowej

 Trwają prace związane z dokończeniem 
drugiego odcinka ul. Szkolnej 

 Podpisano umowę na opracowanie do-
kumentacji projektowej na przebudowę 
ul. 25 Stycznia i ul. Sasankowej

Wysogotowo

 Trwa budowa ul. Wierzbowej (od ul. Bu-
kowskiej do ul. Długiej)

 Dokonano wyboru wykonawcy ul. Szpa-
ragowej

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych Gminy
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Pracownicy Urzędu Skarbo-
wego będą dyżurować w 
Urzędzie Gminy. To druga 

możliwość skorzystania z pomo-
cy przy rozliczeniu podatkowym 
za 2013 rok – w lutym pracowni-
cy dyżurowali w szkole w Prze-
źmierowie. Wtedy przyszło blisko 
30 osób, które na miejscu skorzy-

stały z możliwości internetowego 
rozliczenia. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy 24 marca, w godz. 
13.00 – 17.30, do Urzędu Gmi-
ny, ul. Poznańska 115, sala 100 
(I piętro). 

~ ARz

Urząd Skarbowy – 
ostatnia szansa

Od 1 stycznia nastąpiła zmiana podmiotu obsługującego sądy po-
wszechne i prokuratury. Korespondencję dostarcza teraz InPost 
i Polska Grupa Pocztowa. Na terenie naszej Gminy wyznaczo-

no dwa punkty odbioru awiza:
- Tarnowo Podgórne: Sklep Magdalenka, ul. Szkolna 3 (wejście 

od ul. 23 Października),
- Lusowo: Kiosk, ul. Lipowa 1.  ~ ARz 

Z awizem tutaj

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy Poseł Waldy Dzikowski wylicytował prawo do zajęcia na 
jeden dzień fotela Wójta. Miło nam poinformować, że nastąpi to 

we wtorek, 1 kwietnia. 
Możemy zdradzić tylko, że zaplanowaliśmy kilka niespodzianek. Już 

dziś zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spotkać się z Posłem-
-Wójtem,  do Urzędu Gminy w godzinach 9.00-11.00. 

Obszerną relację zamieścimy w przyszłym numerze gazety.
 ~ARz

Poseł Wójtem

Sprostowanie:

Opracowanie aktualizacji projektu rozbudo-
wy szkoły podstawowej dotyczy placówki 
w Lusówku a nie (jak omyłkowo napisali-

śmy w poprzednim numerze) – w Przeźmierowie.

Ten fotel czeka na Posła
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Wmurowanie kamie-
nia węgielnego na bu-
dowie Centrum Lo-

gistycznego Amazon w Sadach 
miało miejsce 18 lutego. Gospo-
darzami uroczystości byli: Dyrek-
tor ds. Nieruchomości w Amazon 
Raimund Paetzmann, Partner Za-
rządzający Panattoni Europe Ro-
bert Dobrzycki oraz pełnomocnik 
z Industrial Center 15 Andrea Be-
nvenuti. Na ich zaproszenie odpo-
wiedzieli m.in.: Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek, Członek 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabow-
ski, Zastępca Prezydenta Miasta 
Poznania Jerzy Stępień, Starosta 
Poznański Jan Grabkowski oraz 
Wójt Tadeusz Czajka. 

– Nowe obiekty w Polsce będą 
odgrywać ważną, integralną rolę 
w obsłudze klientów w całej Euro-
pie, dlatego jesteśmy zadowoleni 
z naszego wyboru właśnie takiej ich 
lokalizacji. – podkreślali przedsta-
wiciele Amazon podczas wmuro-
wania kamienia węgielnego.

– kamień i węzeł

Z okazji dziesiątej roczni-
cy przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej odbędzie 

się Bieg Unijny. Trasa poprowa-
dzi ulicami Przeźmierowa.

1 maja o 10.00 zawodnicy wy-
startują przy hali sportowej przy 
ul. Kościelnej 46/48 w Przeźmie-
rowie. Do pokonania będą mieć 
trasę o długości 10 kilometrów – 
dwie pętle o długości 5 km  (map-
ka na końcu gazety).

Organizatorzy ustalili limit 
300 zawodników.  W Biegu Unij-
nym mogą wystartować osoby, 
które ukończyły 16 lat (osoby 
niepełnoletnie muszą przybyć na 
zawody sportowe z opiekunem 
i posiadać pisemną zgodę rodzi-
ców lub opiekunów prawnych 
na start). Zgłoszenia przyjmowa-
ne są poprzez stronę internetową 
www.biegi-przezmierowo.pl. Tu 
znajdują się również wszystkie 

informacje na temat Biegu, m.in. 
regulamin.

Zwycięzców poznamy zarówno 
w klasyfikacji generalnej kobiet 
i mężczyzn jak i w klasyfikacji 
indywidualnej w poszczególnych 
grupach wiekowych. Zapraszamy 
wszystkich do kibicowania biega-
czom!

Dziesięć kilometrów na dziesięciolecie
Bieg Unijny będzie jednym 

z wydarzeń przygotowanych 
w ramach Dni Przeźmierowa. 
(szczegółowy program Dni przed-
stawimy w przyszłym numerze 
gazety).  ~ARz

Uwaga: w związ-
ku z Biegiem Unij-
nym w godzinach 9.45 
– 11.45 ulice, którymi 
prowadzić będzie tra-
sa, będą zamknięte dla 
ruchu kołowego. Prosi-
my także o niepozosta-
wianie samochodów na 
trasie Biegu. Za powsta-
łe utrudnienia przepra-
szamy! 

Mapka z tyłu numeru.

Natomiast 12 marca Wojewoda 
Wielkopolski Piotr Florek podpi-
sał decyzję umożliwiającą rozpo-
częcie realizacji wiaduktu na dro-
dze krajowej nr 92 w Sadach. To 
zakończenie wielotygodniowych 
rozmów i ustaleń prowadzonych 
pomiędzy Gminą Tarnowo Pod-
górne, Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad i inwesto-
rem – firmą Amazon.

Prace rozpoczną się jeszcze 
w tym miesiącu i potrwają do po-
łowy sierpnia. Wykonawcą będzie 
firma Mirbud. Koszt inwestycji to 
ok. 20 mln zł brutto. Powstanie no-
woczesny węzeł komunikacyjny, 

który na pewno podniesie poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Sadach. Odciąży także wiadukty 
w Sadach i Tarnowie Podgórnym. 
Będzie służyć obsłudze logistycz-
nej nie tylko firmy Amazon, ale 
również zlokalizowanych w pobli-
żu firm i mieszkańców. 

Przypomnijmy: Centrum Ama-
zon w Sadach (95 000 m2 po-
wierzchni zabudowy) zostanie 
oddane do użytku już jesienią. 
Znajdzie tu pracę 2 000 osób, 
a w okresie przedświątecznym 
dodatkowo 3 000. Planowany 
koszt inwestycji to 125 mln Euro. 
 ~ ARz

Tak będzie wy-
glądać Centrum 
Logistyczne 
Amazon
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W lutym dość nieocze-
kiwanie odbyły się 
2 sesje Rady Gmi-

ny. Pierwszą z nich nieplanowa-
ną o nadzwyczajnym charakte-
rze zwołałem na wniosek Wójta 
w dniu 18 lutego. Jedyna uchwa-
ła, jaka czekała w tym dniu na 
podjęcie w tak pilnym trybie, do-
tyczyła spraw związanych z re-
alizacją nowego wiaduktu nad 
drogą krajową nr. 92. To oczeki-
wana inwestycja drogowa, któ-
ra będzie w całości sfinansowana 
przez nowopowstającą w naszej 
Gminie firmę Amazon. Aby wia-
dukt z towarzyszącymi mu ronda-
mi po obu stronach drogi krajowej 
mógł powstać jeszcze w tym roku 
niezbędne jest szybkie i spraw-
ne załatwienie niezwykle skom-
plikowanych formalności doty-
czących relacji między Gminą, 
inwestorem, GDDKiA, właści-
cielami gruntów, Starostwem Po-
wiatowym, Wojewodą i wieloma 

innymi zainteresowanymi insty-
tucjami. Jedno z takich pilnych 
rozstrzygnięć było właśnie przed-

Z prac 
Rady Gminy

Sesje z 18 i 25 lutego

miotem uchwały podjętej w tak 
szybkim trybie. 

Kolejna sesja Rady miała już 
zwyczajny charakter. Odbyła się 
w dniu 25 lutego. Nad wyraże-
niem opinii w formie uchwały 
czekały aż 23 projekty. Dotyczy-
ły one spraw o bardzo zróżnico-
wanym charakterze. Najważniej-
sze z nich jak zwykle związane 
były z zagospodarowaniem prze-
strzennym oraz z budżetem Gmi-
ny. Realizując pierwszy z wy-
mienionych tematów Rada 
uchwaliła przystąpienie do opra-
cowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w Batoro-
wie w rejonie ul. Widok, Stefana 
Batorego i Nad Stawem. Jedno-
głośnie podjęto taką decyzję, by 
utrzymać obecny zawarty w stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go status wyżej wymienionych 
terenów. Rada postanowiła zabie-
gać o to, by ograniczyć ewentu-
alną zabudowę terenu będącego 
przedmiotem planu do absolut-
nie niezbędnego minimum bądź 
uniemożliwić zabudowę w ogóle. 
Gwarancje tego rodzaju daje tylko 
plan miejscowy i stąd wszczęcie 
procedury planistycznej. Zmiany 
w budżecie Gminy, jakie Wójt za-
proponował na opisywanej sesji, 
były pierwszymi z jakimi mie-
liśmy do czynienia w tym roku. 
Nowelizacja dotyczyła jedynie 
niezbędnych przesunięć w załącz-
niku dochodów i wydatków. To 
sytuacja jak najbardziej normal-
na i zdarzająca się często wtedy, 
gdy plan jakim jest budżet Gminy 
dostosowywać trzeba do zmienia-
jącej się rzeczywistości. Jako że 
przedmiotowe zmiany nie zostały 
uznane za szczególnie istotne dla 
kształtu tego dokumentu, Rada 
po wnikliwej analizie jednogło-
śnie je zaaprobowała. Z ważniej-
szych projektów uchwał podję-
tych na opisywanej sesji Rady 
Gminy wspomnieć można jeszcze 
o noweli uchwały w sprawie try-
bu udzielania i rozliczania dotacji 
na rzecz publicznych przedszkoli 
i szkół podstawowych prowadzo-
nych przez osoby prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialne-

go lub osoby fizyczne na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne, trybu 
i zakresu rozliczania oraz kontro-
li prawidłowości ich wykorzysta-
nia. Rada odnosząc się do swoich 
wcześniejszych decyzji dotyczą-
cych porozumienia z parafią pod 
wezwaniem Wszystkich Świętych 
w Tarnowie Podgórnym wyrazi-
ła zgodę na przyznanie ostatniej 
transzy dotacji na prace konser-
watorskie i restauratorskie przy 
zabytkowym kościele w stolicy 
Gminy. 

Jedna z najważniejszych 
uchwał podjętych na sesji, z któ-
rej recenzję Państwu przekazu-
ję, dotyczyła przyjęcia programu 
tzw. „Karty Mieszkańca”. Z ini-
cjatywą w tym zakresie wystąpił 
Wójt, popularyzując ją na zebra-
niach wiejskich. To kolejny prze-
jaw zacieśniania więzi we wspól-
nocie samorządowej jaką stanowi 
Gmina oraz skuteczny sposób na 
czerpanie wymiernych korzyści 
z faktu mieszkania, zameldowa-
nia i płacenia podatków w Gmi-
nie Tarnowo Podgórne. Imienna, 
elektronicznie zabezpieczona pla-
stikowa Karta Mieszkańca będzie 
wydawana po złożeniu deklaracji. 
Mieszkańcy Gminy po jej okaza-
niu korzystać będą mogli z ofert 
promocyjnych przygotowanych 
przez różnorodnych partnerów 
programu. Jednym z najważniej-
szych nich będzie sama Gmina, 
która przygotuje dla posiadaczy 
Karty system zniżek np. w opła-
tach za korzystanie z Tarnowskich 
Term. Z entuzjastycznych reakcji 
na taki pomysł, jakie słyszeć moż-
na było na zebraniach wiejskich 
wynika, że Karta Mieszkańca to 
bardzo oczekiwany produkt. Po-
zostałe projekty uchwał podjęte 
na sesji w dniu 25 lutego nie mia-
ły takiego ciężaru gatunkowego 
jak opisane powyżej. Jak zwykle 
ze wszystkimi szczegółami zapo-
znać się można na stronie inter-
netowej Gminy. Kolejna, 63 już 
sesja Rady odbędzie się już 25 
marca 2014 r. Jak zwykle serdecz-
nie na nią zapraszam! 

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada Gminy 
przyjęła 
założenia 
programu „Karta 
Mieszkańca”
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Taneczna integracja
World Integration Dance Festiwal

Międzynarodowy Turniej 
Tańca Integracja 2014 
par sportowych oraz 

par niepełnosprawnych na wóz-
kach odbył się 15 lutego w sali 
sportowej OSIR w Tarnowie Pod-
górnym.

Gościliśmy pary z pięciu euro-
pejskich krajów oraz kadrę naro-
dową Polski. Podczas trzygodzin-
nej gali tancerze i publiczność 
stworzyli wspaniałe widowisko 
artystyczne oraz niepowtarzal-
ny klimat. Przepiękne popisy par 
tańczących na wózkach to efekt 
wysokiego poziomu artystyczne-
go i technicznego, jaki obowiązu-
je w klasie „S” - najwyższej mię-
dzynarodowej klasie tanecznej na 
świecie. 

Byliśmy świadkami wspania-
łej rywalizacji tanecznej, którą 
publiczność nagradzała brawami 
„na stojąco”. 

Na gali wspaniale zaprezento-
wały się także zespoły: Promyk, 
Jast-OSIR Tarnowo Podgórne 
oraz młodzież ze Stowarzyszenia 
ROKTAR.

Imprezę o takiej randze zorga-
nizowaliśmy jako pierwsi w kra-
ju – to dowód zaufania i wyso-
kiej oceny imprez tanecznych 
organizowanych w naszej Gmi-
nie. Co więcej mamy duże szan-
se na zorganizowanie w 2015 
roku Mistrzostw Świata w tańcu 
towarzyskim dla osób niepełno-
sprawnych. 

Kolejne podobne wydarzenie 
artystyczne zaplanowane jest na 
początek października, na które 
już dzisiaj serdecznie zaprasza-
my!

~ Krzysztof Czapliński
Organizatorami Integracji 

2014 byli: Gmina Tarnowo Pod-
górne, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne oraz Szkoły 
Tańca Finezja i Bellcanto.
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Z prac 
Rady Powiatu

19 lutego odbyła się 
XXXVI sesja Rady 
Powiatu w Poznaniu, 

poświęcona „Bezpieczeństwu 
i Porządkowi Publicznemu w Po-
wiecie Poznańskim w 2013 r.”. 
Sprawozdanie z działalności Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego przedstawił jej Prze-
wodniczący Jan Grabkowski. 
Działania Komisji były ukierun-
kowane na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców Powiatu. Na 
posiedzeniach omawiano bieżą-
ce sprawy i problemy zgłaszane 
przez członków, przedstawicie-
li powiatowych służb, inspekcji 

POselskie wieści

i straży oraz społeczności lokal-
nej. 

Mł. insp. Roman Kuster, Ko-
mendant Miejskiej Policji w Po-
znaniu, przedstawił szczegółowe 
sprawozdanie dotyczące bezpie-
czeństwa i porządku publiczne-
go z rozbiciem na poszczególne 
gminy. St. bryg. dr.inż Witold 
Rewers, Komendant Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, przedstawił szcze-
gółowe sprawozdanie wszyst-
kich zdarzeń, które miały miejsce 
w Powiecie. Komisarz Hubert 
Haegenbarth, Naczelnik Wy-
działu Prewencji, ogłosił wyniki 
konkursu na „Komisariat Roku 
2013” (wygrał Komisariat w Ko-
strzynie – 237 punktów). 

Po krótkiej przerwie Rada 
wznowiła obrady w trakcie roz-
patrzono następujące uchwały 
w sprawie:

· powierzenia Gminie Rokiet-
nica zadań zarządzania publicz-
ną drogą powiatową ul Obornic-

ka w m. Bytkowo (dot. budowy 
chodnika,

· wyrażenia zgody na przyjecie 
darowizny prawa własności nie-
ruchomości położonych w Gmi-
nie Komorniki (pozwoli to na roz-
budowę drogi powiatowej 2387P 
Poznań – Komorniki m. Plewi-
ska),

· ustalono rozkład godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Poznańskiego 
w porze nocnej, niedziele, święta 
i inne dni wolne od pracy do 31 
grudnia 2014 r.,

· dokonano zmian w budże-
cie Powiatu Poznańskiego na 
rok 2014, a tym samym dokona-
no zmian w Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2014-2018. 
Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniem z Pracy Zarządu Powiatu 
w Poznaniu od 27 stycznia do 14 
lutego.

Z wyrazami szacunku 
Radna Powiatu Krystyna Semba

Poseł Waldy Dzikowski 
uczestniczył w Forum Po-
litycznym, które odbyło 

się 24 lutego w Instytucie Po-
litologii Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Tematem, który przy-
bliżył uczestnikom spotkania, 
były praktyczne aspekty kam-
panii wyborczej do samorządu 
terytorialnego oraz ewolucja or-
dynacji wyborczej do organów 
przedstawicielskich samorządu 
terytorialnego szczebla gminne-
go.  

Podkreślił, że najważniejszym 
elementem polskiej demokracji 
było wprowadzenie bezpośred-
niego wyboru wójtów, burmi-
strzów i prezydentów przez człon-
ków wspólnoty lokalnej. Mówił 
także o przebiegu prac nad Ko-
deksem Wyborczym, który wpro-
wadził między innymi szerszy 
zakres głosowania w jednoman-
datowych okręgach wyborczych. 
Nie zabrakło również odniesień 

do doświadczeń Posła z pracy 
w Gminie Tarnowo Podgórne. 

Uczestnicy spotkania dysku-
towali nad tym, czy istnieje uni-
wersalna recepta na dobry rozwój 
gminy. Dzikowski zaznaczył, że 
każdy samorząd ma swoją specy-
fikę i uwarunkowania, dzięki któ-
rym może odnieść sukces. W każ-
dym przypadku ważny jest jednak 
plan, determinacja, odpowiedni 
zespół ludzi oraz ścisła i partner-
ska współpraca z mieszkańcami.

W związku z trudną sytuacją 
na Ukrainie, w biurze poselskim 
Waldy Dzikowskiego trwa zbiór-
ka najpotrzebniejszych przed-
miotów, które są przekazywa-
ne potrzebującym. Są to między 
innymi  bandaże, gazy, plastry, 
środki przeciwbólowe, strzykaw-
ki z igłami jednorazowymi, koce 
termiczne, itp. Istnieje również 
możliwość przekazania środków 
finansowych na rachunek banko-
wy:

Platforma Obywatelska RP
ul. Wiejska 12a,  

00-490 Warszawa

nr rachunku: 22 1020 1026 0000 
1802 0232 6882

tytuł wpłaty: „DAROWIZNA – 
CEL CHARYTATYWNY”

Zgodnie z ustawą, maksymal-
na kwota darowizn wpłaconych 
przez jedną osobę fizyczną może 
wynieść 25 200 zł.

Biuro Poselskie 
Waldy Dzikowskiego 
ul. Zwierzyniecka 13 

60-813 Poznań 
tel. 61 842 72 23 

61 842 72 38

Sesja z 19 lutego
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zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek 
    Część XXIX

 Ruszyły na nowo prace remontowe 
Po dwóch zimowych miesiącach przerwy, wyjąt-

kowo wiosenny luty pozwolił na powrót prac remon-
towych.

Dach
Ubiegłoroczna wichura, która zrzuciła kilkanaście 

dachówek z dopiero co wykonanego nowego dachu 
przekonała nas, że musimy mieć pewność co do so-
lidności zamocowania przykrycia. Dlatego w tych 
dniach wymieniono mocowanie dachówek; usunię-
to dotychczasowe gwoździowanie i przykręcono 
wszystkie dachówki wkrętami. Prace wykonane zo-
stały w ramach gwarancji. Możemy być teraz spo-
kojni o bezpieczeństwo.

Posadzka i skarby
Usuwanie wewnątrz kościoła starej ceramicznej 

posadzki, wywiezienie podłoża, dodatkowe obniże-
nie terenu dla izolacji termicznej oraz pod instala-
cję ogrzewania podłogowego i przygotowanie miej-
sca na nową posadzkę, sprawiło, że znaleźliśmy 
się około 50 cm poniżej dotychczasowego pozio-
mu. Ku naszemu zaskoczeniu dzięki temu, odsłoni-
ła się historia kościoła. Dotychczas znane fakty za-
częły układać się w całość. Prace prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym udzieliły wielu wskazó-
wek. Możemy dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, 
że kościół w chwili wybudowania w 1464 roku miał 
za podłogę gliniane klepisko. Tak było przez ponad 
300 lat. W międzyczasie gdzieniegdzie w klepisko 
były wstawiane polne kamienie tworząc bruk – tak 
zwane „kocie łby”. Ta gliniana podłoga sprawiła od 
czasu do czasu ówczesnym parafianom i kolejnym 
proboszczom dużo zmartwień, których powód teraz 
poznajemy: gubione przez lata pieniądze, przynoszo-
ne jak się można domyślać na ofiarę, cicho spadały 
w glinę i były w nią wdeptywane. Teraz, dzięki za-
stosowaniu sondy z wykrywaczem metalu, monety 
zostały przez archeologa odnalezione. Leżały w gli-
nianej posadzce w nawie głównej kościoła oraz w za-
krystii, nie było ich pod posadzką wieży. Kolekcja 
odnalezionych monet przekroczyła już 100 obiektów 
– to jeden z najliczniejszych zbiorów monet pozy-
skanych we wnętrzu kościoła w Wielkopolsce! Naj-
młodsze monety pochodzą z czasów panowania kró-
la Stanisława Augusta Poniatowskiego, najstarsze 
z czasów Jagiellonów. Najmłodsza moneta nie zo-
stała wybita po roku 1787 – co potwierdza, że przy-
krywająca klepisko ceramiczna posadzka rzeczywi-
ście została położona około 1787 roku. Na ten rok 
datowana jest dobudowa wieży. Wówczas to w wie-
ży i w nawie głównej położono posadzkę z tych sa-
mych płytek ceramicznych, układanych na sucho na 
piasku. I chociaż wartość odnalezionych monet – jak 
zapewnia archeolog – nie jest obecnie zbyt duża, to 
dla nas jest to znalezisko niezwykle cenne. Jest oczy- Wylana pierwsza warstwa

Grosz znaleziony w kościele

Kolejne posadzki

Mocowanie dachówki

wistym potwierdzeniem historii 
parafii, obecności naszych przod-
ków w życiu parafii i ich szczo-
drości w utrzymywaniu kościoła. 
Odkrycia archeologiczne monet 
zostaną fachowo opisane i będą 
dla nas ciekawą lekturą.

Kolejną posadzką, nałożoną za 
czasów pruskich na stare płytki 
ceramiczne już na zaprawę ce-
mentową, była posadzka z kolo-
rowej terakoty (taką pamiętamy). 
Na zdjęciu widzimy kolejne, za-
stosowane przez wieki w naszym 
kościele, różne materiały na po-
sadzkę: klepisko, kamienie polne, 
płytki ceramiczne, terakota. Ni-
gdy nie było tutaj podłogi z desek. 

Po zakończeniu prac archeolo-
gicznych, w miesiącu lutym, zo-
stała w nawie głównej wylana 
pierwsza warstwa betonowego 
podłoża. Obecnie trwają prace za-
kładania instalacji elektrycznych.

Klucz
Coraz częściej spotykamy za-

angażowanie społeczne parafian 
w remont kościoła. Ostatnio od-
tworzony został uchwyt zabyt-

kowego, 125-letniego klucza do 
drzwi bocznych kościoła w za-
kładzie Wiesława i Ryszarda Do-
rnów. 

Opracował ~Kazimierz Szulc
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Od 1. stycznia 2014 r. 
w Polsce rolników, którzy 
nazywani są, wg ustawy 

z dnia 08-03-2013 (Dz. U. z 2013, 
poz. 455) o środkach ochrony ro-
ślin, użytkownikami profesjonal-
nymi, obowiązuje przestrzeganie 
zasad integrowanej ochrony ro-
ślin. Wg art. 2 ust. 16 przywoła-
nej ustawy integrowana ochrona 
roślin to sposób ochrony roślin 
przed organizmami szkodliwy-
mi polegający na wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych metod 
ochrony roślin, w szczególności 
metod niechemicznych, w sposób 
minimalizujący zagrożenie dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 
środowiska. Uszczegółowienie 
tej definicji znajdziemy w Roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18-04-2013 
w sprawie wymagań integrowa-
nej ochrony roślin (Dz. U. z 2013, 
poz.505).

Działania i metody niechemicz-
ne to:

1) stosowanie płodozmianu, 
terminu siewu lub sadzenia, lub 
obsady roślin, w sposób ograni-
czający występowanie organi-
zmów szkodliwych, 

2) stosowanie agrotechniki 
w sposób ograniczający występo-
wanie organizmów szkodliwych, 
w tym stosowanie mechanicznej 
ochrony roślin, 

3) wykorzystywanie odmian 
odpornych lub tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe oraz ma-
teriału siewnego wytworzone-
go i poddanego ocenie zgodnie 
z przepisami o nasiennictwie, 

4) stosowanie nawożenia, na-
wadniania i wapnowania, w spo-
sób ograniczający występowanie 
organizmów szkodliwych, 

5) przeprowadzanie czyszcze-
nia i dezynfekcji maszyn, opa-
kowań i innych przedmiotów, 
zapobiegające występowaniu 
i rozprzestrzenianiu się organi-
zmów szkodliwych, 

6) ochronę organizmów poży-
tecznych oraz stwarzanie warun-
ków sprzyjających ich występo-

Kontrola zasad integrowanej ochrony roślin
waniu, w szczególności dotyczy 
to owadów zapylających i na-
turalnych wrogów organizmów 
szkodliwych.

Jeżeli te działania i metody nie 
sprowadzą poziomu organizmów 
szkodliwych (chwastów, chorób, 
szkodników) poniżej tzw. progu 
szkodliwości, rolnik może zasto-
sować metody chemiczne prze-
strzegając następujących zasad:

1) dobór środków ochrony ro-
ślin w taki sposób, aby mini-
malizować negatywny wpływ 
zabiegów ochrony roślin na or-
ganizmy niebędące celem zabie-
gu, w szczególności dotyczy to 
owadów zapylających i natural-
nych wrogów organizmów szko-
dliwych; 

2) ograniczanie liczby zabie-
gów i ilości stosowanych środ-
ków ochrony roślin do niezbędne-
go minimum; 

3) przeciwdziałanie powstawa-
niu odporności organizmów szko-
dliwych na środki ochrony roślin 
poprzez właściwy dobór i prze-
mienne stosowanie tych środków. 

Podjęcie działań lub metod 
ochrony roślin przed organi-
zmami szkodliwymi powinno 
być poprzedzone monitorowa-
niem występowania tych orga-
nizmów i uwzględniać aktualną 
wiedzę z zakresu ochrony roślin 
przed organizmami szkodliwymi, 
w tym, jeżeli jest to uzasadnione, 
z uwzględnieniem: 

1) progów ekonomicznej szko-
dliwości organizmów szkodli-
wych wskazujących, kiedy wy-
konanie chemicznych zabiegów 
ochrony roślin jest ekonomicznie 
uzasadnione, lub 

2) wskazań wynikających 
z opracowań naukowych umoż-
liwiających określenie optymal-
nych terminów wykonania che-
micznych zabiegów ochrony 
roślin, w szczególności w opar-
ciu o dane meteorologiczne oraz 
znajomość biologii organizmów 
szkodliwych (programów wspo-
magania decyzji w ochronie ro-
ślin), lub 

3) informacji uzyskanych od 
osób świadczących usługi dorad-
cze dotyczące metod ochrony ro-
ślin w zakresie realizacji wyma-
gań integrowanej ochrony roślin 
oraz stosowania środków ochrony 
roślin. 

Co zatem będą sprawdzali in-
spektorzy ochrony roślin z PIO-
RiN podczas kontroli u rolników? 
Rok 2014 będzie miał charakter 
przejściowy, większy nacisk zo-
stanie położony na edukację ani-
żeli na sankcje w postaci grzyw-
ny. Na pewno będą sprawdzane 
trzy elementy:

• ewidencja zastosowanych 
środków ochrony roślin – teraz 
dokumenty w tej sprawie należy 
przechowywać przez 3 lata 

• szkolenie dla profesjonalnych 
użytkowników środków ochro-
ny roślin – raz na 5 lat. Więk-
szość rolników naszej gminy ta-
kie szkolenie odbyła w 2013 roku

• kontrola sprzętu do stosowa-
nia środków ochrony roślin. Tutaj 
dochodzi konieczność kalibracji.

Takie zagadnienia jak prawi-
dłowy płodozmian, agrotechnika, 
wykorzystanie odmian odpornych 
i tolerancyjnych to nic nowego dla 
rolników. Nowością jest zawarcie 
tych zasad w ramach prawnych 
i narzuconych jako wymogi.

Wszelkie dane dotyczące pra-
widłowej agrotechniki, progów 
szkodliwości agrofagów i metod 
walki z nimi są zawarte w meto-
dykach integrowanej ochrony ro-
ślin, które są dostępne na stronie 
internetowej Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi po adresem 
http://www.minrol.gov.pl/pol/In-
formacje-branzowe/Produkcja-
-roslinna/Ochrona-roslin/ 

Dotychczas opracowano meto-
dyki dla buraka cukrowego, pa-
stewnego i ćwikłowego, jęczmie-
nia ozimego i jarego, kukurydzy, 
łubinu wąskolistnego, żółtego 
i białego, pszenicy ozimej i jarej, 
pszenżyta ozimego i jarego, ziem-
niaka, żyta, warzyw i owoców.

Opracował:  
~Wiesław Biały
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 stowarzyszenie

Osiągnęliśmy duży sukces. 
Okołu 1000 właścicie-
li uprawnionych do zło-

żenia roszczeń o odszkodowania 
od Portu Lotniczego Ławica, fak-
tycznie z takimi roszczeniami wy-
stąpiło. To niewątpliwie najlepszy 
wynik w kraju, pod względem ak-
tywności społecznej w tego typu 
sprawach.

To sukces Stowarzyszenia Przy-
jaciół Przeźmierowa i Barano-
wa, wielu zaangażowanych osób, 
ale także mieszkańców naszych 
miejscowości, którzy udowodnili 
wysoką świadomość prawną. Za-
równo inwestor – Port Lotniczy 
Poznań-Ławica, jak i władze wo-
jewództwa są zadziwione. Nikt po 
tamtej stronie nie spodziewał się 
takiej aktywności społeczeństwa. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zarówno we własnym interesie, 
ale także w interesie całej naszej 
społeczności podjęli trud walki z 

ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Nasze Małe Ojczyzny, zaprasza członków do 

wzięcia udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dnia 29.03.2014 r. godz. 16.00 w sali Starej Kotłowni, 
ul. Kościelna w Przeźmierowie. 

uciążliwościami sąsiedztwa roz-
budowanego wbrew prawu lot-
niska. Teraz wszystko w rękach 
niezawisłych sądów. Miejmy na-
dzieję, że rozstrzygnięcia będą 
korzystne dla mieszkańców, bo 
naszym zdaniem prawo jest po 
naszej stronie. 

Stowarzyszenie nadal podejmu-
je wiele wysiłków dla przywróce-
nia normalnych warunków życia 
dla mieszkańców obszaru ograni-
czonego użytkowania. Pragniemy 
przypomnieć, że rozbudowa lotni-
ska nastąpiła na podstawie niepra-
womocnych decyzji, wszystkie 
bowiem zostały zaskarżone, a po-
stępowania sądowo-administra-
cyjne są w toku. Aktualnie toczą 
się postępowania w sprawie decy-
zji środowiskowej, lokalizacyjnej, 
pozwoleń na budowę i uchwały w 
sprawie obszaru ograniczonego 
użytkowania. Wszystkie w na-
szym przekonaniu wydane zosta-

ły z rażącym naruszeniem prawa 
z rygorami natychmiastowej wy-
konalności w związku z organiza-
cją piłkarskich mistrzostw. Wiele 
będzie się zapewne jeszcze dzia-
ło w sprawie Portu Lotniczego, 
Stowarzyszenie nie kończy swo-
jej działalności w związku z upły-
wem terminu składania roszczeń 
odszkodowawczych. O wszyst-
kich osiągnięciach będziemy in-
formować na stronie internetowej 
www.przezmierowo.org, a także 
za pośrednictwem gminnej gazety 
Sąsiadka ~ Czytaj. 

Zapraszamy też członków Sto-
warzyszenia do udziału z zebra-
niu sprawozdawczo-wyborczym 
(ogłoszenie poniżej). W programie 
sprawozdanie z dwuletniej  dzia-
łalności, wybory władz i wytycze-
nie zadań na następną kadencję.

~ Zarząd Stowarzyszenia  
Przyjaciół Przeźmierowa  

i Baranowa 

Problemów z lotniskiem Ławica  
– ciąg dalszy
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W odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane 
przez mieszkańców przekazujemy naj-
ważniejsze informacje dotyczące postę-

powania z odpadami problemowymi. 
Do odpadów problemowych zaliczamy m.in.:
·  drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny (drobny sprzęt RTV, komputery, suszarki, że-
lazka, itp.),

· baterie i akumulatory,
· żarówki energooszczędne,
· telefony, 
· lampy fluorescencyjne oświetleniowe,
· odpady zawierające rtęć (np. termometry),
· przeterminowane leki,
· opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
·  resztki farb i rozpuszczalników w opakowa-

niach,
·  zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hy-

drauliczny w opakowaniach,
· zużyte filtry olejowe,
· zaolejone szmaty i ścierki.

Każdy mieszkaniec może nieodpłatnie dostarczyć 
wytworzone przez siebie odpady problemowe, do 
Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów. Na terenie 
naszej Gminy zbiórka odpadów problemowych od-
bywa się dwa razy do roku (wiosną, jesienią) zgod-
nie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem. Uwa-
ga: ponieważ są to odpady niebezpieczne, prosimy 
osobiście dostarczyć odpady do Mobilnego Punktu. 
Inna możliwość to dostarczenie odpadów do Punk-

tu Selektywnego Zbierania Odbioru Komunalnych 
(PSZOK) Piotrowo I działającego w ramach Związ-
ku „SELEKT” w gminie Czempiń (godziny otwar-
cia PSZOK: poniedziałek-piątek 7.00-22.00, sobo-
ta 8.00-14.00, kontakt telefoniczny: 61 28 26 541). 
Warto pamiętać o następujących zasadach przyjmo-
wania odpadów komunalnych:

1) Osoba przyjeżdżająca do zakładu, zgłasza się 
na wadze samochodowej. Tam deklaruje, jaki rodzaj 
odpadu został przez nią przywieziony. Następnie 
jest kierowana w miejsce składowania danego odpa-
du. Pojemniki są ustawione na lewo zaraz za bramą 
wjazdową.

2) Klient jest zobligowany do posegregowania do-
starczonych odpadów wg oznaczeń na tabliczkach 
informacyjnych lub pojemnikach.

Jak postępować z odpadami problemowymi
3) Po rozładowaniu ponownie 

trzeba się zameldować na wadze 
w celu potwierdzenia wagi i zło-
żenia podpisu w zeszycie rejestro-
wym.

Do PSZOK można przekazać 
papier, tekturę (makulaturę), me-
tale, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, 
odpady komunalne ulegające bio-
degradacji, odpady zielone, prze-
terminowane leki, chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, meble i inne odpady wielko-
gabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony.

Odpady odbierane są bezpłat-
nie. Warunkiem odbioru jest oka-
zanie dowodu tożsamości (dowód 
osobisty).Pozostałe grupy odpa-
dów podlegają opłacie wg cenni-
ka CZO Selekt.

W przypadku baterii jest jesz-
cze jedna możliwość. W 2006 
roku Wspólnie z Organizacją 
Odzysku REBA w ramach kam-
panii informacyjno-edukacyjnej 
dotyczącej ochrony środowiska 
naturalnego poprzez odpowiednie 
postępowanie z odpadami, szcze-
gólnie zużytymi bateriami, został 
wprowadzony obwiązujący do 
dzisiaj system zbierania.

Wtedy wszyscy mieszkańcy na-
szej Gminy otrzymali folder in-
formacyjny oraz torbę na zuży-
te baterie, którą po zapełnieniu 
można opróżnić w wyznaczonych 
punktach na terenie Gminy (li-
sta poniżej), w ramach Mobilnej 
Zbiórki Odpadów Problemowych 
lub punktach prowadzących ich 
sprzedaż.

Adresy punktów na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne to: 
Baranowo: Delikatesy „KRE-
CIK”, ul. Szamotulska 30, Bato-
rowo: Sklep Spożywczy „MAR-
TA” ul. Stefana Batorego 69, 
Ceradz Kościelny: Szkoła Pod-
stawowa w Ceradzu Kościelnym 
ul. Jankowicka 22a, „WAREX” 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Plac Harcerski 2, Chyby: Sklep 
Spożywczo-Monopolowy ul. Pal-
mowa 2, Góra: Świetlica Wiejska 

ul. Szkolna 5, Jankowice: „WA-
REX” Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy ul. Wiśniowa 1, Ko-
koszczyn: Sklep Spożywczy ul. 
Lipowa 2, Lusowo: Szkoła Pod-
stawowa ul. Nowa 6, Sklep Spo-
żywczy „MARTA” ul. Poznańska 
6, Lusówko: Szkoła Podstawo-
wa w Lusówku ul. Dopiewska 5, 
„AGA” Sklep Spożywczy ul. Jan-
kowicka 3A, Przeźmierowo: 
Szkoła Podstawowa w Przeźmie-
rowie ul. Kościelna 46/48, Gim-
nazjum w Przeźmierowie ul. Ko-
ścielna 46/48, „PASAŻ” Sp z o.o. 
ul. Rynkowa 75c, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji ul. Kościelna 46/48, Ru-
mianek: Sklep Spożywczo-Prze-
mysłowy ul. Szkolna, Sady: Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy „U WIE-
SI” ul. Kobylnicka 24 , Sklep Spo-
żywczy „ABC” ul. Poprzeczna 10, 
Sierosław: Sklep Spożywczy ul. 
Morwowa, Swadzim: Sklep Spo-
żywczy „ABC” ul. Poznańska 5, 
Wysogotowo: Sklep Spożywczo- 
Przemysłowy ul. Wierzbowa 34, 
Tarnowo Podgórne: Urząd Gmi-
ny Tarnowo Podgórne ul. Poznań-
ska 115, Gimnazjum ul. Poznań-
ska 118, Szkoła Podstawowa ul. 
Szkolna 5, Liceum Ogólnokształ-
cące ul. Poznańska 118, Tarnow-
ska Gospodarka Komunalna TP-
-KOM ul. Zachodnia 4, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji: ul. 23 Paź-
dziernika i ul. Nowa 15. 

Warto pamiętać, że Gmina Tar-
nowo Podgórne prowadzi także 
zbiórki:

- odpadów wielkogabarytowych, 
- opakowań ochrony roślin. 

Przeprowadzane są one dwa 
razy do roku zgodnie z wcześniej 
ogłoszonym harmonogramem.

Na naszym terenie działa także 
gminny punkt odbioru sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego na tere-
nie Tarnowskiej Gospodarki Komu-
nalnej TP-KOM przy.ul. Zachodniej 
4, Tarnowo Podgórne, czynny w go-
dzinach działalności firmy. 

Inspektor ds. ochrony środowiska 
~  Marek Ratajczak

Nie zostawiajmy 
odpadów  
bez nadzoru!
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29 marca
Baranowo  
–  od 900 do 915 – ul. Budowlanych parking przy Intermotelu
–  od 920 do 935 – os.Rubinowe ul. Perłowa
–  od 940 do 955 – ul. Przemysława przy sklepach
–  od 1000 do 1015 – ul. Pogodna przy kościele
–  od 1020 do 1035 – ul. Szamotulska wjazd na teren Akademii Rolni-

czej
Chyby 
– od 1045 do 1100 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1105 do 1120 – Zielone Osiedle wjazd ul. Różana
–  od 1125 do 1140 – ul. Szkolna przy ul. Ogrodowej

5 kwietnia
Kokoszczyn 
od  900 do 915 – przy świetlicy wiejskiej
Góra od 9 25 do 940 – przy świetlicy wiejskiej
Tarnowo Podgórne
–  od 9 50 do 10 05 – Zielony Gród ul. Sasankowa
–  od 10 10 do 10 25 – parking   ul. Szkolna  przy pawilonie handlowym
–  od 1030 do 1045 – ul. Rokietnicka przy bazie TP-Bus
–  od 1050 do 1105 – ul. Owocowa parking przy blokach
Rumianek od 1115 do 1130 – ul. Szkolna przy świetlicy wiejskiej
Ceradz Kościelny 
–  od 1140 do 1155 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1200 do 1215 – ul. Kalwowska przy ul. Za Ogrodami
Jankowice 
–  od 1225 do 1240 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1245 do 1300 – Edmundowo ul. Edmundowska przy ul. Leśnej
Lusówko 
–  od 1310 do 1325 –  ul. Jankowicka przy ul. Tarnowskiej -sklep spo-

żywczy

–  od 1330 do 1345 – pętla autobusowa ul. Otowska przy ul. Sierosław-
skiej

Lusowo 
–  od 1355 do 1410 – parking przy kościele
–  od 1415 do 1430 – ul. Wierzbowa przy ul. Skośnej
–  od 1435 do 1450 – ul. Nowa przy domu sołtysa
–  od 1455 do 1510 – Przylesie, ul. Przylesie 

12 kwietnia
Sierosław 
–  od  900 do 915 – przy domu sołtysa ul. Kasztanowa
–  od  920 do 935 –parking ul. Bukowska przy ul. Leśnej
Wysogotowo 
–  od 945 do 1000 – przy świetlicy wiejskiej
–  od  1005 do 1020 – ul. Wierzbowa przy ul. Zbożowej
Przeźmierowo 
–  od 1030 do 1045 – ul. Rynkowa przy ul. Lotniczej
–  od 1050 do 1105 – ul. Wysogotowska przy ul. Kościelnej
–  od 1110 do 1125 – ul. Rynkowa teren byłego targowiska przy Pasażu
–  od 1130 do 1205 – ul. Ogrodowa przy domu kultury
Batorowo  od 1215 do 1230 – przy świetlicy wiejskiej
Sady 
– od 1240 do 1255 – przy świetlicy wiejskiej
–  od 1300 do 1315 – ul. Kobylnicka przy ul. Kwiatowej
–  od 1320 do 1335 – ul. Szkolna przy ul. Jagodowej
Swadzim - od 1345 do 1400 – przy świetlicy wiejskiej

Zachęcamy wszystkich do korzystania z mobilnej zbiórki 
odpadów.

~Marek Ratajczak
Inspektor ds. ochrony środowiska 

Nieodpłatne zbiórki odpadów problemowych
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Wiosenne znaleziska
Wiosna w tym roku zawi-

tała w przyśpieszonym 
tempie. Robi się co-

raz cieplej, noce są jeszcze chłod-
ne, ale w ciągu dnia bywa całkiem 
przyjemnie. Przyroda budzi się do 
życia, ptaki witają nas wiosennym 
śpiewem, promienie słońca dodają 
nam dużo pozytywnej energii, no-
wych pomysłów i chęci do działa-
nia. Otwieramy szeroko okna, aby 
przewietrzyć mieszkania po zi-
mie i dynamicznie bierzemy się za 
wiosenne porządki. Jest to idealny 
moment, aby przejrzeć zawartość 
szaf i pawlaczy, zrobić porządek 
na strychach w garażach i piw-
niczkach. 

Takie wiosenne porządki ciem-
nych zakamarków są okazją do 
„wykopania skarbu – perełki” 
ze sterty niepotrzebnych rzeczy. 
Wielu z nas ma zwyczaj „chomi-
kowania” przedmiotów, określa-
nych mianem „przydasie”. Takie 
kultywowanie zbierackich trady-
cji na obecne czasy stało się no-
wym trendem w obecnych aran-
żacjach i wystrojach wnętrz. 
Coraz częściej te „stare przed-
mioty z duszą” przy niewielkim 
nakładzie pracy otrzymują „dru-

gie nowe życie” i są nowym ele-
mentem dekoracyjnym naszych 
mieszkań. Są wspomnieniem 
z naszego dzieciństwa oraz o na-
szych bliskich, ale też pozwalają 
naszym dzieciom choć w jakiejś 
części pokazać, jak kiedyś się pra-
cowało i żyło. Pozwalają zwrócić 
uwagę na fakt, że nie było kom-
puterów – a maszyny do pisania 
i do liczenia. Nie było żelazek 
elektrycznych z parą – a z duszą. 
Maszyna do szycia była napędza-
na siłą nóg – a nie elektrycznym 

pedałem. Wiertarki nie miały uda-
ru – a korbę do ręcznego kręcenia. 

Dla odważnych ludzi z wyobraź-
nią łączenie nowoczesnego sty-
lu ze starym elementem może być 
bardzo trafionym i ciekawym roz-
wiązaniem. Coraz częściej w na-
szych mieszkaniach można za-
uważyć pojedyncze własnoręcznie 
wykonane przedmioty, które nada-
ją swoisty, niepowtarzalny klimat. 
Zachęcam każdego do wyszukania 
dla siebie takiego skarbu, podczas 
wiosennych porządków. Inspira-
cję i sposób na zmianę ulubione-
go przedmiotu lub odrestaurowa-
nia, znajdziecie między innymi na 
warsztatach kreatywnych w Klun-
kierowni. 

Grupa wielbicieli starych/no-
wych przedmiotów dynamicznie 
się powiększa, a tych antycznych 
perełek jest niestety ograniczo-
na ilość. Na rynku dostępne są 
przedmioty, które przy odrobinie 
kreatywności i zastosowaniu spe-
cjalnych technik i mediów uzy-
skują niepowtarzalne efekty. Jed-
nym z przykładów może być ta 
drewniana dekoracyjna donicz-
ka wykonana metodą połączenia 
techniki Shabby Chic i Srapbo-
oking.

~Justyna Ratajczak
KLUNKIEROWNIA

•	 1/3 DOJRZAŁEGO AWOCADO  
•	 SAŁATA
•	 	4 SUSZONE POMIDORY  (w okresie wiosen-

no/letnim zamieniamy na świeże pomidory)
•	 8 OLIWEK – czarne lub zielone
•	 100g PIERSI Z KURCZAKA
•	 1 ŁYŻKI ZIAREN SŁONECZNIKA
•	 1 ŁYŻKA OLIWY Z OLIWEK
•	 1 ŁYŻKA OCTU BALSAMICZNEGO

Zdrowie Na Piątkę: Sałatka z awokado i kurczakiem
•	 MARYNATA (1 łyżka mio-

du, 1 łyżka musztardy francu-
skiej, 1 łyżka soku z cytryny)

Pierś kroimy na małe kawałki 
i umieszczamy w marynacie (1 
łyżka miodu + 1łyżka musztardy 
francuskiej + 1łyżka soku z cytry-
ny, 30 minut).  Następnie piecze-
my na patelni grillowej.

Do miski wrzucamy 2 garści sa-
łaty, dorzucamy oliwki, pokrojo-
ne pomidory suszone, pokrojone 
w kawałki awokado. Na koniec 
dodajemy uprzednio przygotowa-
ne kawałki z piersi z kurczaka.

Całość polewamy oliwą oraz 
octem balsamicznym.

Sałatka jest bardzo bogatym 
źródłem potasu (awokado, po-

midory), który jest niezbędnym 
składnikiem mineralnym do pra-
widłowej pracy serca – zapobiega 
zaburzeniom jego pracy. U osób 
aktywnych fizycznie potas prze-
ciwdziała skurczom mięśni, a tak-
że przeciwdziała problemom 
z koncentracją.  Potas polecany 
jest również osobom wyczerpa-
nym i cierpiącym na depresję.

W sałatce znajdziemy również 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
które pomagają zwiększyć od-
porność na stres, wpływają pozy-
tywnie na pracę układu krążenia 
i przeciwdziałają występowaniu 
miażdżycy.

~ Beata Kamińska,  
dietetyk sportowy WUEF Club
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Pchla afera towarzyska

Przyroda budzi się do życia…

Podczas wizyty u Bruna 
z kapturka kurtki mojego 
syna Tytusa wyskoczyła 

pchła. Wszelkie próby złapania 
owada spełzły na niczym. Zniknął 
bez śladu.

Weekend upłynął mi na gene-
ralnych porządkach i poszukiwa-
niu w pokoju Tytusa twardych 
dowodów obecności pcheł. Na 
szczęście ich nie znalazłem.

Skąd pchła u Tytusa?
Ctenocepchalides Felis (pchła 

kocia),Ctenocephalides canis 
(pchła psia), Pulex irritans (pchła 
ludzka) to trzy z 242 rodzajów 
pcheł. Każdy ma więc swojego 
pasożyta, ale przy braku właści-
wego żywiciela pchła nie pogar-
dzi innym. Cały cykl rozwojowy 
trwa około 2 do 3 tygodni, kiedy 
to z kokonu wydostają się dorosłe 
osobniki atakujące swoje ofiary. 
Jeśli nie ma w pobliżu nic do je-
dzenia potrafią czekać z wyjściem 
kilka miesięcy.

Alergia na ukąszenia pcheł 
(APZS) to najczęstsza przyczyna 

choroby skóry, z którą przychodzi 
zwierzak do weterynarza. U nad-
wrażliwych zwierząt wystarczy 
jedna pchła, aby wywołać obja-
wy, podczas gdy zdrowe mogą nie 
okazywać niepokoju mimo obec-
ności pcheł w ich sierści. Ale nie 
znamy dnia ani godziny – objawy 
nadwrażliwości mogą pojawić się 
w każdej chwili.

Poza alergią pchły niosą ze sobą 
też inne problemy choćby inwazje 
tasiemca psiego (Dipylidium cani-
num), którego są żywicielem po-
średnim.

„Mój Kreciu nie ma pcheł”, „Mój 
Baruś nigdzie nie chodzi, więc nie 
ma gdzie się zarazić”, „Sonia jest 
kanapowcem i śpi w łóżku, więc 
skąd pchły?”, „Codziennie prze-
glądam Fredzia i jest czysty”. To 
często słyszę, podczas gdy po roz-
sunięciu sierści Krecia i Barusia 
widać ruchliwego, brązowego owa-
da, a przy czesaniu Soni i Fredzia 
z sierści sypią się czarne ziarenka 
piasku, czyli twarde dowody obec-
ności pcheł, które na wilgotnej ser-

wetce zostawiają brunatne plamy 
(to niestrawiona krew).

Kreciu, Baruś, Fredzio i Sonia 
załatwiając swoje sprawy chodzą 
kocimi i psimi drogami, nie mogą 
więc nie spotkać głodnej pchełki.

Moim zdaniem nad obecnością 
pcheł nie warto się zastanawiać 
i nie warto ich szukać, ale trzeba za-
łożyć, że są i chronić się przed nimi.

Rozwiązaniem jest regularne sto-
sowanie preparatów przeciwpchel-
nych, najlepiej w postaci SPOT ON 
lub obroży, aby zapewnić ciągłość 
działania,wiosną, latem, jesienią 
i zimą.

Teoretycznie sezon pchli zaczyna 
się wiosną, ale zdarza się, że w lu-
tym, przy 10-ciostopniowym mro-
zie przychodzi do gabinetu maltan-
ka Nela wylegująca się na kanapie 
i w łóżku, a po jej skórze biegają 
brązowe owady i z sierści sypie się 
czarny piasek.

Tytus nadal może odwiedzać 
swojego kolegę, ale widzę, że 
u rodziców Bruna niesmak pozostał.

~ PASZCZAK

Marzec jest pięknym miesiącem. Nie tyl-
ko ze względu na pojawiające się pierw-
sze cieplejsze promienie słońca i świergot 

ptaków, ale głównie na nieśmiało wyglądające pąki 
z drzew i krzewów. Przemierzając mniejsze mia-
steczka i wsie, nie sposób nie zauważyć znużonych 
zimą – zapracowanych ogrodników wypatrujących 
pierwszych oznak wiosny. Wiosenne porządki jed-
nakże nie ograniczają się tylko do wygrabienia pozi-
mowych odpadów. Wiele roślin w tym czasie potrze-
buje umiejętnego cięcia – zarówno drzewa i krzewy 
owocowe jak i ozdobne.

W marcu dokonuje się cięcia zimowego drzew 
ziarnkowych. Do tej grupy zaliczają się grusze i ja-

błonie. Przycinamy także pędy 
śliwy węgierki. W tym okresie 
uwagi wymagają krzewy owoco-
we oraz ozdobne. W marcu przy-
cinamy między innymi: budleje 
Dawida, berberysy, derenie, gli-
cynie, hortensje, kaliny, kolkwi-
cje, lilaki, tawuły, róże oraz wie-
le innych. Każdy z tych krzewów 
wymaga specyficznego cięcia, by 
nie zatracić pokroju oraz zdolno-
ści kwitnienia.  

Przy wiosennym odświeżaniu 
ogrodu, nie możemy zapomnieć 
o bylinach i trawach. Nisko nad 
ziemią przycinamy lawendy oraz 
trawy ozdobne (np. miskanty).  
Odsłaniamy także wybijające się 
pędy lilaków spod zeschniętych 
zeszłorocznych liści. Pod koniec 
marca wysadzamy cebule (czosn-
ki, lilie) a nawet możemy się po-
kusić i wysiać rośliny jednorocz-
ne odporne na chłody wprost do 
gruntu (mak polny, maczek kali-

fornijski, nagietek, chaber). Pod 
drzewami można rozkładać kom-
post. 

Nie możemy zapomnieć o traw-
niku oraz o opryskach! Trawniki 
narażone na występowanie mchu 
na ciężkiej i zakwaszonej glebie 
– wertykulujemy oraz nawozi-
my. Drzewa owocowe opryskuje-
my przed pojawieniem się pąków.  
Warto prewencyjnie opryskać 
rośliny środkiem zawierającym 
miedź. 

Niezwykle istotne jest umie-
jętne obserwowanie potrzeb na-
szego ogrodu zgodnie z panującą 
porą kalendarzową. Dobrze przy-
gotowany ogród, zachęca nas do 
działania w dalszych miesiącach, 
a nic nie mobilizuje lepiej niż 
piękne, zadbane i zdrowe rośliny. 

~ mgr inż. ogrodnictwa  
Karolina Splisgart

PrzyniesWyniesPozamiataj.plMiskanty przycinamy około 10 cm nad ziemią
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Kronika kryminalna – luty 2014
13 lutego Komisariat Policji 

w Tarnowie Podgórnym otrzy-
mał zgłoszenie dotyczące włama-
nia do toalety publicznej w Tarno-
wie Podgórnym przy sklepie Polo 
Market. Zostały skradzione pienią-
dze z automatu. W wyniku pracy 
operacyjnej 1 marca funkcjonariu-
sze Referatu Kryminalnego KP TP 
dokonali zatrzymania mieszkańca 
Tarnowa Podgórnego. Ustalono, 
że zatrzymany dokonał również 
kradzieży w lutym roweru z tere-
nu ośrodka zdrowia w Tarnowie 
Podgórnym oraz alkoholu warto-
ści 1000 zł z jednego ze sklepów 
na terenie miejscowości.

14 lutego o 16.15 policjanci 
z Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym zostali poinformowa-
ni o ładunku wybuchowym, który 
miał znajdować się na terenie jed-
nego z biurowców mieszczących 
się w Jankowicach. Na miejsce 
skierowano funkcjonariuszy prze-

szkolonych w zakresie rozpozna-
nia minersko-pirotechnicznego. 
Policjanci nie ujawnili ładunku 
wybuchowego, a alarm okazał się 
fałszywy. 

17 lutego w wyniku podjętych 
ustaleń funkcjonariusze z Komi-
sariatu Policji w Tarnowie Pod-
górnym zatrzymali sprawcę fał-
szywego alarmu. Mężczyźnie za 
zawiadomienie o zagrożeniu, któ-
re nie istnieje, grozi od 6 miesięcy 
do 8 lat więzienia. Postępowanie 

prowadzi Referat Kryminalny KP 
Tarnowo Podgórne. 

23 lutego otrzymaliśmy za-
wiadomienie o kradzieży ciągni-
ka rolniczego marki John Deere 
o wartości około 100 tys. złotych. 
Maszyna zniknęła z gospodarstwa 
na terenie Gminy. Jeszcze tego sa-
mego dnia policjanci zatrzyma-
li dwóch mężczyzn. To 19-latek, 
dotąd niekarany, i 23-latek, który 
miewał już konflikty z prawem. 
Maszyna została odzyskana. Po-
dejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Hubert Spychała
Komisariat Policji TP

112

Bezpieczna Gmina: Bezpieczna Droga

Program Bezpieczna Droga to kolejne z reali-
zowanych zadań w ramach „Bezpieczna Gmi-
na Tarnowo Podgórne – Razem Bezpieczniej”. 

Podstawowym celem jest zwiększenie znajomości 
przepisów prawa o ruchu drogowym, które bezpo-
średnio wpływają na bezpieczeństwo związane z ru-
chem drogowym. Celem jest nie tylko propagowanie 
ich znajomości dla bezpieczeństwa na drogach, ale 
przede wszystkim osiągnięcie jego realnej poprawy. 
Znaczącym elementem jest powstawanie infrastruk-
tury drogowej, która już na etapie projektu zakłada 
podniesienie stanu zapewniającego bezpieczeństwo, 
jak również realizowanie zadań ograniczających 
wszelkiego rodzaju zagrożenia. 

W różnych działaniach związanych z Bezpieczną 
Drogą, podejmowane będą bezpośrednio lub pośred-
nio zadania nakierowane na zmianę niebezpiecznych 
zachowań użytkowników dróg lub też ich ochronę 
przed niebezpiecznymi zachowaniami. Jednym z ele-
mentów jest „bezpieczny pieszy widoczny na dro-
dze”. Każdego roku Straż Gminna wspólnie z Policją 
propagują zasady poruszania się po drogach. Jednym 
z jego elementów jest widoczność uczestnika ru-
chu, a w szczególności pieszego. To on jest najmniej 
chronionym uczestnikiem ruchu, dlatego niezmier-
nie ważnym jest uświadomienie, że każde działa-

nia przyczyniające się do tego by 
chronić pieszego mają tak ważną 
rolę, pieszy (a także rowerzysta) 
posiadając na sobie elementy od-
blaskowe, pozwala kierującemu 
pojazdem iż może zauważyć pie-
szego (rowerzystę) ze znacznie 
większej odległości. Tym samym 
właściwa widoczność piesze-
go daje szansę kierowcy na jego 
odpowiednio wczesne zauważa-
nie, a tym samym na uniknięcie 
zagrożenia. Każdego roku prze-
kazujemy uczniom szkół z tere-
nu Gminy elementy odblaskowe, 
które służyć mają poprawie bez-
pieczeństwa na drogach. Warto 
przypomnieć, że zgodnie z prze-
pisami dziecko w wieku do lat 7 
może korzystać z drogi tylko pod 
opieką osoby, która osiągnęła co 
najmniej 10 lat (nie dotyczy to 
strefy zamieszkania). Natomiast 
dziecko w wieku do 15 lat, które 
porusza się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowa-

nym, zobowiązane jest używać 
elementów odblaskowych w spo-
sób widoczny dla innych uczest-
ników ruchu drogowego.

Kolejnym elementem programu 
jest bezpieczna droga do szkoły. 
Cyklicznie prowadzone są i nadal 
będą spotkania z uczniami szkół, 
propagujące znajomość przepi-
sów ruchu drogowego, zasady 
bezpiecznego korzystania z dro-
gi, ostrzegania przed zachowania-
mi wpływającymi na rzecz bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży 
w drodze do i ze szkoły, jak rów-
nież bezpiecznego spędzania cza-
su wolnego.

W założeniach programu jest 
też kształtowanie bezpiecznych 
zachowań uczestników ruchu dro-
gowego, które ma na celu wycho-
wanie świadomego i kulturalnego 
uczestnika ruchu drogowego.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej
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Działania Straży Gminnej

W lutym oprócz realizowanych interwencji 
przeprowadziliśmy akcje kontrolne oraz 
objęliśmy stałym monitoringiem miejsca, 

gdzie dochodzi do powtarzalności określonych zda-
rzeń. 

Strażnicy przeprowadzili kontrolę wybranych 
punktów gastronomicznych zajmujących się między 
innymi sprzedażą alkoholu. W dwóch przypadkach 
stwierdzono nieprawidłowości. Właściciele zosta-
li ukarani grzywną. Zgodnie z ustawą o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spoży-
wania alkoholu w punkcie sprzedaży zagrożone jest 
karą grzywny. Również za spożywanie napojów al-
koholowych w miejscach objętych zakazem oraz usi-
łowanie spożywania można otrzymać mandat karny. 

Wspólnie z Policją kontrolowaliśmy również punk-
ty skupu złomu położone na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne pod względem stosowania się właścicie-
li tych podmiotów do zapisów ustawy o odpadach. 
O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformo-
wane zostaną odpowiedzialne instytucje.

W czasie działań „Bezpieczne ferie” strażnicy czu-
wali nad bezpieczeństwem wypoczywających dzie-
ci oraz młodzieży. Patrolowali miejsca wypoczynku 
oraz gromadzenia się dzieci i młodzieży, między in-
nymi okolice jeziora i innych zbiorników wodnych, 
parki, place oraz okolice miejsc zorganizowanego 
wypoczynku. 

Stałym monitoringiem objęto 
miejsca, gdzie kierowcy nie sto-
sują się do obowiązujących prze-
pisów ruchu drogowego i przede 
wszystkim parkują swoje pojazdy 
w taki sposób, że uniemożliwia-
ją swobodne przejście pieszym. 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami dopuszcza się zatrzyma-
nie lub postój na chodniku koła-
mi jednego boku lub przedniej osi 
pojazdu samochodowego o do-
puszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 2,5 t, pod warun-
kiem że: na danym odcinku jezdni 
nie obowiązuje zakaz zatrzyma-
nia lub postoju, szerokość chodni-
ka pozostawionego dla pieszych 
jest taka, że nie utrudni im ruchu 
i jest nie mniejsza niż 1,5 m, po-
jazd umieszczony przednią osią 
na chodniku nie tamuje ruchu po-
jazdów na jezdni.

Strażnicy często podejmowali 
interwencje w stosunku do wła-
ścicieli, opiekunów, którzy nie 
wywiązywali się z obowiązku 
sprawowania właściwego nadzo-
ru nad psami. Zanotowaliśmy 28 

zgłoszeń dotyczących psów bie-
gających bez nadzoru. Kolejny 
raz przypominamy, że psy mogą 
być wyprowadzane tylko pod 
opieką osoby dorosłej lub osoby 
zdolnej do panowania nad nimi. 
Należy wyprowadzać je na smy-
czy, przy czym psy rasy uznawa-
nej za agresywną lub zagrażające 
otoczeniu muszą mieć założony 
kaganiec. Zwolnienie psa ze smy-
czy dozwolone jest tylko w te-
renach niezagospodarowanych, 
poza miejscami wspólnego użyt-
ku takimi jak parki, zieleńce, pla-
ce, ulice, chodniki, piaskownice, 
place zabaw, osiedla mieszkanio-
we czy też obiekty użyteczności 
publicznej.

Przypominamy, że zgodnie 
z kodeksem wykroczeń kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia podlega ka-
rze grzywny do 250 złotych.

~ Magdalena Kula
Straż Gminna

Straż Gmin-
na przypomina 
wszystkim wła-
ścicielom psów 
o obowiązku 
sprzątania po 
swoich pupilach.
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W lutym – karnawało-
wym miesiącu – zorga-
nizowaliśmy w Warsz-

tacie Terapii Zajęciowej ROKTAR 
w Baranowie potańcówkę „Na lu-
dowo”. Przygotowania terapeu-
tów z podopiecznymi trwały 3 
tygodnie. Nasi uczestnicy uczyli 
się tradycyjnych polskich tańców 
i pieśni, wycinali wycinanki. Za-
bawę rozpoczęła Joanna  Laboga 
(muzykoterapeuta) akompaniując 
na pianinie do wspólnie śpiewa-
nych piosenek. Następnie razem 
zajęliśmy się wycinankami, któ-
rymi udekorowaliśmy salę.

 Był słodki poczęstunek z owo-
ców i placków podarowanych 
przez rodziców oraz wypieków 
wykonanych w pracowni gospo-
darstwa domowego. Najważniej-
szym momentem wieczoru było 
pojawienie się „niespodzianki” – 
muzyków pod przewodnictwem 

Potańcówka „Na ludowo”

Macieja Filipczuka, grających 
do tańca na skrzypcach, basach 
radomskich i bębenkach. Przy 
akompaniamencie ludowej kapeli 
bawiliśmy się wspólnie tańcząc: 
„Chodzonego” i „Klapoka” oraz 
w zabawach ludowych: „Przepió-
reczka”, „Roztropek” i „Buduje-
my mosty”. Niezwykle miłe było 
to, że rodzice śpiewali z nami, 
mimo że nie brali udziału w przy-
gotowaniach; znali te melodie 

z dawnych lat, kiedy tradycja była 
jeszcze żywa. Na szczególną uwa-
gę zasługuje szczere zaangażo-
wanie całego zespołu terapeutów 
WTZ ROKTAR, a szczególnie 
Anety Knaupe, która od Zespołu 
Pieśni i Tańca „Lusowiacy” wy-
pożyczyła kilka kompletów pięk-
nych oryginalnych strojów ludo-
wych z różnych regionów Polski. 

Bardzo cenne były wspomniane 
przygotowania, które odbywały 
się przy akompaniamencie wspól-
nego śpiewu i instrumentów per-
kusyjnych z towarzyszeniem ci-
szy. U naszych uczestników dało 
się zaobserwować uspokojenie, 
satysfakcję, a nawet wrażenie 
błogiego zadowolenia. Obcowa-
nie z kulturą ludową jest prostym 
doświadczeniem i jednocześnie 
pięknym przeżyciem; powrotem 
do korzeni, które warto pielęgno-
wać. 

~ Terapeuta Zbigniew Polaczyk
„muzykant podmiejski”

Stowarzyszenie ROKTAR brało udział w Tur-
nieju Tańca Sportowego Integracja 2014, jaki 
odbył się w Hali OSIR w Tarnowie Podgór-

nym. W dwudniowym Turnieju brały udział pary 
tancerzy pełnosprawnych i niepełnosprawnych – na 
wózkach inwalidzkich. Były też występy towarzy-
szące,  przygotowane przez kilka Stowarzyszeń osób 
niepełnosprawnych. Nasz, trzyczęściowy program 
taneczno-muzyczny opracowany przez uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Joan-
ny Laboga niósł przesłanie: Jesteśmy jedną rodziną: 
niepełnosprawni i pełnosprawni. Czy rzeczywiście 
jesteś  dla drugiego – bliźnim? Możemy iść przez ży-
cie, podając sobie ręce, lub iść omijając się. Nie bez 
znaczenia dla Świata jest to, co robisz; od ciebie za-
leży czy będzie on lepszy.  Twoje światełko rozświe-
tla mroki samotności i ogrzewa drugiego człowieka.

W pierwszej części przedstawiliśmy układ prze-
strzenno - ruchowy ułożony do fragmentu utworu 
„Barccarola” Piotra Czajkowskiego. Był on wizją 
samotności człowieka, poszukującego przyjaźni. 
W drugiej części  była zespołowo odśpiewana pio-
senka do słów Alicji Woy-Wojciechowskiej i muzy-
ki Krystyny Kwiatkowskiej „Światełko weź” [Daj 
rękę mi, pomogę Ci, światełko weź, chcę się dzielić 
nim…]. Dla drugiego człowieka światełkiem może 
być każdy z nas. Występ zakończył taniec integra-
cyjny, ukazujący radość z bycia razem, po prostu ko-
chamy taniec. Taniec w kole jest znakiem przyjaźni.    

ROKTAR na TURNIEJU TAŃCA

Bardzo dziękujemy organiza-
torom Turnieju za inicjatywę, po-
moc i wsparcie w naszej premie-
rowej inscenizacji.

Opracował:  
~ Kazimierz Szulc 

Foto: Elżbieta Kram

Turniej Tańca Sportowego In-
tegracja, a szczególnie występ ze-
społu ROKTAR,  zarejestrowały 
kamery TVP. Reportaż ten został 

poszerzony o wizytę redaktorów 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Baranowie, gdzie nasi artyści 
opowiadali o swoich codziennych 
zajęciach warsztatowych. Repor-
taż został dwukrotnie wyemitowa-
ny na antenie TVP Poznań w ra-
mach serii „Tarnowo Podgórne 
Poziom Wyżej”. Obecnie jest do-
stępny na gminnej stronie interne-
towej www.tarnowo-podgorne.pl 
w zakładce Tarnowo24/7.
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Rzecz miała miejsce w lu-
tym, w piękny karnawało-
wy wieczór. Kieliszkiem 

szampana witani byli uczestnicy 
naszej zabawy. Potem mogło być tylko lepiej. Od go-
dziny 19 do 2 w nocy goście nie schodzili z parkie-
tu (muzyk sprawdzony, profesjonalista). W ramach 
atrakcji odbyła się loteria fantowa i licytacja biżu-
terii wykonanej szydełkiem z małych koralików (oj, 
działo się!). Stoły uginały się od smacznych potraw. 
Humory dopisywały. Goście roztańczeni (nawet 
cierpiący na odciski). Stali bywalcy naszych zabaw 
już odliczają czas do następnej. Wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie imprezy serdecznie dzię-
kujemy. 

To już dosłownie ostatni moment! Zamykamy listę 
uczestników wycieczki do krajów Beneluxu. Może 
się znajdzie jeszcze jedno wolne miejsce? Zadzwoń 
teraz!

Przypominamy, że co drugi wtorek odbywają 
się w tarnowskim LO bezpłatne wykłady, na które 
zapraszamy nie tylko słuchaczy UTW. Polecamy: 

- 18 marca: prof. dr hab. Stanisław Dylak „Bio-
logia miłości”, 

- 1 kwietnia: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz 
„Jan Paweł II – Świadek Boga i człowieka”.

~Maria Zgoła

Karnawał  
i nie tylko

Już po raz drugi uczestni-
cy Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej biorą udział w akcji 

„Woreczek Ryżu”. Akcja ta za-
inicjowana przez Duszpasterstwo 
Akademickie Porcjunkula przy 
Klasztorze Franciszkanów na 
Wzgórzu Przemysła w Poznaniu 
ma na celu pomoc  głodującym. 
Jak poprzednio, w okresie Wiel-
kiego Postu rozprowadzane będą 
w parafiach „Woreczki Ryżu”. 
Akcja ma kilka wymiarów. Pierw-
szy to post – przypomnienie, że 
nadszedł dla chrześcijan okres 
umartwienia i refleksji. Postaraj-
my się pościć przez jeden dzień, 
spożywając jedynie umieszczo-
ne w woreczku 100g ryżu. Dru-
gi wymiar to solidarność z głodu-
jącym człowiekiem, dla którego 

właśnie taka garstka ryżu jest je-
dynym całodziennym pożywie-
niem. Pamiętamy o nim wtedy 
również w modlitwie. Trzeci wy-
miar to jałmużna – składając ofia-
rę za „Woreczek Ryżu” wspiera-
my placówkę misyjną w Afryce, 
konkretnych potrzebujących lu-

WORECZEK RYŻU dzi. W tym roku będzie to Misja 
Franciszkanów w Kenii w Nairo-
bi, Kustodia - prowincja św. Mak-
symiliana. Pracuje tam poznań-
ski Franciszkanin – ojciec Robert 
Leżohubski, który będzie naszym 
pośrednikiem w tej akcji.

Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w ramach swoich za-
jęć wykonali „Woreczki Ryżu”: 
cięli materiał, fastrygowali, szy-
li woreczki na maszynie, praso-
wali, wkładali do środka ryż oraz 
zawiązywali. Pracowali z rado-
ścią, byli świadomi, że pomaga-
ją innym. Jest to pięknym świa-
dectwem, jak możemy być jedną 
wielką rodziną: pełnosprawni 
i niepełnosprawni, bogatsi i bied-
ni. Jedni potrzebni drugim.

Opracował: Kazimierz Szulc
Zdjęcia: Joanna Flachmańska

Plakat i fotomontaż: Zuzanna Szulc

Jak już pisaliśmy, uczestni-
cy V Balu Charytatywnego 
zorganizowanego 4 stycznia 

przez sołtysów Gminy Rokiet-
nica zebrali i przekazali 3 050 zł 
Stowarzyszeniu Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Rodzin ROK-
TAR. W lutym za tę kwotę kupi-
liśmy nowy komputer 
z monitorem (o zwięk-
szonych parametrach: 
pojemności, prędko-
ści i karcie graficz-
nej). Zakup ten stał się 
konieczny w związku 
z tworzeniem nowej 
strony internetowej 
naszego Stowarzysze-
nia, jej administrowa-
niem, wprowadzaniem 
aktualności – tekstów 
i ilustracji. Posiada-
ny do tej pory sprzęt 
komputerowy był za 
mało wydajny. Cieszy-
my się bardzo z nowe-
go nabytku, który był 
możliwy jedynie dzię-
ki otwartym sercom 

Komputer  
prosto z Balu dla Roktaru

życzliwych nam organizatorów 
i uczestników Balu. Jeszcze raz 
dziękujemy!

Nowa strona, której otwarcie 
planujemy na koniec miesiąca 
marca będzie miała adres: 

www.roktar.com.pl

~Kazimierz Szulc
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W dniu 23 lutego odby-
ło się Walne Zebra-
nie Sprawozdawcze 

Członków Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie Pod-
górnym. Zarząd otrzymał abso-
lutorium za 2013 r., przyjęto plan 
pracy na kolejny rok. W imieniu 
Zarządu Bractwa dziękuję sio-
strom, braciom oraz sympatykom 
za całoroczną pracę i zaangażo-
wanie.

Bractwa Kurkowe – idea po-
wstania

Idea powstania bractw kurko-
wych podyktowana była głównie 
względami praktycznymi, i zaini-
cjowana w średniowieczu na za-
chodzie Europy. Na ziemiach pol-
skich powołanie bractw wiązało 
się z upowszechnieniem prawa 
magdeburskiego, które narzuca-
ło lokowanym miastom obowią-
zek ich obrony. Władca wystawia-
jąc akt lokalizacji niejednokrotnie 
już w tym dokumencie dawał zgo-
dę na ufortyfikowanie miast. Je-
żeli w dyplomie nie było o tym 
mowy, to sami mieszczanie pro-
sili króla lub księcia o zgodę na 
wznoszenie fortyfikacji. Dawa-
ło to poczucie bezpieczeństwa 
i prestiżu mieszkańcom. Było to 
duże wyzwanie budowlane, za-
razem oznaczało przyjęcie przez 

Wiadomości brackie

mieszczan obowiązku samodziel-
nej obrony wznoszonych obwaro-
wań. Zadaniem poszczególnych 
cechów było czuwanie nad bez-
pieczeństwem i kondycją baszt, 
bram i fragmentów łączących je 
murów, a w razie potrzeby czyn-
nej ich obrony. Oznaczało to wy-
korzystanie sprawnie działającej 
struktury zawodowej do stwo-
rzenia nowej, miejskiej struktury 
obronnej. Od nazw cechów wzię-
ły się nazwy poszczególnych frag-
mentów murów np. Baszta Pieka-
rzy, Szewców. Wówczas powstał 
problem, kto ma nauczyć, szkolić 
i ćwiczyć mistrzów igły czy dra-
twy w sprawnych obrońców, któ-
rzy bez wahania w razie potrze-

by staną na murach. Początkowo 
z łukiem, a od XVI wieku z bronią 
palną. Zadaniem Bractw Kurko-
wych było nauczenie i ćwiczenie 
rzemieślników w obsłudze broni 
i żołnierskim rzemiośle. 

(źródło: Wikipedia)

Informujemy, że strzelnica jest 
otwarta w każdy wtorek i czwar-
tek, w godz.16.00-20.00. Szcze-
gółowych informacji udziela brat 
Leszek Jerzak pod numerem tel. 
880 584 242. 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ 
ZAINTERESOWANĄ SPOR-
TEM STRZELECKIM. 

Z brackim pozdrowieniem  
~ St. Bączyk

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Tarnowie Podgórnym za-

prasza członków i wszystkich, 
którym zależy na czystości natu-
ralnego środowiska, do udziału w 
sprzątaniu brzegów Jeziora Lu-
sowskiego. Sprzątanie odbędzie 
się 5 kwietnia. Zbiórka o 10.00 w 
Lusowie przy barze Wodnik. Za-
rząd Koła przypomina o zdawa-
niu rejestrów połowu ryb na Jez. 
Lusowskim i stawach w Barano-
wie.

Przypominamy, że od 1 stycz-
nia 2014 r. obowiązuje zakaz cu-
mowania łodzi do drzew na Jez. 
Lusowskim. Wszelkich informa-
cji w tym zakresie udziela prezes 
koła lub Andrzej Korpik z Wy-
działu Infrastruktury Kubaturo-

Wiadomości  wędkarskie

wej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy, tel. 61 8959 226.

Sekretariat czynny w każdy 
wtorek w godz. 18.00-20.00 (wej-
ście od ul. Szkolnej). W tym cza-
sie przyjmuje także komisja eg-

zaminacyjna. Tel. informacyjne: 
508 507 980 lub 517 586 261.

Wszystkie informacje znajdu-
ją się na stronie internetowej koła: 
www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl

~ Prezes Koła Marek Perz
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Ciekawostki ze świata książki: 
* Największą Biblioteką Publiczną w Europie jest 

wybudowana w 2013 roku Biblioteka w Birmingham. 
Dziennie może pomieścić 10 tys. odwiedzających. 

* Najstarsza książka świata to sześć połączonych 
ze sobą płytek z 24-karatowego złota. Są to zapiski 
etruskie. Obejrzeć ją można w Muzeum Narodowym 
w Sofii.

* Najstarsza gazeta świata ukazała się 400 lat temu 
w Strasburgu.

* Najgrubsza książka liczy 4032 strony i waży 8 kg.
W naszej Bibliotece dostępne są książki znacznie 

lżejsze i liczące znacznie mniej stron.

Polecamy NOWOŚCI i nie tylko :
Wiesław Orliński – „AMERYKA NIE ISTNIEJE”
Leon Leyson – „CHŁOPIEC Z LISTY SCHINDLERA”
Alice Munro – „UCIEKINIERKA” 
Alice Munro to wybitna pisarka kanadyjska, laureatka wielu presti-

żowych nagród. W 2013 roku otrzymała Literacką Nagrodę NOBLA. 
Jej proza skupia się na relacjach międzyludzkich, codziennym życiu 
i wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości. Opowiadania Ali-
ce Munro przetłumaczono na ponad 20 języków, a tematyka wzbudziła 
duże zainteresowanie reżyserów, co zaowocowało przeniesieniem naj-
ciekawszych na ekran. Polecamy - warto zapoznać się z jej twórczością. 

Leil Lowndes – „CHEMIA MIŁOŚCI”
Robert Galibraith /J.K.Rowling/ – „WOŁANIE KUKUŁKI” 
Sławomir Koper – „MIŁOŚĆ W POWSTANIU WARSZAW-

SKIM”
Jeannette Kalyta – „POŁOŻNA. 3 550 cudów narodzin”

PORADNIKI czyli wiedza w pigułce :
Krzysztof Jedliński – „TRENING INTERPERSONALNY”
Sarah Newton – „RATUNKU! Mój nastolatek jest kosmitą”
Eckart von Hirschhausen – „SZCZĘŚCIE RZADKO ZJAWIA 

SIĘ W POJEDYNKĘ”
Miriam Freedman, Janice Hankes – „JOGA DLA ZAPRACO-

WANYCH”
Marek Bardadyn – „ODCHUDZANIE WEEKENDOWE”
Nicolai Worm – „DIETA BEZ WYRZECZEŃ”
Gerald Traufetter – „INTUICJA CZYLI MĄDROŚĆ UCZUĆ”

Informujemy czytelników, że od 17 marca do czasu zakończenia prac 
budowlanych FILIA w PRZEŹMIEROWIE będzie nieczynna. Zapra-
szamy do Biblioteki Głównej w Tarnowie Podgórnym oraz do Filii 
w Baranowie i Lusowie. 

 ~ I.B.

Konkurs recytatorski i przegląd wokalny

W najbliższym czasie 
czekać nas będą dwie 
okazje, by spotkać 

się z najbardziej utalentowany-
mi mieszkańcami naszej Gminy. 
W niedzielę 30 marca odbędą się 
w Domu Kultury Tarnowie Pod-
górnym gminne eliminacje kon-
kursu recytatorskiego „Wiosenne 
przebudzenie”. Tydzień później 
w tym samym miejscu zaśpiewa-
ją uczestnicy przeglądu „Rozśpie-
wana Gmina”.

W „Wiosennym przebudzeniu” 
wystąpią laureaci gminnych eli-
minacji z pięciu podstawówek 
i dwóch gimnazjów. Najmłodsi 
będą recytować wiersze, najstarsi 
– także fragmenty prozy. Najlepsi 

z nich pojadą na powiatowy finał 
konkursu w Murowanej Goślinie. 
O składzie naszej reprezentacji 
zadecyduje jury pod przewodnic-
twem Artura Romańskiego, akto-
ra i reżysera z Teatru Animacji. 

Jurorką przeglądu wokalne-
go „Rozśpiewana Gmina” będzie 
natomiast Ewa Nawrot, znako-
mita wokalistka jazzowa i peda-
gog. Choć impreza nie ma cha-
rakteru konkursu z wygranymi 
i przegranymi, artystka spośród 
starszych uczestników imprezy 
wybierze grupę, z którą przepro-
wadzi warsztaty wokalne. Aby 
wziąć udział w przeglądzie wy-
starczy do końca marca wypeł-
nić formularz dostępny na stronie 

www.goksezam.pl/rozspiewa-
na2014.pdf. Swoich kandydatów 
mogą zgłaszać także przedszkola 
i szkoły wyłaniając reprezentacje 
nie większe niż 3 osoby (lub nie-
wielkie zespoły) w każdej katego-
rii wiekowej (przedszkola, klasy 
I-III, klasy IV-VI, gimnazja i star-
si).

Zapraszamy do wspierania swo-
ją obecnością zarówno recytato-
rów (30.03 godz. 15) jak i woka-
listów (6.04 godz. 12). Pokażmy, 
że potrafimy stworzyć im świetną 
atmosferę do występów i tym sa-
mym utwierdzić w przekonaniu, 
że warto było spróbować!

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

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

Kino Zielone Oko zaprasza: „Wstyd” (od lat 18)
piątek, 28.03 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł.

„Listy Miłosne” - przedstawienie teatralne
z udziałem Grażyny Wolszczak i Piotra Machalicy
niedziela, 16.03 godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 45 zł (rząd I - VII) i 40 zł (rząd VIII - XV).

Konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” - eliminacje gminne
niedziela, 30.03 godz. 15, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

CeZik i KlejNuty - Kameralny Akt Solowy
+ support: Brett Perkins
sobota, 5.04 godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Bilety: 25 (w przedsprzedaży), 30 zł (w dniu koncertu).

Przegląd wokalny „Rozśpiewana Gmina”
niedziela, 6.04 godz. 12, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny.

„Pisanki wielkanocne” - wystawa prac kół plastycznych
od środy, 9.04 Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu:
Maciej Strzelczyk Trio - „Tribute to Grappelli”
sobota, 25.04 godz. 18
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

CeZik na żywo!

CeZik jest artystą znanym 
głównie z Internetu. Jego 
muzyczno-filmowe pro-

dukcje obejrzano już 100 milio-
nów razy. Nie wszyscy wiedzą, 
że świetnie radzi sobie także pod-
czas spotkań z publicznością na 
żywo. Okazja, by się przekonać 
nadarzy się już 5 kwietnia w Tar-
nowie Podgórnym.

Podczas koncertu w tamtej-
szym Domu Kultury usłyszymy 
najpopularniejsze piosenki, jakie 
dotychczas serwował nam w In-
ternecie CeZik oraz KlejNuty. Nie 
zabraknie zaskakujących aranża-
cji, a także prezentacji multime-
dialnych. Artysta świetnie łapie 
kontakt z publicznością, która 
momentami współtworzy jego fa-
scynujące show.

Występ CeZika poprzedzi kon-
cert amerykańskiego songwri-
tera, Bretta Perkinsa. Artysta 
koncertował w 35 krajach, a do 
Polski w kwietniu trafi po raz 
pierwszy. Jest laureatem wielu 

Duże zmiany w Przeźmierowie

Już wkrótce w Przeźmiero-
wie stanie nowy dom kultury. 
Gmach wyrasta już z ziemi, 

a na budowie każdego dnia wi-
dać postępy. Prace są na tyle za-
awansowane, że trzeba rozpocząć 
rozbiórkę starego budynku. Jego 
bywalców czekają więc nieunik-
nione zmiany.

Ćwiczący do tej pory w Prze-
źmierowie Teatr Tańca „Sortow-
nia” przeniesie się do Tarnowa 
Podgórnego. Pozostałe zespo-

ły korzystać będą z gościnności 
Szkoły Podstawowej im. Arkade-
go Fiedlera oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Tymczasowy punkt 
sprzedaży biletów zostanie utwo-
rzony w starej kotłowni (OSiR), 
gdzie działać będzie w ponie-
działki i środy w godz. 15.30 – 
21.30.

Ostatnią imprezą, na jaką za-
prosimy do starego budynku, bę-
dzie projekcja filmu „Wstyd”. 
Nominowany do Złotych Globów 

film Stevena Mc Queena opowia-
da o 30-letnim singlu z Nowego 
Jorku, który nie może zapanować 
nad swoim życiem erotycznym. 
Dramat, na który zapraszamy wi-
dzów powyżej 18 roku życia, wy-
świetlony zostanie w piątek, 28 
marca o godz. 18. Bilety w ce-
nie 5 zł można kupować w Domu 
Kultury w Przeźmierowie oraz 
bezpośrednio przed seansem (do 
godz. 17.45).

~Jarek Krawczyk

międzynarodowych konkursów (m. in. MTV’s Road Rules, Australian 
Song Contest i Great American Song Contest). Obraca się w stylistyce 
country I folk, choć porównywany jest także do Paula Mc Cartney’a, 
George’a Harrisona i Elvisa Costello.

Bilety na „Kameralny Akt Solowy” dostępne są w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20), siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 8-15) oraz do końca marca w Domu Kultury w Przeźmierowie 
(w godz. 9-15). Można je kupować także online – w serwisie Biletomat.
pl i na www.goksezam.pl. Polecam!

~Jarek Krawczyk

Brett Perkins
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Podróżnicy na wycieczce

Na początku marca Szkol-
ny Klub Małego i Duże-
go Podróżnika działający 

prężnie w Szkole Podstawowej 
w Ceradzu Kościelnym wybrał 
się na kolejną z wycieczek, tym 
razem do Muzeum Archeologicz-
nego i do Muzeum Instrumentów 
Muzycznych. Nasi zawsze chęt-
ni do poznawania nowych miejsc 
podróżnicy z wielkim zaintereso-
waniem przyglądali się najpierw 
bardzo ciekawej wystawie, przed-
stawiającej różne etapy rozwoju 
świata i ludzkości: od człowieka 
pierwotnego do współczesnego. 
Szczególnie podobała im się Tra-
sa Małego Odkrywcy, dzięki któ-
rej mogli się wykazać wieloma 
umiejętnościami i aktywnie brać 
udział w zwiedzaniu muzeum. 
Drugie miejsce, które Klub od-
wiedził tego dnia, czyli Muzeum 
Instrumentów Muzycznych, było 
dla dzieci kolejną wycieczką 
w przeszłość oraz możliwością uj-

dzieci miejscu – McDonald’sie – 
i trzeba było wracać do domu… 
Kolejna wycieczka już wkrótce!

Marta Anders, Agnieszka Łopata, 
Magdalena Matwiej  

– opiekunki Klubu Podróżnika

rzenia wielu bardzo oryginalnych 
instrumentów, pochodzących 
z różnych stron świata. Równo 
z wybiciem południa dzieci obej-
rzały jeszcze trykające się ze sobą 
poznańskie koziołki na wieży ra-
tuszowej. Później było już tylko 
posilenie się w ulubionym przez 

Już po raz drugi z okazji Dnia Kobiet Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne przy-
gotowała specjalny program. Po ubiegłorocznym, 

świetnie przyjętym koncercie „Brunetki, blondynki”, 
tym razem działająca w GOK „SEZAM” grupa zapre-
zentowała program zatytułowany: „Wokół walca”.

Zanim jednak w auli Gimnazjum w Baranowie za-
gościł walc, publiczność przywitała melodia „Euro 
Celebration”, życzenia dla wszystkich kobiet od 
wójta Tadeusza Czajki i absolutna niespodzianka – 
orkiestrowe wykonanie „Bohemian Rhapsody” z re-
pertuaru grupy Queen.  W świąteczny nastrój wpro-
wadziła nas także mieszanka melodii filmowych. 
Później na scenie królowały walce z wielu krajów i 
epok, okraszone barwnymi opowieściami kapelmi-
strza Pawła Joksa. 

Usłyszeliśmy m. in. „Wunderbaren Jahre”, znany 
ze „Śniadania u Tiffaniego” temat „Moon River”, 
„Walc Minutowy” Chopina, czy trzyczęściowy kon-
cert „Concerto D’Amore” Jacoba d Haana. Na ko-
niec Młodzieżowa Orkiestra Dęta wykonała „Walc 
Barbary” z filmu „Noce i dnie”. Całemu koncer-
towi dodatkowego uroku dodawali tancerze na co 
dzień występujący w ZPiT „Lusowiacy”. A wyda-
rzenie – podobnie jak w ubiegłym roku – zwieńczy-

Dla Pań w rytmie walca

ły owacje na stojąco, dzięki któ-
rym niemal 400 osób zebranych 
w baranowskim gimnazjum miało 
okazję usłyszeć ponadprogramo-
wy utwór – wiązankę przebojów 
z musicalu „Grease”.

Uroczysty koncert Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej nie był jedy-
ną atrakcją z okazji Dnia Kobiet 
w naszej Gminie. W Przeźmiero-
wie miało miejsce spotkanie koła 

seniora pt: „Szlagiery dla Pań”.  
A sołtys i rada sołecka Tarnowa 
Podgórnego zaprosili mieszkanki 
na koncert Andrzeja Rybińskiego 
i słodki poczęstunek. Za sprawą 
aktywności sołtysów i rad sołec-
kich specjalne wydarzenia odby-
wały się także w innych miejsco-
wościach.

~ Jarek Krawczyk
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Szkoła Podstawowa w Lusówku

Ferie ciekawe i wesołe

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Tajemnica biblioteki znów odkryta…

Ferie zimowe, chociaż tak 
naprawdę nie były „zimo-
we” z powodu braku śnie-

gu, to były dla nas ciekawe i we-
sołe. Niektórzy z nas wyjechali z 
Lusówka w miejsca, gdzie można 
było poszusować na nartach. Ci, 
którzy zostali na miejscu i zgłosi-
li się na zajęcia zorganizowane w 
szkole, „trafili w dziesiątkę”.

Atrakcją dla nas były wyjazdy 
z panem Jarkiem na lodowisko w 
Tarnowie Podgórnym, a także za-
jęcia sportowe w sali gimnastycz-
nej.

Z Panią Aldoną mogliśmy wy-
czarować wspaniałe prace pla-

styczne z nie tylko z papieru, ale 
również z gipsu.

Kto miał ochotę poznać tajni-
ki przyrządzania potraw, to pod 

wskazówkami Pań Joanny i Al-
dony próbował swych sił w goto-
waniu i pieczeniu. Szkoda, że nie 
wszyscy mogli poczuć te wspa-
niałe zapachy rozchodzące się po 
szkole. Pizza smakowała wyśmie-
nicie. Dla wytchnienia i odpo-
czynku przy degustacji przygoto-
wanych pyszności poznawaliśmy 
baśnie i legendy z różnych stron 
świata.

Fani gier towarzyskich zgłasza-
li się do pani Agaty, która rów-
nież przygotowała dla nas cieka-
we filmy. Kto spędzał ferie tylko 
w domu i narzekał na nudę niech 
żałuje, że nie zgłosił się na zaję-
cia w szkole. Teraz na pewno mile 
wspominałby miniony czas wy-
poczynku.

~ Jolanta Klementowska 

W miasteczku Valleby 
giną z miejscowej bi-
blioteki cenne książki. 

Każda z nich jest zabezpieczona 
przed kradzieżą, jednak gdy zło-
dziej próbuje przemycić je na ze-
wnątrz, alarm nie włącza się. Tak 
się składa, że tajemnicze zniknię-
cia książek zbiegają się w czasie 
z wizytami w bibliotece trojga 
czytelników. Czy Pastor, profesor 
Brigitta Holm lub elektryk We-
lmer Frisk mają coś z nimi wspól-
nego? Para małych detektywów 
– Maja i Lasse – w towarzystwie 
komisarza policji próbuje rozwi-
kłać tajemnicę.

Na szczęście wszystko kończy 
się szczęśliwie - osoba wynoszą-
ca książki z biblioteki zostaje zde-
maskowana. Tak w skrócie przed-
stawia się treść książki Martina 
Widmarka pt. „Tajemnice biblio-
teki”. 

21 lutego panie bibliotekarki – 
Maria Kaczmarek i Grażyna Gi-
basiewicz – zaprosiły uczniów 
klas trzecich na kolejną impre-
zę czytelniczą.  Sala bibliotecz-
na zamieniła się w biuro detekty-
wistyczne. Ze zdjęć spoglądał na 
zgromadzonych  słynny  Sherlock 

Holmes,  bohater powieści i opo-
wiadań kryminalnych sir Arthura 
Conan Doyle’a.

Po wysłuchaniu opowiadania 
pt. „Pamiętnik detektywa” dzieci 
rozpoczęły własne śledztwo. Spo-
rządzały rysopisy, zbierały odci-
ski palców, przeprowadzały wy-
wiady na temat swoich kolegów  
i koleżanek. Atrakcją spotkania 
było poszukiwanie na korytarzach 
szkoły ukrytych książek. Siedem 
osób, w tym sześć dziewczynek i 
jeden chłopiec, okazało się god-

nymi następcami Herkulesa Po-
irota czy Sherlocka Holmesa.

Impreza stwarzała doskonałe 
warunki nie tylko do zabawy, ale 
także do popularyzacji czytelnic-
twa. To cenne, zwłaszcza w cza-
sach, gdy coraz mniej czytelni-
ków sięga po książki.

Już dziś  z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne spotkania, które 
pozwolą nam odkryć inne tajem-
nice, jakie kryje w sobie nasza bi-
blioteka.

~ Aleksandra Filipek
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Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

„Dzieciaki – Sadzeniaki”, czyli zajęcia w Leroy Merlin

Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w Przeźmierowie

Zajęcia sensoryczne 

Kalendarzowa zima ciągle za oknami. Jednak 
my, uczniowie klas: IIIa i IIIb, poczuliśmy 
prawdziwą wiosnę w piątek 21 lutego. 

Tego dnia wybraliśmy się na zajęcia warsztatowe 
pt. „Dzieciaki sadzeniaki” do sklepu Leroy Merlin 
w Swadzimiu. Wzięliśmy aktywny udział w zaję-
ciach z zakresu edukacji przyrodniczej. Teoretyczne 
zajęcia dotyczące warunków życia roślin, ich rodza-
jów i właściwej pielęgnacji przeplatały się z prak-
tyczną nauką sadzenia roślin ozdobnych. Zaopatrze-
ni w rękawiczki i narzędzia ogrodnicze poczuliśmy 
się jak prawdziwi ogrodnicy. Było wiele radości 
i śmiechu podczas pracy. Zwiedziliśmy także sklep. 

Duże wrażenie zrobiły na nas działy: ogrodniczy, łazienkowy i dotyczą-
cy akcesoriów dziecięcych. Mieliśmy też okazję poznać pracę osób za-
trudnionych w Leroy Merlin.

 Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że organizatorzy zadbali 
o każdy najmniejszy szczegół. Miłe i sympatyczne panie w interesujący 
sposób prowadziły zajęcia. Nie zapomniano również o naszych pod-
niebieniach. Otrzymaliśmy atrakcyjne upominki i fantastyczne dyplo-
my potwierdzające nasz udział w zajęciach. Jeszcze raz  dziękujemy za 
wszystko! Już nie możemy doczekać się następnego spotkania.  

~ Uczniowie klas IIIa i IIIb
z wychowawczyniami:

Elżbietą Pietrzak i Magdaleną Mieloch

Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Smyczkowe laury

Samorządowa Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Tar-
nowie Podgórnym, mimo 

niedługiego stażu pracy, może 
poszczycić się już całkiem spo-
rą pulą sukcesów. Ogromne zna-
czenie mają zwłaszcza występy 
uczniów na konkursach. 27 lute-
go odbył się w Lesznie VI Kon-
kurs Młodego Skrzypka, gdzie 
po raz pierwszy naszą szkołę 
reprezentowały uczennice Wio-
letty Giedziun – Marta Sobko-
wiak i Urszula Trojanowska. 
W międzyczasie nastąpiła zmiana 
nauczyciela skrzypiec z powodu 
urlopu pani Wioletty (jej miejsce 
zajęła Zuzanna Rzeczkowska), 
a także zmiana akompaniatora. 
Mimo mało sprzyjających wa-

runków, dziewczyny były na tyle zdeterminowane, by kontynuować 
przygotowania do konkursu. Dzięki swojej ogromnej pracy i wytrwa-
łości, opiece rodziców, wsparciu duchowemu ze strony pani Wioletty 
oraz wysiłkowi pani Zuzanny i towarzyszącemu dziewczynkom przy 
fortepianie Pawłowi Rosie, udało się godnie zaprezentować naszą szko-
łę. Obie wypadły bardzo dobrze, a Ula zdobyła wyróżnienie. Jest to 
wspólny sukces całej klasy skrzypiec, która w trudnej sytuacji bardzo 
się zmobilizowała i pokazała swoją wartość.

~ Magdalena Moruś

Kierując się mottem „ Nie 
ma niczego w umyśle, 
czego najpierw nie by-

łoby  w zmysłach” w naszym 
przedszkolu został opracowany 
program uczenia przez zmysły. 
W doskonale wyposażonej sali 
sensorycznej w specjalistyczny 
sprzęt, m.in. lampy plazmowe, 
panele dźwiękowe i sensoryczne, 
światłowody i projektory, dzieci 
rozwijają swoje zmysły. Wykorzy-
stując sprzęt podwieszany u dzie-

ci stymuluje się zmysł przedsionkowy oraz 
zmysł równowagi. Fakturowe płytki, wyszy-
wane woreczki, panele wypełnione różnymi 
fakturami pozytywnie wpływają na rozwój 
małej motoryki, przygotowując tym samym 
dzieci do pisania. 

Program został opracowany z podziałem 
na poszczególne zmysły, ale niejednokrotnie 
podczas zabaw przez bodźce jest stymulowa-
ny więcej niż jeden zmysł (uczenie polisen-
soryczne), dzięki temu dochodzi do integracji 
między nimi. 

Zajęcia sensoryczne w naszej sali sprawia-
ją dzieciom olbrzymią radość wynikającą 
z możliwości zmysłowego poznawania ota-
czającego nas świata.   ~na
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Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Wytrwałości na miarę Stocha

Wypoczęci uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
zgromadzili się 17 lutego na apelu, pod-

czas którego odbyło się uroczyste wręczenie dyplo-
mów dzieciom, które w I półroczu otrzymały mia-
no wzorowych. Dyrektor Maria Stachowiak życzyła 
wszystkim wychowankom „szybkości na miarę Zbi-
gniewa Bródki” oraz „determinacji i wytrwałości na 
miarę Kamila Stocha”.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ję-
zyka Ojczystego, 20 lutego, w bibliotece szkolnej 
przeprowadzono test językowy, który umożliwił 
sprawdzenie wiedzy o języku polskim. Dwadzie-
ścioro uczniów rozwiązywało 5 zadań otwartych 

i zamkniętych o różnym stopniu 
trudności. Wszystkim biorącym 
udział serdecznie gratulujemy!

Miło nam przypomnieć, że 
w styczniu w Poznaniu odbył 
się etap rejonowy Wojewódzkie-
go Konkursu Przyrodniczego, 
skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych klas IV – VI.  
Uczestniczyło w nim 8 uczniów 
z klasy V i VI ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym.  Aby zakwalifiko-
wać się do etapu wojewódzkiego, 

Nasi uczniowie udowad-
niają, że mogą osiągać 
sukcesy międzynarodo-

we. W PANGEA Międzynarodo-
wym Konkursie Matematycznym 
2013-2014 wzięło udział ponad 
103 tysiące uczestników. Zada-

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Z ostatniej chwili: jesteśmy w FINALE !
nia w etapach  szkolnych były 
naprawdę trudne i oprócz wie-
dzy matematyczne wymagały 
umiejętności logicznego myśle-
nia. Kryteria przejścia do finału 
były bardzo wygórowane. Wła-
śnie się dowiedzieliśmy, że wspa-

niale sobie z nimi poradził uczeń 
naszego gimnazjum PIOTR WA-
NAT z klasy pierwszej. Piotrkowi 
ogromnie gratulujemy i trzyma-
my kciuki za finał, który będzie 
miał miejsce już 28 marca w War-
szawie. ~gtp

Miałem przyjemność 
uczestniczyć w szkole-
niu dla koordynatorów 

programu „Trzymaj formę”. 

W trakcie zimowych fe-
rii 6 lutego został ro-
zegrany w naszej 

szkole otwarty turniej szacho-
wy. Zgłosiło się wielu zawod-
ników, również spoza naszej 
Gminy. Zawody rozegrane były 
systemem szwajcarskim, 6 par-
tii po 15 minut na zawodnika. 
W kategorii do lat 8 drugie i trze-
cie miejsce zajęli nasi uczniowie 
– odpowiednio Piotr Marcinkow-

Damian Bartkowiak nie tylko uczy dzieci w 
szkole w Lusowie gry w szachy, ale też sam 
wciąż zgłębia jej tajniki, biorąc między in-

nymi udział w rozmaitych zawodach. W lutym tego 
roku wywalczył zwycięstwo w II Turnieju „Szachy 
w szkole”, w kategorii dla dorosłych, organizowa-
nym z okazji oświadczenia Parlamentu Europejskie-
go dotyczącego wprowadzenia nauki gry w szachy 
w szkołach Unii Europejskiej. Panu Damianowi gra-
tulujemy i cieszymy się, że właśnie on prowadzi lu-
sowskich uczniów przez świat tej wyjątkowej gry 
strategicznej. ~A. Kolendo

Szkoła Podstawowa w Lusowie

„Trzymamy formę”

Szkoła Podstawowa w Lusowie

Ferie z szachami
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Szach i mat  
– nauczyciel zwycięzcą

Z radością stwierdzam, iż w na-
szej szkole „Trzymamy formę”, 
bo wiemy jak zdrowo się odży-
wiać, jak być aktywnym fizycz-
nie, jak właściwie rozplanować 
dzień i jak być wesołym. Edu-
kacja prozdrowotna jest prowa-
dzona na wysokim poziomie. 
Świadczą o tym stosowane nawy-

ki żywieniowe: owoce, warzywa, 
soki, woda, a także czynny udział 
w różnorodnych zajęciach sporto-
wych i rekreacyjnych. Tak trzy-
mać!

~ Koordynator  
programu 

ski oraz Wojtek Sobierajski. Był 
to prawdziwy trening i doskonała 
zabawa w jednym!

~ Damian Bartkowiak

należało zdobyć co najmniej 32 
punkty na 40 możliwych.  O wy-
sokim poziomie trudności tego 
konkursu świadczy fakt, iż na 91 
uczniów uczestniczących w eta-
pie rejonowym, do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowało się 
tylko 8 osób, w tym troje uczniów 
SP w Tarnowie Podgórnym z kla-
sy VI: Bartosz Zwoliński, Tomasz 
Jarmużek i Bruno Maruszczak.  
Kolejny wojewódzki etap kon-
kursu miał miejsce 22 lutego 
i wówczas wszyscy w/w ucznio-
wie zdobyli tytuł laureata tego 
prestiżowego konkursu- gratu-
lujemy im wspaniałego wyniku 
i imponującej wiedzy.  ~sptp
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Drzwi Gimnazjum im. In-
tegracji Europejskiej 
w Tarnowie Podgórnym 

otworzyły się 25 lutego. Tego 
dnia nauczyciele i uczniowie 
przygotowali mnóstwo atrakcji: 
prezentacji, przedstawień, warsz-
tatów, a nawet turniej piłki noż-
nej. Szóstoklasiści, którzy przy-
szli poznać ofertę Gimnazjum, 
byli zaskoczeni szeroką paletą 
możliwości osobistego rozwoju, 
jaką zapewnia ta szkoła. 

Relację z obchodów Drzwi 
Otwartych można przeczytać na 
stronie internetowej www.gimna-
zjumtp.edu.pl

Nauczyciele i uczniowie

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Drzwi Otwarte już po raz kolejny

Od stycznia 2014 r. Gmina 
Tarnowo Podgórne udzie-
la żłobkowi „WidziMi-

sie”z Tarnowa Podgórnego ul. 
Ogrodowa dotacji na pobyt i wy-
żywienie dzieci zamieszkałych na 
terenie naszej Gminy. Dofinan-
sowanie wynosi 350 zł na każde 
dziecko.

„WidziMisie” rozpoczyna-
ły „karierę” jako Klub Malucha 
w roku 2013. Już wtedy udało im 
się zdobyć dofinansowanie z pro-
gramu Maluch 2013 z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Dziś żłobek zapewnia dzieciom 
w wieku 1-3 lata codzienny pobyt 
w godzinach od 6.30-16.30. 

Kolejny żłobek w naszej Gminie 

Opiekę nad dziećmi sprawuje 
kadra z wykształceniem pedago-
gicznym. Prowadzone są zajęcia 
edukacyjne, plastyczne, taneczne 
z elementami rytmiki. Cyklicznie 
organizowane są przedstawienia 

teatralne, wycieczki po najbliż-
szej okolicy oraz okolicznościo-
we warsztaty plastyczne dla ro-
dziców z dziećmi. Dzieci mają też 
do dyspozycji plac zabaw położo-
ny w przy żłobkowym ogrodzie.

Dwa razy w tygodniu w godzi-
nach popołudniowych odbywają 
się tzw. zajęcia adaptacyjne dla 
dzieci, które będą uczęszczać do 
żłobka lub po prostu chciałyby 
spędzić czas na zabawach eduka-
cyjnych z innymi dziećmi.

Warto podkreślić, że Gmina 
Tarnowo Podgórne przekazuje 
dofinansowanie na pobyt ok. 70 
najmłodszych dzieci w pięciu nie-
publicznych żłobkach.  ~ na
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Pamiętaj, 18 MAJA nie może Ciebie zabraknąć 
na ulicach Tarnowa Podgórnego. Bieg Lwa bę-
dzie świętem wszystkich mieszkańców Gmi-

ny. Organizatorzy zapraszają całe rodziny zapew-
niając, że każdy, nawet najmłodszy znajdzie coś dla 
siebie. 

Już dziś wiemy, że EXPO Rodzinne POZIOM 
WYŻEJ będzie pełne niespodzianek przygotowa-
nych przez firmy wspierające wydarzenie. Porozma-
wiaj z dziećmi, z żoną, mężem i zastanówcie się jak 
chcielibyście spędzić majową niedzielę, a istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak będzie na 
Biegu Lwa. 

Lubisz muzykę? Dobrą muzykę? No to świetnie 
trafiłeś. Dla wszystkich wystąpi RAGGAFAYA! Ze-
spół, który w swoim repertuarze ma takie hity jak: 
„Cała sala” czy „Bakagenci”, a koncerty w jego wy-
konaniu są niezwykle energetyczne i żywiołowe. 
Rozruszali już publiczność festiwalu w Jarocinie czy 
Przystanku Woodstock. Wiemy, co będziesz nucił 
przez kolejne dni…

Tego dnia odwiedzi nas też wielu gości z całej Pol-
ski oraz elita biegaczy długodystansowych, którym 
pokonanie dystansu 21 kilometrów zajmuje niewie-
le ponad godzinę. Znaczy to, że pobiegną z prędko-
ścią większą niż 21 kilometrów na godzinę! Szyb-
ko? BARDZO SZYBKO! Z elitą zmierzy się rzesza 
amatorów, dla których bieganie jest przyjemnością 
i celem zdrowotnym, a start w Biegu Lwa wybra-
li dlatego, że impreza stała się znana w całym kra-
ju między innymi dzięki wspaniałemu dopingowi 
mieszkańców. 

ZA DWA MIESIĄCE BIEG LWA – CZEKAMY!

No właśnie, MIESZKAŃCY Tarnowa Pod-
górnego. Oni zasługują na oddzielny akapit. Na 
czas biegu organizatorzy zamykają dużą część 
Tarnowa uniemożliwiając wyjazd z posesji 
i poruszanie się samochodami po miejscowo-
ści. Na dodatek na ulicach, którymi biegnie tra-
sa biegu nie można parkować pojazdów. A jed-

nak Tarnowianie, mimo utrudnień, z pełnym zrozumieniem stosują się 
do zaleceń organizatorów. Zauważyli to nawet Policjanci z Poznania, 
którzy w ubiegłym roku wyróżnili Bieg Lwa jako jedyną tego typu im-
prezę podczas której NIKT ich nie „zwalniał” z pracy. 

Za miesiąc padną szczegóły na temat wszystkich atrakcji Biegu Lwa, 
dzięki czemu będziesz mógł przygotować mentalnie siebie i najbliż-
szych. Ale już dziś pomyśl, w jaki ciekawy sposób będziesz DOPIN-
GOWAŁ zawodników. Pokażmy, że jesteśmy lepsi od kibiców skoków 
narciarskich i siatkówki! Pokażmy, że jesteśmy najlepsi, a znowu bę-
dziemy chwaleni w całej Polsce! 

Więcej szczegółów na www.bieglwa.pl

Od niedawna w tarnowskim centrum fitness 
WUEF Club można uczęszczać na zajęcia 
sportowe dedykowane seniorom. Jeśli szu-

kasz sposobu na rozruszanie organizmu i jednocze-
śnie dobrą zabawę, to zajrzyj do klubu. W ramach 
Sekcji Aktywny Senior –  w skrócie SAS – w każ-
dy wtorek, o 18.00, odbywają się 60-minutowe tre-
ningi ogólnorozwojowe. Co ważne, są dopasowane 
do możliwości indywidualnych osób w sile wieku. 
Wszystko pod okiem doświadczonego Seniora WU-
EFisty z wieloletnim doświadczeniem sportowym. 
Pogoda dopisuje i niebawem SAS wyruszy w teren 
uprawiać Nordic Walking. Bądźcie czujni, jeśli ma-
cie ochotę dołączyć.

Wśród wielu zajęć grupowych znajdziecie również 
zajęcia dla najmłodszych! W dwóch grupach wieko-
wych odbywają się treningi i nauka poprzez zabawę 
w dziedzinie: baletu, aikido, brazylijskiego jiu-jitsu. 
Dowiedzieliśmy się również, że niebawem dołączą 
zajęcia ogólnorozwojowe „Zwinny Twardziel” oraz 
Zumba® Kids.

Zajęcia sportowe dla dużych i małych :)

Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, telefonicz-
nie (61 8182 448), osobiście w klubie i na Facebooku. Pierwsze zajęcia 
są bezpłatne, więc… tylko próbować.

Wuef Club
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WZP.6721.2.2014
OGŁOSZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO W BATOROWIE I SWADZIMIU – W REJONIE 
ULIC: WIDOK, STEFANA BATOREGO I NAD STAWEM.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne uchwały Nr LXII/806/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. 
w spawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w Batorowie i Swadzimiu, w re-
jonie ulic: Widok, Stefana Batorego i Nad Stawem.

Teren objęty niniejszą uchwałą obejmuje obszar o powierzch-
ni około 180,5 ha, położony w Batorowie – po wschodniej stro-
nie ulicy Widok i północnej stronie ulicy Stefana Batorego oraz 
w południowej części Swadzimia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski moż-
na składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 7 
kwietnia 2014r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści której dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywi-
zacji gospodarczej w Jankowicach – dla działek nr 274/2, 275/4, 
275/10 i 275/11

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2012.647) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz.U.2013.1235) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach – dla działek 
nr 274/2, 275/4, 275/10 i 275/11 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 25.03.2014 r. do 25.04.2014 r., w godzinach 
pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miej-
scowego rozwiązaniami, odbędzie się 08.04.2014 r. w siedzibie Urzę-
du Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12.05.2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.21.2012                                    
 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie 
ulicy Żytniej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie, w rejo-
nie ulicy Żytniej, dla działek nr 41/22-część, 41/31, 47/13 wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.03.2014 r.  
do 29.04.2014 r.  w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się 07.04.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do wy-
żej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21.05.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka

WZP.6721.14.2012                                    
SPROSTOWANIE

W ogłoszeniu o ponownym wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 

Sierosławiu w rejonie ulicy Pokrzywnickiej, które ukaza-
ło się w „Sąsiadce-Czytaj” (luty 2014 r.) błędnie podano, że 
uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.04.2013 r., podczas gdy winno być do dnia 24.04.2014 r.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka



 marzec 2014 \ sąsiadka~czytaj \      33

sport

Już na początku kwietnia rozpoczyna się pił-
karska runda wiosenna. Trwają przygotowa-
nia wszystkich zespołów klubu GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne. Juniorzy starsi wznowili swo-
je treningi już na początku stycznia, od tego czasu 
rozgrywając już kilka sparingów. Najbliższy mecz 
towarzyski odbędzie się 23 marca, zawodnicy Mi-
chała Kwiatkowskiego zmierzą się wtedy z Orkanem 
Objezierze.

SKŁAD - JUNIOR STARSZY:
Bendlewski Dominik, Bogdański Kacper, Buksa 

Mikołaj, Derda Tomasz, Derda Kornel, Duda Bo-

W ostatnią sobotę marca (29.03) od godz. 
16.00 na Stadionie przy ul. 23 Paździer-
nika 34 kibice będą mieli okazję zoba-

czyć, jakim potencjałem po przepracowaniu okre-
su przygotowawczego dysponują zawodnicy klubu 
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne. W ramach spor-
towego sobotniego popołudnia organizatorzy zapla-
nowali między innymi mecz seniorów GKS Tarnovia 
z Wartą Międzychód (godz. 16.00). Jest to spotkanie 
o wielkim znaczeniu dla obu zespołów, które aktu-
alnie zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli IV ligi 
grupa północna (GKSTarnovia jest liderem rozgry-
wek z przewagą 10 punktów nad zespołem z Mię-
dzychodu). Podopieczni trenera Ryszarda Rybaka 
w rundzie jesiennej doznali zaledwie dwóch pora-
żek. Jedna z nich miała miejsce w Międzychodzie, 
gdzie tarnowianie ulegli gospodarzom 2:4.

Pół godziny po rozpoczęciu meczu piłkarskie-
go, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II, koszykarze GKS Tarnovii zmierzą się 
w spotkaniu towarzyskim z MKK Pyra Poznań. Po 
meczu nastąpi także prezentacja najmłodszych grup 
szkoleniowych dzieci z klas 1-3 ze szkółek koszy-

Pogoda sprzyja treningom młodych lekkoatletów 
z Tarnowa Podgórnego, a chętnych do up-
rawiania „królowej sportu” jest coraz więcej. 

Zajęcia treningowe odbywają się trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa, piątek) o godzinie 17.00 na sta-
dionie GKS Tarnovia. – Nabór wciąż trwa, poszukuje-
my młodych i pełnych energii zawodników, każdy zna-
jdzie tutaj coś dla siebie – mówi opiekun sekcji Robert 
Maćkowiak. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
kontaktu z Robertem pod nr telefonu 601 820 042.

~na

Juniorzy GKS Tarnovia gotowi do rundy wiosennej
gusz, Haściło Tomasz, Herman 
Dawid, Karwowski Marcin, Ko-
piński Roch, Kruszona Miko-
łaj, Maćkowiak Marcin, Musiała 
Oskar, Stachowiak Łukasz, Stę-
pień Marcin, Szczęsny Bartosz, 
Szelejewski Mikołaj, Szurgot 
Damian

SKŁAD – JUNIOR MŁODSZY:
Figlerowiucz Tomasz, Fran-

kowski Maciej, Klijewski Wik-

tor, Majda Jakub, Janeczek Jakub, 
Tyliński Waldemar, Postół Kamil, 
Gerke Wojtek, Maik Bartek, Ku-
biak Michał, Korczyński Kamil, 
Koler Patryk, Ciesielski Piotr, Ka-
płon Dominik, Słaboszewski Da-
wid, Jerzewski Szymon, Kaczma-
rek Marcin, Robak Michał. 

~ Zbigniew Trawka,  
Prezes GKS Tarnovia

Sekcja lekkoatletyczna rośnie w siłę

Piłkarze, koszykarze i lekkoatleci 
zaprezentują swoje umiejętności

(fot. seniorzy GKS Tarnovia) Od lewej stoją: Dorna Artur, Kubicki Mateusz, Dylewski Bartosz, 
Kowal Paweł, Bochiński Robert, Brzuśkiewicz Jacek, Mańczak Krystian, Grządzielewski Artur, 
Kuchnicki Jerzy, Dorna Maciej, prezes Trawka Zbigniew, kierownik sekcji Sawicki Krzysztof, tre-
ner Rybak Ryszard. Dolny rząd od lewej: zawodnik testowy, Maćkowiak Kamil, Zakrzewski Piotr, 
Jankowski Adam, Połczyński Krzysztof, Niemczyk Mateusz, Krzyżan Kamil, Kurzawa Tomas

karskich z Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa. Dla koszykarzy - se-
niorów  impreza będzie zakończeniem sezonu, natomiast dla piłkarzy 
GKS Tarnovia jego rozpoczęciem. Ciekawym elementem jest również 
planowany trening pokazowy sekcji lekkoatletycznej prowadzony przez 
Roberta Maćkowiaka, wielokrotnego medalistę mistrzostw świata i Eu-
ropy. Wstęp na imprezę jest wolny. Prezes Zbigniew Trawka w imieniu 
klubu GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne zaprasza wszystkich miesz-
kańców oraz „sympatyków sportu do uczestnictwa w wydarzeniu! ~na
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Turniej eliminacyjny do 
czwartych młodzieżowych 
Mistrzostw Gminy Tar-

nowo Podgórne w kręglarstwie 
klasycznym odbył się 15 lutego 
na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. Zagrało w nim 29 
zawodniczek i zawodników z klu-
bów OSiR Vector i Alfa Vector 
Tarnowo Podgórne.  W kategorii 
dzieci triumfował klub Alfa Vec-
tor. Wśród dziewczynek najwięcej 
kręgli (299) zdobyła Julia Ada-
mek, a wśród chłopców Michał 
Bonk – 326. W kategorii młodzi-
czek 427 kręgli zdobyła Sandra 
Mrowiec z OSiR Vector, a wśród 
młodzików Jakub Cwojdziński – 
517 z Alfy Vector. W najstarszej 
kategorii juniorek młodszych 514 
kręgli zdobyła Aleksandra Bonk 
z Alfy, a w juniorach młodszych 
– Patryk Mrowiec (527) z OSiRu. 
Turniej finałowy odbędzie się 22 
marca.      ~ Ania Lis

Sezon kolarski 2014 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczny KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne zainauguruje w Pruszkowie, gdzie 
od 7 do 9 marca odbędzie się Puchar Polski w kat. juniorka i ju-

nior młodszy będący eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, a 6 kwietnia wystartują w Sobótce na  XXVII Międzynarodo-
wym Wyścigu Kolarskim „Ślężański Mnich”. W trakcie przygotowań 
do tegorocznych startów podopieczni trenerów Piotra Brońskiego, Zbi-
gniewa Szymańskiego i Konrada Błaszczyka wzięli udział w zgrupo-
waniu, które odbywało sie na obiektach OSiR w Tarnowie Podgórnym. 
W jego trakcie pracowali głównie nad wytrzymałością i siłą. Treningi 
odbywały sie dwa razy dziennie: do południa na rowerze od dwóch do 
sześciu godzin, a popołudniu trening uzupełniający – siłownia, gry ze-
społowe, łyżwy. 

W zgrupowaniu wzięli udział prawie wszyscy z trzydziestoośmiooso-
bowej ekipy Tarnovii. Poza tym juniorzy i młodzieżowcy będą jeszcze 
przygotowywać się do sezonu na zgrupowaniu w Chorwacji w termi-
nie od 11 do 25 marca, a juniorki i juniorzy młodsi od 27 marca do 6 
kwietnia w Karpaczu. Skład KK Tarnovia Tarnowo Podgórne w sezonie 
2014 przedstawia się następując: kategoria U23 – Dominika Borkow-
ska, Adam Kordus, Kacper Kistowski, Wojciech Sykała, Jakub Hercog, 
Marcin Karbowy, Gracjan Szeląg, Patryk Krzywda, Adam Radzicki, 
Wojciech Wilgus. Kat. Juniorka – Julita Jagodzińska i Jagoda Garczarek 
oraz Junior – Patryk Wewiór, Dominik Wewiór, Mikołaj Gutek, Szymon 
Korcz. W kategorii Juniorek młodszych zobaczymy Zuzannę Garczarek 
i Zuzannę Kasprzyk, a wśród Juniorów młodszych – Krystiana Rutę, 
Norberta Śmieszka, Kamila Kowalczyka, Huberta Zellnera, Marcela 
Musielaka, Michała Maciejewskiego i Joachima Mąkowskiego. W kat. 
Młodziczka KK Tarnovia będą reprezentowały Weronika Maciejewska 
i Julia Andrzejewska, a Młodzik – Jakub Śmieszek, Jakub Kapciński, 
Adam Maciejewski, Bartosz Bojko, Eryk Chorąży i Michał Dycfeld. 
W kat. Żak – Piotr Matuszak i Maksymilian Schaefer. Debiutującą kate-
gorią w klubie jest Masters, w której będą jeździć: Krzysztof  Kozanec-
ki, Mariusz Stolarski i Zbigniew Derda.     ~ Ania Lis

Na 18. ogólnopolskim turnieju kręglarskim 
o Puchar Wronek padł nowy rekord Polski. 
Jego autorem był Jakub Cwojdziński z KS 

Alfa Vector Tarnowo Podgórne, który w finale kat. 
młodzik zbił 587 kręgli, czyli o dwa więcej niż po-
przedni rekord ustanowiony również na Pucharze 
Wronek w 2008 r. Poza tym zdobył łącznie 1133 
kręgli i wygrał w swojej kategorii. Wśród dzieci 
kat. chłopcy triumfował jego klubowy kolega Mi-
chał Bonk, który w finale zdobył 350 kręgli. W ka-
tegorii młodzik poza „Cwojdkiem” dobrze zagrali 

Eliminacje przed 
finałem

Zgrupowanie i start

Rekord we Wronkach Tomasz Byliński z OSiR Vector 
Tarnowo Podgórne, który łącznie 
zdobył 987 kręgli w tym 472 w fi-
nale oraz jego klubowi koledzy 
Mateusz Gromadecki (7. miej-
sce – 503 pkt.) oraz Łukasz Ka-
sprzak (8 – 500). W kat. dziew-
czynek czwarte i piąte miejsce 
zajęły zawodniczki Alfy Vector: 
Julia Adamek i Monika Ryś, szó-
ste i siódme OSiR Vector: Iwo-
na Dziamska i Maja Wąsala oraz 
ósme Sandra Ryś z Alfy Vector. 
Na piątym miejscu wśród junio-

rów młodszych uplasował się 
Maciej Kozłowski z OSiR Vec-
tor, który zdobył łącznie 1075 
kręgli (567+508). W klasyfikacji 
klubowej Alfa Vector zajęła dru-
gie miejsce, a OSiR Vector siód-
me. W Pucharze Wronek zagrało 
ponad sto trzydzieści zawodni-
czek i zawodników z dwunastu 
klubów, w tym po raz pierwszy 
w historii turnieju Primator Na-
chod z Czech.

~ Ania Lis
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O zwycięstwie po remisie 0:0 przesądziły dopiero rzuty karne. Je-
den zdobyła drużyna z Tarnowa Podgórnego, a trzy z Lusowa i 
to właśnie ona zdobyła puchar  9. halowego turnieju piłki noż-

nej, który odbył się 23 lutego w OSiR w Tarnowie Podgórnym.  Trzecie 
było Przeźmierowo, a miejsca 4-11 zajęły kolejno sołectwa: Baranowo, 
Kokoszczyn, Sierosław, Sady, Lusówko, Swadzim, Rumianek i Janko-
wice.

Tabela po 5. konkurencjach przedstawia się następująco:

LP SOŁECTWO KOP NORDIC 
WALKING BIEG KRĘGLE 

KLASYCZNE

PIŁKA 
NOŻNA 

HALOWA
SUMA

1 Baranowo 12 14 10 11 13 60
2 Batorowo 14 - - 10 - 24
3 Ceradz Kościelny - - -  - -
4 Chyby - - -  - -
5 Góra - - -  - -
6 Jankowice - - 12  6 18
7 Kokoszczyn - - 14 9 12 35
8 Lusowo - - 11 13 16 40
9 Lusówko 16 12 13 16 9 66
10 Przeźmierowo 15 13 15  14 57
11 Rumianek - - - 12 7 19
12 Sady 11 15 9 15 10 60
13 Sierosław - - -  11 11
14 Swadzim - - -  8 8
15 Wysogotowo - - -  - -
16 Tarnowo  

Podgórne
13 16 16 14 15 74

~ Ania Lis

Enoeda Cup dla dzieci i młodzieży odbył się 2 
marca w hali sportowej OSiR w Przeźmiero-
wie, a jego organizatorami był Klub Karate 

SAMURAJ Wielkopolska, OSiR Tarnowo Podgórne 
oraz Japan Karate Association  Polska. W zawodach 
wzięło udział ponad 120. zawodniczek i zawodników 
z 13. klubów karate z całej Polski. Celem zawodów 
było wyłonienie kadry narodowej na Mistrzostwa 
Europy JKA Karate Dzieci, Kadetów i Juniorów JKA 
2014, które odbędą się  24 i 25 maja w Pradze. W tur-
nieju reprezentanci KK Samuraj zdobyli jedenaście 
medali. Złoto w kata indywidualne: chłopców tre-
nujących od września 2013 (6-7 lat) zdobył Milano 
Drogosz, dziewcząt 7-8 lat Maja Jaskot, chłopców 
11-12 lat Armani Drogosz oraz dziewcząt 15-17 lat 
Kamila Bracikowska. Srebrno w kata indywidualne: 
dziewcząt 9-10 lat Hanka Weichert, dziewcząt 11-12 
lat Justyna Kołodziejczak, chłopców 7-8 lat Bartosz 
Szydłowski, a brąz w kata indywidualne: dziewcząt 
trenujących od września 2013 (12-15 lat) Weroni-
ka Łapa, dziewcząt 9-10 lat Julia Malec, dziewcząt 
11-12 lat Katarzyna Kasprzak. Zawodniczka zdoby-
ła również brązowy medal w kumie indywidualne 
w swojej kat. wiekowej. ~Ania Lis

Przed sołectwami kolejny 
turniej. Tym razem – Turbo 
Kozak Open, który odbę-

dzie się 12 kwietnia. o godz. 10.00 
(odprawa techniczna o 9.30) na 
boisku zewnętrznym w Przeźmie-
rowie (ul. Kościelna 46/48). Tur-
niej będzie składał się z ośmiu 

Karne zwycięstwoTurniej Karate

Open Turbo 
Kozak

konkurencji: sam na sam z bram-
karzem, karny w ciemno, rzuty 
wolne z 16, 20 i 25 m, rzuty roż-
ne, obij poprzeczkę, strzał z po-
łowy boiska na bramkę oraz gor-
szą nogą ponad głową (żonglerka 
piłką). Każde sołectwo musi skła-
dać się z czterech zawodników, 
a prawo startu mają osoby z rocz-
nika 1998 i starsi. Osoby niepeł-
noletnie muszą posiadać pisem-
ną zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów. Chęć udziału zgłasza-

ją sołtysi poszczególnych sołectw, 
osobiście w sekretariacie OSiR na 
ul. Nowej 15 w Tarnowie Podgór-
nym lub za pośrednictwem e-ma-
il: info@osir.pl. Zgłoszenia będę 
przyjmowane do 7 kwietnia. Każ-
de sołectwo może zgłosić tylko 
jedną drużynę. 

Regulamin wraz z kartą zgło-
szeń dostępny jest na stronie 
www.osir.pl w zakładce – do po-
brania – regulaminy.

~ Ania Lis 
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Wywiad z Piotrem Broń-
skim, trenerem Klubu 
Kolarskiego Tarnovia 

Tarnowo Podgórne.

Ania Lis: Pokuszę się o lekką 
generalizację i zadam pytanie 
z cyklu standardowych przed 
sezonem. Jakie macie cele? 
Piotr Broński: Oczywiście zdoby-
cie jak największej ilości medali 
Mistrzostw Polski na torze i na 
szosie, na  które jak co roku celu-
jemy z najwyższą formą.

Które będą priorytetowe? 
Na pewno szosowe Mistrzo-

stwa Polski i wyścig ze startu 
wspólnego oraz jazda indywidu-

Nowy sezon alna na czas. Na torze będziemy 
mieli bardzo mocną ekipę sprin-
terek: Dominikę Borkowską, Ja-
godę Garczarek, Julitę Jagodziń-
ską i „średniaków”: Wojciecha 
Sykałę, Borysa Korczyńskiego, 
Marcina Karbowego oraz Jakuba 
Hercoga.

Słyszałam o zmianach w skła-
dzie. Kto odszedł, a kto zade-
biutuje w barwach KK Tarno-
via w sezonie 2014? 

Karierę zakończyło dwóch za-
wodników w kategorii do 23 lat 
– Maciej Moczyński i Szymon 
Zygarłowski. Pierwszy z nich był 
czołowym polskim sprinterem 
(szóste miejsce na Mistrzostwach 
Świata w 2011w konkurencji 
sprintów – przyp. aut.), a Szymon 
ścigał się na szosie (tytuł drugie-
go Vice Mistrza Polski w druży-

nie juniorów 2013 - przyp. aut.). 
Do drużyny dołączyło czterech 
juniorów: bracia Dominik i Pa-
tryk Wewiór, Mikołaj Gutek oraz 
Szymon Korcz. Cała czwórka to 
zawodnicy o dużym potencjale 
sportowym.

Jakie jest Pana ogólne podej-
ście do treningu? 

W pracy z moimi podopiecz-
nymi na pierwszym miejscu sta-
wiam pełne zaangażowanie i zro-
zumienie.

Mówi się o nowym patronacie 
medialnym. Czy mógłby Pan 
zdradzić szczegóły? 

Musimy jeszcze troszkę pocze-
kać. Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że będzie to bardzo znane radio. 

Rozmawiała: A. Lis

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji go-
spodarczej w Wysogotowie w rejonie ulicy Wierzbowej, Olszy-
nowej i Sojowej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2012.647) 
oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz.U.2013.1235) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie w rejonie ulicy 
Wierzbowej, Olszynowej i Sojowej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 25.03.2014 r. do 25.04.2014 r., w godzi-
nach pracy urzędu, pokój 14.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 15.04.2014 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie 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 strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzi-
bie 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 
12.05.2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  mgr Tadeusz Czajka
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Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły się na łamach „Sąsiadki – 

Czytaj” 10 i 20 lat temu. Kto się rozpozna na zdjęciach? Kto się bawił na Balu Makulaturowym?  
~ Redakcja 
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Dyrektorowi Gimnazjum  
im. Integracji Europejskiej  
w Tarnowie Podgórnym  

HALINIE TOPOLEWSKIEJ  
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci  

MAMY 

składają  
Pracownicy i uczniowie

Naszej koleżance, 

HALINIE TOPOLEWSKIEJ 
Dyrektorowi Gimnazjum  

im. Integracji Europejskiej  
w Tarnowie Podgórnym  

składamy wyrazy szczerego 
współczucia z powodu śmierci  

MAMY 
Dyrektorzy  

szkół i przedszkoli publicznych 
z Gminy Tarnowo Podgórne

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, 
jest kresem mozołu wszelkiego
 Umberto Eco

Pani

Halinie Topolewskiej

Dyrektorowi Gimnazjum  
im. Integracji Europejskiej  
w Tarnowie Podgórnym

głębokie i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Mamy 

składają
Wójt Gminy Tadeusz Czajka  

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Leonhard wraz z Radnymi

Sołtysi 

DAM PRACĘ
• Zatrudnię fryzjerkę. tel. 725 169 391
• Poszukuję opiekunki do 2 letnie-
go dziecka z okolic Tarnowa Podgórne-
go, dorywczo, 2-3x w tygodniu w godz. 
przedpołudniowych. Nie wymagam do-
świadczenia, wiek nie gra roli. Proszę o 
kontakt telefoniczny: 608 30 70 73”
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E , przerzutu 
DE-CH-IT , praca w systemie 3/1 . Praca 
od zaraz , dobre warunki  . Kontakt : Rafał 
603 611 408  lub nevada-trans@wp.pl 
• Zatrudnię Panią do sprzątania w Chy-
bach 5 dni w tygodniu od 9-13.00. tel. 
505 08 38 18
• Murarza przyjmę, solidnego z doświad-
czeniem - 511-605-640
• Drukarnia w Przeźmierowie zatrudni 
drukarza. CV na adres: biuro@adamkie-
wicz.com
• Biuro Rachunkowe zatrudni księgową 
do lat 50 z doświadczeniem PKPR i VAT. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.Oferty :Biuro 
Ogłoszeń Poznańska 17 , 62-081 Prze-
żmierowo dla nr 777
• Kierowcę C+E przyjmę - 604 28 44 35
• Hotel Orange Przeźmierowo zatrudni 
recepcjonistkę na cały etet. Cv proszę 
składać na adres hotel@hotelorange.pl
• Szkoła językowa w Lusówku zatrud-
ni lektorów języka angielskiego. Tel. 605 
542 903

SZUKAM PRACY
• Uczciwa posprząta dom, mieszkanie, 
umyje okna, tel. 782 502 611.
• Opiekunka do dziecka w godz. popo-
łudniowo-wieczornych, nocnych oraz w 
weekendy podejmie pracę - 780 079 874
• Posprzątam ogród po zimie. Szukam 
pracy w ogrodnictwie, tel. 507 617 555.
• Mężczyzna, doświadczenie w handlu, 
prawo jazdy BC, angielski, kasa fiskalna, 
komputer - szuka pracy, 665 388 101

• Posprzątam dom, biuro, mieszkanie, tel. 
606 111 715
• Posprzątam teren, pomieszczenia 
i  ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy 
na gratowisko. Posiadam Żuka - 698 729 
869
• Wiosenne porządki. Umyję okna, po-
sprzątam dom, biuro. 508-34-07-65
• Podejmę pracę biurową lub w hurtowni 
(Baranowo , okolice) 603-84-77-78
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze zna-
jomością j. angielskiego i  rosyjskiego 
poszukuje pracy. Tylko poważne oferty - 
664 083 393
• Posprzątam dom, mieszkanie - 794 108 
133
• Młody, pracowity licealista poszuku-
je pracy - posprzątam garaże, obejścia, 
pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 
729 869
• Ogród uporządkuję, wykonam prace 
gospodarcze wokół zabudowań, tel. 886 
273 544

Wydawca:  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. 
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna 
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leon-
hard, Artur Szeląg.

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

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle 
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 12.03.2014 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

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,  
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Wizualizacja węzła w Sadach.

FIRMA
OGÓLNBUDOWLANA

z tradycjami

507 835 995

• tynki tadycyjne •
• prace murarskie •
• kostka brukowa •

MUROWANIE
budynków i ogrodzeń

Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
UKŁADANIE  KOSTKI

brukowej, granitowej
Posiadam referencje

tel. 608 270 421
Współpraca z �rmą BUD-MAR
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Od 2013 roku Fundacja „Otoczmy Troską Życie” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 
Wspierając Fundację promują Państwo nasze cele statutowe. Podstawowym celem Fundacji jest  
ochrona fenomenu życia – od poczęcia do naturalnej śmierci oraz stanie w obronie godności i praw 
każdej rodziny. Działalność Fundacji oparta jest na wartościach chrześcijańskich i nauce Ojca Świętego  
Jana Pawła II, który powiedział: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 
Dotyczy to szczególnie tych, którzy dużo dostali od życia.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013

oraz darowizn na rzecz Fundacji.                         KRS 0000381138
www.troska-zycie.pl                                                  KONTO  97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

FUNDACJA
BARBARY NOWAK

…z potrzeby serca

KARIERA W LIDL POLSKA

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:
•	zaangażowania, gotowości do aktywnej 

współpracy 
•	dyspozycyjności
•	mile widziane doświadczenie w handlu 

w branży spożywczej   

Oferujemy: 
•	stabilną, interesującą i odpowiedzialną pracę 
•	atrakcyjne wynagrodzenie 
•	podnoszenie kwalifikacji przez szkolenia
•	pracę w niepełnym wymiarze godzin  

(130 godzin)
•	bezpłatną, prywatną opiekę medyczną

E-mail na który należy przesyłać podania  
na stanowisko Pracownika Sklepu to:  
rekrutacja-PS.jankowice@lidl.pl

Prosimy również, żeby temat  
wiadomości zawierał  
„Imię_Nazwisko_Miejscowość”,  
np. „Jan_Kowalski_Tarnowo_Podgorne”.

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne
Pracownik Sklepu

Do swojego CV obowiązkowo dołącz klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).” Skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

RekRuterINEA
Poszukuje osób w Wysogotowie
na stanowiska w działach:

Call center, Telemarketing
Wymagania

Oferujemy

Wszystko to w młodym zespole i miłej atmosferze, w nowoczesnej siedzibie INEA Park w Wysogotowie.

   masz miły głos i swobodnie prowadzisz rozmowę telefoniczną
   mówisz „dzień dobry”, „proszę”, „do widzenia” i potrafisz elegancko zachować się w każdej sytuacji
   chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu kontaktów z innymi ludźmi

   umowę o pracę lub zlecenie
   zorganizowany dojazd pracowniczy
   pracę w atrakcyjnej i wciąż rozwijającej się branży telekomunikacyjnej
   atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa, stawki prowizyjne, premie)
   możliwość rozwoju wg ścieżki kariery
   bogaty pakiet świadczeń pracowniczych - usługi multimedialne INEA, prywatna opieka

     medyczna, karnet Multisport, dofinansowanie opieki w przedszkolach i żłobkach, 
     świadczenia socjalne

Podobno w INEA
kariera nabiera tempa
od jednego telefonu.

Aplikuj teraz!
Aplikuj na rekrutacja@inea.pl
po szczegóły zapraszamy na www.inea.pl

GEODETA
509 553 381

POŻYCZKA !

501 066 460

Przeźmierowo
ul. Dolina 62, od  9-tej

NIE MASZ CZASU, ZADZWOŃ

608 430 638

FRYZJERSTWO, TIPSY
PRZEDŁUŻANIE RZĘS

,,W zdrowym ciele, zdrowy duch’’
Zapraszamy!

Przedszkole Publiczne ,Czarodziejski Zamek ul. Leśna 62,Przeźmierowo
telefon: 605 90 36 44,  726-880-330

ZAJĘCIA
SENSORYCZNE
w profesjonalnie wyposażonej sali 
sensorycznej wyposażonej w panele 
dotykowe, termiczne i dźwiękowe, 
projektory, lampy plazmowe, światło-

wody oraz sprzęt podwieszany do stymulacji zmysłu równowagi. 
Zajęcia trwają 60 minut.

ZAJĘCIA TANECZNE połączenie technik tań-
ca nowoczesnego, towarzyskiego, jogi oraz zabaw ruchowych dla 
dzieci chcących rozwijać swoje pasje. Zajęcia trwają 60 minut.

AEROBIK 
Głównym założeniem jest kształtowanie ogólnej sprawności rucho-
wej i pięknej sylwetki :). Zajęcia trwają 60 minut, zapewniamy 
opiekę nad dzieckiem podczas zajęć.

Żłobek  „Tęcza”
zaprasza Dzieci w wieku do 3 lat 

do swoich oddziałów w Poznaniu (Smochowice), Przeźmierowie 
i Rokietnicy (od września tego roku)

Zapisy trwają -  zapraszamy do kontaktu: tel. 506 23 45 10, e-mail: biuro@teczadzieci.pl 
www.teczadzieci.pl, nasz pro� l na facebooku:  https://www.facebook.com/pages/Żłobek-Tęcza

Profesjonalna opieka, ciekawe zajęcia dodatkowe,  konkurencyjne ceny!

WIOSENNA
PROMOCJA

Zabieramy brudny
przywozimy czysty, suchy

CZYSZCZENIE WÓZKÓW
DZIECI¢CYCH 

690 670 999
Klos862@wp.pl

CZYSZCZENIE DYWANÓW
IMPREGNACJA GRATIS
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Profesjonalne doradztwo w zakresie upraw 
i stosowania środków ochrony roślin

chronimy rośliny

Oferta nasza skierowana jest dla:
• profesjonalnych upraw rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich
• firm zajmujących się opieką nad ogrodami i terenami zieleni
• amatorów i pasjonatów ogrodów, dbających o zdrowie 
   i dobrą kondycję rośliny

Sprzedaż:
• nawozy rolnicze, ogrodnicze, eko-nawozy, 
   mikroelementy
• środki do pielęgnacji i ochrony roślin
• nasiona rolnicze, ogrodnicze i poplony
• podłoża kwiatowe, warzywne, uniwersalne, 
   torf wysoki/niski
• sprzęt ogrodniczy: kosiarki, wertykulatory, 
   podkaszarki, odśnieżarki
• narzędzia ogrodnicze, agro/geo-włókniny, 
   węże i akcesoria

Fargo PW
Tarnowo Podgórne
ul. Wierzbowa 2a
tel. 61 8146 334
biuro@fargotarnowo.pl

www.fargotarnowo.pl

Dział Hobby 
- Katarzyna Spychała - tel. 694 446 724
kspychala@fargotarnowo.pl

Dział Profesjonalny 
- Monika Ciborowska - tel. 694 446 730
mciborowska@fargotarnowo.pl

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

tel. 509-393-714

Koszenie trawników
powyżej 500 m2

Nawożenie i wertykulacja trawników

tel. 608-667-685
Przeêmierowo ul. Ogrodowa 25

Sprzedam dom
1/2 bliêniaka

tel. 509-598-927

WYNAJM¢ MIESZKANIE
W CENTRUM TARNOWA

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI NA GABINETY

GS Samopomoc Chłopska, Tarnowo Podgórne
MULTICARA

SPRZEDAM
61 8146 361

r. 1988

GS Samopomoc Ch∏opska
w Tarnowie Podgórnym

ODDA W NAJEM SKLEPY W:
Kokoszczynie

i Tarnowie Podgórnym

61 8146 361, 61 8146 321

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

Organizujemy:
• wesela 
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

ul. Zachodnia 3, tel.605 320 413
e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl

Tarnowo
Podgórne

Sala na 100 osób
Sala Bankietowa „Strzelnica”

www.przyjecia-mizera.pl

CZARNA ZIEMIA
ciężarówka 16t - 200 zł

888 528 726

• koszenie trawy • wertykulacja •
• zakładanie i pielęgnacja ogrodów •

• opryski •

OGRODY

698 724 869

GEODETA 
UPRAWNIONY

Paweł Rozynek
604 19 20 08

ALTAMURAALTAMURAKAMIENIARSTWO
NAGROBKI GRANITOWE

ul. WSPÓLNA 55, BARANOWO, 61 814 19 39, 504 199 811, www.altamura.pl, altamura@skrzynka.pl

NAPRAWA POMNIKÓW GRANIT/LASTRIKO
LITERNICTWO

DEMONTA˚ / MONTA˚ DO POGRZEBU
UK¸ADANIE KOSTKI PRZY NAGROBKU

CZYSZCZENIE NAGROBKÓW

FONTANNY, ÂCIANY WODNE, KOMINKI, BLATY, PARAPETY, SCHODY
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  Firma Chętnie Pomogę 
        Prace ogrodowe 
    Naprawy i montaże 
          Złota rączka 
            Tel. 605 100 040 
           www.chetniepomoge.com.pl 
 

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

PRZEèMIEROWO
ul. RzemieÊlnicza 41
tel. (061) 814 29 74,
fax (061) 652 37 89
www.wist.poznan.pl

NOWOÂå -  ekskluzywne, bezo∏owiowe okna 5-komorowe
 pakiet 3 szybowy k = 0,6 DO
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promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

7 9 9  1 0  6 6  6 6
n d - c z w  1 2 -2 1   p t - s b  1 2 -2 2  isushipoint.pl

 isushipoint@gmail.com

Wichrowa 1a
60-449 Poznań
www.facebook.com/sushipointpoznan

Zadzwoń i zamów!

ROSYJSKI, ANGIELSKI
Z DOJAZDEM
664 083 393

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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PIANINO
nauka
gry
500 182 536

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

• Psychoterapia indywidualna •
• Terapia par •

• Konsultacje psychologiczne
i seksuologiczne •

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

ZIS-KAN sc

tel. 510 594 960
503 717 680
508 739 972

fax 61 814 55 90

Zakład instalacji Sanitarnych
Zakres usług:
- naprawa instalacji wody,
  gazu i kanalizacji
- czyszczenie kanalizacji
  mechanicznie (WUKO)
- przegląd kanalizacji
  kamerą TV
- wykonawstwo nowych
  instalacji

SKŁAD OPAŁU

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO

I KOMPANII WĘGLOWEJ
Sławomir Knapski

POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek
transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

OBNI˚KA CEN NAJLEPSZEGO POLSKIEGO W¢GLA
W MIESIÑCACH MARZEC-MAJ OD 50 DO 80 Z¸/T

KOPARKO-¸ADOWARKA
MINIKOPARKA
WYKOPY

605 689 884

US¸UGI

OKAZJA
Przeêmierowo

516 433 475

Działka 994 m2

z warsztatem 109 m2 uzbrojona
270.000 zł

US¸UGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO - BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
501-617-969 501 010 382

GEODEZJA
Andrzej Maciejewski

Geodeta uprawniony

Przedszkole
Tajemniczy Ogród 

tel. 696 434 293
Zapraszamy również do żłobka

„Tajemniczy Ogród”
Przeźmierowo 62-081,  ul. Krańcowa 109

 www.przedszkoletajemniczyogrod.pl
 www.zlobektajemniczyogrod.pl

O G R O D N I K 
-pielęgnacja  - projektowanie 
- zakładanie   - nawadnianie 

500 406 098 

 

 

USŁUGI BHP i PPOŻ.  
www.e-behapowcy.pl 

790-555-314 
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SKŁAD
W¢GLAW¢GLAW¢GLA

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

ZAPRASZAMY

W
YSOKA JA

KOŚĆ

NISKIE CENY

COSMETICS

515 528 609, 725 118 570 www.gkcosmetics.pl
Przeźmierowo, Leśna 19, pon - pt 9.00 - 18.00

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19
 

606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Pracownia renowacji mebli
• renowacja antyków • artystyczne malowanie mebli • skup/sprzedaż mebli •

• wyrób mebli stylizowanych • indywidualne projekty •
telefon: 604 617 886 mail: art.offici@gmail.com

P RO D U C E N T  M E B L I  
KU C H E N N YC H

SALON MEBLI KUCHENNYCH
PROMOCJA - 3 LATA GWARANCJI

www.brmmeble.pl
Góra,  u l .  Szamotulska 6c, 

62-080 Tarnowo Podgórne,  
te l . :  61 667-58-48

KOMPLEKSOWE US¸UGI
BRUKARSKIE

607 052 913
KOWALSTWO
ŚLUSARSTWO

www.kowalstwoart.pl
61 8 143 389

Zakrzewo, ul. Poznańska 9

www.facebook.com/klunkierownia

Zapraszamy
9.00 - 18.00

sob. 10.00 - 15.00
ul. Wierzbowa 9

62-080 Tarnowo Podg.
tel. 793 321 009

sklep@klunkierownia.pl

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia nas na
Festiwalu Prezentów w dniach 12-13 kwietnia 2014

w Hali Widowiskowo Sportowej Arena Poznań

Artykuły dekoracyjne dla domu i ogrodu
Warsztaty kreatywne w każdą środę godzina 17.00

Artykuły drewniane i media do decoupage
Przyjmujemy zamówienia na spersonalizowane prezenty

Dajemy drugie życie starym klunkrom

Usługi, wynajem:
• prace dekarsko-blacharskie
• pielęgnacja zieleni i ogrodnictwo
• prace konserwatorskie
•  ponadto odwodnienia 

i drenaże

PODNOÂNIK KOSZOWY
od 50 z∏/h

661 166 898

Złotniki
k. Poznania
ul. Zielona 26

61 811 52 82
537 007 001

PRODUCENT PROFESJONALNYCH 
SYSTEMÓW FILTRACYJNYCH 
DO OCZEK WODNYCH I STAWÓW

biuro@filtrystawowe.com
www.filtrystawowe.com

W ofercie: pompy, lampy UV, preparaty

WIOSENNE PROMOCJE
Kontakt: Lusowo, ul.Wierzbowa 42A

tel. 500-149-451
biuro@greendecor.pl
www.greendecor.pl

OGRODY
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW



44       / sąsiadka~czytaj / marzec 2014

 reklama

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Zawsze

dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
Sprzedaż ziemniaków sadzeniaków i nasion siewnych

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

GMINNA SPÓ¸DZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

INSTALACJE
WOD., KAN., GAZ., C.O.

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

MATKEX.PL
60-256 Poznań

ul. Chociszewskiego 43a
tel. 61 861 00 87; 61 865 10 50firma od 1996 roku

Salon, Serwis Rainbow
- nowe i u˝ywane,
skup, sprzeda˝, zamiana
stare na nowe
Filtry do wody
- uzdatnianie, zmi´kczanie,
odêelazianie wody

czynne w godz. 11.00 - 17.00

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

DZIAŁKI
KAZIMIERZ
SPRZEDAM od 30 zł

509 444 305

ODZIEŻ UŻYWANA
Zakrzewo, ul. Poznańska 9 (dawna droga na P-ń)

pon.-pt. 11.00 - 17.00
sob. 10.00 - 14.00

Perfekcyjne usługi 
sPrzątania!

Firm – biur – domów mieszkalnych
Prasowanie koszul - na teleFon 

z dowozem do Firm i domów
Posiadamy doświadczenie

15 lat w branży

tel. 788 95 95 57

OGRODNICTWO:
•  Zakładanie - renowacja ogrodów
•  Pielęgnajca drzew i krzewów
• Nawożenie - opryski
• Wertykulacja - areacja
•  Glebogryzarka - koszenie trawy
•  Automatyczne nawadnianie montaż - serwis

BRUKARSTWO:
•  Układanie kostki brukowej - granitowej
• Bramy - ogrodzenia
• Płoty - klinkier - granit
• Konstrukcje drewniane

USŁUGI

607 95 11 50

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

ELEKTRYK
515 712 236

USŁUGI

Cyklinowanie
malowanie parkietów

uk∏adanie parkietów, paneli

609 211 977

N AU K A  J A Z DY
Przeźmierowo, Poznań• elastycznie •

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21
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Architekt
arx.org.pl

601 726 802

Agencja

Ubezpieczenia:

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

tel. 661 590 360

Dojazd

do klienta

na telefon

Ochrona zni˝ek w OC i AC
Mieszkania i domy

   – 40%

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

Batorowo, ul. Stefana Batorego 46
tel. 507 013 325
WYSOKA JAKOÂå, 

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

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM

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
SZYBKO, FACHOWO I TANIO

serwis
naprawa

doradztwo
modernizacja
sieci i internet

komputer zastępczy
na czas naprawy

www.klinikastop.pl

519 400 006
Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań
podologia&fizjoterapia

• zakładamy klamry na wrastające paznokcie
• usuwamy odciski i modzele
• pomagamy osobom z dolegliwościami 
   stopy cukrzycowej
• wykonujemy pedicure leczniczy
• oferujemy pomoc fizjoterapeutyczną

PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA LECZENIA ZEZA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA LECZENIA ZEZA

SKÓRZEWO
ul.Poznaƒska 82B
(nowe bloki obok BIEDRONKI)

REJESTRACJA: 61 894 65 66
603 341 850
600 737 858

Przyjmuje pacjentów ubezpieczonych
w ramach NFZ oraz prywatnie

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13

SKUP SPRZĘTU
AUDIO I MUZYCZNEGO

782 785 462

Szereg nowoÊci, rewelacyjnie kwitnàcych pnàczy o szerokim
zastosowaniu do obsadzania i kompozycji wiszàcych.

Prowadzimy sprzeda˝ na miejscu.
mo˝liwoÊç obsadzania korytek.

Zygar∏owski, Lusowo, ul. Ogrodowa 16, tel. 61 814 69 67

OGRODNICTWO poleca:
              BRATKI - ró˝nokolorowe,
        PELARGONIA - szeroki wybór odmian i kolorów,
   SURFINIA - pi´knie rosnàca roÊlina balkonowa w 5 kolorach
FUKSJA - obficie i pi´knie kwitnàca do póênej jesieni.
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ROLETKI
MATERIAŁOWE

MOSKITIERY

139

BRAMY GARAŻOWE

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

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

PROMOCJA!

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. 61 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

Zapraszamy do nowego biura!  tel. 61 652 52 50
Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip., Przeêmierowo

WELTENWELTEN
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

Gabinet Psiej Urody

Zapraszamy również do Smochowic
ul. Kościerzyńska 9, tel. 796 127 287
Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznanwww.vadera.com.pl

Od marca w Tarnowie Podgórnym!
ul. Rokietnicka 9, tel. 732 929 532

UWAGA!
NOWY
SALON!

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis
tel. 508 610 256
oraz KÄRCHER

FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

ROLLETIC W DOMU
ZREDUKUJESZ WAGĘ

WYMODELUJESZ SYLWETKĘ
ZREDUKUJESZ CELLULIT I ROZSTĘPY

UJĘDRNISZ SKÓRĘ
WZMOCNISZ MIĘŚNIE
USUNIESZ TOKSYNY

ZREDUKUJESZ STRES
WYPOŻYCZ
ROLLETIC:

250 ZŁ
ZA 1 MIESIĄC

DOWÓZ SPRZĘTU
GRATIS!!!

TEL: 602 340 028
PORADY

DIETETYCZNE
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Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41
61 814 24 93
501 662 042

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie,
• remonty i prace wykoƒczeniowe w domu.

OGRODY:

www.modrzew-ogrody.pl
tel. 502 32 05 59

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo
poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
ZAPRASZAMY!

tel. 606 298 098

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
Starobruk classic, Holland - grub. 4 i 6 cm
koÊç, kraw´˝niki, Êcieki - grub. 6 cm

P
R
O
M
O
C
J
A

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo
www.ptbud.pl

508 33 22 20

od

64 z∏z materia∏em

Dorota Ernstmajer
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 061 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)

DJwesela, zabawy
18-tki

782 785 462

Wynajmę lokal na cele  
magazynowe o pow. 60 m2 

w Rumianku
505 93 40 93
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biur
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

PIT’y
ROZLICZENIA ROCZNE

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

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

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

504 136 906 797 250 019

- 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.

e-mail: elspec35@interia.pl

STOMATOLOGIA

SKANMA

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

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

A N G I E L S K I
•  Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego (General English)
•  Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego biznesowego (Business English)
•  Przygotowanie do egzaminów językowych
•  Tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych (w tym m. in. medyczne oraz techniczne)
•  Redakcja i korekta materiałów reklamowych oraz informacyjnych
•  Korekta prac licencjackich i magisterskich

Anna Warmuz
Mgr fi lologii angielskiej 
Doktor nauk humanistycznych 

Tel: 604 52 52 32
e-mail: anna.warmuz@op.pl

OGRODY
W I E L K O P O L S K I E

• PROJEKTOWANIE
• ZAKŁADANIE
• PIELĘGNACJA
• KOSZENIE
• INST.NAWADNIANIA

664 033 881
www.ogrody-w.pl

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

• ˝wir • ziemia ogrodowa •
• porzàdkowanie terenu - rozbiórki •

• wywóz gruzu i Êmieci •
• karczowanie • niwelacja • wykopy •

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka
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PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71 Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

061 814 27 12 

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

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

kom. 602 659 208

DOB-KAN
AWARIE 24h

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

CENY KONKURENCYJNE
665 949 178

PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

KOMUNIKACYJNE, 
MAJĄTKOWE I NA ŻYCIE

ROLNE

KREDYTOBIORCÓW

UBEZPIECZENIA

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148
tel. 506 428 890, agencja.jarant@gmail.com

Zapraszamy od pon. do pt. 10.00-17.00

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE
Nowe instalacje Remonty Przeróbki

Wystawiam Rachunki

601 780 274

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

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 550 TYS.,
ROZALIN-SZEREGOWIEC

DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,
GÓRA, KIEKRZ, ROZALIN, TARNOWO,

RUMIANEK, CERADZ
GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE, 

11,3 HA GRANOWO 
 

tel. 606 386 110

LOGOPEDA
TARNOWO PODGÓRNE

PROTEZY ZĘBOWE 
EKSPRESOWA NAPRAWA 

Pracownia Techniki Dentystycznej 
Kaźmierz tel. 535 900 848 

www.amadent.info 

TANIO
i SOLIDNIE

tel. 514 676 041

UKŁADANIE
BRUKOWEJ
KOSTKI
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ZBIJAMY CENY ZAWODOWO
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REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

Zapisy pod tel. 501 495 002 www.reha-clinic.pl
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