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Telefony alarmowe
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Pogotowie ratunkowe
Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie gazowe

992
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Pogotowie energetyczne

61 841 48 60

Komisariat Policji Tarnowo Podgórne
Komenda Miejska Policji (Poznań)

61 841 56 11

Straż Gminna Tarnowo Podgórne

61 814 79 86

Komenda Miejska Straży Pożarnej

61 821 53 00

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne

61 814 69 98

Przychodnia Lekarska SALUBER
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko

61 225 80 70

Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo

61 652 41 17

Komunikacja TPBUS

61 814 67 93

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Tarnowo Podgórne

61 814 64 30

Serwis wod-kan

507 024 054

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

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego

61 841 05 00

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

61 8180 831, 61 8180 840

Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska

61 818 08 34

Urząd Pocztowy Przeźmierowo,
ul. Modrzewiowa

887 853 689
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

887 852 831

Agencja Pocztowa
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51
801 333 444

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach

665 054 582

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie

61 814 69 52

Szanowni Państwo!

Pierwsze miesiące roku przyniosły zamieszanie, nie tylko pogodowe. Przede wszystkim zmienił się sposób doręczania decyzji podatkowych – na wyłącznie drogą pocztową. Co więcej,
otrzymują je wszyscy współwłaściciele nieruchomości. W tym
numerze zamieszczamy wyjaśnienie Wydziału Podatków Lokalnych – najważniejsze informacje to: 1) wystarczy, że jeden ze
współwłaścicieli zapłaci podatek, 2) zapłacić należy do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Zaniepokojone są także osoby korzystające z rehabilitacji
w ramach NFZ. Po tym jak przetarg wygrał Med-Lux i od tej
decyzji odwołał się Alidan, nadal nie wiadomo kto będzie świadczyć usługi od 1 kwietnia. Szczegóły na łamach gazety.
Całe szczęście z każdym dniem coraz bardziej wiosnę czuć
już w powietrzu, a z nią – mamy nadzieję – wstąpi w nas energia i większa chęć do wyjścia z domu. Zapraszam na spacery,
na koncerty, zawody – szereg propozycji pokazujemy w tym numerze „Sąsiadki – Czytaj”. Zapraszam do lektury!

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

Niedziele wolne od handlu

O

d marca 2018 r. zaczął obowiązywać zakaz handlu
w niedziele. Do końca roku zakupy będzie można zrobić, z wyjątkami, jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca – harmonogram przedstawiamy poniżej:
- 11, 18 marca,
- 12, 19 sierpnia,
- 1, 8, 15, 22 kwietnia,
- 9, 16 września,
- 13, 20 maja,
- 14, 21 października,
- 10, 17 czerwca,
- 11, 18 listopada,
- 8, 15, 22 lipca,
- 9 grudnia.

Czas na wiosenne porządki !
Twoja szafa pęka w szwach, masz dużo nienoszonych ubrań i
nie wiesz co z nimi zrobić? A może szukasz okazji i inspiracji
modowych na wiosnę?
Jeśli TAK, weź udział w kiermaszu!!!

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu: tel. 61 89 59 201

WYMIEŃ SIĘ
Pierwsze takie wydarzenie w Tarnowie Podgórnym

EKOLOGICZNIE

MODNIE

EKONOMICZNIE

08.04.2018 r. Sala GKS Tarnovia
23 Października 34, Tarnowo Podgórne

godz.11:00-15:00

Zasady:
Udział w imprezie jest bezpłatny
Maksymalna kwota sprzedaży sztuki odzieży 20zł

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00

Odzież do wymiany lub sprzedaży musi być czysta i w dobrym stanie

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

 511 204 130
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Ilość osób wystawiających jest ograniczona, kontakt telefoniczny

Tarnowska Szafiarka

~ pytanie do wójta

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

Czy mogę przenieść dziecko ze Szkoły Podstawowej nr 1 do nr 2?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Czy mogę przenieść córkę
czwartoklasistkę ze Szkoły
Podstawowej nr 1 do Szkoły nr 2
w Tarnowie Podgórnym?

N

a skutek reformy edukacji od 1 września 2017 r. w Tarnowie Podgórnym
mamy dwie szkoły podstawowe: nr 1 – im. Jana Pawła II oraz nr 2 – im. Integracji Europejskiej (powstała po przekształceniu dotychczasowego gimnazjum). W związku z tym zmieniły się obwody szkolne.
Z początkiem roku szkolnego z „jedynki” do „dwójki” przeszli wszyscy uczniowie
obecnych klas siódmych. Ponadto w „dwójce” w oddziale przedszkolnym i w pierwszej klasie rozpoczęły naukę dzieci mieszkające w obwodzie tej szkoły.
Po rozpoczęciu roku szkolnego grupa rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 1 wyraziła zainteresowanie przeniesieniem do Szkoły nr 2. Ta sprawa została poruszona na zebraniach szkolnych i we wskazanym terminie wpłynęło 100 deklaracji
o przeniesienie. Na tej podstawie, uwzględniając możliwość lokalowe szkoły i po
przeanalizowaniu wszystkich oświadczeń (deklaracji) ustalono, że w roku szkolnym
2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym zostaną utworzone
następujące oddziały:
- dwie klasy czwarte (dla uczniów obecnie uczęszczających do klas III w SP nr 1),
- jedna klasa piąta (dla uczniów obecnie uczęszczających do klas IV w SP nr 1),
- jedna klasa szósta (dla uczniów obecnie uczęszczających do klas V w SP nr 1),
- jedna klasa siódma (obecnie VI c w SP nr 1 ) – to klasa, w której złożono najwięcej deklaracji o przeniesienie.
Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 było złożenie przez rodziców / opiekunów wniosku (termin upłynął 5 marca). Zachęcamy jednak rodziców, którzy jeszcze się wahają, o jak najszybsze podjęcie decyzji, bo w klasach są
jeszcze miejsca. W zdecydowanej większości ta oferta jest skierowana do rodziców
dzieci klas młodszych (dla nich przystosowane sale znajdują się na parterze).
Dalszych informacji na ten temat udzielają dyrektorzy szkół.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Mieszkańcom
i Przedsiębiorcom Gminy Tarnowo Podgórne życzymy spokoju,
wiosennej radości, miłych spotkań w gronie rodziny i przy jaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Życzymy także, by ten czas był dla wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości i wzajemnego szacunku.
Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy
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~ aktualności
Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ul. Letniskowej

Ceradz Kościelny
Trwa budowa chodnika w ul. Więckowickiej
Trwa przygotowanie przetargu na budowę nawierzchni ul. Bocianiej.

Chyby
Trwa przygotowanie przetargu oraz procedowanie w
Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na
budowę na ul. Szkolnej – II etap

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

Jankowice
Przekazano do użytkowania Zespół Pałacowo-Parkowy
Trwa procedura przetargowa na budowę II etapu
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

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

Lusowo
Trwa przygotowanie przez Zarząd Dróg Powiatowych
ponownego przetargu na budowę ul. Wierzbowej
(Lusowo – Tarnowo Podgórne) – w drugim przetargu
również nie wpłynęła żadna oferta
Rozpoczęto I etap budowy chodnika w ul. Ogrodowej
Trwa przygotowanie przetargu na wykonanie kolejnego etapu budowy nawierzchni na ul. Przylesie

Lusówko
Trwa budowa ul. Morskiej
Trwa procedowanie w Starostwie Powiatowym
wniosku o pozwolenie na budowę oświetlenia Os.
Morskiego
Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej do Sierosławia
Trwa opracowanie dokumentacji na modernizację ul.
Otowskiej – I etap

Przeźmierowo
Trwa przebudowa Parku im. St. Kanikowskiego
Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzosowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
przebudowy szkoły podstawowej. Złożono wniosek o
pozwolenie na budowę.
Zatwierdzono koncepcję termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej
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Likwidacja wyrobów
zawierających azbest

M

ożna już składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z ich demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem.
Mieszkańcy naszej Gminy składają wnioski w naszym Urzędzie Gminy. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do nieruchomości (kserokopię aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej lub inny, na którym potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tych dokumentów). W przypadku wnioskodawców zajmujących się
produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy
wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz formularz informacyjny. Przypominamy
również o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa zgłoszenia przed realizacją prac związanych z demontażem azbestu.
Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2343/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego.
Termin składania wniosków mija 10 lipca 2018 r.
~ WIKOŚ

Chcesz zostać ławnikiem –
przeczytaj!

D

o końca marca mogą zgłaszać się kandydaci na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – trwają wybory uzupełniające na kadencję 2016 – 2019.
Potrzebnych jest 4 ławników do rozpatrywania spraw cywilnych I instancji
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl
~ARz

Wycieczka do Pragi

S

ołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zapraszają mieszkańców na wycieczkę do Pragi w dniach 23 – 27 czerwca. Informacji udziela i zapisy przyjmuje sołtys Piotr Owczarz tel. 603 601 933.
~ Sołtys TP

Rodzicu – czy zapisałeś
dziecko do I klasy?

P

rzypominamy o obowiązku zapisania dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
Zapisu należy dokonać w szkole, w której obwodzie mieszka dziecko. Zapraszamy rodzica / opiekuna do obwodowej szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Dziecko należy zapisać do 30 marca.
~ ARz

Wytnij – zachowaj!

J

eżeli znalazłeś psa lub kota po wypadku, to zadzwoń do naszej Straży Gminnej (61 8147 986) lub na Policję (61 8 414 860). Te służby skontaktują się z lekarzem weterynarii, który ma zawartą z naszą Gminą umowę na świadczenie
usług przez całą dobę. 
~ ARz

~ aktualności

Uczniowie i ich rodzice:

R

kto wybiera szkołę i jaką?

ada Powiatu Poznańskiego na
sesji, która odbyła się 28 lutego,
wyraziła zgodę na powierzenie
Gminie Tarnowo Podgórnego zadania
polegającego na założeniu i prowadzeniu szkół – branżowej szkoły I stopnia
oraz technikum. Organizacja i prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego należy do wyłącznej kompetencji Powiatu, dlatego skoro nasza Gmina chce
prowadzić Zespół Szkół Technicznych
samodzielnie, to musiała uzyskać zgodę
Powiatu. Teraz podpisanie stosownego
porozumienia wydaje się już tylko formalnością.
– Do tego zadania przygotowujemy
się bardzo skrupulatnie – przypomina
Wójt Tadeusz Czajka. – Po badaniach
ankietowych wśród przedsiębiorców teraz przyszedł czas na przebadanie oczekiwań uczniów i rodziców.
Dlatego od początku roku zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród młodzieży szkolnej z klas
VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, II i III liceum ogólnokształcącego. O opinie zostali poproszeni także
rodzice uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Łącznie
1 229 ankiet. Ponadto przeprowadzono
dwa wywiady w grupie 33 uczniów, indywidualne wywiady pogłębione z dyrektorami placówek oświatowych, doradcami zawodowymi, liderami działów
HR w przedsiębiorstwach oraz rodzicami podczas wywiadówek.
Wyniki zostały zaprezentowane
1 marca, na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Baranowie. Uczestniczyli w nim dyrektorzy gminnych szkół,
przedstawiciele rad rodziców, doradcy
zawodowi, pedagodzy i psychologowie
szkolni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w projekt tworzenia szkolnictwa
zawodowego w naszej Gminie. Gości
przywitał Wójt Tadeusz Czajka, który
poinformował o zgodzie Rady Powiatu Poznańskiego na utworzenie i samodzielne prowadzenie Zespołu Szkół
Technicznych.
Następnie szczegółowe wyniki badań
omówił dr Jan Ermanowicz z Pracowni
Badań Opinii Publicznej Społeczności
Lokalnej i Rynku. Pokazał, że w przypadku szkół podstawowych i gimnazjum

Pedagodzy i przedsiębiorcy dyskutowali o tym jak najlepiej docierać do uczniów
z ofertą szkoły
decyzje o wyborze szkoły podejmowane
są przede wszystkim w gronie rodzinnym – największy wpływ na nią mają
rodzice (86%), sami uczniowie (79%)
i inni członkowie rodzin (75%). Ponad
połowa z nich planuje kontynuować
naukę w liceum, jedna trzecia w technikum, a tylko 7,1 % w szkole branżowej I stopnia. Licealiści najczęściej

Ofertę Zespołu Szkół
trzeba jak najszybciej
przedstawić uczniom
i ich rodzicom...
podejmują decyzję w oparciu o własne
przemyślenia, ale też bardzo często radzą się rodziców. Chcą kontynuować
naukę przede wszystkim w szkołach
wyższych, co dziesiąty z nich bierze
pod uwagę szkołę policealną. Wśród
zawodów w ramach trzyletniej szkoły
branżowej I stopnia najwięcej wskazań
uzyskali drukarz i kierowca mechanik,
a w technikum – technik informatyk, logistyk i mechatronik.
Takie wyniki wskazują najważniejszych adresatów działań promujących
Zespół Szkół Zawodowych – to uczniowie i ich rodzice. Jednocześnie ofertę
przyszłej szkoły należy zacząć przedstawić jak najszybciej tak, by została

ona odpowiednio wcześnie zauważona
i przeanalizowana przez uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Ten watek podjęli obecni na sali przedsiębiorcy – Andrzej Kawa (Glutenex)
i Ryszard Balcerkiewicz (Noti), którzy
potwierdzając swoje wsparcie dla pomysłu rozwijania kształcenia zawodowego
w Gminie zwrócili uwagę na konieczność zaproponowania nowoczesnych
dróg komunikacji z uczniami. Wizyty
całych klas w zakładach pracy są często traktowane jedynie jako możliwość
„urwania się” ze szkoły, a nie jako faktyczne zainteresowanie się konkretnymi
zawodami. Z kolei Anna Łoszczyńska
(Fundacja Trifolium) przypomniała, że
młodzi ludzie nie tylko zwracają uwagę
na charakter pracy w danym zawodzie,
ale także na atmosferę i oferowane wartości pozapłacowe. Ten aspekt również
powinien być uwzględniony przy opracowywaniu strategii promocji szkoły.
O tym, że młodzież jest zainteresowania nowoczesną edukacja zawodową, mówił Piotr Stasiak, Wicedyrektor
ds. Centrum Kształcenia Praktycznego
w Zespole Szkół w Swarzędzu. Potwierdził, że w jego szkole do klas patronackich jest zawsze więcej chętnych niż
miejsc (nawet więcej niż do klas o profilu ogólnym).
Na zakończenie spotkania Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Baranowie Piotr
Burdajewicz przedstawił dobre praktyki
stosowane w jego placówce w ramach
szeroko rozumianego doradztwa zawo~ ARz
dowego. 
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~ aktualności
Trwa opracowanie dokumentacji na dokończenie budowy ul. Dolina (od ul. Łanowej do ul. Leśnej)
Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni ul. Leśnej (od ul. Rynkowej do istniejącej
nawierzchni z kostki w okolicy ul. Folwarcznej)

Praca Michaliny najlepsza!

Sady
Trwają prace związane z I etapem budowy ulic: Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa
Zakończono budowę chodnika w ul. Kobylnickiej
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim
Trwa przygotowanie przetargu na budowę ul. Ogrodowej
Złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę świetlicy

Sierosław
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)
Trwa opracowywanie dokumentacji na remont nawierzchni ul. Krętej
Trwa projektowanie rewitalizacji Pałacu

Tarnowo Podgórne
Trwa budowa szatni przy boiskach ul. Nowa.
Trwa procedowanie w Starostwie Powiatowym wniosku o pozwolenie na budowę ul. 27 Grudnia
Unieważniono przetarg na budowę wschodniej obwodnicy z uwagi na oferty znacznie przekraczające
środki budżetowe przeznaczone na ten cel.
Przystąpiono do opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbożowej i Rolnej

Wysogotowo
Trwa realizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Długiej
/ Wierzbowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla
przebudowy zachodniej części pasa drogowego ul.
Wierzbowej (na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)
Trwa przebudowa ulic Łąkowej i Stolarskiej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Pszennej

Pozostałe
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
Trwa budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych częściach gminy.
Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy kortów tenisowych w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym

Sprawdź, co się
dzieje w Twojej
miejscowości
6
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ozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych z terenu
naszej Gminy na temat ekologicznego transportu publicznego. Jury w składzie Justyna Krynicka z Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Waldemar Wereszczyński – TPBUS i Błażej Antoniak – Anton New Technology nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace. Trzy miejsca na podium zajęły
prace dzieci z Przedszkola „Pod Wesołą Chmurką”: I miejsce – praca Michaliny
Łosoś z Grupy „Sikorki”, II – Amelii Sekuterskiej z Grupy „Jaskółki”, a III – Szymona Bromber z Grupy „Bociany”. Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia
w dalszym rozwijaniu swoich pasji.
Komisja konkursowa miała pełnego ręce roboty, bo zgłoszeń nadeszło ponad 80.
– Jesteśmy pod wrażeniem poziomu prac i zdolności przedszkolaków – podkreślali członkowie jury. – Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali
swoich sił w konkursie, a przedszkolom za zaangażowanie i zachęcenie swoich wychowanków do udziału.
W konkursie uczestniczyły dzieci przedszkolne z przedszkoli i szkół podstawowych w Lusowie, Przeźmierowie oraz w Tarnowie Podgórnym (SP nr 1) „Leśne
Skrzaty” w Przeźmierowie, „Chatka Misia Uszatka” w Lusowie oraz „Na Zielonym
Wzgórzu” w Lusówku i „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym.
Rozdanie nagród i podziękowań nastąpi 29 marca. Zwycięska praca zostanie wykorzystana do przygotowania plakatu promującego kampanię zachęcającą mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne do wybierania ekologicznego transportu zbiorowego i rowerowego, jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie
Gminy. Ma podkreślać ekologiczne zalety integracji tych środków transportu i wpływać na zwiększenie świadomości ekologicznej.
Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
~ TCWP

~ odkodowany

ODKODUJEMY INNOWACJE
ODKODOWANY BIZNES
ODKODOWANY SAMORZĄD

V ogólnopolska konferencja
Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd
11 kwietnia 2018 r., Hotel 500, Tarnowo Podgórne
Wykład otwarcia: prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
Szczegóły: www.odkodowany.pl

Patronat medialny:
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kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbędzie się V ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd.
Gmina Tarnowo Podgórne organizuje ją
wspólnie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Tradycyjnie już,
podobnie jak w latach ubiegłych, udział
w niej wezmą samorządowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci gospodarczy
i przedstawiciele instytucji doradczych.
Tak zróżnicowany panel uczestników
gwarantuje możliwość prowadzenia interesujących i wartościowych dyskusji
oraz szerokiej wymiany doświadczeń
i wzajemnych inspiracji. W tym roku tematem przewodnim rozmów będą innowacje.
Konferencję otworzy wykład na temat „Innowacje – polityka, gospodarka, samorząd” wygłoszony przez prof.
UAM dr hab. Jacka Gulińskiego, chemika, wykładowcę akademickiego, publicystę, dyrektora Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego, prezesa
zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Następnie odbędą się
dwie debaty. Pierwsza na temat roli in-

teligentnego miasta, inteligentnej gminy
w aspekcie poprawy jakości życia mieszkańców, którą poprowadzi mgr inż. Bartosz Lewandowski. W trakcie drugiego
panelu dyskusyjnego uczestnicy pochylą się także nad kwestią kreowania inno-

W tym roku
samorządowcy
i przedsiębiorcy
porozmawiają
o innowacjach
wacyjnych usług i produktów (metodą
Design Thinking). Drugi panel dyskusyjny poprowadzi mgr Adam Olszewski. Warto w tym miejscu wyjaśnić co

to jest właściwie Design Thinking? To
metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o zrozumienie
problemów oraz potrzeb użytkowników.
W tym aspekcie przedsiębiorca koncentruje się na zrozumieniu uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb
potencjalnego użytkownika/odbiorcy
produktu. W efekcie powstają rozwiązania, które są pożądane przez użytkowników.
Obydwie debaty zostaną poprzedzone prezentacją zagadnienia, a zwieńczeniem prowadzonych dyskusji będą
warsztaty poświęcone tematycznie powyższym tematom.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową dedykowaną konferencji:
www.odkodowany.pl. Znajdą tam Państwo niezbędne informacje dotyczące
wydarzenia. Istnienie możliwość rezerwacji miejsca poprzez elektroniczny
formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie. Koszt udziału w konferencji
to 100 zł brutto.
~ Dagmara Orlik TCWP
marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |
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~ podatki

Wydział Podatków Lokalnych informuje

15

marca mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za rok 2018. Należny podatek można wpłacać
u sołtysa miejscowości, w której położona jest dana nieruchomość lub na konto wskazane w decyzji wymiarowej. Uwaga: decyzje wymiarowe za rok 2018 zawierają nowy numer
wirtualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty należnego podatku.
W roku 2018 decyzje wymiarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, otrzymają wszyscy współwłaściciele
nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku współwłasności
nieruchomości męża i żony, zarówno mąż jak i żona otrzymają decyzje na taką samą kwotę, lecz z innym numerem
rachunku bankowego (inna końcówka , np. 01, 02). Jeżeli
jest większa liczba współwłaścicieli nieruchomości, to rachunek bankowy może mieć końcówkę 01, 02, 03, 04, itd.
W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, aby zapłaty należnego podatku dokonywał jeden ze współwłaścicieli.
Jeżeli podatek zostanie uregulowany przez wszystkich zobowiązanych, to na koncie powstanie nadpłata.
Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING
Bank Śląski, która jest czynna w siedzibie Urzędu Gminy (bud.
C) w poniedziałek w godz. 11.00 – 16.00, wtorek – czwartek
11.00 – 15.00, w piątek 11.00 – 14.00. Za tę czynność nie jest
pobierana prowizja.
Wszczęcie postępowania podatkowego i płatność podatków
Podobnie, jak w roku 2017 nie wszczyna się postępowania,
a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Na dzień 1
stycznia 2018 r. to kwota w wysokości 7,80 zł. Oznacza to, że
podatnicy, których kwota zobowiązania byłaby niższa niż 7,80
zł, nie będą mieli wymierzonego podatku, a tym samym nie
będzie na nich spoczywał obowiązek zapłaty podatku.
Przypominamy, że w przypadku, gdy kwota podatku nie
przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca br. lub w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji wymiarowej,

Gdy wysokość zobowiązania podatkowego będzie wyższa
niż 100 zł, podatek będzie płatny w czterech ratach ustawowych, tj. do 15 marca lub w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wymiarowej, do 15 maja, do 15 września i do
15 listopada.
Nieuregulowany w terminie podatek staje się zaległością
podatkową. Poza kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł
do zapłaty pozostają odsetki, które w skali roku wynoszą od
dnia 22.02.2016 r. 8,00%.
O wszelkich zmianach zachodzących u podatnika (zmiana
adresu zamieszkania, adresu zameldowania) czy w podstawach opodatkowania należy zawiadomić organ podatkowy
w terminie 14 dni od ich zajścia.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Osoby, które nie złożyły stosownej Deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne i nie opłacały należnej opłaty w roku 2017, są
zobowiązane do złożenia stosownej deklaracji i uregulowania
opłaty, tak jak za odpady niesegregowane – zgodnie z uchwałą
Rady Gminy opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny wynosi 20 zł od osoby (gdy w sposób selektywny – 10 zł od osoby).
W styczniu 2018 r. zostały wysłane zawiadomienia o nowym wirtualnym rachunku bankowym, na który należy bez
wezwania wpłacać należną opłatę.
W przypadku dokonania wpłaty za podatki lokalne na poprzednie wirtualne rachunki bankowe na rzecz Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne środki zostaną zaksięgowane na właściwych zobowiązaniach. Uwaga: nie dotyczy to opłat za
gospodarowanie odpadami, które zostały przekazane na konta w Związku SELEKT – od ponad roku to nie SELEKT,
a Gmina odpowiada za gospodarkę odpadami, trzeba było złożyć nową deklarację, a na początku tego roku Urząd rozsyłał
nowe numeru kont. W tym przypadku należy wystąpić do SELEKT-u o zwrot nadpłaty i uregulować zaległości na aktualnym koncie wskazanym przez nasz Urząd.
Wszelkich informacji oraz wyjaśnień udzielają pracownicy
Wydziału Podatków Lokalnych w bud. C Urzędu Gminy przy
ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym (tel. do Wydziału
Obsługi Klienta – 61 8959 200).
~ A.Wiśniewska

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego
Poznań – Jeżyce

• eksperci podatkowi od rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
• możliwość złożenia na miejscu PIT przez Internet
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, pok. 21, 21 marca (środa), 9.00 – 15.00
8
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Najlepsze motoFANki są z Tarnowa!

S

obota, 3 marca, rano. Za oknem
mróz, ale jest pogodnie. Auto zatankowane, telefony naładowane,
jesteśmy gotowe!
Przed 11.00 dojeżdżamy do świetlicy w Baranowie, gdzie jest baza rajdu
Motofanki 2018. Parking powoli się zapełnia. Niektóre auta są pięknie przystrojone. Wchodzimy do środka. Temat
przewodni rajdu to powrót do szkoły, dlatego na drzwiach wita nas napis
„Szkoła (nie do końca) podstawowa nr
7 im. Wielkiego Wodza Kichającego
w Gaźnik”. Zamiast standardowych papierów rajdowych odbieramy „Dzienniczek Ucznia”. „Dyrektor Szkoły” Marcin rozpoczyna lekcję wychowawczą.
Przedstawia zacne grono pedagogiczne,
a potem omawia zagadnienia technicznych rajdu. W południe ustawiamy się
na linii startu. Po krótkim oczekiwaniu
pada komenda: START.
Zajęcia rozpoczęłyśmy od lekcji muzyki. Z krótkiego testu dowiadujemy
się, że w pierwszej kolejności jedziemy
kratki od 15 do 26. Po przejechaniu zawiłej trasy pierwszej lekcji dojeżdżamy
na parking w Przeźmierowie – tu czeka
nas kolejny test, z matematyki. Ocierając łzy ze śmiechu ruszamy na kolejny
odcinek trasy. Po zakończeniu wszyst-

kich lekcji dojeżdżamy do mety pierwszego etapu. Chwilami było ciężko, ale
dałyśmy radę.
Od zacnego grona pedagogicznego
dowiadujemy się, że to jeszcze nie czas
na odpoczynek. Mamy do wykonania
jeszcze 3 próby zabawowe. Pierwsza
sprawdza umiejętności manualne – trzeba przełożyć cukierki przy użyciu chińskich pałeczek. Nasz pierwszy pilot,
Zuzka, okazuje się świetna w tej konkurencji. Pozostałe dwie próby przyszłyśmy bez większych trudności.
W drugim etapie rajdu jest prościej,
bo nie ma testów. Trasa prowadzi brzegiem jeziora w Baranowie, przez Napachanie do Tarnowa Podgórnego. Nagle
Zuzia rzuca hasło: uwaga! zadanie: Pod
którym numerem mieszka jeleń? Pełna
koncentracja, szukamy zwierza, ciekawe co oni znowu wymyślili? Jest mamy
go... zwierz okazuje się figurką ogrodową. Trasa z Tarnowa Podgórnego prowadzi nas nad jezioro w Lusowie. Stajemy
przed kolejnym zadaniem: próba samochodowa. Tym razem ekipa rajdowa wymyśliła nam nie lada wyzwanie. Musimy
dojechać jak najbliżej do ściany z kartonów. Niby proste zadanie, a jednak...
mam zasłonięte oczy, a wskazówki jak
daleko do ściany podaje mi pilot. Udaje

nam się uzyskać całkiem dobry wynik –
14 cm. W końcu docieramy do mety. Oddajemy kartę drogową Panu Higieniście
i czekamy na wyniki. Aby umilić nam ten
nerwowy czas oczekiwania, Pan Dyrektor wraz z Nauczycielem Muzyki organizują nam konkurs „Jaka to melodia”.
…i nadszedł ten moment! Uroczyste ogłoszenie wyników 7. edycji rajdu
Motofanki! Marcin wyczytuje pierwsze miejsce: załoga nr 2 w składzie:
Agnieszka Dąbkiewicz, Zuzia Dąbkiewicz i Weronika Zgoła z Tarnowa Podgórnego. To my!!!
Jest to dla nas wielkie zaskoczenie
i wielka radość! Odbieramy puchary
i nagrodę przechodnią: statuetkę Wielkiego Wodza Kichającego w Gaźnik,
który przez najbliższy rok będzie stał
w naszym domu.
~ Załoga nr 2

Współwłasność a doręczenie decyzji wymiarowej

W

roku 2018 wszyscy współwłaściciele nieruchomości
otrzymają decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego oraz
łącznego zobowiązania pieniężnego. Takie rozwiązanie jest zastosowane po raz
pierwszy, więc budzi liczne pytania i wątpliwości zwłaszcza w przypadku, gdy
nieruchomość jest należy do współmałżonków – każdy z nich bowiem otrzyma
odrębną decyzję (a na nich różne konta!).
Wyjaśniamy zatem: zgodnie z art.
3 ust 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, obowiązek podatkowy od
nieruchomości ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach (współwłaścicielami mogą być również małżonkowie). W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje
na podstawie decyzji ustalającej zobowiązanie, którą wydaje – w przypadku gminy wiejskiej – wójt. W związ-

ku z powyższym, gdy nieruchomość
jest przedmiotem współwłasności, to
decyzje o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom,
każdemu odrębnie. W sytuacji, gdy
współwłaścicielami są małżonkowie,
decyzje muszą być doręczone każdemu z małżonków osobno (nie wystarczyłoby wymienienie w decyzji obojga
małżonków!). W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się
tak, jak innych współwłaścicieli. Doręczenie tylko jednemu z małżonków
jest niezgodne z przepisami zawartymi
w ordynacji podatkowej – skutkowałoby to tym, iż małżonek (lub inny współwłaściciel), który nie otrzymał decyzji
wymiarowej, nie byłby zobowiązany do
zapłacenia podatku i nie byłoby możliwe egzekwowanie od niego należności.
Decyzje muszą być wysyłane do każdego ze współwłaścicieli również dlatego, iż solidarną odpowiedzialność za

zobowiązania podatkowe ponoszą ci
podatnicy, którym doręczono decyzje.
Doręczenie decyzji tylko jednemu ze
współwłaścicieli (jednemu ze współmałżonków) powoduje, że tylko na nim
będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe. A w przypadku niezapłacenia przez
jednego ze współwłaścicieli (współmałżonków) nie będzie można wymagać
i egzekwować zapłaty podatku od pozostałych (od drugiego współmałżonka)
aż do momentu doręczenia stosownej
decyzji wymiarowej.
Trzeba też pamiętać, że skoro wierzyciel – Gmina Tarnowo Podgórne – może
żądać uiszczenia należnego podatku od
wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, to zapłata w całości podatku
przez jednego ze współwłaścicieli (patrz:
jednego z małżonków) powoduje, że pozostali współwłaściciele nie są już zobowiązani do jego uiszczenia.
~ Aleksandra Wiśniewska
marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Na wszelki wypadek

R

ada Powiatu Poznańskiego ustaliła godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Poznańskiego. Poniżej
prezentujemy rozkład godzin pracy aptek na terenie naszej Gminy.

Lp. Nazwa apteki, adres
1
Apteka Tarnowska
ul. Poznańska 82B, Tarnowo Podgórne
2
Apteka „Prima”
ul. 23 Października 59a, Tarnowo Podgórne
3
Apteka „Nasza”
ul Ogrodowa 14, Przeźmierowo
4
Apteka „Stokrotka”
ul. Rynkowa 63, Przeźmierowo
5
Apteka „Stokrotka II”
ul. Rynkowa 105, Przeźmierowo
6
Apteka „Witamina”
ul. Pocztowa 1 , Tarnowo Podgórne
7
Apteka „W Lusówku”
ul. Albatrosa 2, Lusówko
8
Apteka „Morska”
ul. Tarnowska 33D, Lusówko
9
Apteka ogólnodostępna
ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo
10 Apteka „Apteka Pomocna”
ul. Szamotulska 26J, Baranowo
11 Apteka „Pod Orłem”
ul. Sportowa 1, Tarnowo Podgórne
12 Apteka „Sagittarius”
ul. Św. Antoniego 2, Swadzim
13 Apteka „Rosa”
ul. 23 Października 32, Tarnowo Podgórne
14 Punkt apteczny
ul. Przemysława 79/210, Baranowo
15 Punkt apteczny
„Apteka 36,6oC”, ul. Kobylnicka 2a, Sady
16 Punkt apteczny
„Św. Jakuba”, ul. Poznańska 6, Lusowo

tel.
pn. - pt.
61 816 45 77 8.00-19.00

sobota
8.00-14.00

61 814 60 81 8.00-20.00

8.00-14.00

61 639 17 86 8.00-20.00

9.00-13.00

61 818 27 56 8.00-20.00

8.00-15.00

61 652 38 93 8.00-20.00

8.00-15.00

61 812 18 63 8.00-20.00

8.00-16.00

61 415 26 62 8.00-19.00

8.00-13.00

61 448 54 63 8.00-20.00

8.30-15.00

61 652 41 74 8.00-20.00

9.00-14.00

61 222 79 79 8.00-20.00

9.00-18.00

niedziela

10.00-13.00

61 814 64 05 9.00-18.00
61 663 80 82 9.00-21.00

9.00-21.00

9.30-20.00

61 610 97 08 7.30-21.00

8.00-16.00

10.00-16.00

61 652 71 46 9.00-17.00

9.00-13.00

61 222 40 71 8.00-20.00

9.00-15.00

61 814 73 18 8.00-19.00

8.00-14.00

8.00-12.00

Natomiast dostępność do świadczeń farmaceutycznych w aptekach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w porze nocnej odbywa się w godz. 22.00-7.30, a w święta i dni wolne od pracy w godz. 14.00-18.00.
Apteka Tarnowska, ul. Poznańska
82B, Tarnowo Podgórne
w porze nocnej
30.04.2018 - 06.05.2018
09.07.2018 - 15.07.2018
17.09.2018 - 23.09.2018
26.11.2018 - 02.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
11.11.2018
Apteka „Prima”, ul. 23 Października 59a, Tarnowo Podgórne
w porze nocnej
26.02.2018 - 04.03.2018
07.05.2018 - 13.05.2018
16.07.2018 - 22.07.2018
24.09.2018 - 30.09.2018
03.12.2018 - 09.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
25.12.2018
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Apteka „Nasza” ul Ogrodowa 14,
Przeźmierowo
w porze nocnej
05.03.2018 - 11.03.2018
14.05.2018 - 20.05.2018
23.07.2018 - 29.07.2018
01.10.2018 - 07.10.2018
10.12.2018 - 16.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
01.04.2018; 26.12.2018
Apteka „Stokrotka” ul. Rynkowa
63, Przeźmierowo
w porze nocnej
12.03.2018 - 18.03.2018
21.05.2018 - 27.05.2018
30.07.2018 - 05.08.2018
08.10.2018 - 14.10.2018
17.12.2018 - 23.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
02.04.2018

Apteka „Stokrotka II” ul. Rynkowa
105, Przeźmierowo
w porze nocnej
19.03.2018 - 25.03.2018
28.05.2018 - 03.06.2018
06.08.2018 - 12.08.2018
15.10.2018 - 21.10.2018
24.12.2018 - 30.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
01.05.2018
Apteka „Witamina”, ul. Pocztowa
1, Tarnowo Podgórne
w porze nocnej
26.03.2018 - 01.04.2018
04.06.2018 - 10.06.2018
13.08.2018 - 19.08.2018
22.10.2018 - 28.10.2018
31.12.2018
w święta i dni wolne od pracy
03.05.2018

~ aktualności
Apteka „W Lusówku”, ul. Albatrosa 2, Lusówko
w porze nocnej
02.04.2018 - 08.04.2018
11.06.2018 - 17.06.2018
20.08.2018 - 26.08.2018
29.10.2018 - 04.11.2018
w święta i dni wolne od pracy
20.05.2018
Apteka „Morska”, ul. Tarnowska
33D, Lusówko
w porze nocnej
09.04.2018 - 15.04.2018

18.06.2018 - 24.06.2018
27.08.2018 - 02.09.2018
05.11.2018 - 11.11.2018
w święta i dni wolne od pracy
31.05.2018
Apteka ogólnodostępna, ul. Rynkowa 75C, Przeźmierowo
w porze nocnej
16.04.2018 - 22.04.2018
25.06.2018 - 01.07.2018
03.09.2018 - 09.09.2018
12.11.2018 - 18.11.2018

w święta i dni wolne od pracy
15.08.2018
Apteka „Apteka Pomocna” ul. Szamotulska 26J, lok. G10, G11, Baranowo
w porze nocnej
23.04.2018 - 29.04.2018
02.07.2018 - 08.07.2018
10.09.2018 - 16.09.2018
19.11.2018 - 25.11.2018
w święta i dni wolne od pracy
01.11.2018

Gdzie rehabilitacja na NFZ?

N

a początku tego roku zakończył się konkurs na prowadzenie rehabilitacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia. Był to przetarg publiczny,
organizowany przez NFZ, w którym złożone oferty zostały ocenione poprzez przyznanie punktów według wcześniej
określonych kryteriów. Co ważne, zgodnie z założeniami NFZ
w danej Gminie konkurs mogła wygrać tylko jedna placówka
– ta, której oferta otrzyma najwięcej punktów.
Z naszej Gminy do konkursu przystąpiły dwie firmy: dotychczas realizujący te usługi ALIDAN z Tarnowa Podgórnego i (startujący po raz pierwszy) MED-LUX z Przeźmierowa.
Centrum Rehabilitacji przy Z.P.C. Glutenex w Sadach zakończyło działalność w końcu 2017 r. i nie starowało w konkursie.
Najwięcej punktów otrzymała oferta MED-LUX i ta placówka od 1 kwietnia 2018 powinna zacząć świadczyć usługi
rehabilitacyjne w ramach kontraktu NFZ (do tego czas, tj. do
końca marca usługi świadczy ALIDAN).
Od takiego rozstrzygnięcia odwołała się firma ALIDAN, dołączając listy poparcia ze strony dotychczasowych pacjentów,
organizacji oraz firm. Jednocześnie Wójt zaapelował do NFZ
o rozpatrzenie możliwości zawarcia dodatkowego kontrak-

tu z ALIDAN, motywując to jeszcze lepszą dostępnością do
usług dla mieszkańców Gminy.
W efekcie złożonego odwołania NFZ wstrzymał podpisanie
umowy z MED-LUX i analizuje jeszcze raz złożone oferty.
– Sytuacja jest trudna, bo czas płynie, a zaniepokojeni mieszkańcy nie wiedzą, który podmiot będzie realizować
świadczenia rehabilitacyjne w ramach kontraktu po 1 kwietnia 2018 r. – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Monitorujemy tę
sprawę, jednak ostateczna decyzja należy wyłącznie do NFZ.
Jak czytamy w informacji przekazanej przez MED-LUX:
jeżeli NFZ utrzyma w mocy swoją decyzję i Med-Lux będzie
świadczył usługi w ramach NFZ, to przepisy jasno określają
postępowanie w takiej sytuacji: pierwszeństwo mają pacjenci,
którzy już byli zapisani w Sadach lub Tarnowie Podgórnym.
Tacy pacjenci powinni zabrać swoje skierowanie wraz z pisemną, bezpłatną informacją o terminie, na który się zapisali.
Z uwzględnieniem tego terminu będą przyjęci w nowej placówce. W tych wypadkach nie obowiązuje 30-dniowy termin
ważności skierowania. Pozostali pacjenci mogliby się zapisywać od 1 kwietnia, także on-line.
~ ARz

Umowa na nowe autobusy podpisana

W

ójt Tadeusz Czajka w obecności Prezesa TPBUS
Waldemara Wereszczyńskiego podpisał umowę na
dostawę czterech niskopodłogowych autobusów
marki MAN Lion’s City A37. Dostawcą będzie firma Man
Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy. Podpisanie umowy miało miejsce 9 lutego w Urzędzie Gminy.
Wartość tej umowy to 4 270 560 zł brutto (85 % kwoty netto
Gmina uzyska w ramach unijnego dofinansowania – z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
– 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dostawa do 31 grudnia 2018 r.
Podpisanie umowy to element realizacji projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową
i zakup taboru autobusowego”.
~ ARz
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Z prac Rady Gminy
Sesja z 23 stycznia

57

sesja Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
odbyła się 27 lutego
2018 r. Na decyzję organu stanowiącego oczekiwało 17 projektów uchwał.
Rozpoczęliśmy jak zwykle od
modyfikacji planu obowiązującego od dwóch miesięcy budżetu
Gminy na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oba
dokumenty dostosowano do faktycznego przebiegu zjawisk finansowych.
Kolejnym punktem porządku
obrad było przyjęcie uchwały
o pomocy finansowej dla Mia-

Miejscowe plany
zagospodarowania
dla Tarnowa
i Przeźmierowa

sta i Gminy Murowana Goślina.
W związku z wybuchem gazociągu i koniecznością uzupełnienia infrastruktury, która doznała
znacznego uszczerbku w wyniku
tego tragicznego zdarzenia, zdecydowano się pomóc finansowo
temu wielkopolskiemu samorządowi (w kwocie 30 tys. zł).
To kolejny przejaw wrażliwości jaką nasza gminna wspólnota
przejawia na nieszczęście, jakie
zdarza się innym.
12
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Spośród projektów uchwał
z zakresu zagospodarowania
przestrzennego najważniejszymi były te dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Tarnowie Podgórnym część
zachodnia oraz przystąpienia do
opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Przeźmierowie. Podjęcie pierwszej
z wymienionych uchwał ukończyło trwającą już wiele lat procedurę legislacyjną dotyczącą tego terenu, druga natomiast
związana jest z planowanym powiększeniem cmentarza, wyznaczeniem strefy ochronnej oraz
miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Modrzewiowej w Przeźmierowie. W dalszej kolejności Rada
Gminy zaaprobowała zmianę
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Wysogotowie
dla działki nr 41/22, uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Sadach
w rejonie ul. Jeżynowej i kolejny
w tej miejscowości dotyczący terenu przy drodze krajowej nr 92
oraz ul. Lusowskiej. Podjęto też
decyzję o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w Jankowicach mniej więcej między granicą terenu wykorzystywanego
przez firmę Lidl oraz ul. Admiralską.
Kilka następnych uchwał dotyczyło udzielenia zezwoleń na
zawarcie tych kolejnych umów
najmu i dzierżaw, które leżą
w kompetencji Rady Gminy.
Zezwolono też na ustanowienie
służebności gruntowej dla jednej
z działek położonych w Wysogotowie. Kolejna decyzja Rady
Gminy dotyczyła wyrażenia zgo-

dy na oddanie w trwały zarząd
i wyposażenia w majątek trwały jednostki budżetowej „Pałac
Jankowice”.
Ostatni z projektów uchylał naszą wcześniejszą uchwałę w sprawie pomocy finansowej, jakiej chcieliśmy udzielić
na wniosek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na
zakup sprzętu usprawniającego
przewóz dzieci przez tę służbę.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie wyraził zgody
na przyjęcie materialnej formy
tego rodzaju pomocy, a jedynie
na pomoc organizacyjną. W wyniku tej decyzji należało przedmiotową uchwałę uchylić.
Jak zwykle sporą dyskusję
wywołał punkt dotyczący sprawozdania z prac Wójta z okresu między kolejnymi sesjami
Rady Gminy. Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski również zajęły całkiem sporą
część czasu, w jakim przebiegły
obrady opisywanej sesji. Nagranie z recenzowanej sesji jest już
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (www.bip.
tarnowo-podgorne.pl). Można je
przesłuchać, by poznać wszystkie szczegóły przebiegu obrad.
Kolejna sesja Rady Gminy
odbędzie się 27 marca 2018 r.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie na nią zapraszam.

~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

~ aktualności

R

znaczonych stacjach drogi krzyżowej, gdzie czytają specjalnie
dla nich przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń mobilnych. Wędrówka kończy się zazwyczaj
rano dotarciem do punktu docelowego.
Pomysł na EDK zrodził się w roku 2009 w środowisku duszpasterstwa akademickiego prowadzonego w Krakowie przez
ks. Jacka Stryczka. Był odpowiedzią na poszukiwanie dróg
pobożności na miarę XXI wieku i sposobem na połączenie
Ewangelii i nowoczesności przez ludzi, którzy chcą łączyć życie religijne z rodzinnym i biznesowym.
Zapisy na EDK 2018 na www.edk.org.pl.
~ Wojciech, Andrzej, Lesław

usza tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Nawet 100 tys. pątników w 20 krajach weźmie w
niej udział w tym roku – w milczeniu i samotności każdy z nich przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40
do 133 km. Większość wyruszy w drogę 23 marca.
W tym roku już dwie trasy będą przebiegać przez teren naszej Gminy: Pniewy – Lusowo i Tarnowo Podgórne – Wronki. Jedna z tras EDK to Tarnowo Podgórne (parafia Wszystkich Świętych) – Wronki (parafia Św. Katarzyny). Rozpocznie
się mszą św. o 18.30, podczas której ksiądz prezbiter Adam
Prozorowski udzieli specjalnego błogosławieństwa i wygłosi
homilię. Celem jest kościół pw. św. Katarzyny we Wronkach.
Druga wyruszy z Pniew do Lusowa, do parafii św. Jadwigi
Śląskiej i Jakuba Apostoła.
Podczas drogi krzyżowej obowiązuje zasada skupienia i milczenia. Pątnicy idą samotnie lub w niewielkich grupach. Mają
ze sobą aplikację z opisem trasy i śladem GPS, ale z orientacją w terenie muszą sobie radzić sami, sami też troszczą się
o swoje bezpieczeństwo. Po drodze zatrzymują się przy wy-

Balik w Baranowie

L

uty rozpoczął się w Baranowie karnawałowym szaleństwem najmłodszych mieszkańców wsi. Dzięki zaangażowaniu Anny Stoińskiej do świetlicy wiejskiej
przyjechały wesołe animatorkì i przez dwie godziny odbywały
się zabawy taneczno-ruchowe. Odbywało się także malowanie
twarzy oraz została przygotowana wata cukrowa dla każdego uczestnika. Był również pokaz skręcania balonów. Każdy
uczestnik mógł skosztować słodkich łakoci i ugasić pragnie
przygotowanymi napojami. Do domu każdy poza wrażeniami
po udanej zabawie otrzymał wcześniej skręcanego balona.
~ Katarzyna Paterek
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Słów kilka w „Sąsiadce-Czytaj”

o poczciwej siatce

S

zarobure zimy takie jak tegoroczna przygnębiają, sprawiając, że niemal wszyscy w czasie ich trwania tęsknimy za możliwością wzięcia głębszego oddechu poza
domem, na łonie natury. Haust świeżego powietrza w zadymionym środowisku stanowi dziś wartość nie do przecenienia.
Wszystko, co choć trochę może ulżyć umęczonej biosferze,
jest ze wszech miar godne uwagi i pochwały. Żeby środowisko poprawiło się diametralnie potrzebne są głębokie przemiany w świadomości. Muszą one jednak mieć szerokie wsparcie.
Takim drobnym krokiem we właściwym kierunku jest wprowadzenie opłat za foliowe reklamówki, które obowiązuje już
ponad dwa miesiące. Utrudnienie dostępu do darmowych jednorazowych toreb i powrót do sytuacji, kiedy idąc na zakupy
zabierało się z domu siatkę, przywołały me wspomnienia na
ten temat z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Moi rodzice prowadzili wtedy sklep spożywczy w Przeźmierowie, działający pod egidą Gminnej Spółdzielni SCH Tarnowo Podgórne, więc pewnie mam spojrzenie na ten problem o tyle szersze,
że pochodzące z obu stron lady. Niemal wszystko sprzedawano wtedy „na luz”, jak to wdzięcznie określano. Mąki, kasze,
cukier, ale także nieznane dziś w tamtej formie marmoladę
z wiadra czy tłuszcze z drewnianej skrzyni takie jak oma, ceres czy smalec. Artykuły spożywcze nieposiadające indywidualnych opakowań zawijano w sklepie zaraz po wojnie w gazetę, później szary papier pakowy lub pergamin. Na rogu takiego prymitywnego opakowania znajdował się zazwyczaj
wypisany kopiowym ołówkiem słupek rachunku, który pełnił
wspólną rolę dzisiejszego paragonu i kodu kreskowego. Nikt
pewnie nie uzmysławiał sobie w tamtych czasach zależności
pomiędzy tym, w co pakowane były zakupy a stanem środowiska To, że nie używano folii, plastikowych butelek i całej
tej szkodliwej chemii zawartej w dzisiejszych opakowaniach,
wynikało z ograniczeń technologicznych, a nie ze świadomego
wyboru. Na środowisko działało to jednak zdecydowanie zbawiennie.
Wszystko pakowano w tym czasie w papierowe, celulozowe „tytki” jak to mówi się u nas. Ile rodzajów i wymiarów ich
było! Nie spełniały swojego zadania idealnie. Ograniczone właściwości użytkowe powodowały, że często przeciekały i przerywały się! Te, które przetrwały, składane były i wykorzystywane
w domu wielokrotnie. Wszystkie zakupy przynoszono do domu
zawsze we własnej siatce, która była na wyposażeniu nie tylko
każdej damskiej torebki, ale i niejednej męskiej aktówki. Siatki
stały się nieodłącznym elementem garderoby i jako takie podlegały różnym modom. Był czas, że noszono takie dziergane

z włóczki, później te zrobione z nylonowej żyłki różnej grubości,
a wreszcie wykonane z ohydnej, patrząc z punktu widzenia dzisiejszej estetyki, imitacji skóry. Z uchwytami na ręce stanowiącymi wielkie koła, takimi ze sklejki z prostokątnymi otworami czy
praktyczniejsze z rączkami zintegrowanymi z resztą. Różnorodne: pospolite i te eleganckie, ortalionowe, składane i zamykane
na ekler. Cechą charakterystyczną większości tego rodzaju toreb
była ich ażurowość. Duże oka siatek powodowały, że torba była
lekka oraz wygodna do złożenia i schowania. Miała też niebagatelną właściwość kilkukrotnego zwiększania objętości, by móc
zmieścić nieprzewidziane zakupy, które udało się „upolować”.
Taka torba to jeden z najbardziej klasycznych symboli okresu
PRLu. Skrojona była na miarę specyficznej estetyki i realiów zaopatrzenia rynku w tamtym czasie. Przedmiot na lata, nieodzowny w każdym domu, w stanie spoczynku powieszony często na
klamce kuchennych drzwi, w chwilach swej życiowej aktywności wypełniony produktami po brzegi. Ażurowa struktura takiej
torby zapewniała pełną transparentność konsumpcyjnych upodobań właściciela, a także przegląd dostępnego w okolicznych sklepach asortymentu towarów. Teraz foliową reklamówkę nazywa
się potocznie siatką, ale to raczej ażurowa siatka była wtedy reklamówką co się zowie. Po trasie przenoszenia wypełnionej zakupami torby można było bowiem błyskawicznie zorientować
się, w którym sklepie „rzucili” jakiś atrakcyjny towar. Ów sklep
w wyniku działania reklamy tego rodzaju błyskawicznie zapełniał się klientami. Wypchana zakupami przezroczysta siatka stanowiła czasem pretekst do zadzierzgnięcia kontaktów towarzyskich choćby poprzez zadanie niewinnego pytania: „gdzie pani
kupiła te kubańskie pomarańcza?”.
Siatka, podobnie jak domowa ścierka, wykorzystywana była
czasem przez rodziców w celach egzekwowania dyscypliny
wśród latorośli, czyli na upartego bywała narzędziem przemocy domowej. Była też często eksploatowana semantycznie
wśród początkujących wtedy środowisk feministycznych, które chętnie posługiwały się wizerunkiem i terminem „umęczonych kobiet z siatami” dla podkreślenia nierównego podziału
obowiązków w rodzinie. Z czasem, na skutek ekspansji foliowych reklamówek, siatka, jaką opisuję, zaczęła wychodzić
z obiegu. Zawisła gdzieś na strychu czy w pakamerze kryjąc
zawartość motków starej włóczki lub innych tego typu niepotrzebnych rzeczy. Zapomniana zestarzała się, trafiając w końcu na śmietnik. Dziś przed nią, a raczej następną generacją
wielorazowych siatek druga młodość i świetlana przyszłość.
Ile się musiało zmienić, żeby zostało tak jak było?

~ Grzegorz Leonhard

Bezpłatna sterylizacja

K

ontynuujemy akcję bezpłatnej
sterylizacji psów i kotów, należących do mieszkańców naszej
Gminy. W pierwszej kolejności sterylizacji zostaną poddane te, które zostały znalezione i przegarnięte. Informacji
na temat akcji udziela oraz zgłoszenia
14
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przyjmuje Andrzej Korpik z Wydziału
Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, bud.
A, pok. 109) tel. 61 8959 226. Właściciel muszą posiadać Kartę Mieszkańca. Warunkiem wykonania sterylizacji

psów jest ich zaczipowanie (wykonywane również bezpłatne) – można je zrobić
podczas sterylizacji.
Koszty akcji sterylizacji w całości zostaną pokryte z budżetu Gminy Tarnowo
Podgórne.
~ WIKOŚ

~ bezpieczeństwo

O psach i parkowaniu
P
odczas podejmowanych przez
strażników gminnych interwencji
nadal są przypadki lekceważenia
podstawowych obowiązków właścicieli
i posiadaczy psów. Warto zatem przypomnieć że zgodnie z ustawą, posiadacze psów są obowiązani zaszczepić
psy przeciwko wściekliźnie w terminie
30 dni od dnia ukończenia przez psa 3.
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia. Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne
w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
Samo niewywiązanie się z powyższego zadania pociąga za sobą możliwość
ukarania mandatem karnym w ramach
postępowania w sprawach o wykroczenia, jednak jeżeli dojdzie do zdarzenia
z psem, którego posiadacz nie wywiązał się z tego obowiązku, mogą dojść
kwestie odpowiedzialności cywilnej.
Jak wcześniej pisałem na łamach gazety, w niektórych zdarzeniach może być
prowadzone również postepowanie karne, np. gdy dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej lub uszkodzenia ciała.

Na wszystkich zebraniach wiejskich
przewijał się temat parkowania. Dlatego
dla przypomnienia podaję kilka zasad
dotyczących zatrzymania pojazdów.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu
drogowym, dopuszcza się zatrzymanie
lub postój na chodniku kołami jednego
boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t pod warunkiem, że:
- na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
- szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni
im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
- pojazd umieszczony przednią osią
na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów
na jezdni.
Dodatkowo zabrania się zatrzymania
pojazdu m. in,:
- na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub
skrzyżowania,
- na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym
przejściem lub przejazdem; na drodze

dwukierunkowej
o dwóch pasach
ruchu zakaz ten
obowiązuje także
za tym przejściem lub przejazdem,
- na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz
w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania
na tę linię,
- w odległości mniejszej niż 10 m od
przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte
przez pojazd,
- w odległości mniejszej niż 15 m od
słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej
jej długości,
- w odległości mniejszej niż 15 m od
punktów krańcowych wysepki, jeżeli
jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
- na drodze dla rowerów, pasie ruchu
dla rowerów oraz w śluzie rowerowej,
z wyjątkiem roweru.
~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Kronika policyjna

Zatrzymania na gorącym uczynku
W lutym 2018 roku funkcjonariusze KP Tarnowo Podgórne zatrzymali na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 16 sprawców
przestępstw, w tym 5 nietrzeźwych kierujących.
Wybrane zdarzenia:
6 lutego Lusówko, ul. Dopiewska: trzy
nieznane kobiety narodowości romskiej pod
pretekstem sprzedaży chust w celu uzyskania pieniędzy na chore dzieci wtargnęły do
środka mieszkania, gdzie w wyniku ogólnego zamieszania dokonały kradzieży pieniędzy znajdujących się w sypialni w szafie
z ubraniami w saszetce. Straty 5 300 zł

7 lutego, Przeźmierowo, ul.Rynkowa: nieznany sprawca dokonał kradzieży katalizatora oraz układu wydechowego od pojazdu
Mercedes Sprinter. Straty 2 000 zł.

8 lutego, Sierosław, ul. Tenisowa: nieznany sprawca dokonał kradzieży pojazdu
m-ki Audi A4 Kombi (kol. brązowy, rok prod.
2017) z terenu posesji. Straty 203 000 zł.
9 lutego, Przeźmierowo, ul. Folwarczna:
nieznany sprawca dokonał kradzieży z ulicy
pojazdu Audi TT (kol. srebrny, rok prod.
2011). Straty 80 000 zł.
9 lutego, Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka: nieznany sprawca dokonał kradzieży
4 sztuk akumulatorów z zaparkowanych pojazdów ciężarowych. Straty 2 400 zł.
14 lutego, Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska (TESCO): nieznany sprawca z kieszeni
kurtki dokonał kradzieży telefonu komórkowego Samsung Galaxy S8. Straty 2 400 zł.
Postępowania prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
~ st. asp. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo
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Nowy rok, nowe dotacje
Poszukujesz dotacji dla swojej firmy?
Nie wiesz na co możesz pozyskać środki?
Nie wiesz skąd pozyskać fundusze?

C

oraz więcej przedsiębiorców poszukuje bezzwrotnych
źródeł dofinansowania dla swojej firmy. Zazwyczaj
przedsiębiorcy szukają dotacji na „typowe” potrzeby inwestycyjne: zakup nowego sprzętu czy rozbudowa infrastruktury. Takie wydatki z reguły nie wiążą się z dużymi
innowacjami, ale mają służyć poszerzeniu produkcji czy zakresu usług. Po środki unijne nie boją się już sięgać mikro
i małe firmy, a nawet osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Teraz jest najlepszy czas, żeby się tym zainteresować, bo przedsiębiorcy, obok samorządów, są obecnie
największymi beneficjentami funduszy unijnych (na ich rozwój latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld Euro) – tyle
okazji może się już nie powtórzyć.
Z początkiem nowego roku pojawiło się wiele nowych możliwości dofinansowania własnej działalności gospodarczej.
Największy wachlarz wsparcia mają do dyspozycji mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie innowacji, ochrony
środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych. Warto
się więc zastanowić w jakim obszarze chcemy rozwijać firmę,
bo od tego zależy poziom wsparcia, jakie będzie można uzyskać oraz ścieżka wnioskowania.

Innowacje
Fundusze europejskie w obecnej perspektywie finansowania ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc innowacyjnym przedsiębiorcom. Takie firmy, aby zdobyć przewagę
konkurencyjną na lokalnym i globalnym rynku, mogą pozyskać dotacje na wzbogacenie oferty o nowe, innowacyjne produkty, głównie w oparciu o prace B+R. Dofinansowanie na
prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych można uzyskać w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój
– działanie 1.1.1 prowadzonym przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju (właśnie ogłosiło nabór wniosków). Przedsiębiorcy chcący utworzyć lub rozwinąć istniejące centra badawczo-rozwojowe mogą skorzystać ze wsparcia inwestycyjnego na infrastrukturę badawczą w ramach działania 2.1,
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Jeżeli twoja firma pracuje nad wdrożeniem innowacji, będących wynikiem
przeprowadzonych prac B+R lub nabytego know how, może
zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego o kredyt na
innowacje technologiczne, który nawet w 3/4 zostanie spłacony dzięki Premii technologicznej z działania 3.2.2 POIR. Poza
tym w sierpniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje wesprzeć wysoko innowacyjne projekty
wielkopolskich przedsiębiorców poprzez dotacje na inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialno-prawne ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 1.5.2). Jeżeli planujesz opracować nowy wyrób,
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usługę lub technologię, ale nie masz ku temu wystarczających
zasobów technicznych i kadrowych, możesz zwrócić się do
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o sfinansowanie
usług jednostki naukowej, która Cię w tym wesprze w ramach
Bonów na innowacje. Możesz też skorzystać z proinnowacyjnych usług doradczych i szkoleniowych, realizowanych przez
akredytowane przy Ministerstwie Rozwoju Instytucje Otoczenia Biznesu (POIR 2.3.1). Opracowałeś nowy produkt lub
technologię? Zgłoś swoje prawa patentowe. Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości pokryje Tobie połowę kosztów
uzyskania praw ochrony własności przemysłowej.
Działalność za granicą
Takie dofinansowanie można pozyskać w programie Go to
Brand Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (POIR
3.3.) Obejmuje ono udział w branżowych wydarzeniach i ogólnych programach promocji gospodarczej. Program ma na celu
promowanie marek produktowych, które maja szansę stać się
rozpoznawalne na rynkach zagranicznych oraz przyczynią się
do promowania Marki Polskiej Gospodarki. Przedsiębiorcy
prowadzący działalność ekspertową będą mogli składać wnioski na przełomie kwietnia i maja br.
Rozwiązania ekologiczne
Fundusze europejskie można też przeznaczyć na poprawę
efektywności energetycznej w firmie. Można tu sfinansować
zmiany technologiczne w przedsiębiorstwie polegające m. in.
na: termomodernizacji budynków firmy, wymianie instalacji
i oświetlenia na energooszczędne czy też zastosowaniu technologii odzysku energii. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze
źródeł odnawialnych to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu, podobnie jak modernizacja ogrzewania. Wsparcia w tym zakresie może Ci udzielić Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ale
musisz się spieszyć, bo mimo, że fundusze dostępne są w formie dotacji, to po wyczerpaniu puli środków bezzwrotnych,
Fundusz będzie mógł Ci zaproponować jedynie instrumenty
zwrotne w postaci częściowo umarzalnej pożyczki.
Szkolenia
Chcąc rozwijać swoją firmę i budować jej przewagę konkurencyjną na rynku musisz pamiętać, że kluczową rolę odgrywa podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
Może Ci w tym pomóc Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój (działanie 2.2), który oferuje kompleksowe programy
doradczo-szkoleniowe, obejmujące zarówno analizę przedsiębiorstwa, diagnozę obszarów problemowych, identyfikację
potrzeb jak i plany działania, szkolenia i doradztwo, przede
wszystkim w zakresie:
• zarządzania strategicznego,
•	budowania kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej,
• udziału w zagranicznych zamówieniach publicznych,
• sukcesji w firmach rodzinnych.

~ tcwp
Zatrudnienie pracownika
Warto też pamiętać o wsparciu, jakie oferują Powiatowe
Urzędy Pracy. Wśród instrumentów rynku pracy można znaleźć refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem na tym stanowisku
osoby bezrobotnej. Otrzymane środki można przeznaczyć na
zakup środków trwałych, urządzeń i maszyn, w tym dostosowanie stanowiska pracy do przepisów BHP i wymagań ergonomii. Zatrudniając osobę bezrobotną można też uzyskać
wsparcie obejmujące refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS w ramach następujących programów:
• prace interwencyjne,
• świadczenie aktywizacyjne,
• grant na telepracę,
•	dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+,
•	zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby powyżej 50 roku życia,
•	zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy oraz
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia,
•	refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia,
• bon zatrudnieniowy,
•	jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne.
Ze względu na duże zainteresowanie oraz szybkie wyczerpywanie się puli dostępnych środków warto pytać o ich dostępność w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na ul.
Czarnieckiego 9.
Co jeszcze?
Mimo dość szerokiej listy to nie wszystkie obszary, w których można pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca.
Bardzo dużą popularnością cieszą się programy wspierające
powstawanie i rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Po
środki na „żłobki” można sięgnąć z Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Wielkopolskiego w ramach działania 6.4.1
i 6.4.2 już w marcu i kwietniu, a także z rządowego programu
Maluch+. Ze środków regionalnych można też sfinansować
programy profilaktyki zdrowotnej pracowników narażonych
na negatywne czynniki zdrowotne. Chcesz wprowadzić swoją
firmę na giełdę, pozyskać środki na innowacje z rynku kapitałowego? Też znajdziesz dotację.
Preferencyjne pożyczki
W kolejnych latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez akredytowanych pośredników finansowych. Ich
warunki są preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną.
Owszem, będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej
niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. W ramach
programu Wsparcie w starcie II wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośrednicy finansowi udzielają nisko
oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na utworzenie
miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Aktualna wartość pożyczki to ponad 27 tys. zł przy oprocentowaniu 0,44%. Istnieje tez możliwość sfinansowania rozbudowy firmy i poszerzenia działalności gospodarczej w ramach programu JEREMIE
2. Wartość pożyczek JEREMIE 2 może wynosić do 100 tys. zł.
w przypadku mikropożyczki i od kwoty ponad 100 tys. zł. do
500 tys. zł. przy ubieganiu się o pożyczkę rozwojową.
Mnogość możliwości wyboru i związanych z tym informacji
może przytłoczyć. Nic więc dziwnego, że większości przedsiębiorców, zwłaszcza tych mikro i małych, wybór właściwego programu może sprawić trudność. Dlatego jeżeli Twoja
firma chce skorzystać z dotacji, ale nie wie od czego zacząć,
zapraszamy do Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które pomoże wybrać najkorzystniejszą formę
dofinansowania. Więcej informacji znajdziesz też na stronie
www.tcwp.pl, która w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia aktualne możliwości dotacji.
~ TCWP

TARNOWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

zaprasza na szkolenie

SKUTECZNE NEGOCJACJE Z KLIENTAMI

18 kwietnia, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94, bud. C, sala 21, 9.00 – 15.00
- umiejętności właściwego stawiania celów i dróg do ich realizacji
- stosowanie etycznych i skutecznych technik negocjacyjnych
- umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z emocjami swoimi i „drugiej strony”
Trener: Rafał Błachowski, Błachowski i Partnerzy, Centrum Szkoleń i Doradztwa Biznesowego
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr tel. 61 89 59 242 lub mailowo
kontakt@tarnowo-podgorne.pl w celu rezerwacji miejsca. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje: www.tcwp.pl.
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~ sprawozdanie

POselskie wieści
Szanowni Czytelnicy Sąsiadki,

C

oraz większymi krokami
zbliżamy się do kolejnych
wyborów samorządowych, również w naszej Gminie.
Jak dobrze wiecie z wcześniejszych wpisów, zmieniła się organizacja wyborów – partia rządząca dokonała szerokich zmian
w Kodeksie Wyborczym, którego byłem współtwórcą. Ostatnie
zmiany dokonywały się w zawrotnym tempie, bez zwrócenia
uwagi na sygnały ostrzegawcze,
które wysyłaliśmy wraz z ekspertami. Wprowadzono wiele
rozwiązań, które nie zostały do
końca przemyślane i które na
dziś spędzają sen z powiek organizatorom wyborów. Na ostatnią
chwilę trwa nabór na komisarzy

wyborczych. Pojawia się wiele
kwestii technicznych, które sygnalizują samorządy i fachowcy.
W nowej ustawie zapisany jest
m. in. obowiązek transmisji na
żywo z każdego lokalu wyborczego! Niestety pomysłodawcy
nie wzięli pod uwagę tego, że
każdy lokal wyborczy wygląda
inaczej, należy zapewnić pełne zaplecze techniczne, a także
wziąć pod uwagę komfort i anonimowość głosowania każdego
z Was… Żeby było ciekawiej,
istnieje rządowy program pt.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna,
który ma zapewnić szerokopasmowy internet dla szkół (które
najczęściej są lokalami wyborczymi). Zakłada on, że internet szerokopasmowy dotrze do
wszystkich placówek w 2020

roku (dziś to około 25% szkół),
natomiast najbliższe wybory odbędą się już za kilka miesięcy.
Trudno wyjść ze zdumienia obserwując wdrażanie zmian, które
są często wysoce nieprzemyślane i często oderwane od rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że
mimo kolejnych problemów, uda
się przeprowadzić najbliższe wybory w sprawny i transparentny
sposób.
Drodzy Państwo! W związku z nadchodzącymi Świętami
Wielkanocnymi, życzę Wszystkim mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne dużo zdrowia,
sukcesów, satysfakcji i podejmowania mądrych decyzji.
~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Sąsiadka dwutygodnikiem? – podsumowanie

P

rzez kilka ostatnich tygodni wspólnie zastanawialiśmy
się, czy „Sąsiadka-Czytaj” powinna stać się dwutygodnikiem. Na stronie internetowej dostępna była ankieta,
otrzymywaliśmy listy i maile, wsłuchiwaliśmy się w Państwa
głosy na różnych spotkaniach. Czas na podsumowanie.
Głosy rozłożyły się po równo, wydaje się zatem zasadne,
by nie zmieniać częstotliwości wydawania gazety. Natomiast
chcemy popracować nad jej dystrybucją. Obecnie „Sąsiadka-Czytaj” jest dostępna w 40 punktach na terenie całej Gminy –
są to przede wszystkim sklepy i punkty usługowe. Oczywiście
można ją też otrzymać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Pod-

górnym oraz w Filii w Przeźmierowie. Ale lista tych miejsc
nie jest zamknięta. Jeżeli mają Państwo propozycje nowych
punktów, to prosimy o przesłanie takich wskazań na redakcja@tarnowo-podgorne.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Redakcja „Sąsiadki-Czytaj”, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne,
ul. Poznańska 115. 62-080 Tarnowo Podgórne.
Za wszystkie głosy, uwagi i spostrzeżenia dziękujemy –
obiecujemy, że będziemy się bardzo starać, by gazeta cały czas
wychodziła naprzeciw Państwa oczekiwaniom.
~ Agnieszka Rzeźnik
Redaktor naczelna

Nowa energia do dalszej nauki w szkole muzycznej
W drugi semestr cała społeczność Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym wkroczyła z nową
energią. W ferie udała się niełatwa rzecz – przeprowadzka z dotychczasowej siedziby w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym do świeżo odremontowanego Pałacu w Jankowicach. Piękne wnętrza pałacu, całe otoczenie budynku – to wszystko bardzo pasuje do twórczego klimatu, który panuje w szkole, do muzyki, nad którą pracujemy podczas zajęć z uczniami. Wszyscy
cieszymy się tym nowym miejscem, które będzie pomagać uczniom w rozwoju i może być też inspiracją dla nowych pomysłów.
Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja będzie przyciągać jeszcze większą liczbę chętnych do nauki gry na instrumencie. Warto już teraz zacząć interesować się rekrutacją na nowy rok szkolny 2018/2019. 14 kwietnia 2018 (sobota) odbędą się Drzwi
Otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Będzie można uzyskać podstawowe informacje dotyczące warunków przyjmowania do szkoły, a także na żywo usłyszeć naszych uczniów w nowej sali koncertowej w Pałacu. Wszelkie informacje na temat rekrutacji można już teraz znaleźć na stronie internetowej szkoły www.ssm-tp.pl.
~ Magdalena Moruś
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~ rolnictwo

WOŚP – sprostowanie: jest jeszcze więcej!

T

akie sprostowania lubimy zamieszczać.
Okazuje się, że podana w lutowym numerze „Sąsiadki-Czytaj” kwota zebrana
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 26. Finału nie zawierała płatności
dokonanych za pomocą terminali płatniczych.
A tych było bardzo sporo, mimo że taką możliwość mieliśmy po raz pierwszy – blisko 5 tys. zł.

Ogłaszamy zatem, że dzięki Państwa wsparciu i pomocy zebraliśmy 195 929,83 zł! Ten
nowy rekord cieszy jeszcze bardziej – dziękujemy tym bardziej wszystkim, którzy do tego
sukcesu się przyczynili!
~ ARz

Zmiany w zazielenieniu od 2018 r – cz. II
Porównanie wielkości/ parametrów elementów/obszarów uznawanych za EFA do
2017 r i od 2018 r.

MIĘDZYPLONY/POKRYWA
ZIELONA
Od 2018 r. za międzyplony w ramach
EFA uznane będą również wsiewki roślin bobowatych w uprawę główną (do
2017 r. za EFA uznawane były tylko
wsiewki trawy w uprawę główną).
Ponadto w wyniku zmiany przepisów
UE w zakresie zazielenienia, w ramach
której wprowadzono obowiązkowy wymóg utrzymywania międzyplonów/
pokrywy zielonej przez okres co najmniej 8 tygodni, konieczne było również dostosowanie przepisów krajowych
w tym zakresie. W związku z tym zmianie ulegną przepisy dotyczące wysiewu i okresu utrzymania międzyplonów ścierniskowych. Terminy wysiewu
i utrzymania określone dla międzyplonu
ozimego pozostają bez zmian.

Od 2018 r. wprowadzono dwie możliwości realizacji wymogów dotyczących
międzyplonu ścierniskowego:
· stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymania, tj. wysiew – w okresie
od 1 lipca do 20 sierpnia; utrzymanie co
najmniej do dnia15 października lub
· indywidualne podejście, tj. wysiew
– w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia;
utrzymanie przez (co najmniej) 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Dzień
wysiewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 7
dni od dnia wysiewu mieszanki.
W przypadku, gdy rolnik nie wskaże (w ciągu 7 dni od daty wysiewu,
a najpóźniej do 27 sierpnia roku złożenia wniosku) dnia wysiewu mieszanki

w oświadczeniu złożonym do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wówczas uznaje się, że rolnik wybrał
wariant ze stałym terminem wysiewu
i stałym terminem utrzymania.
ZAKAZ STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Zgodnie z nowymi przepisami UE
w zakresie zazielenienia od 201 r. wprowadzono zakaz stosowania środków
ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na:
· ugorach,
· międzyplonach,
· uprawach wiążących azot oraz
· pasach gruntów kwalifikujących
się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na
których prowadzona jest produkcja.
Szczegółowe informacje w zakresie
zazielenienia od 2018 r. zostały zawarte
w materiale informacyjnym dotyczącym
płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie) dostępnym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl w zakładce Wsparcie rolnictwa – Płatności bezpośrednie
– Archiwum – Zmiany w zazielenieniu
od 2018 r.
Rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017
deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha od 15 lutego do
14 marca 2018 r. może złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian.
Uwaga: powyższy termin nie podlega
przywróceniu, co oznacza, że oświadczenia złożone po 14 marca pozostaną
bez rozpatrzenia.
Opracował: ~ Wiesław Biały
(na podst. Mat. Inf. z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
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~ stowarzyszenia

Wiadomości brackie
W
dniu 25 lutego na strzelnicy brackiej odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym. Siostry i bracia zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2017 r., udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi
oraz przyjęli plan pracy na 2018 r. Wybrano nowe władze
bractwa: zarząd, komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński.
Walne zebranie powierzyło ponownie funkcję Prezesa Stanisławowi Bączyk. Zarząd tworzą także:
- Waldemar Kubiak – I wiceprezes,
- Marek Czajka – II wiceprezes,
- Magdalena Mazantowicz – sekretarz,
- Adam Kubiak – skarbnik,

- Krzysztof Cieślik – strzelmistrz,
- Zbigniew Kubiak – gospodarz,
- Renata Maćkowiak-Maciejewska – członek.
Dziękuję ustępującemu zarządowi za zaangażowanie i prace
wykonane ku chwale bractwa.
Członkowie bractw pielęgnują i kultywują tradycje swoich
poprzedników, dlatego muszą pamiętać, że mundur, który noszą, zobowiązuje do wiernej służby Państwu Polskiemu. „Bóg
Honor Ojczyzna” to słowa z naszego sztandaru – niech one zawsze będą w naszych sercach. Zebranie zakończyliśmy pięknym akcentem: siostra Marzena Buchert złożyła ślubowanie.
Strzelnica jest czynna w każdy wtorek i czwartek w godz
16.00 – 20.00. Wszystkich lubiących strzelać zapraszamy.
Z brackim pozdrowieniem
~ Prezes Stanisław Bączyk

Rozwój na obcasach

F

undacja Pracownia Wyobraźni zaprasza do udziału w projekcie ROZWÓJ NA OBCASACH.
Stworzyłyśmy tę inicjatywę z myślą
o współczesnych kobietach, dla których
szczególnym wyzwaniem jest dzisiaj go-
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dzenie ról zawodowych z życiem osobistym lub też powrót na rynek pracy po
pewnym czasie bycia po prostu mamą.
Jak pogodzić pracę zawodową z pełnieniem ról rodzinnych? Jak stawiać sobie realne cele, a potem je osiągać? Jak

iść przez życie uważnie i w zgodzie
z samą sobą? Te pytania zadaje sobie
wiele współczesnych kobiet. Nad odpowiedziami zastanowimy się wspólnie,
pamiętając, że nie ma gotowych rozwiązań i gotowych recept. Każda z nas ma
w sobie energię, talent, siłę – czasem tylko potrzebujemy inspiracji, żeby je w sobie uruchomić.
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. Na cykl
spotkań i warsztatów, prowadzonych od
kwietnia do listopada zapraszamy mieszkanki Gminy Tarnowo Podgórne. Zgłoszenia do projektu można przesyłać na
adres e-mail: biuro@wyobraznia.org.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy są
dostępne na naszej stronie internetowej:
wyobraznia.org.pl. Zachęcamy do polubienia nas na facebook’u – gdzie na bieżąco informujemy o naszych działaniach.
~ Olimpia Piłat – Pawlak,
Zuzanna Stańczyk
Fundacja Pracownia Wyobraźni

~ seniorzy

Cieszmy się z drobiazgów

– zachęca seniorów popularna 79-letnia DJ-ka

Agnieszka Maciejewska: DJ Wika, a ma Pani na imię
Wirginia…
DJ Wika, Wirginia Szmyt: Dano mi je 79 lat temu. Jestem
z Wilna, w tym czasie jedna z moich ciotek śpiewała, tańczyła,
była w świecie artystycznym i tam pojawiła się jakaś aktorka
Wirginia i stąd chyba ten pomysł, ale drugie imię mam Janina .
Mamy tu obok stół mikserski, którego na pewno wielu
młodych nie uruchomi, bo nie wie jak, a Pani sobie znakomicie radzi – skąd pomysł na bycie DJ-ką?
To absolutny przypadek. Stało się, gdy odeszłam na emeryturę, bo długo pracowałam zawodowo, w sumie to ciągle
pracuję. Jestem dzieckiem wojny, przeżyłam okres bombardowań, okupacji, musiałam się chować, nadal czasem czuję swąd
wybuchających bomb i spalenizny. Po wojnie, gdy znaleźliśmy dom na ziemiach odzyskanych, pracowałam z młodzieżą
po wyrokach sądowych. Praca trudna i bardzo wymagająca.
Po przejściu na emeryturę posiedziałam rok w domu i doszłam
do wniosku, że tak nie chcę. Cały czas myślałam – co robić?
Pracując z młodzieżą sprawdziłam różne pomysły na aktywizację, sposoby na zaszczepienie dobra, szacunku do starszych
ludzi, miłości do zwierząt. I jak posiedziałam rok na emeryturze brakowało mi czegoś, co mogłabym budować, uelastyczniać, w jakiś sposób formować człowieka.
No i usłyszałam „Wika jesteś emerytką, a masz taką duszę
artystyczną, to może zajmiesz się seniorami?” Poszłam do
klubu seniora, zobaczyłam te moje koleżanki siedzące przy
herbatce, to były lata 90-te. Wtedy jeszcze w ogóle nie było
mowy o polityce senioralnej, a ja już trochę widziałam świata,
bo mieszkałam pięć lat w Szwajcarii, byłam w USA, Szwecji.
Widziałam tam ludzi starszych, wesołych, pogodnych, kolorowych i widziałam naszą szarość, taką nieciekawość. Pomyślałam: dlaczego my nie możemy być inni, żyć radośniej, zmienić swoją mentalność, żeby nie tkwić w stereotypie. Czasy się
zmieniają, człowiek się zmienia, inne jest podejście do życia,
dłużej żyjemy. Przecież człowiek stary nie tylko ma służyć
młodym. Ja nie widzę powodu, bym ja miała ciągle wychowywać – najpierw dzieci, później wnuki i prawnuki. Są pewne
granice, których nie musimy przekraczać. Człowiek na emeryturze, kiedy ma swoją energię jednak już zużytą, powinien jej
resztę pielęgnować na tyle, by jak najdłużej być samodzielny
i nikogo nie obciążać. Szczególnie młodych. Nie kupować ich
obiadami, bo wtedy przyjdą tylko na nie. Ale żeby sami zainteresowali się jak żyje mama, tato, babcia czy dziadek, bez odbierania pierogów i zrazów. Tak dla podtrzymania więzi i odpowiedzialności za bliskich.
To wróćmy do muzyki…
Pracując z seniorami robiłam z nimi różne formy, starałam
się pokazać im rzeczywistość z innego punktu widzenia. By
zobaczyli swoją wartość, zaczęli być choć trochę egoistami.
To trudne, ale powinni umieć żyć swoim życiem. Gdy jest bogatsze, staje się też szczęśliwsze. Dlatego staram się pokazać
tę inną stronę, że można….
Gdy zajęłam się seniorami, zaczęłam organizować imprezy
muzyczne, zabawy, dlatego, że nie tylko edukacja jest dla nas
ważna. Zabawa, ruch, muzyka, poznawanie ludzi przy muzyce, to jest konieczne. Zawsze tańczyliśmy, były zabawy mię-

DJ Wika i Agnieszka Maciejewska
dzypokoleniowe, jednak to w pewnym momencie podupadło.
Teraz zaczyna być dużo lepiej, seniorzy szukają miejsc, gdzie
mogą się spotkać i potańczyć.
Powiedziała Pani kiedyś „optymizm jest siłą człowieka”,
jak go w sobie rozwijać?
Musimy nauczyć się cieszyć z drobiazgów. Wiemy, że pokazuje się ludzi bogatych, znanych, ale przecież my – seniorzy
– tego nie mamy i mieć nie będziemy. Jednak nawet w naszej
sytuacji można być szczęśliwym. Jest wielu takich przygniecionych seniorów, bo starość nie jest szanowana, za to kojarzona z nieszczęściem, z samotnością, nieporadnością. Starość
nie jest atrakcyjna. Jeszcze niedawno seniorów w ogóle nie
było w życiu publicznym. Teraz jest inaczej, choć nadal wstydzimy się starości. Nawet jeśli media mówią o ludziach starszych coraz częściej, to ciągle jest tego stosunkowo mało.
Wielu z nas ma problem w kontaktach z drugim człowiekiem…
Bo tego się nie uczy. Potrzebne są pozytywne emocje, a tego
się nie kształci, a powinno.
Jest Pani inspiracją dla seniorek, świetnie Pani wygląda,
jest na to recepta?
Na nic nie mam czasu. Nawet czasami na śniadanie. Ale nie
jem wędlin, tłuszczy, sery się pogorszyły, więc też ich nie jem.
Wiele produktów jest tak napchanych chemią, a to przyspiesza
choroby. Sporo się ruszam, choć nie uprawiam sportu. Gdy
mąż żył, miałam widza i ćwiczyłam w domu, teraz nie ma kto
patrzeć i prawić komplementów, więc sobie odpuszczam.
Czy można przygotować się do być seniorem?
Do tego trzeba podejść normalnie. Nie wstydźmy się starości, każde przemijanie trzeba zaakceptować. Nie bójmy się
nawet czasu odejścia. Bać się można braku świadomości, całkowitego uzależnienia od drugiego człowieka. Ale życie jest
piękne w każdym wieku.
W Gminie Tarnowo Podgórne tworzymy Centrum Senioralne, na co musimy zwrócić uwagę, by starsi mieszkańcy dobrze się u nas czuli?
By seniorzy uczyli się budować swoje własne życie, zajęli
się sobą i przez to mieli czas dla was. Zaoferujcie im relaks,
czas poświęcony temu jak się czują, jak wyglądają, by dbali
o sprawność. Gdy to miejsce będzie przyjazne, stworzycie tam
wielopokoleniową rodzinę.
Rozmawiała: ~ Agnieszka Maciejewska
Tarnowskie Centrum Senioralne – Pałac Jankowice
marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Seniorzy na powiatowej Komisji

S

eniorzy z naszej Gminy zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, działającej przy
Radzie Powiatu Poznańskiego, kótre odbyło się
13 lutego. Przywitali nas serdecznie Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Przewodniczący
Komisji Marek lis. Podzieleni na zespoły, dyskutowaliśmy o potrzebach seniorów w powiecie,
przedstawialiśmy nasze spostrzeżenia i oczekiwania, nie tylko w zakresie służyby zdrowia, ale także o naszych codziennych potrzebach. Poruszanych
było wiele zagadnień w trzech obszarach:
- rekreacja i wypoczynek,

- pomoc społeczna,
- zdrowie, ochrona, rehabilitacja.
Niestety organiczony czas posiedzenia nie pozwolił na dokładniejsze i bardziej szczegółowe pytania.
Mam zatem nadzieję, że z osobami specjalizującymi się w poszczególnych tematach jeszcze się spotkamy. Atmosfera była bardzo przyjazna, a dyskusje przy stołach tematycznych bardzo emocjonujące
i ciekawe. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie,
już ciesząc się na kolejne spotkania.

~ Anna Gryska
Przewodnicząca Koła Seniorów w Tarnowie Podgórnym

Wzrosną świadczenia emerytów i rencistów

– waloryzacja 2018

O

d 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane prze ZUS wzrosły o prawie
3 procent. ZUS waloryzację przeprowadza
z urzędu, nie trzeba więc o jej przeprowadzenie
składać wniosku.
Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik
waloryzacji, który w 2018 r. wynosi 102,98 procent.
Wysokość wskaźnika uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym i od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku
kalendarzowym.
Każdy świadczeniobiorca po przeprowadzeniu
waloryzacji, otrzyma stosowną decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia.
Przykład: Jeśli na koniec lutego wysokość emerytury brutto wynosiła 1 000 zł, to po waloryzacji
emerytura będzie wynosiła 1 029,80 zł. Jeżeli wysokość emerytury na koniec lutego wynosiła 2 000
zł, jej wysokość będzie wynosiła 2059,60 zł. brutto.

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe
kwoty:
· najniższych emerytur i rent,
·	dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych
wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie,
·	maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent
w przypadku osiągania przychodu z działalności
zarobkowej.
Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:
·	emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i renta rodzinna – 1 029,80 zł;
·	renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy –
772,35 zł;
·	renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa – 1 235,76 zł;
·	renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
– 926,82 zł.
Kwoty dodatków i świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodów z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca
2018 r. znajdują się na stronie internetowej Zakładu
www.zus.pl
~ Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

24

| sąsiadka~czytaj | marzec 2018
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Zadowoleni seniorzy z Przeźmierowa

Z

akończył się kolejny pracowity rok działalności naszego Koła Seniorów. Był to rok
wielu ciekawych wydarzeń, miłych spotkań
i wspólnych wyjazdów. Zakończyliśmy go zorganizowanym w CK Przeźmierowo spotkaniem opłatkowym. Uczestniczyło w nim ok. 150 członków
naszego Koła. Wspólnie z nami zasiedli Proboszcz
parafii ks. Tomasz Szukalski, Wójt Tadeusz Czajka,
I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, dyr. GOK
SEZAM Szymon Melosik, sołtys Katarzyna Preyer, kierownik CK Przeźmierowo Jolanta Tepper oraz
honorowa członkini naszego Koła Maria Apolinarska i inni zaproszeni goście. Wieczór umilił nam
występ koleżanek z zespołu teatralnego Senioritki.
Tegoroczny karnawał rozpoczęliśmy balem sylwestrowym zorganizowanym w CK Przeźmierowo,
na którym bawiliśmy się wspólnie z grupą studentów z UTW i rodzicami dzieci należących do zespołu Modraki. Na balu gościliśmy Wójta Tadeusza
Czajkę z małżonką, który o północy złożył życzenia
noworoczne. Nad kondycją bawiących się gości tradycyjnie czuwała Kuchnia Rafała, która serwowała
bardzo smaczne dania.
W krótkim karnawale liczna grupa członków naszego Koła uczestniczyła w zabawie karnawałowej,
na której senioralne wolontariuszki WOŚP kwestowały z powodzeniem wśród biesiadników. W sumie
nasze Koło wsparło akcję WOŚP kwotą 1 020 zł.
Tegoroczny karnawał zakończyliśmy zabawą kostiumową. Rozpoczęliśmy ją, nie jak zwykle polonezem, lecz uczestnicy mile zostali zaskoczeni
odwiedzinami zaprzęgu renifera Rudolfa z Gwiazdorem i Królową Elfów, którzy obdarowali nas słodyczami. W rolę tą wcieliło się koleżeństwo Ewa
i Julian Kiełczewscy. BRAWO! W przepięknych
kostiumach z uśmiechem na twarzy pożegnaliśmy
tegoroczny karnawał. Uczestnicy zabaw karnawałowych dziękują Jolancie Tepper, kierownik CK Przeźmierowo i naszej koleżance Basi Wojciechowskiej
za zaangażowanie i trud wniesiony w organizację
tych zabaw.

Z

20 stycznia w CK Przeźmierowo odbyła się kolejna
premiera zespołu teatralnego Senioritki, który zaprezentował spektakl „Pan Tadeusz od kuchni”. Zachwycona publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami.
Na Spotkaniu Noworocznym w Tarnowie Podgórnym 26 stycznia laureatami Tarnowskich Lwów zostali członkowie naszego Koła, Henryka i Bogusław Ciepielewscy za rozwijanie z sukcesem firmy rodzinnej.
Gratulacje!
Działalność w naszym Kole to nie tylko rozrywki –
dbamy także o kondycję umysłową i fizyczną. Powstały dwie 15-osobowe grupy, uczestniczące w zajęciach
spinningowych, które pod fachowym okiem sympatycznej instruktorki p. Julii wytrwale ćwiczą na rowerach stacjonarnych Tomahawk. A w kursie komputerowym uczestniczy już druga grupa seniorów, która pod
okiem wyrozumiałej Iwony Kuźniarek poznaje tajniki
posługiwania się komputerem.
Miło nam nadmienić, że nasze Koło posiada stronę
internetową (www.seniorzy.pe.hu) – 13 lutego minęły 2 lata od jej założenia. Jest ona łącznikiem zarządu
Koła a członkami w przekazywaniu bieżących informacji i nie tylko. Administratorem strony jest przewodniczący naszego Koła Julian Kiełczewski.
Plan wycieczek i imprez w 2018 r. zapowiada się
również imponująco, a relacje z nich będziemy przekazywać na bieżąco.
~ Grażyna Misiak, Kronikarz Koła

Wiadomości Wędkarskie

arząd koła PZW nr 132 zaprasza chętnych na sprzątanie brzegów Jeziora Lusowskiego, które odbędzie się 7 kwietnia. Zbiórka o 10.00 na parkingu koło baru Wodnik w Lusowie. Zakończenie na parkingu Wiśniowym w Lusówku.
Zarząd koła PZW nr 132 zaprasza członków na zawody wędkarskie rozpoczęcia sezonu. Zawody odbędą się na łowisku
PSTRĄG w Pobiedziskach. Zbiórka o 7.00. Zgłoszenia do 4 kwietnia pod nr tel. 517 586 267 i 517 586 272. Zawody odbędą się
w 4 sektorach: 3 sektory seniorów i 1 weteranów.
Prezes koła ~ Zdzisław Braciszewski
marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Wsparcie psychologiczne rodzin osób z niepełnosprawnością

ZAPROSZENIE

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON
zaprasza rodziców i opiekun ów na spotkanie z psychologiem, w ramach którego będzie można
skorzystać z konsultacji indywidualnych oraz wziąć udział w wykładzie i dyskusji pt.

„Wampiry energetyczne są wśród nas i w nas”
Spotkanie poprowadzi doktor psychologii Jadwiga Kwiek

Sala Gminnego Klubu Sportowego,
Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 34
Środa, 11 kwietnia 2018 r.
Porządek spotkania:
15.00 – 17.00 Konsultacje indywidualne
(każde po ok. 20 min.)
17.00 – 18.00 Wykład i dyskusja

Na konsultacje indywidualne można zapisać się
i ustalić godzinę u naszej koleżanki Małgorzaty
Wilgi-Siemkowicz (tel. 505 186 920)
Będziemy mogli spotkać się i porozmawiać również towarzysko przy kawie i ciastku (m.in. oczekując na rozmowę)
Udział jest bezpłatny

Ponad 50 l krwi oddane!

10

lutego odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa
w naszej Gminie, organizowana przez Stowarzyszenie Dar Serc. Do Szkoły Podstawowej nr 1
w Tarnowie Podgórnym przyszło ponad 150 osób, z których
zarejestrowało się 135. Po badaniach lekarskich krew oddało 114, w tym aż 20 – po raz pierwszy. – Zebraliśmy aż 50,9 l
krwi, co oznacza, że do Regionalnego Centrum krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa oddaliśmy już łącznie 4 295 l – podkreśla Wojciech Janczewski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
i Prezes Stowarzyszenia. – Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w rozpropagowaniu informacji o naszych akcjach, również proboszczom, przypominającym o nich w ogłoszeniach.
Tego dnia do Banku Dawców Szpiku zapisała się jedna osoba.
Kolejna akcja już 12 maja, również w gościnnych progach
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
~ ARz

26

| sąsiadka~czytaj | marzec 2018

~ stowarzyszenia

„W co grają ludzie”

i dlaczego?
T
ym, co nas w życiu napędza, jest
głód bodźców. Nie bez powodu
jedną z najcięższych kar, na jaką
można skazać więźnia, jest zamknięcie
w wyciszonych, ciemnych izolatkach.
Może w nich dojść do utraty wzroku,
zdolności mówienia, zwiotczenia mięśni
i niemożności poruszania się. Dramatycznym przejawem niedostatku bodźców jest
choroba sieroca, obserwowana u małych
dzieci pozbawionych czułości i bliskości. Zaczynająca się charakterystycznym
kiwaniem, w najgorszym razie kończąca
się śmiercią.
Dla zdrowia psychicznego najważniejsze są bodźce społeczne płynące od rodziców, nauczycieli, znajomych, szefów,
etc.. Informujące nas o tym, czy jesteśmy
przez otoczenie akceptowani, potrzebni,
kochani. Czy inni ludzie myślą, że jesteśmy dobrzy, mądrzy, piękni, czy wręcz
przeciwnie. Ludzie wymieniają się między sobą bodźcami społecznymi. Może
nim być każda forma nawiązania kontaktu z drugą osobą. Zarówno okazanie
mu życzliwości, jak i niechęci. Okazana
słownie lub mimiką, mową ciała. Najgorszą dla psychiki jest pustka, brak jakichkolwiek informacji, równoznaczny
z odrzuceniem. Stąd zdarza się, że dzieci
wręcz prowokują agresję rodziców, byle
tylko zwrócić na siebie uwagę. Wykluczenie to komunikat dla podświadomości: nie istniejesz! Ostracyzm, banicja,
wykluczenie to rodzaje cywilnej śmierci.
Małe dziecko uczy się od najwcześniejszego momentu życia zdobywania bodźców pozytywnych, potwierdzających
jego wartość. I unikania negatywnych,
sygnalizujących odrzucenie. Sposoby
zdobywa jednych i unikania drugich oraz
okoliczności, w jakich je otrzymuje tworzą wzorzec, skrypt, którym możemy się
posługiwać przez całe życie. Najczęściej
w sposób nieuświadomiony, pomimo
tego, że nie jesteśmy już małymi dziećmi
i możemy zmienić sposoby uzyskiwania
pozytywnych bodźców.
Z pewnością wszystkim znana jest jakaś wersja gry „ależ skąd, to tylko”. Pani
A mówi do pani B: „masz piękną sukienkę”. Na co pani B odpowiada: „nic szcze-

gólnego, stary ciuch”. Gdyby pani A wtedy powiedziała: „faktycznie, po bliższym
przyjrzeniu widać, że to nic szczególnego”, sprawiłaby jej dużą przykrość. Bo
prawdziwą intencją pani B było uzyskanie dodatkowych pochwał. Ale nie potrafi
o nie poprosić wprost. Do tego potrzebne
jest najpierw rozpoznanie, a potem zmiana wzorca postępowania.
Gra psychologiczna stanowi zaprzeczenie spontaniczności, intymności.
Pani B nie potrafi przyjąć komplementu
w naturalny sposób, na przykład: to jedna z moich ulubionych sukienek. Blokuje doświadczanie autentycznych emocji.
Pani B nie potrafi się cieszyć, że jej gust
został zauważony i doceniony. Gry cechuje utajona, czasem nieuświadamiana
motywacja. Pani B jest spragniona większej liczby komplementów i temu służy
pozorne lekceważenie sukienki. Jeżeli
Pani A jest osobą dobrze wychowaną, ale
nie dającą się wciągać w gry, zweksluje
rozmowę na inne tory. Jeżeli będzie osobą złośliwą, albo tylko ironiczną, nie da
się wciągnąć w grę, odpowie: faktycznie,
nic szczególnego. Wtedy Pani B osiągnie
inny cel. Potwierdzi swój skrypt życiowy:
znów to się przytrafiło, tak już mam, zawsze tak jest, ludzie są niemili.
Głównym powodem, dla którego gramy, jest chęć uzyskania wsparcia psychicznego bez konieczności wchodzenia
w głębokie relacje. Ludzie grają ponieważ pragną bliskości, akceptacji, przynależności, miłości, ale z różnych powodów
nie wierzą, że mogą je otrzymać bez uciekania się do gier. Ktoś ich kiedyś pozbawił tej wiary. Boją się sami zaryzykować
bycie spontanicznymi i tępią tych, którzy
w grze „faulują”, czyli odmawiają brania
w niej udziału.
Typową grą uprawianą nagminnie
w naszym kraju jest gra „chory, chorszy”,
polegająca na licytowaniu się chorobami
i cierpieniem. Obnoszeniu się z nimi, jak
z orderami za zasługi i domaganiu się specjalnych przywilejów. Zachowanie pani
Emilii Korczyńskiej z „Nad Niemnem”
stanowi jej klasyczny przykład. Równocześnie wskazuje na ważną funkcję gry,
jaką jest ochrona własnego obrazu. Pani

Emilia nie zniosłaby prawdy o sobie.
Woli grać rolę pokrzywdzonej przez los.
W rezultacie wszyscy mają zatrute życie.
Jak wyjść z gry? Poprzez poznanie siebie i swoich potrzeb. Naukę asertywności
i oswajanie
lęku przed odrzuceniem. Wiarę w siebie, w swoje mocne strony. Rozpoznanie
swojego skryptu życiowego i budowanie
nowych wzorów zachowań. Trzeba to robić Metodą Małych Kroków.
Osoby z niepełnosprawnościami i ich
bliscy narażeni są w szczególny sposób
na prowadzenie gier. Według Center for
Analysis of Social Exclusion spośród
dwunastu grup, narażonych na społeczne wykluczenie, niepełnosprawni znajdują się na pierwszym miejscu. Czego
się nie zrobi, żeby uniknąć bycia niewidzialnym? Podejmie się każdą grę. Bo to
jest rozpaczliwa walka o społeczne istnienie. W przestrzeni społecznej Europy Zachodniej niepełnosprawni są obecni i widoczni dużo bardziej niż w naszym kraju.
Najwyższa pora, żeby ci, wobec których
los okazał się bardziej łaskawy wyszli naprzeciw wykluczanym.
~ dr Jadwiga Kwiek
psycholog, psychoterapeuta
Skrót wykładu wygłoszonego w ramach
cyklu spotkań wsparcia psychologicznego
dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami organizowanych przez
Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON. Tarnowo Podgórne, 14.02.2018r.
Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. Kontakt tel. Grażyna Nowicka
508 610 256, www.tarson.pl.
marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |
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Piękno bez granic Poznań 2018!

M

amy jeszcze w pamięci pokaz „Najlepsze jest jeszcze przed nami” zaprezentowany podczas inauguracji roku akademickiego UTW i na „Popołudniu pełnym niespodzianek” dla seniorów. Teraz zobaczą go
uczestnicy targów LOOK & beautyVISION na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Fundacja Nigdy nie jest za późno otrzymała zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.
W drugi dzień targowy na scenie głównej odbędzie się międzypokoleniowy pokaz piękna, zdrowia i urody z udziałem
osób w wieku senioralnym i młodzieży – mieszkańców naszej Gminy, uczestników warsztatów Piękni i zadbani w każdym wieku (ten projekt był współfinansowany przez Gminę
Tarnowo Podgórne). Natomiast przez cały czas targów na stoisku Fundacji będą udzielane bezpłatne porady osobom w wieku 55+ z zakresu makijażu i stylizacji. Będzie można także
przyjść i porozmawiać na temat działań na rzecz seniorów
(i nie tylko).
Pokaz odbędzie się 25 marca, hala 8a, początek o 15.00 – zapraszamy wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą Targi.
~ Maja Stępień
Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno

XIII edycja konkursu „Mój pomysł na biznes”

R

uszyła kolejna, XIV edycja konkursu „Mój pomysł na
biznes”, organizowanego wraz z Gminą Tarnowo Podgórne przez Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w szkołach ponadpodstawowych.
Jednym z etapów konkursu jest zwiedzanie wybranych przez
Stowarzyszenie przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie naszej Gminy. 7 lutego uczestnicy zostali ugoszczeni przez firmy
BUDMAR i SCHATTDECOR oraz przez Urząd Gminy.
Dzień rozpoczął się od zwiedzania jednego z największych
w Wielkopolsce dystrybutorów materiałów budowlanych, centrum klinkieru i dachówek – firmy BUDMAR. To miejsce bardzo wartościowe dla uczestników konkursu, ponieważ jest to
firma rodzinna. Ale nie tylko to spowodowało, że młodzież zapamięta tę wizytę na długo. W jej trakcie, każdy mógł spróbować własnych sił w tworzeniu wzorów z płytek klinkierowych,
jak również wykazać się wiedzą matematyczną w obliczaniu
powierzchni dachu. Dziękujemy bardzo Marioli i Pawłowi
Judkowiakom za ciekawe i bardzo kreatywne zorganizowanie
czasu dla uczestników konkursu. Następnym miejscem, które
odwiedziła młodzież była firma Schattdecor, gdzie po raz kolejny uczestnicy konkursu zostali bardzo miło przyjęci przez
Danutę Pawlik oraz Mariusza Bączka. Konkursowicze poznali
historię funkcjonowania przedsiębiorstwa, filozofię firmy oraz
jej działalność na całym świecie. Uczniowie mieli możliwość
również zwiedzenia samego zakładu produkcyjnego. Ostatnim
miejscem, które zwiedzili był Urząd Gminy. Młodzież przywitał Wójt Tadeusz Czajka, a następnie Dagmara Orlik oraz Mirosława Brąber opowiedziały trochę o nowej komórce działającej
w Urzędzie Gminy: Tarnowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są możliwości
pozyskania środków na otworzenie własnej działalności. Ta
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wiedza na pewno będzie niezbędna przy tworzeniu prac konkursowych.
Dzięki życzliwości naszych przedsiębiorców uczniowie szkół
poznali zasady prowadzenia biznesu w różnych wielkościach
i formach działalności. Podczas spotkań pojawiły się pytania od
strony uczestników, na które właściciele i pracownicy firm chętnie odpowiadali. Informacje te na pewno zostaną wykorzystane
przy tworzeniu prac konkursowych.
Kolejnym etapem jest zaprezentowanie przygotowanych
przez młodzież pomysłów na biznes, nawiązujących do tematyki konkursu: FIRMA – NISZA – TALENT. Rozstrzygnięcie już
w maju, dlatego wszystkim uczestnikom życzymy ciekawych
pomysłów przy realizacji projektów!
~ Dagmara Skwierczyńska
Bardzo dziękujemy uczniom, nauczycielom, zakładom pracy
oraz firmie TPBUS za pomoc w organizacji konkursu.

Młodzież zwiedza Budmar
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Co przed nami?

Z

imowe ferie już dawno zostały zapomniane. Spędziliśmy je w różny sposób. Każdy z nas na miarę swoich zainteresowań, potrzeb i możliwości
finansowych. Ci, którzy wyjechali w góry, podziwiali zimowe pejzaże, część z nas poświęciła ten czas
dzieciom i wnukom. Dwudziestopięcioosobowa grupa, w jeden z wtorkowych wieczorów, odwiedziła Teatr
Wielki w Poznaniu, gdzie została oczarowana operą „Rigoletto” Giuseppe Verdiego.
Po feriach kontynuujemy dotychczasowe zajęcia. Przypominamy o konieczności uiszczenia opłat za ten semestr. Płacimy za zajęcia, w których uczestniczyliśmy i nadal uczestniczymy. W marcu wysłuchaliśmy już jednego wykładu, a przed
nami w najbliższym czasie:

21 marca prof. zw. dr hab. Jerzy Smorawiński – W cieniu dopingu, używek i suplementacji – czy tylko sportowcy i artyści?
4 kwietnia dr Marcin Piechocki – Manipulacja w mediach.
18 kwietnia dr Jadwiga Kwiek – Oblicza agresji.
Wykłady są bezpłatne, mają charakter otwarty, odbywają się w LO w Tarnowie Podgórnym – zapraszamy
wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Zarząd UTW informuje, że w dniach 2 – 6 września
organizowana jest pięciodniowa wycieczka w Beskidy. Zapisy przyjmuje Ewa Stefaniak Garbarczyk, telefon
693 640 399. Zaliczkę w wysokości 300 zł należy wpłacić
na konto UTW do 15 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona.
Trwają przygotowania do przeprowadzki biura UTW do
Pałacu Jankowice. Otrzymaliśmy jedno pomieszczenie znacznie przekraczające metrażem dotychczas przez nas zajmowane.
Wszystko wskazuje na to, że będziemy tam funkcjonować od
początku kwietnia.

~ Maria Zgoła

Przygotuj się! Urodowe porady dla Panny Młodej

W

przygotowaniach ślubnych lista spraw do załatwienia nie ma końca: suknia, kwiaty, sala, menu, zaproszenia, makijaż… A co ze skórą? Ślub to Twój
wielki dzień, dlatego zadbaj o swoją urodę na kilka miesięcy
wcześniej.
Wspomagająco w terapii domowej polecamy cotygodniowe
rytuały pielęgnacyjne. Rozpocznij od umycia skóry mleczkiem
lub żelem. Kolejny krok to złuszczenie skóry peelingiem ziarnistym lub enzymatycznym. Na tak przygotowaną skórę zaaplikuj
serum dobrane do potrzeb skóry. Na tym etapie warto pomaso-

wać skórę, aby poprawić krążenie, dzięki któremu skóra będzie
dotleniona. Maseczka w płacie stanowi idealne wykończenie.
Aby cieszyć się zadbaną, promienną skórą, trzeba pielęgnować ją cały rok. Regularne rytuały urodowe w połączeniu
z dietą bogatą w witaminy, błonnik, dobre tłuszcze, wodę mineralną, a także aktywność fizyczna oraz niepalenie papierosów stanowią klucz w posiadaniu pięknego wyglądu niezależnie od wieku. Na pierwszym miejscu Ty, potem reszta świata!
~ Marlena Balcerek
www.twojezacisze.pl

Trendy kolorystyczne 2018

C

zasy się zmieniają, a z nimi kolory. Tonacja coraz bardziej się
zaciera, wraz z koncepcją odbierania przez społeczeństwo płci, wieku
i okresu w ich życiu. Witamy w nowej
erze dwoistości koloru.
Postanowienia sezonowe:
•	
wraca pomarańcz: ponownie pojawia się jako ważny, jasny kolor na
sezon wiosna-lato 2018, ewoluując
z wcześniejszej popularności jako
bursztynowy oraz koralowy,
•	
świetliste pastele: daleko im od bycia płaskimi kolorami, będą niemal
musujące i świetliste, co pozwoli
im być doskonałą alternatywą dla
neonów,
luksusowe naturalne kolory: bo•	
gata paleta naturalnych tonów na
sezon wiosna-lato 2018, z ziemistymi, niemalże czerwonymi brązami
i beżami podtrzymywanymi żółcią
będzie idealnym pokazaniem dwoistości koloru,

•	
młodzieńczy wygląd: tradycyjna
koncepcja wieku zanika, zastępuje
ją młodzieńcza świeżość; dla kolorów znaczy to jedno: tony z wigorem oraz skupienie się na łamiących reguły mieszankach.
ciemne tony są ważne dla lata:
•	
kontrasty to słowo klucz dla sezonu wiosna-lato 2018, asortymentem
ciemnych kolorów łatwiej wydobyć
typowe dla tego czasu jasności.
Kolory, które powinny znaleźć się
w Waszej szafie:
•	ultrafiolet (kolor roku 2018), głęboki i mocny, kolor przyszłości,
•	różowy – wszystkie odcienie, kolor
niewinny, a zarazem zalotny,
•	lawenda – delikatny pastelowy fiolet,
•	ostra czerwień pomidorowa, rozpala zmysły,
•	srebro, odmładza w przeciwieństwie do złota,

•	chabrowy, niesie spokój i tajemnice, chłodny jak ocean,
•	jasnoszary, subtelny i mglisty niczym wiosenna mgła,
•	czekoladowy, trudny kolor, ale
w zestawieniu ze śniada cera wygląda pięknie,
•	mocno żółty radosny, zabawny
i słoneczny,
•	pomarańcz, wyrazisty i mocny,
trudny do przeoczenia, jak wulkan.
~ Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

O

d ponad 18 lat, w lutym, obchodzony jest na świecie,
a w Polsce od 11 lat, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zainicjowana w 1999 r. przez UNESCO inicjatywa ma zwrócić uwagę na bogactwo i różnorodność języków, a w kraju ma zwracać uwagę na poprawność,
przestrzeganie zasad i kulturę języka. Szczególnie dzisiaj warto zwrócić uwagę na zanieczyszczanie języka, nadużywanie
amerykanizmów, wielu zapożyczeń, wulgaryzmów. Zapożyczenia dotyczące nowych zjawisk technologicznych są nieuniknione, często nie ma polskich odpowiedników, ale nie zawsze. Mamy skłonność do zapożyczeń z języka angielskiego,
nieużywania charakterystycznych polskich liter, niestosowania znaków diakrytycznych. Warto znać historię języka ojczystego, tajniki frazeologii i bogactwo dialektów. Badania pokazują, że nie dbamy o poprawność językową i nie zwracamy na
to uwagi.
Z ciekawostek z lingwistyki warto wiedzieć, że na świecie
używa się obecnie ponad 6 tys. języków, że najpopularniejszym językiem jest język chiński, a na drugim miejscu język
angielski – używa go ponad 1 135 mln ludzi. Język polski jest
na 25 miejscu wśród najpopularniejszych języków świata. Od
1950 roku zniknęło ponad 250 języków i obecnie zagrożonych
zniknięciem jest około 43% wszystkich aktualnie używanych
języków.
Nic tak nie wpływa na poprawność, jakość i kulturę języka ojczystego jak stały kontakt z książką, niezależnie od tego
w jakim momencie życia zaczniemy czytać.
Zapraszamy do półek w Bibliotece z interesującymi książkami
o języku polskim, ale w lżejszej formie. To książki autorstwa wybitnych znawców języka polskiego – profesorów Jerzego Bralczyka, Jerzego Miodka i Andrzeja Markowskiego. Polecamy:
Jerzy Bralczyk „444 zadania polskie. Znane wypowiedzi …”,
„Mój język prywatny”, książki napisane wspólnie z felietonistą Michałem Ogórkiem „Na drugie Stanisław. Nowa księga
imion” oraz „… Kiełbasa i sznurek”, a także rozmowy o języku Jerzego Bralczyk, Jana Miodka i Andrzeja Markowskiego
przeprowadzone przez dziennikarza i pisarza Jerzego Sosnowskiego.
POPOŁUDNIA Z KULTURĄ to stały cykl spotkań w naszej
Bibliotece. W kwietniu zapraszamy na spotkanie z dziennikarzem, radiowcem, fotografem i podróżnikiem MARCINEM

KYDRYŃSKIM i jego wrażeniami z licznych podróży, fascynacji Lizboną, albumami fotograficznymi przedstawiającymi
codzienność życia mieszkańców zwiedzanych terenów. Zdjęcia ze swoich podróży Marcin Kydryński publikował m.in. w „
National Geographic” i „Kontynentach”. Dużo wrażeń z podróży znajdziemy w jego najnowszych książkach czyli „Muzyka moich ulic. Lizbona” i „Biel. Notatki z Afryki”. Marcin
Kydryński to także współtwórca jednej z najpopularniejszych
w historii radia muzycznej audycji radiowej, która nadawana
jest od 1989 r.
Zapraszamy na spotkanie 5 kwietnia o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej w Tarnowie Podgórnym.

W Bibliotece w Tarnowie Podgórnym i naszych Filiach
w dziale podróże, turystyka, reportaże duży wybór książek
przybliżających różne zakątki świata. Ciekawe relację, dzienniki, książki pełne wrażeń, niesamowitych przygód, relacji
pełnych niespodziewanych spotkań, zaskakujących odkryć.
Wszystkie te spisane wrażenia zachęcają do zwiedzania krajów znanych i mniej znanych, ciekawych, interesujących, odkrywających nowe tereny i zachęcających do podróży. Poleca~ I.B.
my!

Krokodyl opowie o królu Nicnierobie

O

powieść o bardzo leniwym królu Nicnierobie będzie
kolejną historią, jaką poznają najmłodsi miłośnicy teatru w cyklu „Mama, tata, teatr i ja”. Na spektakl Teatru Krokodyl zapraszamy w niedzielę, 8 kwietnia o godz.
12.30.
Nie miał na nic ochoty, tylko by leżał lub spał. A skoro nic
nie robił, to też nic nie umiał. O tym, że jednak warto się uczyć
i pracować przekonały go czary dwóch wróżek, różowy nos
i… perspektywa wygnania z królestwa.
Teatr Krokodyl jest całkiem dobrze znany przez dzieci
z naszej Gminy. Prowadzi go Tadeusz Falana, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, związany
w przeszłości z Teatrem Nowym w Łodzi i Teatrem Polskim
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w Bydgoszczy. Na zaproszenie GOK „SEZAM” wystawiał on
w naszej Gminie takie przedstawienia jak m. in. „Tadek niejadek”, „Przygody Krasnala Hałabały”, „Morska opowieść”,
„Ratuszowe legendy”, „Kopciuszek i „Pastorałka”.
Na najnowsze przedstawienie, „O królu Nicnierobie”, zapraszamy do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 8 kwietnia o godz. 12.30. Bilety w cenie 10 zł (dzieci) i 1 zł (opiekunowie) dostępne są w miejscu imprezy (od poniedziałku do
piątku w godz. 15-20), w siedzibie GOK „SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) i w Centrum Kultury Przeźmierowo (od wtorku do piątku w godz. 16-20). Bilety online
dostępne są w serwisie Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

Afisz

~ gok

Jazzowa Scena Sezamu: Jan Nowicki, DeProfundis
sobota, 17 marca godz. 19.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 20 zł

„Mieszczanin szlachcicem” - spektakl Komediantów
niedziela, 18 marca godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny

Kino Zielone Oko: „Atak paniki”
niedziela, 18 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kazik i Kwartet ProForma - koncert
poniedziałek, 19 marca godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 65 zł

Koncert „Wiosna z Modrakami”
sobota, 24 marca godz. 16, Centrum Kultury Przeźmierowo. Brak zaproszeń

„Wiosenne przebudzenie” - gminne eliminacje
niedziela, 25 marca godz. 11, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym . Wstęp wolny

Kino dla dzieci: „Wicher. Dzikie konie”
niedziela, 25 marca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko: „Czwarta władza”
niedziela, 25 marca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Piano Day - koncert Włodka Pawlika
czwartek, 29 marca godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 40 zł

Spektakl „Kontrasty-My” Teatru Tańca Sortownia
piątek, 6 kwietnia godz. 19.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia

Bass Astral x Igo Orchestra - koncert
sobota, 7 kwietnia godz. 20, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: od 60 zł, tylko w aplikacji Going

Mama, Tata, Teatr i ja: spektakl „O królu Nicnierobie”
niedziela, 8 kwietnia godz. 12.30, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety: 10 zł / 1 zł

Spektakl „Ranny Ptaszek” reż. D. Taraszkiewicz
piątek, 13 kwietnia godz. 19, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 39 zł
Bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) pon. - pt. w godz. 15-20
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) przed seansami i wt. - pt. w godz. 16-20
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl
Obiekty GOK „SEZAM” są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

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

S

ztuka Moliera „Mieszczanin Szlachcicem”, w reżyserii Bogdana Żyłkowskiego, wypadła znakomicie – pisała w TarNowej Kulturze Agata Klaudel Berndt.
Zdanie to podzieliła także zgromadzona publiczność, która wkrótce zaczęła
domagać się ponownego wystawienia spektaklu. Tym razem Komedianci z Przeźmierowa wystąpią w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.
To drugi spektakl zespołu, który działa w GOK „SEZAM” od 2016 roku. Tworzą go utalentowani artystycznie mieszkańcy naszej Bminy w różnym wieku. Część
z nich zaliczyć można do wychowanków projektu „Teatr w Każdej Wiosce”, inni do
dziś są jego instruktorami, dla niektórych to pierwsza teatralna przygoda. Wszystkich łączy jednak talent komediowy i pasja, dzięki której możliwa jest realizacja
kolejnych spektakli.
– To historia tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy chce się przystroić w cudze
piórka. Opowieść o tym, jak śmieszne rzeczy z tego wynikają. Przy okazji to kolejny spektakl, w którym ogląd świata jest potraktowany żartobliwie, z przymrużeniem
oka – opowiadał przed premierą reżyser spektaklu i opiekun Komediantów, Bogdan
Żyłkowski.
Na popołudnie z komediową klasyką w nowej interpretacji zapraszamy już
w niedzielę, 18 marca o 17.00 do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp
wolny.
~ Jarek Krawczyk

Modraki zakwitną na wiosnę

K

omplet widzów obejrzy koncert „Wiosna z Modrakami”, który odbędzie się w Centrum Kultury Przeźmierowo w sobotę, 24 marca. Widownię wypełnią
głównie rodziny młodych wykonawców, a wszystkie dystrybuowane przez zespół zaproszenia rozeszły się na pniu.
„Modraki”, które w GOK „SEZAM” działają od 17 lat,
zdążyły już przyzwyczaić stałych widzów, że każdy ich występ jest niepowtarzalny. Tradycyjnie, najwięcej premierowych układów i piosenek podziwiać możemy właśnie wiosną.
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Nowe propozycje młodzi artyści przygotowywali nie tylko na
regularnych próbach, ale i podczas weekendowych warsztatów artystycznych oraz kilkudniowego wyjazdu do Wenecji k.
Biskupina. Członkowie zespołu uczestniczyli także w przygotowywaniu oprawy scenicznej i kostiumów.
Barwny i zróżnicowany spektakl przygotowany według scenariusza choreograf zespołu, Agnieszki Dolaty odbędzie się
w sobotę, 24 marca o 16.00.
~ Jarek Krawczyk

~ gok

Mocny przekaz i nieprzeciętne umiejętności

P

remiera tego spektaklu miała miejsce 7 października,
a dyskusje po nim trwały jeszcze przez długie tygodnie.
„Kontrasty-My”, najnowszy spektakl Teatru Sortownia będzie można zobaczyć ponownie w piątek, 6 kwietnia
o godz. 19.30 w Centrum Kultury Przeźmierowo.
– Dziś wszystko staje się show businessem. W każdej dziedzinie życia wszystko jest oferowane na sprzedaż, w pięknym
„opakowaniu”. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że
coraz częściej, manipulując naszą świadomością, wciska nam
się buble, które nie są nam do niczego potrzebne. Nie inaczej
ma się to w szeroko rozumianej kulturze, która oferuje nam
przez media, również te społecznościowe, tylko trudną do strawienia papkę. I właśnie tego dotyka ten spektakl, zachęcając
również do tego, byśmy odrzucili czysto komercyjne podejście
do świata, robiąc coś po swojemu. Bez blichtru i sztucznego
„wow” – zapowiadał przed premierą reżyser spektaklu, Piotr
Bańkowski.
Dorota Kłos w TarNowej Kulturze relacjonowała: – Artystom świetnie udało się pokazać dysonans między prawdziwą
sztuką a całkiem dobrze opłacaną płycizną artystyczną. Występ
długo wyczekiwanej przez reżysera „gwiazdy”, w porównaniu z fantastycznie wytańczonymi układami choreograficznymi tancerzy Sortowni, stał się pastiszem twórczości gwiazdek
pop, komicznym pokazem ich miernych umiejętności tanecznych i wokalnych.

Mocny przekaz, ale i nieprzeciętne umiejętności taneczne
i aktorskie członków Teatru Tańca Sortownia – tego wszystkiego spodziewać się mogą ci, którzy jeszcze nie widzieli
spektaklu „Kontrasty-My”. Najbliższa okazja, by nadrobić zaległości już w piątek, 6 kwietnia o godz. 19.30 w Centrum
Kultury Przeźmierowo. Obowiązują bezpłatne zaproszenia
dostępne w miejscu imprezy (od wtorku do piątku w godz.
16.00-20.00), w siedzibie GOK „SEZAM (od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-15.00) i w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym.
~ Jarek Krawczyk

Bass Astral x Igo z orkiestrą w Przeźmierowie!

J

eden z najbardziej rozchwytywanych
duetów elektronicznych, Bass Astral
x Igo, po wydaniu znakomitej, drugiej płyty „Orell” i zagraniu kilkunastu
koncertów w największych klubach, postawił sobie kolejne wyzwanie: mini-trasę z 11-osobowym zespołem. Bass Astral
x Igo Orchestra odwiedzi tylko 4 miejscowości, w tym Przeźmierowo!
To miał być zaledwie poboczny projekt
dwóch muzyków rockowej grupy Clock

Machine. Basista Kuba Tracz i wokalista
Igor Walaszek postanowili nagrać wspólnie kilka utworów w elektronicznej stylistyce. Setki tysięcy odsłon na YouTube,
seria wyprzedanych koncertów, i błyskawicznie rosnąca rzesza fanów sprawiły, że chwilowa przygoda trwa do dziś
i przybiera kolejne oblicza.
Najnowszym będzie seria 4 koncertów z sekcją smyczkową, dętą i rytmiczną, którą tworzą muzycy Clock Machi-

ne i 9Kidneys. Bilety na ten koncert nie
są sprzedawane w kasach GOK „SEZAM”. Dostępne są wyłącznie na stronie aplikacji Going i mimo cen zaczynających się od 60 zł rozchodzą się jak
ciepłe bułeczki.
Warto przeżyć to niezwykłe wydarzenie w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Na koncert zapraszamy w sobotę, 7
kwietnia o godz. 20.00.
~ Jarek Krawczyk
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Śmieszy bez wymuszania rechotu

D

la statecznych par – może ku przestrodze. Dla młodych
małżeństw – może ku nauce. Dla widza wyrobionego
– aktorstwo bez chałtury. Dla nowicjusza w teatrze –
trzymająca w napięciu akcja – takie rekomendacje znajdziemy w opisie spektaklu „Ranny ptaszek” w reżyserii Dariusza
Taraszkiewicza. Zobaczymy go w Centrum Kultury Przeźmierowo w piątek, 13 kwietnia o godz. 19.00 w Centrum
Kultury Przeźmierowo.

– On i ona we własnej sypialni… Ale spokojnie, obejdzie
się bez ekscesów, przecież to stare dobre małżeństwo. Rutyna,

czasem znudzenie i zrzędzenie, dużo zaufania i szacunku, a do
tego sporo wykrętów i szukania dziury w całym. Tempo akcji
staje się zawrotne, gdy do sypialni tych dwojga wpada przez
balkon cuchnący bezdomny – czytamy w opisie spektaklu.
Ta czarna komedia oparta jest na tekście kanadyjskiej dramatopisarki Coleen Murphy. Jej światowa prapremiera odbyła
się w Londynie w 2011 roku, do Polski „Ranny ptaszek” doleciał w ubiegłym roku. Spektakl ten to mocna dawka humoru
i ważne międzyludzkie sprawy, czyli prawdziwa komedia małżeńska. W dwóch aktach spotkamy wiele emocji – od śmiechu
po wzruszenie.
W obsadzie zobaczymy m. in. Barbarę Bursztynowicz,
Leona Charewicza, Wojciecha Wysockiego i Tomasza Ciachorowskiego. Aktorów tych publiczność kojarzyć może nie tylko
z desek teatralnych i ról filmowych, ale także obecności w popularnych serialach – „Klan”, „Ranczo”, „Barwy szczęścia”,
„M jak miłość” czy „Na dobre i na złe”.
– Ranny ptaszek jest komedią, która śmieszy bez wymuszania rechotu i wzrusza bez sentymentalizmu. A na koniec
zostawia widzów w poczuciu mile i z sensem spędzonego wieczoru – obiecują twórcy spektaklu. Na dwugodzinne
przedstawienie przedzielone przerwą zapraszamy w piątek,
13 kwietnia o godz. 19.00 do Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 39 zł dostępne są w miejscu imprezy (od
wtorku do piątku w godz. 16.00-20.00), w siedzibie GOK
„SEZAM” (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)
i w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (od poniedziałku
do piątku w godz. 15.00-20.00). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Bilety24.pl.
~ Jarek Krawczyk

Przepustka do Murowanej

R

eżyser i opiekun grup NOVI i TeatRama, Artur Romański oraz kierownik domów kultury GOK „SEZAM” Jolanta Tepper będą jurorami tegorocznej edycji gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego Wiosenne
Przebudzenie. Wybiorą reprezentantów naszej Gminy, którzy
pojadą na powiatowy finał do Murowanej Gośliny.
W imprezie wezmą udział recytatorzy wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Podzieleni będą na 3 grupy wiekowe: dla

klas I-III, IV-VI oraz starszych (VII i gimnazjum). Najstarsi
uczestnicy do poezji dołączą fragmenty prozy.
Kto zdobędzie przepustkę do Murowanej Gośliny okaże
się już w niedzielę, 25 marca o godz. 11.00. Zapraszamy do
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Warto posłuchać recytacji, wesprzeć wykonawców oklaskami i dobrym słowem.
Wstęp wolny.
~ Jarek Krawczyk

Zgłoś się na Rozśpiewaną Gminę!

T

ylko do 5 kwietnia GOK „SEZAM” przyjmuje zapisy do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Wokalistów
„Rozśpiewana Gmina”. W imprezie mogą wziąć udział
soliści i małe zespoły z przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, a także wszyscy chętni – w każdym wieku. Przewodniczącą tegorocznego jury będzie wokalistka i na-
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uczycielka śpiewu Ewa Nawrot, która zaprosi wybraną przez
siebie grupę do udziału w warsztatach. Wszystkie finałowe
występy odbędą się w niedzielę, 15 kwietnia w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Szczegóły, regulamin i zapisy
dostępne będą od 12 marca na stronie www.goksezam.pl.
~ Jarek Krawczyk

~ edukacja
Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie

Pieczenie chleba

W

dniach 27 i 28 lutego w Przedszkolu, „Mali odkrywcy” w Baranowie odbyły się Warsztaty Pieczenia Chleba. Dzieci wraz z nauczycielkami dowiedziały się jak upiec chleb, jakie są potrzebne składniki,
kiedy należy je dodać. Przesympatyczny Piekarz – Pan Mariusz pokazał jak poprawnie należy ugniatać ciasto. Swoją pozytywną energia zaraził dzieci, które z zaangażowaniem wykonywały jego polecenia. Każdy przedszkolak miał okazję
upiec swoją własną bułkę. Taka forma zabawy i edukacji okazała się atrakcyjna dla dzieci. Uczestnicy wykazali się świetną współpracą oraz cierpliwością. Na zakończenie warsztatów
każdy mógł skosztować swojej bułki i chleba lub też zabrać je
do domu.
~Weronika Strugała

Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie

Balik karnawałowy u „Leśnych Skrzatów”!

K

arnawał to czas lubiany nie tylko przez dorosłych,
ale również i dzieci. A balik karnawałowy jest wydarzeniem, na które przedszkolaki czekają ze zniecierpliwieniem i wypiekami na twarzy. 6 lutego na naszej przedszkolnej auli pojawiły się wszystkie dzieci ubrane w kolorowe
i nietuzinkowe stroje. Jak co roku przedszkole opanowały
księżniczki, wróżki, Anny i Elzy z „Krainy Lodu”, kotki i tygrysy, motylki oraz całe oddziały superbohaterów, policjantów
i strażaków. Wszyscy bawili się w rytmie samby, walczyka
oraz w najpopularniejsze zabawy karnawałowe np. „Wesoły pociąg” czy „Kaczuszki”. Dla starszych grup nie zabrakło
również najnowszych przebojów artystów takich jak: Alvaro
Solero i Justin Timberlake oraz Pharell William. W tym roku
balik odbył się pod hasłem „Mądry, bezpieczny – Superbalik”. Podczas wspólnej zabawy przeganialiśmy smog, sortowaliśmy śmieci, a wszystko w rytmach muzyki oraz układów
tanecznych przygotowanych przez animatorki z grupy Mozai-

ka. Jesteśmy pewni, że wspólna zabawa i radosne chwile spędzone podczas tego dnia pozostaną w dzieciach jeszcze przez
długi czas.

~ Agnieszka Włudyka-Wesołowska

Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku

Wulkany w przedszkolu

W

lutym dzieci z naszego przedszkola brały udział
w warsztatach edukacyjnych Akademii Twórczego Rozwoju – Bystrzak. Tematem spotkania była
erupcja wulkanu. Zajęcia odbywały się grupowo – każda grupa po 45 minut. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną,
z której dowiedziały się co to są wulkany i jak powstają. Następnie każda z grup wykonała z masy solnej własne wulkany. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością. Najciekawszym elementem warsztatów był eksperyment, który pokazał
jak wybucha wulkan oraz jak wylewa się z niego lawa. Niezwykłe doświadczenie bardzo podobało się przedszkolakom
i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

~ Monika Gumula
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SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Tajemnicze DBI
D
zień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W tym roku
nadano mu hasło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Temu celowi podporządkowaliśmy działania,
w dniach 5-7 lutego, w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie
Podgórnym.
Twórczo i aktywnie pracowaliśmy nad rozwiązaniami
quizu, bardzo uważając, by czerpać z Sieci, a nie wplątać
się w nią! Wszystkie dzieci uczestniczyły w grze terenowej
(z uwagi na porę roku, owym terenem były przestronne korytarze szkoły). Zarówno maluszki z klas 0-3, jak i młodsza
młodzież z klas 4-6, zaopatrzeni w zaszyfrowane mapy, rozwiązywali zadania, wykonywali polecenia i zdobywali punkty. Dzięki interaktywnym zadaniom uczniowie dowiedzieli
się czym jest „netykieta”, jak na fundamencie szacunku budować kulturę zrozumienia, zaufania i tolerancji, co powinniśmy zrobić, gdy w Internecie coś nas zaniepokoi lub przestraszy oraz które informacje o sobie można podawać bezpiecznie
w Internecie.
Ponieważ wspólnie z rodzicami dbamy o „cyberbezpieczeństwo” dzieci, działania informacyjne, profilaktyczne
i wychowawcze są powtarzane nie tylko przy okazji świąt,
ale również w codziennej pracy wychowawców.  ~ Sp 1 tp

SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Akcja zima
C

o robić w ferie zimowe? Świetnie bawić się na szkolnym zimowisku! W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym organizowała półkolonie zimowe dla uczniów. Możliwość uczestniczenia
w zimowisku okazała się doskonałą alternatywą dla tych, którzy
w pierwszym tygodniu ferii nie planowali wyjazdu.
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Uczniowie w trakcie pięciodniowych półkolonii wybrali się
do poznańskiego kina i Jump Areny. Mogli spróbować również
swoich sił w jeździe na łyżwach oraz zwiedzili strażnicę OSP
w Tarnowie Podgórnym.
Pozostały czas wypełniony był doskonałą zabawą na świeżym powietrzu, grami terenowymi, przeróżnymi zajęciami plastycznymi, a nawet pieczeniem smakowitych ciasteczek!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję, że pozostała część ferii była również bardzo udana, a już dziś zachęcamy do udziału w półkoloniach w przyszłym roku.

~ Sp 1 tp

~ edukacja
SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym

IV Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej

P

oczątek ferii nie dla wszystkich był czasem wyjazdów.
Wielu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana
Pawła II zdecydowało się aktywnie spędzić przedpołudnie 12 lutego, biorąc udział w IV Międzyklasowym Turnieju
Piłki Nożnej. W zmaganiach sportowych wzięło udział osiem
drużyn, w tym trzy zespoły z klas czwartych, jedna klasa piąta
i cztery klasy szóste. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klasy 6D, na drugim miejscu rozgrywki zakończyła klasa 6B, a na najniższym stopniu podium, ex aequo uplasowała
się klasa 6C wraz z klasą 4A. Na koniec nastąpiło wręczenie
własnoręcznie wykonanych przez każdą uczestniczącą drużynę pucharów, medali i dyplomów. Dziękujemy wszystkim za
udział, cieszymy się z rosnącej z roku na rok frekwencji!

~ Sp nr 1 tp
SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym

Drzwi Otwarte w Szkole Podstawowej nr 1

1

marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyły się Drzwi Otwarte, które były dobrą okazją do lepszego poznania placówki. W rolach gospodarzy wystąpili nauczyciele i uczniowie szkoły. Na dzieci oraz rodziców
czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Goście wspólnie z Detektywem Jedynką poznawali szkolne pomieszczenia, które
zamieniły się w komnaty tajemnic. Dzieci z wielkim zaangażowaniem odkrywały tajemnice: eksperymentów, zagadkowych okularów, porcelany, teatru oraz sali gimnastycznej.
Wszyscy mogli poczuć niezwykłą atmosferę szkoły oraz zapoznać się z jej głównymi założeniami. Dziękujemy za wspólnie
spędzony czas!
~Sp 1 tp
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym

Projekt olimpijski
W
tygodniu poprzedzającym ferie zerówki i klasy
pierwsze naszej szkoły „przebywały” na olimpiadzie. Pierwszego dnia projektu edukacyjnego odbyło się uroczyste otwarcie olimpiady, a Dyrektor uroczyście
zapaliła znicz olimpijski. Mali sportowcy poznawali symbole
i historię olimpiady oraz zajmowali się dyscyplinami sportów
zimowych. Sporo czasu poświęcili też zdrowemu odżywianiu.
Uczniowie odwiedzili bibliotekę szkolną, gdzie czekała na
nich pani bibliotekarka z lekturą „Basia i narty” i konkursami
z nią związanymi.
W tygodniu olimpijskim nie mogło też zabraknąć emocji
związanych z rywalizacją w zimowych zawodach sportowych.
Odbyły się turnieje i wyścigi w saneczkarstwie, narciarstwie,
hokeju i w dodatkowej dyscyplinie , jaką była – wojna na śnieżki! Tydzień olimpijski zakończyliśmy przeglądem piosenki zimowej. Po takim przygotowaniu uczniowie kibicowali sportowcom w Piongczang.
~ adyk
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Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Ekscytujące ferie zimowe

F

erie zimowe już za nami, ale myślimy, że warto jeszcze do nich wrócić, choć na kilka chwil. Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym spędzali je na
różne sposoby. Część z nich uczestniczyła
w szkolnych półkoloniach, fantastycznie
się przy tym bawiąc, biorąc udział w wycieczkach i podziwiając chemiczne eksperymenty. Druga część z kolei wyjechała
do przykrytego śniegiem Zakopanego na
niezapomniane zimowisko. W czasie jego
trwania dzieci miały okazję uczyć się jazdy
na nartach lub doskonalić tę umiejętność,
bawiły się na basenie i na kręgielni, wyprawiły się na tatrzańskie szlaki, wjechały kolejką na Gubałówkę i szalały w Lodowym
Zamku. Wróciły do domu ze wspomnieniami, których nie da się zapomnieć. I z tego,
co słyszeliśmy, co niektórzy już teraz nie
mogą się doczekać kolejnego wyjazdu, tym
razem letniego. W Bieszczady.
~ Kadra Zimowiska w Zakopanem

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z t.j.) oraz §
6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Jankowicach przy ul. Edmundowskiej
Obręb
Nr działki Pow. w m2 Księga wieczysta Cena wywoławcza (w tym 23%VAT) Wysokość wadium Postąpienie minimalne
Jankowice
137
3156
PO1P/00238796/7
224.210,00 zł
11.210,50 zł
2.250,00 zł
Przeznacze- zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chronionego Krajobrazu, część Jankowinie nieruce – obszar IIJ1M2, zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr V/ 24 /2006 z dnia 28 grudnia 2006r. opubl.
chomości
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2007r, poz. 1604, działka 137 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej –
symbol M4.
Opis nieru- działka nr 137 jest niezagospodarowana, nieogrodzona, ma kształt regularny zbliżony do trapezu, położona jest przy drodze o
chomości
nawierzchni asfaltowej (ul. Edmundowska). Teren działki jest częściowo płaski (około 1/3 powierzchnia działki) a w znacznej
części jest pochyły i zarośnięty drzewami i krzakami. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i tereny upraw rolnych. Na terenie działki (narożnik blisko krawędzi drogi) posadowiony jest słup napowietrznej linii energetycznej. Po drugiej stronie ulicy znajduje się ogólnodostępny zespół pałacowo-parkowy. W dalszej odległości
jest świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, skwer do gry w szachy z ławkami oraz plac zabaw dla dzieci. W odległości 2 km
znajduje się przedszkole i szkoła podstawowa. Działka ma bardzo dobre połączenie z ulicą Poznańską – drogą krajową 92. W
ulicy Edmundowskiej znajdują się sieci: energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne.
Informacje w/wym. nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań, nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
dodatkowe
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
osoby prawne powinny dodatkowo okazać
nie, jednakże nie później niż przed upływem
odbył się dnia 15 stycznia 2018 r. o godz.
aktualny wypis w rejestru przedsiębiorców
3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia
10.00 w sali nr 10, w budynku C przy ul. Polub firm (notarialne pełnomocnictwo).
przetargu, unieważnienia przetargu, zakońznańskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo PodWadium należy wnieść przelewem najczenia przetargu wynikiem negatywnym.
górne.
później do dnia 16 kwietnia 2018 r. (ponieTermin do złożenia wniosków przez osoDrugi przetarg odbędzie się w dniu 23
działek), na rachunek bankowy Urzędu Gmiby, którym przysługuje pierwszeństwo w
kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (poniedziałek)
ny Tarnowo Podgórne:
nabyciu nieruchomości na podstawie art.
w sali nr 10, w budynku C przy ul. PoznańING Bank Śląski S.A. O/Poznań Nr 48
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpskiej 94 - Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
1050 1520 1000 0005 0265 1441.
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób
Za termin wniesienia wadium uważa się
(tj. Dz.U.2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w
uprawnionych. Przed przystąpieniem do
dzień jego wpływu na wskazany powyżej radniu 19 października 2017r.
przetargu konieczne jest przedłożenie kochunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium wiW uzasadnionych przypadkach – ogłaszamisji przetargowej dowodu wniesienia wanien jednoznacznie wskazywać uczestnika
jący może odstąpić od przetargu. Mapa gmidium i okazanie dowodu tożsamości przez
przetargu oraz nieruchomości, której dotyny oraz miejscowe plany zagospodarowania
uczestnika przetargu (w przypadku małżonczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg
dostępne są na stronie www.tarnowo-podków do dokonania czynności przetargowych
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
gorne.pl
konieczna jest obecność obojga małżonków
lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się
Dodatkowe informacje można uzyskać:
lub jednego z nich ze stosownym pełnomocuczestnika, który wygrał przetarg, od zawarWydział Gospodarki Nieruchomościami
nictwem drugiego małżonka zawierającym
cia umowy. Wadium pozostałych uczestniUrzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul.
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości),
ków przetargu zostanie zwrócone niezwłoczPoznańska 115, pok. 6, tel. 61 89 59 261.
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Szkoła Podstawowa w Lusowie

I półrocze podsumowane
W
Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie tuż przed rozpoczęciem ferii odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć
I półrocza roku szkolnego 2017/2018. Spotkały się wszystkie
klasy, by wspólnie z Dyrektor Aleksandrą Kolendo, nauczycielami, Samorządem Uczniowskim i rodzicami świętować
swoje sukcesy.
W tym roku aż pięć osób okazało się najwytrwalszymi zdobywcami wiedzy i umiejętności. Najwyższe średnie ocen
w szkole zdobyli: Jagoda Wodniczak z kl. VI a ze średnią ocen
6,0, Ryszard Barszcz z IV d (5,92) oraz Paulina Woźniak z V a,
Alicja Przybylska z V b i Amelia Ciesielska z V c (5,90). IV c
to klasa, która swoją pracą i zaangażowaniem zdobyła najlepszą
średnią ocen – 5,28. Najwięcej wzorowych i bardzo dobrych
opinii o zachowaniu zebrali uczniowie z IV a. Wszyscy wyróżnieni usłyszeli piękne recytacje wierszy laureatów gminnego
konkursu recytatorskiego „Jesienna Zaduma” – Sary Gać-Mytych z IV b i Wojciecha Statkiewicza z I d.
Pierwszy raz w historii naszej szkoły zostały przyznane stypendia uczniom klas siódmych. Szesnastu siódmoklasistów,
którzy uzyskali średnią ocen mininum 5,0 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, będzie otrzymywało do końca roku
szkolnego stypendium za wysokie wyniki w nauce. To nie jedyna nowość – dyplomy oraz odznaki odebrali pierwsi uczniowie,
którzy przeszli szkolenie na Mediatora Rówieśniczego. Będą
od teraz pomagali rozwiązywać problematyczne sytuacje wśród
swoich kolegów i koleżanek. Zaprezentowało się także nowe

koło przygodowe, które inspiracje do swojej działalności czerpie z tradycji harcerskich.
Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w dalszym odkrywaniu tego, co nowe, nieznane i wspaniałe – kolejnych doświadczeń w trakcie nauki w II półroczu, a siódmym klasom
ubiegania się o stypendium.
W imieniu społeczności szkolnej
~ Julia Zwolak wraz z Samorządem Uczniowskim

Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Spotkanie z odkrywcą komet i planetoid

9

lutego w Liceum w Tarnowie Podgórnym mieliśmy
przyjemność wysłuchać wykładu Michała Kusiaka oraz
porozmawiać na fascynujące tematy związane z astro-

Michał Kusiak

nomią. Nasz gość odkrył sto sześćdziesiąt komet, a obecnie
współprowadzi projekt poszukiwań małych ciał Układu Słonecznego z wykorzystaniem zdalnie sterowanego obserwatorium astronomicznego „Polonia” na pustyni Atakama w Chile.
Już jako nastolatek dokonał swoich pierwszych odkryć i dlatego zachęcał nas, by nie przejmować się brakiem odpowiedniego sprzętu, który nie jest konieczny przy odkryciach astronomicznych. Dzięki temu spotkaniu wielu uczniów mogło
wykazać się swoją wiedzą oraz podzielić się pasją, o której
wcześniej nie wspominali. Michał Kusiak zachęcił nas również do brania udziału w Olimpiadach Astronomicznych, których jest recenzentem oraz do których układa pytania.
Spotkanie współprowadził także mieszkaniec naszej Gminy
– Tomasz Kluwak, koordynator „Asteroid Day Polska”, pasjonat astronomii, prowadzący obserwacje z własnego obserwatorium w Lusówku. Zaciekawionych zapraszamy na strony
naszych gości na Facebook’u: „Lusowko Platanus Observatory” oraz „Astronomia pod Grojcem”, na których znajduje się
wiele ciekawych informacji związanych z tą dziedziną nauki.
~ Zuzanna Janiec Ia
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Samorządność – perspektywy i zagrożenia

I

nterdyscyplinarne i wielowymiarowe spojrzenie na zagadnienia związane z samorządnością, budowaniem postaw
obywatelskich i partycypacją młodzieży w życiu społecznym gminy – to główny cel Konferencji Naukowej z cyklu
„Edukacja w XXI wieku”. Jej tematem przewodnim była samorządność – perspektywy i zagrożenia.
Wydarzenie odbyło się 6 marca w sali sesyjnej Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym. Organizatorem było Liceum
Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym przy współudziale Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusza Czajki.
Na konferencji spotkali się przedstawiciele różnych środowisk: nauka, biznes, oświata i administracja samorządowa.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicestarosta Powiatu
Poznańskiego Tomasz Łubiński, Wójt Tadeusz Czajka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, Prodziekan
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Walkowski, Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie dr Michał Krzyżaniak, Prezes Fundacji Edukacyjnej G5 dr Marcin Łukaszewski, Andrzej Surdyk z Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz pracownicy naukowi WNPiD UAM i studenci, a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z naszych gminnych szkół.
W pierwszej części obrad, której przewodniczyła dr Magdalena Gawrońska-Garstka, przybliżone zostały zagadnienia teoWZP.6721.28.2018

retyczne i definicje związane z pojęciem samorządności. Nakreślono także historyczny rozwój samorządu terytorialnego
w Polsce. Po wystąpieniach okolicznościowych dr Paweł Antkowiak w sposób holistyczny ujął najważniejsze tematy korespondujące z tytułem konferencji. Następnie Weronika Dopierała i Diana Stashevska przedstawiły skomplikowaną strukturę
samorządu studenckiego, omawiając jego rolę i znaczenie. Na
zakończenie tej części Adam Jacuński – uczeń LO w Tarnowie
Podgórnym wystąpił z prezentacją „Samorząd terytorialny”,
dokładnie omawiając funkcję Młodzieżowych Rad Gminy.
Po przerwie przeprowadzono debatę oksfordzką przygotowaną przez Szkolny Klub Debat Oksfordzkich z tarnowskiego Liceum. Po wstępie Prezesa Fundacji Edukacyjnej G5 dr.
Marcina Łukaszewskiego na temat znaczenia debat oksfordzkich w dyskursie nad samorządnością, członkowie Klubu debatowali nad tezą „Młodzi ludzie mają wpływ na życie społeczne gminy”.
Następnie, po sprawozdaniu z prac samorządu uczniowskiego za lata 2015-2017 przedstawionym przez absolwentów liceum, a aktualnie studentów I roku WNPiD UAM w Poznaniu
Mateusza Woźnego i Łukasza Dudę, głos zabrała Alina Stephan-Śmidoda, wieloletni opiekun samorządu szkolnego liceum i dokonała uroczystego przekazania władzy nowo wybranemu samorządowi uczniowskiemu liceum. Tę część obrad
podsumował dr Jakub Jakubowski.
Konferencję zamknęła Dyrektor Liceum Mirosława Przyłudzka-Moryl, dziękując wszystkim gościom za udział w konferencji, w obradach i dyskusjach.
~ LO TP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach w rejonie ulic: Poznańskiej,
Admiralskiej i Tarnowskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LVII/897/2018
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach w rejonie ulic: Poznańskiej, Admiralskiej i Tarnowskiej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 oraz składać
wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Bieg Unijny

W

tym roku 1 maja już po raz piąty odbędzie się Bieg Unijny. Uczestnicy będą mieli do pokonania 10-kilometrową trasę wiodącą ulicami Przeźmierowa. Wystartują o 11.00, a na pokonanie trasy będą mieli 90 minut.
Start i meta zlokalizowane będą przy hali sportowej OSiR w Przeźmierowie. Po
przekroczeniu linii mety każdy z biegaczy otrzyma pamiątkowy medal. Na zwycięzców w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn będą czekać nagrody rzeczowe i finansowe. Nagrodzeni zostaną również najszybsi w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zapisy już się rozpoczęły. Można ich dokonać za pośrednictwem strony
WWW.czasnachip.pl do 27 kwietnia lub do wyczerpania limitu miejsc.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne.
~ Ania Lis

O Puchar Wronek

P

rzedostatni kręglarski turniej rozgrywany w ramach
Młodzieżowego Grand Prix Polski w sezonie 2017/2018
odbył się we Wronkach. W zawodach wzięło udział ponad stu trzydziestu zawodników z trzynastu klubów, grających
w kat. dzieci, młodziczki i młodzicy oraz juniorki młodsze
i juniorzy młodsi. Z reprezentacji OSiR Vector Tarnowo Podgórne trzecie miejsca w rywalizacji młodziczek i młodzików
zajęli Marta Stachowiak i Krzysztof Bartkowiak. Wśród juniorów młodszych również trzecie miejsce zajął Łukasz Kasprzak, a tuż za podium uplasował się Jakub Cwojdziński.
W klasyfikacji klubowej 32. Ogólnopolskiego Turniej o Pu-

char Wronek OSiR Vector zajął drugie miejsce. Zawody rozegrano 22 - 25 lutego we wronieckiej kręgielni.
~ Ania Lis

Rozalińska 13-tka po raz czwarty

R

ozalińska 13-tka, czyli bieg na dystansie 13 km prowadzący malowniczą trasą wokół Jeziora Lusowskiego,
odbędzie się w tym roku 19 maja. Zapisy już trwają.
Start zaplanowano na 10.00 na Osiedlu Rozalin w Lusówku.
W tym roku Rozalińska 13-tka odbędzie się już po raz
czwarty. W trzech dotychczasowych edycjach biegu wzięło
udział łącznie ponad 600 biegaczy, a najlepszy osiągnięty wynik to 45:41. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Tadeusz Czajka. Pętla wokół Jeziora Lusowskiego uznawana jest
za jedną z najpiękniejszych tras biegowych w Wielkopolsce.
Imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy przewidują również biegi dla najmłodszych w kilku kategoriach wiekowych. Na uczestników czeka
także wiele atrakcyjnych nagród.
– Każda kolejna edycja „Rozalińskiej 13-tki” cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi Tomasz Ostajewski,
przedstawiciel firmy Novum Plus, głównego organizatora wydarzenia. – Zapraszamy serdecznie na nasze lokalne święto
biegania i rodzinnego wypoczynku – dodaje.
W czwartej edycji biegu nie zabrakło wątku charytatywnego. Organizatorzy Rozalińskiej 13-tki przekazali 10 pakietów startowych VIP na kiermasz charytatywny, który odbył

się w grudniu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Lusówku.
Jego celem było zebranie pieniędzy na leczenie i rehabilitację
Jagódki (www.jagodowyswiat.pl).
Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje na temat biegu dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: rozalinska13.pl.
~na
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Najmłodszy Wicemistrz Polski
w historii sportów motorowych
O
skar Leitgeber interesował się motoryzacją na długo jeszcze zanim zaczął mówić. Pierwsze szlify zdobywał za kierownicą quada i motoru crossowego,
a gdy pierwszy raz jako 4-letni chłopiec wsiadł za kierownicę sportowego wózka kartingowego, było już wiadomo, że
tak będzie wyglądała jego przyszłość. Oskar zafascynowany
był głównie F1 i oczywiście Robertem Kubicą, który zresztą
przy okazji spotkania podpisał mu się na kasku.
W wieku 7 lat, jako najmłodszy zdał licencję kartingową.
To pozwoliło mu na starty w profesjonalnych zawodach i pucharach na terenie Polski, Czech i Włoch. Mając 9 lat został
II Wicemistrzem Polski w Pucharze EASYKART60 w klasyfikacji generalnej do lat 9. Od 10 roku życia Oskar trenował
już profesjonalnymi samochodami wyścigowymi, nie mógł
jednak startować, bo był na to jeszcze za młody. W tym czasie brał udział, m.in. w szkoleniach dla Policji i jednostek
GROM, którym demonstrował swoje umiejętności.
W 2017 r., gdy miał 14 lat, nastąpił przełom w jego karierze: zdał licencję samochodową i w swoim pierwszym sezonie, jako najmłodszy, został Wicemistrzem Polski w kategorii DN2 KIA PICANTO.
Dla Oskara sporty motorowe to nie tylko pasja, to także styl życia. Współzawodnictwo z kolegami dwa lub nawet trzy razy starszymi ukształtowało Jego silny charakter
oraz spowodowało pokonywanie granic swoich możliwości.
Wszystko podporządkowuje swojej największej miłości –
wyścigom.
Fascynację F1 zamienił na Rallycross. Teraz jego największym marzeniem jest Mistrzostwo Świata w kategorii SUPERCARS, jednak musi na to poczekać do ukończenia 18.
roku życia, jeszcze niespełna 4 lata. Dzięki swojej fascynacji Rallycrossem poznał osobiście takie sławy tej dyscypli-

Oskar Leitgeber
ny, jak Ken Block, Andreas Bakkerud, Peter Solberg, Mattias Ekström, czy Sebastian Loeb. Mógł podziwiać zmagania
tych potwornie mocnych samochodów na torach w Hiszpanii, Belgii czy Niemczech. Na niemieckim torze Estering został zaproszony przez Andreasa Bakkerud do namiotu Hoonigan Racing Division – co odebrało mu mowę (oczywiście
z wrażenia) na cały dzień. Zapoznał się tam z budową tych
nieprzeciętnych maszyn.
Rok 2018 to już potwierdzony udział Oskara w RX ACADEMY (Akademia Rallycross) w Finlandii, do której został
już zakwalifikowany po testach w Szwecji w październiku
2017 roku. Pierwsze starty Oskara w Finlandii będziemy mogli oglądać już w maju 2018 roku.
Motorsport w takim wydaniu to ogrom pracy i mnóstwo
wyrzeczeń. Wierzymy, że dotychczasowa ciężka praca, talent, zaangażowanie i pokora, która cechuje Oskara, pozwoli
mu na spełnienie marzeń.
~ Małgorzata Leitgeber
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Ferie z tańcem

W

trakcie ferii tancerze OSiR Dance Studio wzięli
udział w stacjonarnych warsztatach ogólnorozwojowych i tanecznych m.in. z tańca współczesnego
z Ewą Sobiak – znaną tancerka i choreograf Polskiego Teatru
Tańca. Zajęcia akrobatyczne odbywały się na nowej dwunastometrowej powietrznej ścieżce akrobatycznej Air Track,
a taneczne z klubowymi instruktorami oraz tancerką i choreografką Agnieszką Noster. Poza tym odbyły się zajęcia teatralno-taneczne, a najstarsza grupa przygotowywała formację
Street przed zawodami.
Ania Lis

Luty krótki, ale wymagający!

W

dniach 1 – 4 lutego w Lubinie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie. Kluby
z naszej Gminy reprezentowane były przez najstarszych naszych zawodników. Pierwszy dzień turnieju to eliminacje do turnieju głównego. Tego dnia swoje mecze rozgrywali Mateusz Świerczyński, Bartosz Szukała i Bartosz Frontczak.
Pierwszy na boisko wyszedł Bartosz Szukała i po zaciętym
pojedynku musiał uznać wyższość rywala rozstawionego z numerem 1. Jako drugi na kort wyszedł Bartosz Frontczak, który w pierwszej rundzie bez większych problemów pokonał
przeciwnika. W kolejnym meczu jednak nie podołał zadaniu
i przegrał z zawodnikiem rozstawionym z numerem 2. Podsumowaniem dnia było bezproblemowe pokonanie przeciwników przez Mateusza Świerczyńskiego, które skutkowało walką następnego dnia w turnieju głównym.
Losowanie turnieju głównego nie sprzyjało naszym zawodnikom. Debel Bartosz Szukała/Bartosz Frontczak przegrali z parą, w której grał kolega z klubu Damian Jaśkowiak/
Michał Kikosicki. Zwycięzcy tego meczu rozegrali następnie mecz z parą Adrian Jaśkowiak/Radosław Wróbel. Po dosłownie bratobójczej walce mecz ponownie wygrali Damian
Jaśkowiak/Michał Kikosicki. Równocześnie swoje mecze
w grach podwójnych rozgrywała reszta naszych zawodników. Mateusz Świerczyński w parze z Piotrem Wasilukiem
wygrali swój pierwszy mecz po trzysetowym boju. W meczu
drugiej rundy przegrali jednak z parą rozstawioną z numerem 3.
Debel kobiet, w którym zagrała Magdalena Świerczyńska
w parze z Aleksandrą Felską, nie przyniósł oczekiwanych
sukcesów. Dziewczyny w pierwszej rundzie turnieju, po zaciętym trzysetowym meczu musiały uznać wyższość rywalek
z dolnego śląska. Do walki o medal stanął jednak debel Damian Jaśkowiak/Michał Kikosicki: niestety w tym meczu zabrakło zgrania i doświadczenia, co skutkowało przegraniem
w ćwierćfinale. Nasi singliści również nie mogli cieszyć się
z losowania. Adrian Jaśkowiak trafił na przeciwnika rozstawionego z numerem 5, z którym przegrał w dwóch setach.
Zdecydowanie ciężej trafił straszy z braci Jaśkowiaków, czyli Damian. Już w pierwszej rundzie musiał stawić czoła na-

szemu olimpijczykowi z minionych igrzysk w Rio. Damian
dał z siebie wszystko, lecz przeciwnik okazał się lepszy.
Aleksandra Felska swojego singla zgodnie z oczekiwaniami wygrała bez większych problemów. Poprzeczka została
natomiast podniesiona w 2 rundzie, gdzie Ola nie podołała zawodniczce rozstawionej z numerem 3. Nasza trenerka
Magdalena Okupniak, podobnie jak Ola, swój pierwszy mecz
wygrała bezproblemowo. W drugiej rundzie trafiła na zawodniczkę rozstawioną z numerem 2. Po zaciętym, trzysetowym
meczu musiała uznać jej wyższość. Najlepiej z singlistów
poradził sobie nasz kadrowicz, czyli Mateusz Świerczyński.
W walce o półfinał trafił na zeszłorocznego mistrza. Mateusz nie oszczędzając się, pokonał złotego medalistę z ubiegłego roku. W półfinale niestety zabrakło szczęścia. Mateusz
zakończył mistrzostwa z brązowym medalem w grze pojedynczej. Podsumowaniem całego turnieju był występ siostry
Mateusza, czyli Magdaleny Świerczyńskiej. W parze z Pawłem Śmiłowskim w grze mieszanej jako zdecydowani faworyci przez cały turniej przeszli bez większych problemów.
Opór poczuli dopiero podczas rozgrywania finału, w którym
zmierzyli się ze swoimi trenerami z kadry narodowej. Magda
wróciła do domu z medalem srebrnym.
Tydzień później nasza srebrna medalistka znajdowała sie
już w Rosji na Drużynowych Mistrzostwach Europy. Reprezentacja polski trafiła do grupy z Czechami, Norwegią i Anglią. Warto zauważyć, ze reprezentacja kobiet na taką imprezę dostała się aż po 6-letniej przerwie. Pierwszego dnia
Polska zmierzyła się z reprezentacją Czech, z którą wygrała
3:2. Ważny punkt zdobyła Magda w grze podwójnej w parze ze starszą koleżanką, Anetą Wojtkowską. Kolejnego dnia
nasza reprezentacja podjęła reprezentację Norwegi. Mecze
były zdecydowanie łatwiejsze. W tym pojedynku Magda
również zdobyła punkt dla swojej reprezentacji. Ostatniego
dnia odbył się mecz o zwycięstwo w grupie i tym samym
wyłonieniu ćwierćfinalisty Drużynowych Mistrzostw Europy. Polska zmierzyła się z faworytami grupy, czyli reprezentacją Anglii. Jak na faworytów przystało, Anglia pokonała
reprezentację Polski 5:0.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ Bartosz Frontczak
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Bieg Lwa i Triathlon Lwa 2018.
Widzimy się w czerwcu!
Bieg Lwa – 3 czerwca

Jesteśmy pewni, że podobnie jak każdy mieszkaniec naszej Gminy, masz już zarezerwowaną całą niedzielę 3 czerwca! Właśnie tego dnia spotkamy się w Tarnowie Podgórnym,
podczas rywalizacji na dystansach półmaratońskim, 10 km,
a także w Sztafetach: Rodzinnych, Firmowych i Szkolnych.
Nie zabraknie biegów dla dzieci i młodzieży. Zapisy i szczegółowe informacje znajdziesz na www.bieglwa.pl.

Atestowane trasy

Bieg Lwa to okazja do uzyskania znakomitych wyników
– trasy półmaratonu i Pogoni za Lwem na 10 km są bardzo
szybkie oraz posiadają atesty Polskiego Związki Lekkiej
Atletyki. Te dwa fakty sprawiają, że do Tarnowa Podgórnego
co roku przyjeżdżają znakomici zawodnicy – z kraju i z zagranicy.

Nie biegasz? Żaden problem!

Ale… nie trzeba być sportowcem, żeby spędzić dzień podczas Biegu Lwa! Przyjdź z rodziną i znajomymi, weź udział
w niezliczonej ilości zabaw, konkursów, kibicuj biegaczom
i najlepszym polskim zawodnikom w zawodach drwali Lion’s Trophy. Nie mniejszą atrakcją będą dania kuchni świata
serwowane podczas zlotu food trucków.

Sprint NOVOL

A teraz nie lada niespodzianka, o której dowiesz się jako jeden z pierwszych: do Tarnowa Podgórnego przyjadą najlepsi
polscy sprinterzy, uczestnicy Mistrzostw Świata w Lekkiej
Atletyce. Podczas Biegu Lwa odbędzie się pokazowy bieg na
dystansie 100 metrów! Będzie jak na światowych arenach –
przedstawienie zawodników, start w profesjonalnej oprawie,
a po biegu możliwość spotkania z zawodnikami i otrzymania
fan-kart z autografami w strefie NOVOL EXPO Lwa. Nad
tą częścią będzie czuwał Robert Maćkowiak, mistrz świata,
mistrz Europy i finalista Igrzysk Olimpijskich na 400 metrów.

Sztafety

Sztafeta Pokoleń to unikatowy projekt, w którym biorą udział trzy osoby – z jednej rodziny, reprezentujące trzy
pokolenia. Zapewniamy, że po biegu będzie radość i wiele
wzruszających chwil. My lubimy te zawody najbardziej!
Jeśli jednak wolisz biegać z kolegami z pracy spróbujcie
swoich sił w Sztafecie Firm na dystansie półmaratonu. Wystartujecie razem z innymi biegaczami, a na metę wpadniecie
całą drużyną. Musi być Was sześcioro, a każdy będzie miał
do pokonania 3,5 kilometra. Najlepsze drużyny spędzą miły
czas w Restauracji Hotelu Edison, bo to ten Partner ufundował nagrody.

Lwiątka już się niecierpliwią

Tak, wiemy ile emocji wzbudzają te zawody. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Zapisy ruszą w drugiej połowie kwietnia i zapewne potrwają kilka minut. Wystartuje aż
800 Lwiątek, a każde z nich otrzyma wyjątkowy medal, koszulkę sportową od G.En Gaz Energia i pakiet regeneracyjny
od Lidla. Start będzie kosztował 5 zł, ale cała kwota będzie
przeznaczona na cel charytatywny – rehabilitację 10-letniego Huberta z Tarnowa Podgórnego, który choruje na autyzm
i ma poczwórną wadę serca.
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Traithlon Lwa – 9 czerwca

Jeśli podczas Biegu Lwa wrażeń będzie za mało, niespełna
tydzień później możesz zmierzyć się ze swoimi słabościami podczas Triathlonu Lwa. Zawody odbędą się na dystansach 1/4 oraz 1/8 Ironman, a także w sztafetach – również na
dwóch wspomnianych dystansach. Zawody cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem, więc trzeba się spieszyć z zapisami! Znajdziesz je na www.triathlonlwa.pl.
~ Piotr Modzelewski
Fot: Karolina Krawczyk – bieg
i Tomasz Szwajkowski – triathlon.

~ sport

TARNOWO PODGÓRNE
od sześciu lat BIEGA
C
zy wiesz, że na terenie naszej Gminy funkcjonuje drużyna biegowa? Powstała w 2012 roku, miesiąc po
pierwszej edycji Biegu Lwa, jako odpowiedź na szybko rozwijającą się potrzebę biegania wśród mieszkańców. Na
początku grupa działała nieformalnie, skupiając fanów biegania stawiających sobie za cel nie tylko start w kolejnej edycji
naszego rodzimego wydarzenia, ale również pierwszego w życiu maratonu. Tak to się zaczęło.

A JAK JEST DZISIAJ?

Dziś to prężnie działające Stowarzyszenie. Grupa świetnie rozumiejących się przyjaciół, nie tylko na trasach biegowych, ale
także poza nimi. Wspólnie trenujemy pod okiem naszego speca
– Bartka, a wszystko organizacyjne spina Leszek, choć tak naprawdę każdy w grupie ma swoją ważną rolę zgodną z charakterem i predyspozycjami.
Jeśli byłeś kiedykolwiek na Biegu dla Orkiestry miałeś okazję
nas poznać. To my, wspólnie z ekipą Biegu i Triathlonu Lwa,
WUEF Clubem i GKS Tarnovia, pomagamy w organizacji tej
imprezy i staramy się o świetną atmosferę podczas jej trwania.
Wydawaliśmy Ci z uśmiechem na twarzy numery startowe, certyfikaty, pyszne jedzenie i gadżety. Pamiętasz nas?

JAKIE MAMY CELE?

Tak naprawdę każdy z nas ma swój cel, który stara się zrealizować za pomocą narzędzi, jakich dostarcza drużyna. Są osoby
walczące o wynik, urwanie każdej sekundy na trasie. Są dziewczyny, dla których ważny jest fun, samopoczucie i świetna sylwetka. Są biegacze, którzy w marzeniach widzą się na mecie
maratonu, a ponieważ marzenia należy spełniać, zapewne pojawią się na starcie jednego z takich biegów. Wszyscy szykujemy
jednak szczyt formy na Bieg Lwa. Nasze rodzime wydarzenia,
podczas którego z pewnością będzie nas widać. Trenujemy re-

gularnie z pomocą planu. Nie ma tu miejsca na przypadek, ale
cenimy sobie też spontaniczność, bo w końcu każdy jest u nas
najważniejszy i tak musi się czuć.
Spotykamy się w każdy wtorek i czwartek oraz w mniejszych
grupach w niedzielę. Wtorkowe i czwartkowe treningi startują spod biblioteki w Tarnowie Podgórnym punktualnie o 18.00,
choć zimą, czwartkowe, odbywają się w gościnnych ścianach
Piwnicy pod Termami i mają specyfikę ogólnorozwojową.

PEWNIE CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ CZY
W DRUŻYNIE JEST MIEJSCE DLA CIEBIE?

Oczywiście, że tak. Niezależnie czy biegasz z prędkością gazeli, czy raczej żółwia stepowego. Czy jesteś wytrzymały jak
husky, czy dopiero zaczynasz poruszać się szybciej. Nie ma
znaczenia czy lubisz biegać po asfalcie, czy może po lasach.
A może preferujesz starty w górach? Polub nas na Facebooku,
wpadnij na trening i przekonaj się kim jesteśmy. Zapamiętaj,
TARNOWO PODGÓRNE BIEGA. 
Do zobaczenia
~ Piotr Modzelewski

Nowy sezon Tarntan League

W

mroźnej scenerii rozpoczęto po zimowej przerwie
kolejny, siódmy już, sezon rozgrywek Tartan League. Ubiegłoroczny mistrz – Sporting zwyciężył 9
Trefl 2:1 po bardzo zaciętym meczu, a punktami podzieliły się
drużyny United i Dynama (3:3). Jednostronny przebieg miał
wysoko wygrany mecz Galacticos z Zachodnimi Lwami (5:1).
Marcowa, druga kolejka TL to spotkanie drużyn, które wygrały pierwsze mecze: Sportingu z Galacticos oraz pojedynki
9 Trefl z Dynamem i Zachodnich Lwów z United.
Najciekawsze wydarzenie miesiąca to zdecydowanie pojedynek mistrza Tartan League ze zdobywcą Tartan Cup w meczu o superpuchar: Sporting TP zagrał z broniącym trofeum
Tarnowem United w niedzielę, 11 marca na boisku OSiR
przy ul. Nowej 15.

Informacje o rozgrywkach na bieżąco śledzić można na fb.com/TartanLeague – zapraszamy!
~ Dariusz Lambryczak

marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |

45

~ sport

Sekcja GKS zaprasza
na zajęcia taneczne

cesy. Czerpał wiedzę od takich legend tańca jak AlienNess
(Zulu Kingz), MrWiggles (Rock SteadyCrew), Focus (Flomo), Luigi (Skillmethodz), K-mal (Boogie Brats). Najwięcej radości sprawia mu startowanie w zawodach tanecznych,
które zaowocowały zajęciem najwyższego podium m.in. na
RockinChamp 2010 Praga, CastleEastside Jam Spremberg,
Black Streets 2010 Koszalin czy Rytm Ulicy 2009 Piła. Na
zawodach sprawdza się nie tylko w roli świetnego zawodnika, ale często zasiada w jury. Wielokrotnie zapraszany do
grona tancerzy, występujących w zagranicznych imprezach.
Wyznaje zasadę Each One Teach One i z zaangażowaniem
przekazuje swoją wiedzę. Każdego dnia stara się znaleźć coś
nowego zarówno w tańcu jak i muzyce.
Gdzie nas znaleźć? ul. 23 Października 34, Tarnowo Podgórne
Zajęcia odbywają się w czwartki (pierwsze wejście za darmo, potem zgodnie z cennikiem):
15.30 – 16.30 grupa 6-9 lat
16.30 – 17.30 grupa 10-14 lat
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ Aleksandra Łuszczak, GKS Tarnovia

Z

wielką przyjemnością zapraszamy dzieci w wieku
6-14 lat na zajęcia taneczne, które odbywają się w Tarnowie Podgórnym. Nasi podopieczni uczą się „tańca
ulicznego” – Street Dnace.

Co to jest Street Dance?

Taniec uliczny odnosi się do improwizacji lub choreografii
tańczonych do muzyki rap/funk. Zawiera szeroki przedział
stylów, zwłaszcza: breaking, locking, popping i Hip Hop
Dance które rozwinęły się w latach 70-tych na ulicach Nowego Jorku. Jest to jeden z najbardziej wolnych stylów tanecznych. Taniec uliczny tworzyło całe społeczeństwo, od
najmłodszych po najstarszych. Zaczynając od luźnego bounce’u kończąc na zwariowanych akrobacji breakingowych.
Dzięki tak wielkiemu zróżnicowaniu i otwartości, każdy
znajdzie coś dla siebie.

Z kim tańczymy?

Instruktorem jest Jakub „Kubik” Wieczorek. Znany na scenie tanecznej jako Kubik, należy do międzynarodowej ekipy tanecznej Sinior Family. Pełen zapału instruktor i tancerz,
który dzięki treningom i uporowi doszedł do wielu sukcesów
na skalę krajową i międzynarodową. Przygodę z tańcem zaczął w 2003 roku. Trenując doskonalił się głównie w sztuce
Bboyingu (Break Dance), w której posiada największe suk46
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Po piłkarsku
Z

espół juniora młodszego GKS Tarnovia jest w trakcie
intensywnych przygotowań do rundy wiosennej bieżącego sezonu. Poza rozegranym pod koniec stycznia
turniejem zagraliśmy już większość z zaplanowanych siedmiu
gier kontrolnych. Pierwsze spotkanie w tym roku rozegraliśmy z zespołem B1 Korony Zakrzewo – rezultat 1:1. Kolejne
wyniki to porażka 2:1 z bardzo silnym zespołem Warty Poznań C1, który był bardzo bliski wejścia do Centralnej Ligi
Juniora U15, 2:2 z drużyną Lubońskiego KS oraz zwycięstwo
4:2 z KKS Jurand Koziegłowy. Ostatnim zagranym do tej pory
meczem GKS B1 był wygrany 4:1 z drużyną GKS A1.
Do pierwszego wyzwania ligowego pozostało nam jedno
spotkanie - 18.03 trójmecz zespołem C1 poznańskiej częścią
Akademii Lecha Poznań I zespołem Jaroty Jarocin godz. 14 .
Ponadto w drugim tygodniu ferii nasz zespół składający się
z zawodników urodzonych w latach 2002 i 2003 odbył obóz
stacjonarny w Baranowie, gdzie główny nacisk kładliśmy na
organizację gry w fazie atakowania oraz obrony.
-Adrian Urbanowski, Trener GKS TARNOVIA B1
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ Aleksandra Łuszczak, GKS Tarnovia

~ sport

P

odczas ferii zimowych drużyna
trenera Pawła Rutkowskiego była
na obozie piłkarskim, który miał
miejsce w Grodzisku Wielkopolskim.
Dla Juniora Starszego obóz w Grodzisku był cennym doświadczeniem. Drużyna od poniedziałkowego popołudnia
do piątkowego poranka zrealizowała 15
jednostek treningowych, w tym poranne
treningi techniczne i wieczorne treningi siłowe i regeneracyjne. Dodatkowo
zawodnicy korzystali z siłowni indywidualnie, a w wolnym czasie z kręgielni.
Pełne ręce roboty miała fizjoterapeutka
Ola Pietrusińska. Chcielibyśmy również
podziękować Hotelowi Rodan za super
warunki, obsługę i pyszne jedzenie.
Pewne zmiany zaszły wśród składu
Juniora Starszego GKS Tarnovii: – Do
drużyny Warty Poznań został wypożyczony Maks Wentland na okres rundy
wiosennej. W zamian za taką wymianę drużynę wzmocnił prawy obrońca
z Warty – Mikołaj Winnicki. Młody
piłkarz ma inną charakterystykę i walory niż Maks, jest silny zdeterminowany
do pracy, oraz jest mentalnie nastawio-

Ciężka praca

ny na rozbudowie formy. Kierujemy się dobrem indywidualnym zawodników i zależy nam na rozwoju Maksa i życzymy mu powodzenia w obliczu nowego wyzwania – mówi trener Paweł.
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
~ Aleksandra Łuszczak, GKS Tarnovia

Tarnovia zagra z reprezentacją polski U21

K

olejne wyróżnienie dla GKS
TARNOVIA. Już 23 marca jedziemy wszyscy do Grodziska
Wielkopolskiego by tam kibicować
naszej drużynie w meczu z Reprezentacją Polski U-21, którą prowadzi trener Czesław Michniewicz. Jest to kolejna szansa dla naszej młodzieży,
w która może się pokazać z pozytywnej strony wielu trenerom a także dzięki temu wydarzeniu sportowemu będzie odróżnienia Tarnowa Podgórnego
w całej Polsce. Podopieczni Zbigniewa Zakrzewskiego zaczęli przygotowania na początku stycznia i pierwszy
miesiąc miał głównie na celu przygotowanie zawodników pod kątem motorycznym i siłowym. Później pomimo

pogody, która nie sprzyjała zawodnikom ,rozpoczęły się treningi taktyczne
na sztucznej nawierzchni. Nasi zawodnicy rozegrali sparing z Sokołem Pniewy (lider Poznańskiej Ligi Okręgowej). Mecz zakończył się wynikiem 3:2
dla GKS’u Tarnovia, A bramki strzelali
kolejno: Błażej Telichowski, Benjamin
Bednarz oraz Zbigniew Zakrzewski.
Przygotowania do rundy wiosennej
dobiegną końca wraz z pierwszym rozegranym meczem ligowym na wyjeździe z drużyną Iskry Szydłowo 17 marca o 13.00.
Projekt współfinansowany przez
Gminę Tarnowo Podgórne
~ Aleksandra Łuszczak,
GKS Tarnovia
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~ i na koniec...
Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi, śmierć
zawsze wydaje się niespodziewania

Zofii i Maciejowi Kandulskim
Składamy najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci syna

Tomaszowi Kubotowi

Śp. Jacka Kandulskiego

Członkowi Rady Sołeckiej w Rumianku
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Ojca
składają Sołtys z Radą Sołecką

Księdzu Proboszczowi

Dr Krzysztofowi Frąszczakowi
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Ojca

Lat 35
Jesteśmy bezradni wobec tej przedwczesnej śmierci.
Jacek pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako waleczny sportowiec,
serdeczny kolega, który każdego obdarzał wspaniałym uśmiechem.
Niech zapewnienie o naszej serdecznej pamięci
będzie dla najbliższych choć trochę ukojeniem.
Zarząd, członkowie i uczestnicy
Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON

Składają: Sołtys Mieczysław Paczkowski,
Rada Sołecka i Radni z Baranowa

Dziękuję wszystkim, którzy w tak
bolesnych chwilach dzielili smutek,
okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we Mszy św. oraz
ceremonii pogrzebowej

Wszystkim , którzy
uczestniczyli w ostatniej
drodze mojego ukochanego
męża, ojca, teścia i dziadka

Księdzu Proboszczowi

Śp. Wiesławy Michalak

Księdzu Proboszczowi
Tomaszowi Szukalskiemu,
Rodzinie, Sąsiadom i
Przyjaciołom za zamówione
msze, kwiaty i znicze składamy
serdeczne podziękowania
Żona z Rodziną

Śp. Zdzisława Frąszczaka

Dr Krzysztofowi Frąszczakowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci Ojca

Śp. Zdzisława Frąszczaka
Składają
Sołtys Ewa Jurasz i Rada Sołecka z Chyb

DAM PRACĘ
• Instalatora wod- kan -co -gaz zatrudnię 601-782-689
• Do Dworku Grzebienisko poszukujemy:
- kelnerów z doświadczeniem
- osoby do sprzątania i przygotowań
przed imprezami okolicznościowymi
- osoby na zmywak
Oferta dotyczy pracy dodatkowej w
piątki, soboty i/lub niedziele ( wyjątek to sprzątanie – od czwartku).
Grafik do ustalenia. Praca w sezonie
maj- wrzesień. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
513 747 862 lub przesyłanie CV na
info@dworekgrzebienisko.pl
• Sklep NICO w Swadzimiu k/Poznania zatrudni osoby do pracy na stanowisku sprzedawcy odzież - obuwie
602-495-222 , 666-838-528
• Kawiarnia/Cukiernia Art Cafe KANDULSKI w Baranowie zatrudni EKSPEDIENTKĘ. Oferujemy: od 1/2 do
całego etatu; wynagrodzenie + premia od wyników; atrakcyjne zniżki
na nasze produkty; miłą atmosferę.

DLA

ALEXA TWÓJ

Dziękujemy rodzinie, znajomym,
koleżankom i kolegom, delegacjom
z Urzędu Gminy i firmie Schattdecor.
Za okazane współczucie
– serdeczne Bóg zapłać.
Karolina i Tomasz Burszta z Rodziną

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem:
art.cafe@firma.pl lub kontakt telefoniczny 601-778-321, 516-125-840
• Zatrudnimy pracownika biurowego Miejsce pracy: Poznań - Grunwald
(blisko stadionu Lecha) Praca od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00, CV rekrutacjatomasz@
onet.pl
• Panie do pracy w ogrodnictwie
przyjmę. Przeźmierowo 691 300 952.
• Zatrudnię mobilnePanie do sprzątania biurowców (Sady- po godz.16.00
codziennie oraz ul. Bukowska- praca
od rana ). Wymagane doświadczenie.
Tel.603 635 878 po godz. 18.00.
• DOSTAWCA PIZZY - pizzeria w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę z
własnym pojazdem do rozwożenia
zleceń. Szczegółowe informacje pod
tel. 692 680 794
• Gospodarstwo ogrodnicze zatrudni
pracownika na stałe. Tel. 793 407 488
• Mężczyznę do prac porządkowych
i ogrodowych przyjmę. Przeźmierowo, 695 19 39 31
• Pizzeria w Tarnowie Podgórnym
zatrudni pomoc kuchenną. Praca w weekendy. Obowiązki typowe

1% MA OGROMNĄ MOC

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

0000186434

Cel szczegółowy 1%: ALEX WOŹNIAK 137/W

www.naszalex.one.pl

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
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ŚP Edwarda Wiza

dla prac kuchenno-porządkowych
w tym również przyjmowanie telefonicznych zamówień. Ogólne doświadczenie w kuchni mile widziane.
Poszukuję osoby odpowiedzialnej i
zaangażowanej w powierzone obowiązki - tel. 692 680 794
• Szukam opiekunki do dzieci w wieku 8 i 4 lata w Lusówku. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach do
ustalenia. Umowa o pracę. Praca od
zaraz. tel. 602-590-064

SZUKAM PRACY
• Podejmę pracę na terenie Tarnowa
Podgórnego. Posiadam II gr. Renty
na stałe. Tel. 787 888 905.
• Posprzątam biura 504-319-329
• Zaopiekuję się osobą starszą lub
chorą w weekendy - soboty i niedziele. Posiadam doświadczenie. Tel.
533-696-051
• Posprzątam mieszkanie/dom,
umyję okna w Tarnowie Podgórnym.
Tel. 739 576 439.
• Wykonam wszystkie prace ogrodowe. Tel. 667 069 745.

NOWE PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE
ARTYSTYCZNO-EKOLOGICZNE

Zapraszamy!
Rekrutacja trwa!
Drzwi otwarte pn-pt
w godz. 10.00 - 12.00

1%

Wysogotowo, ul. Urocza 11
tel. 513 513 868, 500 166 116
biuro@laloli.pl, www.laloli.pl

Nasza córka Kasia
Ma obecnie 28 lat
Od urodzenia choruje
na mózgowe porażenie
dziecięce i padaczkę

MOŻESZ POMÓC W LECZENIU I REHABILITACJI KASI
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU W ROZLICZENIU ROCZNYM ZA ROK 2017
NA KONTO STOWARZYSZENIA “ROKTAR”
Z dopiskiem w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY”

KASIA MUCHA KRS: 0000316203
Dodatkowe informacje pod nr tel. 507 525 470

~ praca
Firma Ridex Sp. Zoo Sp.K
poszukuje:

KRAWCOWEJ
miejsce pracy: Poznań

Wymagania:

Oferujemy:

– znajomość techniki szycia
– umiejętność pracy w zespole
– bardzo dobra praca w zespole
– komunikatywność
– odpowiedzialności
i staranności w wykonywaniu
działań

– pracę rozwojową
oraz atrakcyjną
– zatrudnienie
oraz umowę o pracę
– miłą atmosferę w pracy

WIELKOPOLSKA GIEŁDA I LICYTACJA
w Przeźmierowie

szuka pracownika
na pół etatu do telefonowania, ustalania terminów,
przyjmowania pojazdów na naszą licytację,
obsługę naszej strony internetowej i Facebooka.
Praca wykonywana częściowo z domu, szczegóły na telefon

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy

887 791 234 albo biuro@gielda-licytacja.pl

biuro@ridex.pl
INTREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wiodący w Polsce dostawca urządzeń
do znakowania i etykietowania produktów
zatrudni na stanowisko:

PORTIER
Oczekiwania:
• dyspozycyjność
• punktualność
• mile widziane
doświadczenie na
podobnym stanowisku

Oferujemy:
• umowę o pracę
• dobre warunki pracy
• atrakcyjne
wynagrodzenie
• pracę w firmie o
ugruntowanej pozycji na
rynku.
Aplikacje prosimy przesłać na adres:

rekrutacja@intrex.pl
w związku z budową nowej hali produkcyjnej
poszukujemy

Monterów i Elektryków
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016
r. poz. 922).

Do wynajęcia biuro
o powierzchni 35 m2

w Przeźmierowie, ul. Rzemieślnicza 81
Klimatyzacja, monitoring, parking
Czynsz miesięczny całkowity 2000 zł netto
Szczegóły pod nr telefonu 608 668 023

Szukamy do współpracy przy
montażu bram garażowych, drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych.
tel. 602-150-364

biuro@dobreokna.poznan.pl

MALOWANIE
TAPETOWANIE
PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA
TEL. 537-700-281

Posiadam do wynajęcia

mieszkanie w centrum
Przeźmierowa o powierzchni
35 m2 – dwa pokoje
z aneksem kuchennym i łazienką
osobne wejście

tel.

604 323 820

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

Dozorca

Wymagania:
- odpowiedzialność za powierzone obowiązki
- umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
- umowa zlecenie / umowa o pracę
- atrakcyjny system wynagradzania
- prywatną opiekę medyczną
- miłą atmosferę

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły
ogrodnicze

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 662-145-900 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: praca@karlik.poznan.pl lub Grupa Karlik Spółka
Jawna, Baranowo, ul. Poznańska 30, 62-081 Przeźmierowo.

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45
tel. 601 850 706

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę dla Grupa Karlik Spółka
Jawna przy ul. Kaliskiej 28 w Poznaniu na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. Nadesłane
aplikacje nie będą podlegały zwrotowi.

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

• orzeczenia o niepełnosprawności,
• chęci do pracy,

W ZAMIAN OTRZYMASZ

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

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?!
ZADZWOŃ DO NAS! 500 307 402
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A-Z CAR

BLACHARSTWO POJAZDÓW ZABYTKOWYCH,
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
• Wymiana progów, reperaturek
• Remonty kapitalne
• Dorabianie części karoserii niedostępnych na rynku
• Zabezpieczanie antykorozyjne podwozi i profili zamkniętych
• Mechanika pojazdowa
KONTAKT:
• Piaskowanie!!!
DARIUSZ URBANIAK
• Geometria
UL. STEFANA BATOREGO 47
• Serwis klimatyzacji
62-080 BATOROWO
• Auto diagnostyka
e-mail: dariuszurbaniak@interia.pl
• Lakiernictwo samochodowe
• Pełna dokumentacja solidnie wykonanej pracy

Eko Dom 21

668 236 129

MYCIE OKIEN
OKIEN
www.ekodom21.pl
www.ekodom21.pl
tel:
tel:603
603
635
878
635
878
USŁUGI
SPRZĄTANIA
USŁUGI SPRZĄTANIA

Tort - Ula
Szpachlowanie,
malowanie,
sufity
podwieszane G-K
tel. 501 484 314
50
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Torty
artystyczne
i inne
słodkości

tel. 501 320 572

madzia788@gazeta.pl
www.tort-ula.pl

~ reklamy

marzec 2018 | sąsiadka~czytaj |

51

~ reklamy

OGRODY

US¸UGI POGRZEBOWE

• Pielęgnacje
• Wertykulacja trawników
• Cięcie żywopłotu
• Opryski itp.
• Karcher, mycie gorącą wodą
kostki brukowej, tarasów itp. 220V

607 95 11 50
rozsądne ceny

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

zmniejszają ucisk, polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00
Jednoosobowe wykonawstwo

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

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

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

www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

Zapraszamy na test akumulatorów wszystkich marek.
Dodatkowo sprawdzimy ładowanie oraz pobór prądu.
A to wszystko całkowicie... BEZPŁATNIE!!!
Tylko dla czytelników „Sąsiadki-Czytaj” specjalny rabat na zakup
akumulatorów i prostowników! O szczegóły pytaj sprzedawcę.
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Podnośniki
koszowe
Wycinanie
i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie
tel. 723 140 159

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

~ reklamy

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

Przeźmierowo
ul.Wiosny Ludów 7
tel. 61 8142 707

www. stewo.pl
biuro@stewo.pl

Kancelaria Radcy Prawnego

§

Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

KUCHNIE
SZAFY WNĘKOWE
GARDEROBY
ŁAZIENKI
MEBLE BIUROWE

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

CIEPŁE OKNA
PROMOCJA!

NAPRAWA,
REGULACJA
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

ROLETY
ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

www.dd-swiatkuchni.pl

tel. 664 524 177, 500 449 418

ul. Wysogotowska 27, Przeźmierowo

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

RAT

Y

PIERBEZ
WSZ
W
EJ
PŁAT

Zapisy telefoniczne:

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

Y

ROLETKI
MATERIAŁOWE
ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

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

www.dobreokna.poznan.pl
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COSMETICS

HURT - DETAL

Sklep
no
e
prz niesio19
ą
n
na Leś

515 528 609, 725 118 570

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

USŁUGI

DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Piotr Zaradny
Agencja PZU w Przeźmierowie

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

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd 1

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

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

NAUKA
JAZDY

Jeździmy nową

KIA RIO

66 44 99 032
54
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ul. Rynkowa 75C
(Pasaż 1-sze piętro)
tel. 510 452 100
pzaradny@agentpzu.pl

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

2016-06-06 15:40:00

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

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

OKNA • ROLETY

NAPRAWA
515 514 211

~ reklamy

BUDOWA DOMÓW
•
•
•
•

VAT 8%

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

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

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

CZYNNE: Pn-Pt 12.00-18.00

61 814 27 12

BIURO RACHUNKOWE
Kadry i płace
Roczne rozliczenia PIT
Pełna i uproszczona księgowość

BARANOWO

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

ul Pogodna 6, Baranowo

biurorachunkowe@wolnowska.p

tel 575 24 50 24

- chirurg -

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

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

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

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

ZAPRASZAMY

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

Gabinet weterynaryjny

LODÓWKI SKŁAD
W¢GLA
Baranowo, ul. Budowlanych 5
tel. (61) 814-22-73
kom. 797-986-878

kom. 602 659 208

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

www.stomatologialusowko.pl

tel. 733 353 483

Serdeczne życzenia
Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy
od Agencji Ubezpieczeniowej

Zapraszam
Małgorzata Zajdler
lekarz dentysta

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW Z MYJNIĄ
W KAŹMIERZU

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)

Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

PRZY PRZEGLĄDZIE MYJNIA LUB UPOMINEK ZA 1 ZŁ!

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

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

WIZYTY DOMOWE

tel. 570 900 006
biuro@high-suﬁty.pl

www.high-suﬁty.pl

DOM SENIORA
MICHORZEWO PAŁAC NADZIEI

Przyjmujemy na pobyty krótko i długoterminowe
oraz na indywidualne pobyty, np. weekendowe
Neurorehabilitacyjny Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Michorzewo
ul. Parkowa 1, 64-316 Kuślin

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

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

Okna i drzwi WIST
produkcja, sprzedaż, montaż, naprawa, regulacja

•
•
•
•

Rolety - montaż i naprawa
Moskitiery
HIT!!!
Roletki materiałowe T
RABA
Szyby - wymiana na MO
SKITIERY!

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

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41

z

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

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

Rok założenia 1992

Spełniają normy: ISO, CE

IDEALNY SUFIT W JEDEN DZIEŃ

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225

em
on
p at
ku rab

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

Gabinet Weterynaryjny

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

tel.

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

600 45 37 1a.
27

Osuszanie budynków,

drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

609 270 132

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

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

ul. Spokojna 9
62-081 Baranowo
tel. 601 219 164
605 822 818
fax. 61 814 10 09
agarbaranowo@e-agar.pl

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

(40 km na zachód od Poznania - kierunek Nowy Tomyśl)

tel. 61 44 73 260, 506 708 708
e-mail: rehabmich@wp.pl
www.palacnadziei-michorzewo.pl

TANIA
PRZESYŁKA
• Paczka w każde miejsce Polski już od 14 PLN brutto
• Doręczenie w następnym dniu roboczym
• Zwrot pobrania w ciągu 2 dni bez dodatkowej prowizji
• Paczki niestandardowe
• Palety
• Przesyłki zagraniczne
ul. Rokietnicka 23 [pawilon przy stacji BP] 62-080, Tarnowo Podgórne
ZAPRASZAMY: Pon. - Pt. 9.30 - 16.30

taniaprzesylka@op.pl

tel. 790 777 031
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SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE
Tranowo Podg., Różana 33

• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE

2a.

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

GEODETA
607 644 710

~ reklamy
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

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

601 71 00 55

GABINET

STOMATOLOGIA
ORTODONCJA
IMPLANTY

STOMATOLOGICZNY

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

tel. 606 160 504

tel. 61 814 18 46
kom. 696 044 435

Baranowo, ul. Szmaragdowa 9
(os. Rubinowe)

PORADNIA PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
DIETETYCZNA

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

dr hab. Magdalena
Człapka-Matyasik

w gminie TP

Tel: 515-766-049

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ
BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO
SOLIDNIE
TANIO

514 676 041
DIAGNOZA - ZABIEGI - LECZENIE STÓP
paznokcie wrastające
opieka nad stopą cukrzycową
odciski, modzele, pękające pięty

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

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

EFEKTY

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

tel.: 780-084-080

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

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00
 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8
www.twojdietetyk.org

Kupię ziemię rolną

specjalista protetyk

www.podologiahelp.pl

PROTEZY
ZĘBOWE

WYKONANIE
I NAPRAWA

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28
SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG

PROTEZY ZĘBOWE

EKSPRESOWA NAPRAWA lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner
WIZYTY DOMOWE
CZYSZCZENIE
607 037 274
NOWOCZESNE PROTEZY
CZYSZCZENIE PIERZA
ELASTYCZNE

PRACOWNIA KAŹMIERZ
gabinet@podologiahelp.pl

REHABILITACJA
I MASAŻ

ul. Grabowa 30/3, Lusówko

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

TEL. 535 900 848

SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

509 879 621

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

WELTEN

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

www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl

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

tel. 519 42 14 86
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CHIŃSKI MARKET WIELOBRANŻOWY

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

ZAPRASZAMY!
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N AU K A J A Z DY
• elastycznie • sprawnie • skutecznie •

tel. 694 99 88 21

GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

POLECAMY

GARNITURKI KOMUNIJNE

od projektu po realizację

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

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

ZAPRASZAMY do nowej
PlAcówki PARtneRSkiej
AlioR bAnku!

ELEKTRYK
instalacje • naprawa
tel. 607 286 479

Tarnowo Podgórne
ul. Pocztowa 1
61 42 42 240

DO WYNAJĘCIA
WYNAJEM
MIESZKANIE 3 POKOJOWE
PRZEŹMIEROWO
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
507 849 337

Wypoczywaj tam gdzie chcesz!
telefon 600 458 661, 502 727 139

MASZYNY STOLARSKIE
PIECE, CHŁODNIE
ROZDRABNIACZ
OUTLANDER 2007

601 719 758

MATERIAŁY BUDOWLANE

WĘGIEL
WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ
ECO GROSZEK

PALIWO

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

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

Przyjmujemy zapisy na ziemniaki sadzeniaki
i materiał siewny zbóż.

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

F O T O G R A F

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW, ŚLUBNE, KOMUNIJNE
GRATISY, RABATY, RETUSZ
powiększenie wielkoformatowe, zdjęcia na płótnie, reprodukcje, odnawianie starych fotografii
Przeźmierowo, ul. W. Ludów 63, tel. 504 263 279, pon.-czw. 8-18, pt. 8-15
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Piękni
ludzie,
piękne
dzieła!

Pani Grażynka ma 63 lata. Dzieła
jej plastycznego talentu wszędzie budzą
zachwyt. Pani Grażynka urodziła się
z zespołem Downa. Warsztaty Terapii
Zajęciowej, prowadzone przez Fundację
Polskich Kawalerów Maltańskich, to dla
niej cały świat. Tutaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają przyjaciół, zrozumienie, tu przez tworzenie
wszyscy stajemy się lepszymi ludźmi.
Twórz razem z nami! Najstarsza organizacja charytatywna w Polsce jest gwarantem, że Twoja pomoc skutecznie trafi do niepełnosprawnych, ubogich, dzieci
i seniorów. Czekamy na Twój prosty gest: wpisanie
w deklaracji PIT naszego numeru KRS.

Pomoc Maltańska
KRS: 0000207523
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Świętojańska 1 | 61-113 Poznań | tel. 506 716 230
www.fundacjakawalerowmaltanskich.fc.pl

• Formowanie żywopłotów
i drzew
• Wycinka drzew
• Rębakowanie gałęzi
na materiał opałowy
• Wywóz odpadów zielonych
• Porządkowanie terenów
przed budową i po je
zakończeniu
• Zamiatanie placów
i chodników
• Przewóz materiałów sypkich
do 1,5 t
• Sprzątanie piwnic, strychów
i komórek
• Deratyzacja, dezynsekcja
i dezynfekcja w systemie
HACCP

Sprzedam działkę
budowlano - rolniczą
w Młynkowie
16 km od Tarnowa Podgórnego
o powierzchni 4602 m2
w tym 1000 m2 budowlanej
Uzbrojenie działki: woda, prąd w ulicy
Cena 85 000

tel. 509 393 714

tel. 693 121 862

PRAWO
JAZDY
Szamotulska 33
OSK „26”

602 26 33 55

Na sprzedaż

Działka budowlana
Pólko 951m2, p,w,g.

59 000 zł
tel. 723

753 723

LUSOWO
dom do remontu
SPRZEDAM
503 430 874

Usługi brukarskie
i remontowe
501 617 969

Kupię dom do remontu
bryła kwadrat
około 100 m2 Przeźmierowo
tel. kont. 503-379-179
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NOWA INWESTYCJA

Serwis
i naprawa kotłów

512 193 302
Pogotowie Krawieckie

Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży
Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.

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

Osiedle Sadowa w Tarnowie Podgórnym

Gabinet Psiej Urody

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

SZAMY
ZAPRAALONU!
S
DO

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

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

Smochowice,
ul. Kościerzyńska 9,

MALOWANIE

tel. 796 127 287

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

25 lat doświadczenia
solidnie, niska cena

www.vadera.com.pl

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, 601 587 480

Kupię ziemię rolną
w gminie TP

Tel: 515-766-049

POMOC
DROGOWA

604 345 047

KOSTKA BRUKOWA
US¸UGI
P¸OTY BETONOWE
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
lek. wet. Michał Woliński

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

Zapraszamy

601 719 758

PSYCHOLOG

PSYCHOTERAPIA
ZABURZEŃ LĘKOWYCH

660 140 488

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

www.panﬁl-ddd.pl

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

Oddam
ziemię

www.wolvet.com

100 m2+SOCJALNE

MONITORING SZKODNIKÓW
NA POTRZEBY FIRM

536 950 007

Pełen zakres usług, USG, EKG, RTG
badanie krwi, wizyty domowe
tel. 604 078 665 i 602 263 575, ul. Leśna 36, Kaźmierz
pn-pt 1000-1900, sob. 1000-1200
– w pozostałe godziny na telefon

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*

www.wibet-bruk.pl

24h

HALA DO WYNAJĘCIA
PRZEŹMIEROWO

KOSTKA GRANITOWA

* strefa dowozu ograniczona

na facebooku:
vadera.poznan

606 820 060

RATY

USŁUGI

WOD-KAN-GAZ
665 949 178
DOB-TECH

ZAPISY
TELEFONICZNE

516 066 984

szybko • czysto • solidnie
tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

SZEROKI WYBÓR ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA OCHRONNEGO
PROFESJONALNE DORADZTWO – ZAPRASZAMY DO SKLEPU – WYSOKA JAKOŚĆ – KONKURENCYJNE CENY

61 250 44 22

info@msplus.pl

Wichrowa 18A, Poznań
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CO NOWEGO?
UNIKALNE POŁĄCZENIE
DWÓCH TECHNOLOGII
LASEROWYCH.

WYKORZYSTANIE
TECHNOLOGII?
EFEKTYWNA DEPILACJA.
SKUTECZNE ZAMKNIĘCIE
NACZYNEK KRWIONOŚNYCH.

CO GWARANTUJEMY?

SPEKTAKULARNY EFEKT,
MINIMALNE ODCZUCIA ZABIEGU
I ZADOWOLENIE PACJENTA :)

REWOLUCJA LASEROWA
W DERMATIS
Przy zakupie depilacji
laserowej 1 partii
druga GRATIS!
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl
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marca na kręgielni Vector w kręgielni BOSiR Brzesko rozegrany został mecz przedostatniej kolejki kręglarskiej super ligi mężczyzn. Zwycięstwo Alfy Vector przypieczęto-

wało obronę przez drużynę z Tarnowa Podgórnego tytułu Mistrza
Polski w kręglarstwie klasycznym sezonu 2017/2018. To ósmy
mistrzowski tytuł tego Klubu w ciągu ostatnich 16 lat! Brawo!

Kręglarscy Mistrzowie

fot. archiwum liga Vector

Mistrzowską drużynę tworzą: (od lewej) Patryk Mrowiec, Maciej Krzyżostaniak, Marcin Grzesiak, Dawid Strzelczak,
Leszek Torka, Jarosław Bonk, Piotr Kaczmarek, Tomasz Masłowski, Jarosław Michalak i nieobecny Jakub Polak.

