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na wstępie
Szanowni Państwo!
Do niemal każdego mieszkańca dotarła ulotka potocznie 

nazywana „Drodzy wyborcy” i natychmiast wywołała wiele 
zamieszania. Pojawiły się pytania o prawdziwość stawia-
nych w niej zarzutów. Mam nadzieję, że wątpliwości roz-
wieje rozmowa z Wójtem Tadeuszem Czajką, dane o stanie 
finansów Gminy oraz informacje o prowadzonych inwesty-
cjach. Zwracam również uwagę na list otwarty Pani Ewy, 
która bez jej wiedzy została wykorzystana w ulotce.   

Wszystkich, szukających odpoczynku, zapraszamy do 
udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, których 
przed nami sporo. Szczegóły wewnątrz numeru!

    Agnieszka Rzeźnik
    Redaktor naczelna

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl

Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383

Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00

Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki  15.00-17.30;  w czwartki  14.00-15.15

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:  
w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

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

61 814 69 98
502 34 50 80

Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko 61 225 80 70
Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne 668 694 962
Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny: Kiekrz 61 848 28 62
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 814 63 80

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

61 814 64 30

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

800 909 909

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

61 651 21 12 
61 652 39 59

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie ul. Rynkowa 75 C

61 652 41  92 

Agencja Pocztowa w Przeźmierowie, 
ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Agencja Pocztowa w Baranowie, ul. Przemysłowa 13

Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie 
Vet Agro Service
                                                       po 15

67 216 57 50
67 216 45 97

67  255 48 81
Muzeum Powstańców Wielkopolskich 61 814 69 52

Od września rusza akcja bezpłatnego szczepienia dzieci z rocznika 
2012 r. zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne przeciwko 
pneumokokom. 

Szczepienia będą realizowane w Przychodni Lekarzy Rodzinnych 
„SALUBER” w Tarnowie Podgórnym przy ul. Sportowej 1. 

Szczegółowe informacje i zapisy od 1 września będą pod numerem 
telefonu 787 625 189. ~WSO

STOP pneumokokom

Zwrot podatku akcyzowego 
w 2014 roku dla producentów 
rolnych - II półrocze

Wydział Finansowy przypomina, iż od 1 sierpnia do 1 wrze-
śnia 2014 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysta-

nego do produkcji rolnej. Wnioski będą  dostępne w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Do wniosku należy dołą-
czyć  faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowe-
go do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. 

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi  od 1 do 31 października 2014 r. 
~ A. W.

GOK Sezam, ul. Ogrodowa 14 
Tarnowo Podgórne
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pytania do wójta

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

Dlaczego nie ma wody? Co ze strefami kontroli prędkości?  
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Od lat podejmujemy działania na rzecz zapewnienia mieszkań-
com i przedsiębiorcom. wystarczającej ilości wody. W takim 
celu wybudowaliśmy kosztem ponad 20 mln magistralę wodo-

ciągową. Mogę zapewnić, że z naszej strony jesteśmy przygotowani na 
dostarczenie potrzebnej ilości wody, a w okresach wzmożonego poboru 
(tak jak teraz, gdy na dworze panują letnie upały) możemy zapobiegać 
tak gwałtownym spadkom ciśnienia.  

Jednakże przyczyną obecnych problemów mieszkańców Lusówka, 
Sierosławia i Sadów był gwałtowny, bardzo duży spadek ilości i ciśnie-
nia wody, pobieranej przez nas na ujęciu w Wysogotowie od dostawcy 
zewnętrznego, jakim jest Aquanet Poznań. Obniżona wielkość dostar-
czanej wody nie pozwoli na większą produkcję wody na Stacji Wodo-
ciągowej w Wysogotowie.   

Oczywiście wystąpiliśmy do spółki Aquanet z prośbą o wyjaśnie-
nie powyższej sprawy i podjęcie działań zapobiegających powtórzeniu 
takiej sytuacji. Aquanet diagnozuje własny tranzyt, aby usunąć przyczy-
ny niesprawności.

Muszę też zaznaczyć, że te spadki ciśnienia nie są związane z ogroda-
mi działkowymi zlokalizowanymi na terenie naszej Gminy. ROD Sie-
rosław nie posiadają na swoim terenie rozdzielczej sieci wodociągowej, 
natomiast ROD Lusowo posiada sieć wodociągową – ogrodową, zasi-
laną przez przepompownię, która czerpie wodę z Jeziora Lusowskiego. 

Od 8 lat mieszkam w Sierosławiu. Przez te wszystkie 
lata, w okresie letnim w godzinach 18.00 – 23.00 

praktycznie nie ma wody w kranach.  
To jest oburzające. Prysznic, pranie i inne czynności 

wymagające użycia wody możliwe są właściwie po 
godzinie 22.00, 23.00. A my mamy dzieci, które do tej 

godziny nie mogą czekać. Domyślam się,  
że powodem mogą być działkowicze i podlewane 
przez nich ogródki, ale nie może to odbywać się 

kosztem komfortu mieszkańców płacących podatki 
w tej właśnie Gminie.

Czy na ul. Stefana Batorego od Batorowa 
planowana jest strefa kontroli prędkości? Bo to, co się 

tam wyrabia na tym odcinku to istny tor wyścigowy, 
a przecież z nowego chodnika korzysta sporo osób: 

i pieszych, i rowerzystów. Myślę, że warto zadbać 
o bezpieczeństwo w tym miejscu.

Zapewniam, że przy ustalaniu stref kontroli prędkości bierzemy 
pod uwagę ulicę Stefana Batorego. Obecnie oczekujemy na pro-
jekty organizacji ruchu – te dokumenty stwierdzają czy nasze 

propozycje stref będą możliwe do wprowadzenia w życie. Równolegle 
uruchomiliśmy procedurę zakupu mobilnego fotoradaru. 
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aktualności 

Baranowo

 Trwa budowa kanalizacji deszczowej 
oraz nawierzchni jezdni wraz z chodni-
kiem na ul. Rolnej

 Zakończono budowę placu zabaw na Os. 
Rubinowym

Batorowo

 Ogłoszono przetarg na realizację ul. Ba-
torowskiej

Ceradz Kościelny

 Zakończono budowę boiska przy szkole 
podstawowej

 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Turkawki

 Zakończono wymianę okien w sali gim-
nastycznej

Wybrano wykonawcę remontu dachu 
starej szkoły

Chyby

 Czekamy na nowe pozwolenie wodno-
-prawne i pozwolenie na budowę mola. 

 Ogłoszono przetarg na budowę ul. Pa-
górkowej – II etap

Góra

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Krętej

Jankowice

 Na ukończeniu opracowanie dokumen-
tacji projektowej oświetlenia na terenie 
Parku

 Trwa remont świetlicy wiejskiej

Lusowo

 Trwa remont świetlicy

 Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. 
Drozda i ul. Słowika 

Wykonano instalację elektryczną na 
poddaszu Muzeum

Lusówko

 Podpisano umowę na rozbudowę szkoły 
podstawowej 

Przeźmierowo

 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-
źmierowo

 Trwa budowa parkingu przy ul. Leśnej  

 Trwa przebudowa Ośrodka Zdrowia

 Zakończono modernizację boiska przy 
ul. Kościelnej
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Sprawdź, co się dzieje  
w Twojej miejscowości

Po wielu latach wysiłków 
negocjacyjnych w sprawie 
zamknięcia ulicy Szkol-

nej w Sadach, Gmina Tarnowo 
Podgórne zawarła porozumie-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Wkrótce 
zmieniony zostanie system wjaz-
du do tej miejscowości. Jadąc od 

strony Tarnowa Podgórnego nie 
skręcimy już w ul. Szkolną (zo-
stanie ona zamknięta od strony 
drogi krajowej nr 92). Wjazd bę-
dzie możliwy nowym zjazdem 
w ul. Dojazdową i dalej ul. Za 
Motelem. 

– Takie rozwiązanie stało się 
możliwe dzięki wybudowaniu 
przez Gminę ulicy Dojazdowej, 
która obecnie jest gotowa do 
przejęcia całości ruchu kołowe-
go. – mówi Wójt Tadeusz Czajka. 
– Jestem przekonany, że kierując 
w ten sposób ruch samochodów, 
zwłaszcza ciężarowych, podnie-
siemy bezpieczeństwo w Sadach. 
To był nasz priorytet podczas roz-
mów z GDKiA. 

Obecnie trwają prace związane 
z opracowaniem nowej organiza-
cji ruchu dla tego miejsca. Zmia-
ny powinny być wprowadzone od 
15 października br. ~ ARz

W Sadach będzie inaczej

Ale Agawa...

W Prze-
ź m i e r o -
wie, przed 

domem Tadeusza 
Majchrzaka, zakwi-
tła 60-letnia agawa. 
I to jak. Kwiat wy-
rósł na wysokość ok. 
6 m. Zapraszamy za-
tem na ul. Lotniczą 2, 
by zobaczyć imponu-
jące rozmiary rośliny 
bardziej, że agawa 
zakwita tylko raz. 

Wkrótce 

pojedziemy 

ulicą 

Dojazdową
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aktualności

Trwa budowa najwięk-
szej inwestycji publicznej 
w Gminie – Tarnowskich 

Term. W lipcu pogoda sprzyjała 
pracom dekarskim – wykonano 
pokrycie dachu sklejką i izolacją. 
Teraz czas na kolejną warstwę 
izolacji i membranę. 

Równolegle prowadzone są pra-
ce wewnątrz budynku, m.in. trwa 
montaż instalacji stacji uzdatnia-
nia wody, urządzeń teletechnicz-
nych oraz montaż saun. Goto-
we są już metalowe konstrukcje 
bocznych ścian basenów w części 
sportowej. Ostatnim elementem 
będzie dno, które zostanie zamon-
towane po zakończeniu prac be-
toniarskich. W najbliższym cza-
sie zostanie również dokończona 
szklana fasada od strony połu-
dniowej – wówczas budynek bę-
dzie w stanie zamkniętym. 

W ostatnich dniach podpisa-
no aneks o przedłużeniu o 30 

Raporty z placów budowy

dni terminu oddania budyn-
ku. Przesunięcie spowodowane 
jest koniecznością zmiany pier-
wotnego przeznaczenia niektó-
rych pomieszczeń dla najemców. 
W miejsce planowanej wcześniej 
dużej restauracji powstaną ga-
binety medyczne. Stanowić one 

będą zalążek Parku Zdrowia do 
czasu wybudowania Centrum Re-
habilitacyjno-Medycznego. W 
Termach będzie również sklep 
sportowy, kawiarnia oraz punkt 
gastronomiczny.

Przewidywany termin otwarcia 
obiektu to grudzień 2014 r.  ~ TT

Chociaż pozornie inwesty-
cja jest nieco z boku, to 
jednak jest to największa 

inwestycja w sferze kultury w na-
szej Gminie! Warto zatem zajrzeć 
i ocenić postęp prac na budowie 
Centrum Kultury Przeźmierowo 
oraz przy przebudowie Ośrodka 
Zdrowia. 

Można będzie zauważyć pra-
ce związane z wykonywaniem 
pokrycia dachowego i okładanie 
płytkami cementowymi elementów 
ozdobnych na elewacji budynku. 
Stopniowo układana jest też 
kostka betonowa na jezdniach 
i chodnikach wokół budynku. 
Niedługo rozpocznie się 
tynkowanie budynku. 

Tymczasem wewnątrz budynku 
montowana jest ślusarka drzwio-
wa zewnętrzna i fasad aluminio-
wych. Równolegle kładzione są 
płytki ceramiczne i okładziny 
z płyt gipsowo – kartonowych. 

Centrum Kultury Przeźmierowo

Trwa także montaż urządzeń 
w kotłowni. Trwa układanie insta-
lacji elektrycznej, oświetleniowej, 
przeciwpożarowej i internetowej.

Centrum Kultury Przeźmiero-
wo jest budowane ze środków 
budżetu Gminy – koszt budowy 
to ponad 5,8 mln zł. Inwestycję 
realizują firmy MAERX ze Skó-
rzewa i JACH-GUM z Poznania. 
Plac budowy przekazano w paź-
dzierniku 2013 r., a oddanie do 

użytku planuje się na połowę 
września 2014 r. 

Obok trwa przebudowa Ośrod-
ka Zdrowia. Trwa wykonywanie 
elewacji oraz montaż instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. Na parkin-
gu od ul. Leśnej trwa układanie 
kostki betonowej na chodnikach, 
a na placu zabaw przygotowa-
no podłoże pod bezpieczną na-
wierzchnię.

  ~ ARz

Tarnowskie Termy
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 aktualności
Przeźmierowo

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Malino-
wej, ul. Składowej i ul. Słonecznej 

Rumianek

 Na ukończeniu opracowanie dokumen-
tacji projektowej na oświetlenie drogo-
we ul. Nowej

Sady

 Na ukończeniu opracowanie dokumen-
tacji projektowej na modernizację ul. 
Poprzecznej i chodnika w ul. Lipowej

 Trwa opracowanie ostatecznej wersji 
koncepcji przedszkola przy ul. Kobylnic-
kiej

 Ogłoszono przetarg na wybór wykonaw-
cy/inwestora budowy przedszkola

Sierosław

 Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę ul. Polanka

Swadzim

 Ogłoszono przetarg na przebudowę 
układu komunikacyjnego przy blokach 

Tarnowo Podgórne

 Na ukończeniu opracowanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę ul. 25 
Stycznia i ul. Sasankowej

 Przekazano plac budowy boisk przy 
szkole podstawowej

 Trwa opracowanie dokumentacji projek-
towej na termomodernizację budynku i 
przebudowę wejść do Ośrodka Zdrowia

 Trwa przetarg na opracowanie doku-
mentacji projektowej na rozbudowę bu-
dynku administracyjnego Urzędu Gminy

Wysogotowo

 Trwa projektowanie przebudowy ul. 
Wierzbowej – II etap

Pozostałe

 Trwają prace remontowe w komunal-
nych budynkach mieszkalnych Gminy
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Sprawdź, co się 

dzieje w Twojej 

miejscowości

Pracownicy Oddziału Po-
znań DB Schenker Logi-
stics w Poznaniu stworzyli 

Bioróżnorodny Ogród w Przed-
szkolu Pod Wesołą Chmurką 
w Tarnowie Podgórnym. Akcja 
odbyła się pod hasłem „Przy-
roda, tak bardzo potrzebujemy 
jej do życia”. Pracownicy-wo-
lontariusze posadzili na terenie 
placówki 20 drzewek oraz 159 
krzewów i roślin. 

Celem projektu było pokaza-
nie przedszkolakom, że zawsze 
należy dbać o środowisko, gdyż 
różnorodność przyrody zależy 
od nas wszystkich. – Zorganizo-
waliśmy projekt dla przedszkola-
ków z potrzeby serca. Mogliśmy 
się przekonać, że pomaganie in-
nym nadaje głębszy sens. Spra-
wia, że możemy poczuć, po co 
żyjemy. Pomoc innym to też naj-
lepsza nauka drugiego człowie-

ka. – mówi Joanna Wojnarska, 
liderka projektu, Oddział Po-
znań.

Pracownicy z Poznania zorga-
nizowali swój projekt w ramach 
programu wolontariatu pracow-
niczego „Zielony Czas Pomaga-
nia”, którego celem jest promo-
cja ekologii i bezpieczeństwa. 

DB Schenker Logistics każ-
dego roku organizuje dwie edy-
cje programu: „Świąteczny Czas 
Pomagania” (w okresie bożo-
narodzeniowym) oraz „Zielo-
ny Czas Pomagania” (w okresie 
wiosenno-letnim). Dotychczas 
odbyło się 12 edycji programu, 
a w ich ramach zrealizowano 
łącznie 243 projekty pomoco-
we w różnych miejscowościach 
Polski.

~DB Schenker Logistics

Bioróżnorodny Ogród w 
tarnowskim przedszkolu 
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 aktualności

Sołtys i Rada Sołecka Tarno-
wa Podgórnego zapraszają 
do udziału w turnieju piłki 

plażowej z okazji „Zakończenia 
lata 2014”. Rozgrywki odbędą 
się w Tarnowie Podgórnym przy 
ul. Ogrodowej  w dniach  29 i 30 
sierpnia. Szczegóły i zapisy Piotr 
Owczarz, tel. 603 601 933. 

Serdecznie zapraszamy zawod-
ników i kibiców (wesoły doping 
mile widziany!).

~ Sołtys TP

Plażówka 
w TarnowieElżbieta Szymkowiak, soł-

tys Wysogotowa, zajęła 
wysokie, trzecie miejsce 

w konkursie Supersołtys 2014 
w powiecie poznańskim.

Plebiscyt prowadziła redakcja 
Głosu Wielkopolskiego. Głoso-
wać można było poprzez wysy-
łanie SMS z numerem kandydata. 
Tytuł zdobyła Beata Gryska z Bo-
lechowa – Osiedle (1178 głosów), 
drugie miejsce zajął Zbigniew To-
maszewski z Czmońca (933 gło-
sy) a trzecie – Elżbieta Szymko-
wiak (595 głosów). Gratulujemy!

Warto przypomnieć, że ubiegło-
roczny konkurs wygrała Ewa Ju-
rasz, radna i sołtys Chyb, zdoby-
wając 2 626 głosów. ~ ARz

Karta Mieszkańca Gminy 
Tarnowo Podgórne  to 
program stworzony z 

myślą o naszych mieszkańcach. 
Jej posiadacze  będą mogli sko-
rzystać z bonusów, rabatów oraz 
zniżek na usługi oferowane przez 
różne podmioty z  terenu Gminy. 
Najatrakcyjniejsze będą bez wąt-
pienia preferencyjne warunki ko-
rzystania z Tarnowskich Term, bo 
Karta będzie jednocześnie karne-
tem  do Parku Wodnego.  Obecnie 
prowadzimy rozmowy z kolejny-
mi partnerami programu (restau-
racjami, punktami usługowymi, 
zakładami rzemieślniczymi, skle-

Karta wydawana jest przez Gmin ę Tarnowo Podgórne.Uprawnia do zniżek w wybranych punktach partnerskich.

nr karty

Rewersy

Już wkrótce Karta Mieszkańca Gminy!

Awers

pami itp. – przedsiębiorcom przy-
stępującym do programu Gmina 
zapewnia możliwości promocji). 

Karta będzie wydawana bez-
płatnie w Urzędzie Gminy od po-
czątku września. Aby ją otrzymać 
wystarczy udokumentować swoje 
zamieszkanie w Gminie Tarnowo 
Podgórne oraz dostarczyć zdjęcie. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie www.tarnowo-podgorne.pl/
karta

Prezentujemy awers i dwa wa-
rianty (do wyboru) rewersu Karty. 

~Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta

Pani Sołtys z brązem!
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wywiad

Panie Wójcie, 16 listopada 
odbędą się wybory samorządo-
we. Czy zamierza Pan w nich 
wystartować? 

Tak. Zamierzam ubiegać się 
o stanowisko Wójta na następne 
cztery lata.

Wielokrotnie podkreślałem, że 
zarządzania Gminą nie wolno po-
strzegać jedynie w perspektywie 
czteroletniej, czyli tyle, ile trwa 
kadencja. Przeciwnie – trzeba 
planować strategicznie, długofa-
lowo. Proszę zauważyć, że w Pla-
nie Rozwoju Lokalnego zamie-
ściliśmy również takie zadania, 
które obejmują znacznie dłuższy 
horyzont czasowy (np. inwesty-
cje związane z budową szkół, 
przedszkoli, modernizacją dróg 
czy też budową Środowiskowe-
go Domu Samopomocy dla Osób 
Niepełnosprawnych). Czuję się 
odpowiedzialny za swoje zobo-
wiązania, stąd taka decyzja.

Mimo że do wyborów pozo-
stały jeszcze trzy miesiące, to 
kampania wyborcza w naszej 
Gminie już się rozpoczęła.  Do 
wielu mieszkańców dotarła 
ulotka zatytułowana „Drodzy 
wyborcy”.

Rzeczywiście, w lipcu miesz-
kańcy Gminy (i nie tylko, bo 
z tego co mi wiadomo ulotka 
dotarła również poza jej granice) 
otrzymali kilkustronicową ulotkę, 
prezentującą rzekome nieprawi-
dłowości w naszej Gminie. Trud-
no się bronić przed tak zmaso-
waną akcją szerzenia oszczerstw. 
Tekst ten to paszkwil operujący 
pomówieniami, napisany obraź-
liwym językiem. Autor oczekuje 
od władz Gminy bezrefleksyjne-
go spełniania jego życzeń.

Jest Pan zaskoczony taką for-
mą rywalizacji wyborczej?  

Szczerze mówiąc nie. Jak 
wynika z adresu kontaktowego 
podanego w ulotce, za tworze-
nie i jej dystrybucję odpowia-

da Stowarzyszenie Ekologicz-
ne „Czajka”. Jego założycielem 
i prezesem jest mieszkaniec Po-
znania, właściciel wielu gruntów 
na terenie naszej Gminy (ok. 180 
ha).  I tu – moim zdaniem – tkwi 
źródło całej sprawy. Ok. 70 hek-
tarów to grunty rolne, które w na-
szym Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania 
nie są przeznaczone pod aktywi-
zację gospodarczą ani zabudo-
wę mieszkaniową. Są to grunty 
śródpolne, z dala od komunikacji, 
niepowiązane funkcjonalnie z ist-
niejącą zabudową ani z kierun-
kami rozwoju Gminy.  Dlatego 
Rada Gminy nie wyraża zgody 
na ich przekształcanie. W od-
wecie od półtora roku jesteśmy 
zasypywani wnioskami, skargami 
i sądowymi pozwami  (w ciągu 
ostatniego roku wpłynęło blisko 
1 500 podań, a w Sądzie Admini-
stracyjnym toczy się 78 spraw).  
Kolejnym krokiem jest dystrybu-
owana ulotka. 

Mogę przyjąć do wiadomości 
rozgoryczenie tego pana, wynika-
jące z utraconych potencjalnych 
korzyści finansowych. Ale takie 
szkalowanie i obrażanie radnych, 
urzędników i mnie za to, że po-

dejmujemy decyzję, kierując się 
dobrem Gminy, a nie indywidu-
alnymi interesami osób prywat-
nych,  jest karygodne. 

Złożył Pan deklarację startu 
w wyborach. Jakie są Pana za-
mierzenia i wizje dalszego roz-
woju Gminy?

Ubiegam się o kolejne cztery 
lata, ponieważ chciałbym konty-
nuować rozpoczęte działania. Je-
stem przekonany, że kluczem do 
sukcesu Gminy jest zachowanie 
równowagi pomiędzy podnosze-
niem komfortu życia mieszkań-
ców a stymulowaniem przedsię-
biorczości. 

Najważniejsze będą inwesty-
cje związane z rozwijaniem bazy 
oświatowej. Obecnie przystę-
pujemy do dalszej rozbudowy 
szkoły podstawowej w Lusówku, 
następnie powstanie przedszkole 
w Sadach. Widzimy także coraz 
większą potrzebę budowy szkoły 
podstawowej w Baranowie. 

Bardzo dużą wagę przywiązuję 
do kwestii poprawy bezpieczeń-
stwa. Priorytetem będzie nadal 
modernizacja sieci dróg, ale rów-
nież unowocześnianie organiza-

Czuję się odpowiedzialny za swoje zobowiązania 
– wywiad z Wójtem Tadeuszem Czajką
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wywiad
cji ruchu, budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz 
rozbudowa monitoringu. 

Na pewno trzeba wykorzystać potencjał, jaki mają 
wody termalne. Nie możemy uwzględniać jedynie 
ich walorów rekreacyjnych i odnowy biologicznej 
w Aquaparku. Trzeba podjąć próbę ich wykorzysta-
nia dla celów leczniczych. Osobną zaletą naszego 
źródła jest energia cieplna, która stanowić powinna 
kolejny strategiczny kierunek rozwoju Gminy.  Ten 
obszar ma być magnesem dla inwestorów, a zara-
zem, poprzez swoją funkcję, służyć mieszkańcom. 
To wyzwanie na kolejne lata. 

Czy – Pana zdaniem – mieszkańcom Gminy 
żyje się dobrze?

O zadowoleniu mieszkańców świadczą oceny wy-
stawiane podczas cyklicznych badań opinii publicz-
nej, przypomnę, że w ostatnich latach utrzymywało 
się ono na poziomie 90%. To oznacza, że w Gminie 
Tarnowo Podgórne żyje się po prostu dobrze.  

Oczywiście nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być 
lepiej. Dlatego cały czas identyfikujemy obszary, 

które – zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców – wymagają więk-
szego zaangażowania środków 
inwestycyjnych. Od kilku lat, 
oprócz zadań drogowych, reali-
zujemy inwestycje na rzecz ak-
tywnego wypoczynku i rekreacji. 
Efekty są widoczne w każdej 
miejscowości Gminy – powstają 
place zabaw, ścieżki pieszo-ro-
werowe, boiska. Warto podkre-
ślić coraz większe zaangażowa-
nie na rzecz estetyki otoczenia  
zarówno ze strony mieszkańców, 
jak i służb gminnych oraz lokal-
nych przedsiębiorstw. 

Ale ostateczną weryfikację 
będą stanowić wyniki wyborów 
samorządowych. 

Jestem gotowy poddać się 
temu egzaminowi. Wiem, że nie 

wszystkie plany zostały zre-
alizowane. Mam tu na myśli 
opóźnienia w renowacji Pałacu 
w Jankowicach, budowie ścieżki 
rowerowej Lusowo – Tarnowo 
czy otwarciu ulicy Morelowej 
w Przeźmierowie. Jednak wy-
raźnie zauważalne są przemia-
ny w naszym otoczeniu, służące 
poprawie jakości życia. Gmina 
Tarnowo Podgórne jest postrze-
gana jako wzorcowy przykład 
społeczności lokalnej, z powo-
dzeniem wprowadzającej zmiany 
na rzecz rozwoju społecznego 
i gospodarczego. Wierzę, że moja 
praca i zaangażowanie zostaną 
zauważone i pozytywnie ocenio-
ne przez wyborców. 

Dziękuję za rozmowę

~ ARz

Zakończyła się budowa no-
woczesnego węzła komu-
nikacyjnego na drodze 

krajowej nr 92, na pograniczu 
miejscowości Sady i Tarnowo 
Podgórne. Kosztowała 20 mln 
złotych – inwestorem był Ama-
zon, a wykonawcą Mirbud. 

– Tempo prac było imponujące. 
Budowa rozpoczęła się w marcu 
2014 r., a już w sierpniu, po nie-
spełna pięciu miesiącach, mo-
żemy z niego korzystać. – ocenia 
Wójt Tadeusz Czajka.  – Wia-
dukt zostanie przekazany na rzecz 
Gminy i będzie to będzie pierwszy 
nasz wiadukt, bo wszystkie pozo-
stałe, leżące na terenie Gminy, 
należą do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Nie ma wątpliwości, że dzięki 
tej inwestycji podniesie się po-
ziom bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Jednocześnie odcią-
żone zostaną węzły w Sadach 
i Tarnowie Podgórnym. Wiadukt 
Marianowski (umowna nazwa, 
pochodząca od sąsiedztwa z Ma-
rianowem) będzie służył do ob-
sługi firm i mieszkańców w jego 
otoczeniu, ale także podniesie 
atrakcyjność pozostałych, prze-

Pierwszy NASZ wiadukt

widzianych w planie zagospoda-
rowania terenów aktywizacji go-
spodarczej. 

Warto zauważyć, że dobiega 
również końca budowa Centrum 
Dystrybucji Amazon (95 000 m2 
pod dachem, koszt – ok. 125 mln 
Euro). Docelowo znajdzie tu pra-
cę 2 000 osób, a w okresie przed-
świątecznym – kolejne 3 000. 
Obecnie trwa rekrutacja na sta-

nowiska kierowników. Z posia-
danych przez nas informacji wy-
nika, że rekrutacja na stanowiska 
pracowników hali powinna roz-
począć się na przełomie sierpnia 
i września. Informacja o tym po-
jawi się między innymi na stronie 
internetowej Gminy w zakładce 
Oferty pracy. 

~ ARz
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finanse 

Historia  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  w  latach  2007  -‐  2013

Rok  zaciągnięcia  
zobowiązań

  Wartość  
Aktualne  

oprocentowanie
Żródło  finansowania Pozostało  do  spłacenia

2007 1  500  000,00   2,00% pożyczka  -‐    WFOŚiGW  * spłacono  2010  
umorzono  300  000,00

1  790  000,00   1,38% pożyczka  -‐  WFOŚiGW 559  800,00  

17  000  000,00   2,76% kredyt  -‐  ING  Bank  Śląski   8  500  004,00  

550  000,00   2,38% pożyczka  -‐  WFOŚiGW spłacono  2011  
umorzono  110  000,00

20  000  000,00   3,61% kredyt  -‐  ING  Bank  Śląski   12  222  230,00  

2010 20  000  000,00   3,10% kredyt  -‐  ING  Bank  Śląski   14  444  450,00  

2012 5  000  000,00   3,59% kredyt  -‐  ING  Bank  Śląski   4  722  223,00  

2013 3  500  000,00   3,11% kredyt  -‐  ING  Bank  Śląski   3  500  000,00  

69  340  000,00   43  948  707,00  

*  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej

2008

2009

r    a    z    e    m  

W  2007  roku  dla  potrzeb  opracowania  Planu  Rozwoju  Lokalnego  na  lata  2008  -‐  2013  przeprowadzono  
ankietę    mieszkańców  Gminy  Tarnowo  Podgórne.  Jedno  z  pytań  brzmiało  nastęujaco  :  "Czy  dla  

przyspieszenia  realizacji  zadań  inwestycyjnych  jest  Pan/  Pani  
za  zaciągnieciem  kredytu  bankowego?"

Za  sfinansowaniem  przedsięwzięć  z  kredytu  bankowego  opowiedziało  się    

71  %  ankietowanych.

71  

29  
tak  
nie  

Historia zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2007 - 2013

Wydatki inwestycyjne w latach 2007 - 2013*

Wartość inwestycji publicznych wraz z zadaniami zre-
alizowanymi ze środków unijnych  (ISPA)  

318 mln zł

Wartość kredytów i pożyczek 69,3 mln zł

* Kwoty nie uwzględniają zadań 
inwestycyjnych realizowanych 
przez gminne Spółki (TP-KOM, 
TPBUS, Tarnowskie Termy)

Za sfinansowaniem przedsięwzięć z kredytu bankowego 

opowiedziało się  71% ankietowanych.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zainteresowanych aktualną kondycją finansową naszej Gminy pre-
zentuję fakty i liczby z tym związane. 

Zapewniam Państwa, iż obecne możliwości finansowe Gminy pozwalają nie tylko na spłatę kredytu i realizację 
wydatków bieżących. Po tych wydatkach pozostają nam jeszcze znaczne środki, które przeznaczamy na zadania inwestycyjne. 
W tym roku jest to kwota blisko 30 mln zł.

Poznaj stan finansów Gminy

W 2007 roku dla potrzeb opracowania Planu Rozwoju Lokalnego  
na lata 2008 - 2013 przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Gminy Tarnowo 

Podgórne. Jedno z pytań brzmiało: 

„Czy dla przyspieszenia realizacji zadań inwestycyjnych  
jest Pan/Pani za zaciągnięciem kredytu bankowego?”

%

%
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Wydatki  inwestycyjne  w  latach  2007  -‐  2013  *

Wartość  inwestycyji  publicznych  wraz  z  zadaniami  
zrealizowanymi  ze  środków  unijnych    (ISPA)    

318  mln  zł.

Wartość  kredytów  i  pożyczek   69,3  mln  zł.

*  Kwoty  nie    uwzględniają  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  przez  gminne  Spółki  (TP  KOM,  TP  BUS,  Tarnowskie  Termy)

Udział  kredytu  w  inwestycjach  publicznych  w  latach  2007  -‐  2013

Kredyt    
21,8  %  

Środki    
z  budżetu  Gminy          

oraz  unijne  
78,2  %  

Gmina
Wskaźnik  zadłużenia  w  stosunku  do  dochodów  ogółem  

na  31.12.2013  r.

Poznań 65,91%

Suchy  Las 59,81%

Dopiewo 46,70%

Rokietnica 39,24%

Tarnowo  Podgórne 35,78%

Komorniki 25,87%

w    porównaniu  z  innymi  gminami
Wskażnik  zadłużenia  Gminy    Tarnowo  Podgórne  

20,00%  

30,00%  

40,00%  

50,00%  

60,00%  

70,00%  

80,00%  

90,00%  

100,00%  

Poznań   Suchy  Las   Dopiewo   Rokietnica   Tarnowo  
Podgórne  

Komorniki  

65,91%  
59,81%  

46,70%  

39,24%  
35,78%  

25,87%  

Gmina
Wskaźnik zadłużenia w stosunku  

do dochodów ogółem na 31.12.2013 r.

Poznań 65,91%

Suchy Las 59,81%

Dopiewo 46,70%

Rokietnica 39,24%

Tarnowo Podgórne 35,78%

Komorniki 25,87%

Wskażnik zadłużenia Gminy Tarnowo Podgórne  
w porównaniu z innymi gminami

Udział kredytu w inwestycjach publicznych  
w latach 2007 - 2013

Kredyty zaciągnięte zgodnie z wolą mieszkańców (o czym 
świadczą pokazane powyżej wyniki badań opinii publicznej) 
umożliwiły przyspieszenie tempa realizacji gminnych inwe-
stycji. Dotyczyło to w szczególności okresu 2008 – 2010. 
Wówczas na same zadania drogowe wydaliśmy ok. 90 mln zł.

Warto zwrócić uwagę na oprocentowanie udzielonych Gmi-
nie kredytów. Jego wysokość jest niezwykle atrakcyjna – uzy-
skanie tak niskiego poziomu wynika z wysokiej wiarygodno-
ści Gminy w oczach banku. 

~ Justyna Witkowiak  -  Skarbnik Gminy

 Na dzień 30 czerwca 2014 r. wskaźnik zadłużenia naszej Gminy wynosi 32,49%.
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bezpieczeństwo

Wiele zgłoszeń wpły-
wających ostatnio do 
Straży Gminnej doty-

czyło kwestii związanych z par-
kowaniem pojazdów. Część ze 
zgłaszających domagała się suro-
wego egzekwowania przepisów 
dotyczących zatrzymania i posto-
ju pojazdów, inni wręcz prosili, by 
strażnicy poprzestali tylko na po-
uczaniu, a jeszcze inni byli obu-
rzeni interwencjami strażników.

Warto kolejny raz przypomnieć 
ustawowe wyjaśnienia postoju 
i zatrzymania: 
Ø		postój pojazdu to unierucho-

mienie pojazdu niewynikające 
z warunków lub przepisów ru-
chu drogowego, trwające dłu-
żej niż 1 minutę;

Ø		zatrzymanie pojazdu to unie-
ruchomienie pojazdu nie-
wynikające z warunków lub 
przepisów ruchu drogowego, 
trwające nie dłużej niż 1 minu-
tę oraz każde unieruchomienie 
pojazdu wynikające z tych wa-
runków lub przepisów.

Zgodnie z przepisami prawa 
o ruchu drogowym zabrania się 
zatrzymania pojazdu m.in.:
Ø		na przejściu dla pieszych, na 

przejeździe dla rowerzystów 
oraz w odległości mniejszej 
niż 10 m przed nimi; na drodze 
dwukierunkowej o dwóch pa-
sach ruchu zakaz ten obowią-
zuje także za tym przejściem 
lub przejazdem;

Ø		na jezdni wzdłuż linii ciągłej 
oraz w pobliżu jej punktów 
krańcowych, jeżeli zmusiłoby 
to innych kierujących pojazda-
mi wielośladowymi do najeż-
dżania na tę linię;

Ø		w odległości mniejszej niż 15 
m od słupka lub tablicy ozna-
czającej przystanek, a na przy-
stanku z zatoką – na całej jej 
długości;

Ø		w odległości mniejszej niż 15 
m od punktów krańcowych 
wysepki, jeżeli jezdnia z pra-
wej jej strony ma tylko jeden 
pas ruchu;

Ø		na drodze dla rowerów, pasie 
ruchu dla rowerów oraz w ślu-
zie rowerowej, z wyjątkiem ro-
weru.

 Zabrania się postoju między in-
nymi:
Ø		w miejscu utrudniającym 

wjazd lub wyjazd, w szczegól-
ności do i z bramy, garażu, par-
kingu lub wnęki postojowej;

Ø		w miejscu utrudniającym do-
stęp do innego prawidłowo za-
parkowanego pojazdu lub wy-
jazd tego pojazdu;

Ø		w strefie zamieszkania w in-
nym miejscu niż wyznaczone 
w tym celu.

Kolejnym elementem jest moż-
liwość zatrzymania lub postoju na 
chodniku kołami jednego boku 
lub przedniej osi pojazdu samo-
chodowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej nieprzekraczającej 
2,5 tony pod warunkiem, że na 
danym odcinku jezdni nie obo-
wiązuje zakaz zatrzymania lub 
postoju. Szerokość chodnika po-
zostawionego dla pieszych ma 
nie utrudniać im ruchu i nie może 
być mniejsza niż 1,5 m. Pojazd 
umieszczony przednią osią na 
chodniku nie może tamować ru-
chu pojazdów na jezdni. 

Przepisy te mają zastosowanie 
na drogach publicznych, w stre-
fach zamieszkania oraz w strefach 
ruchu. Natomiast na drogach we-
wnętrznych, które nie są zaliczane 
do dróg publicznych, tylko w za-
kresie koniecznym dla uniknięcia 
zagrożenia bezpieczeństwa osób, 
a także wynikającym ze znaków 
i sygnałów drogowych.

Proszę zatem o stosowanie się do 
obowiązujących przepisów prawa.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Straż Gminna  
w lipcu
Najważniejszym wydarze-

niem lipca były Dni Gmi-
ny Tarnowo Podgórne po-

łączone z festynem Lata z Radiem. 
Strażnicy wspólnie z policjantami 
z Komisariatu Policji w Tarnowie 
Podgórnym oraz członkami Ochot-
niczej Straży Pożarnej zabezpiecza-
li teren wokół imprezy. Nie odnoto-
wano żadnych zdarzeń.

Minął półmetek okresu wakacyj-
nego i Straż Gminna nadal reali-
zuje zadania związane zapewnie-
niem bezpiecznego wypoczynku. 
To okres częstych kontroli miejsc, 
w których dzieci i młodzież spę-
dzają czas wolny. Place zabaw, par-
ki i boiska są często kontrolowane 
przez patrole strażników. 

Czuwamy, by właściciele sprzą-
tali po swoich psach. Wychodzi-
my jednak z założenia, że zawsze 
lepiej edukować społeczeństwo 
i uświadamiać, aby stało się to nor-
mą. Kolejny raz przypominam, że 
wypuszczenie psa z posesji, a tym 
samym niezachowanie nakazanych 
środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierząt stanowi wykrocze-
nie określone w art. 77 Kodeksu 
wykroczeń i jest zagrożone karą 
grzywny w wysokości do 250 zło-
tych. W tym miejscu zwracam się 
również z apelem do mieszkańców, 
by wywiązywali się z obowiązku 
sprzątania po swoich czworono-
gach. 

Podrzucanie śmieci na terenie 
Gminy to duży problem, jednak 
dzięki sygnałom od mieszkańców 
oraz działaniom własnym udaje się 
coraz częściej ujawnić sprawców 
tych wykroczeń. Właśnie w lip-
cu na terenie Przeźmierowa straż-
nicy ujawnili podrzucone odpady. 
Na podstawie danych znalezionych 
w tych odpadach, strażnicy dotarli 
do przedsiębiorcy z Poznania, któ-
ry w ten sposób pozbył się śmieci. 
Sprawca posprzątał zaśmiecony 
teren oraz otrzymał mandat karny 
w kwocie 500 złotych.

~Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Parkuj zgodnie z przepisami!

Parkując 

zostaw 1,5 m 

dla pieszych!
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informacje

Komisariat Policji informuje

Na początku lipca na terenie ogródków dział-
kowych w Gminie Tarnowo Podgórne po-
licjanci Referatu Kryminalnego KP w Tar-

nowie Podgórnym w wyniku ustaleń operacyjnych 
dokonali przeszukania jednego z domków. Zatrzy-
mano mężczyznę, lat 34, w domku ujawniono pro-
fesjonalną hodowlę marihuany, zabezpieczono 104 
krzewy oraz 240 g suszu przygotowanego do sprze-
daży. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolno-
ści od lat 3 do 8.

Na terenie kiermaszu części samochodowych za-
trzymano pasera, oferującego parasol jednego z bro-

warów, skradziony na terenie mia-
sta Poznania. Paserowi grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.

Na terenie Gminy Tarnowo 
Podgórne zatrzymano 6 nietrzeź-
wych kierowców, z czego rekor-
dzista miał 3 promile kierując mo-
torowerem. Wszystkim grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.

4 sierpnia policjanci Ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KP 

w Tarnowie Podgórnym dokonali 
zatrzymania nieletniego (16 lat), 
który na terenie jednego z mar-
ketów w Tarnowie Podgórnym 
dokonywał kradzieży. Nielet-
nim zajmie się Wydział Rodzin-
ny i Nieletnich Sądu Rejonowego 
Poznań Grunwald i Jeżyce.

Na terenie Gminy odzyskano  
3 kradzione pojazdy łącznej war-
tości 150 000 zł.

~ Hubert Spychała KP TP

Przed nami Wielki Test Języ-
ka Angielskiego. 14 września 
przystąpi do niego 60 miej-

scowości w całej Polsce. Gmina 
Tarnowo Podgórne po raz pierwszy, 
ale mamy nadzieję, że licznie!

Udział w tym wydarzeniu może 
wziąć każdy: dzieci, młodzież, do-
rośli. Wystarczy zarejestrować się 
na stronie www.tarnowopodgorne.
znaangielski.pl

Test odbędzie się 14 września 
w Sali GOK SEZAM przy ul. 
Ogrodowej 14 w Tarnowie Podgór-
nym. Rozpoczynamy o 17.00. To 
jeden z najbardziej prestiżowych 
egzaminów na świecie! Warto 
przyjść z całą rodziną. Dodatkowo, 
kiedy podczas rejestracji udzielimy 
odpowiedzi na dwa proste pytania, 
możemy wygrać nagrodę! 

Organizatorem naszego wyda-
rzenia jest Centrum Kształcenia 
Języków Obcych z Przeźmierowa 
przy wsparciu m.in. Gminy Tarno-
wo Podgórne. Patronat honorowy 
objął Wójt Tadeusz Czajka.

Zapraszamy do wspólnej zaba-
wy! ~ ckjo

Ludzie listy piszą

Oburzona Pani Ewa odpowiada

Do redakcji „Sąsiadki-Czytaj” przyszedł list otwarty napisany 
przez Ewę Woźniak. To  odpowiedź na ujawnienie w ulotce kol-
portowanej na terenie Gminy jej spraw osobistych. Pani Ewa 

postanowiła poprzez łamy gazety wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw 
wobec wykorzystania jej osoby przez autorów ulotki, tym bardziej, że 
odbyło się to bez jej wiedzy i zgody.  ~ARz

Udowodnij, że 
znasz angielski!
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tpbus

Sygnały na temat ewentual-
nej integracji transportu pu-
blicznego w ramach Aglo-

meracji Poznańskiej pojawiły się 
w 2010 roku. Jednak pierwsze 
poważne spotkanie na temat in-
tegracji transportu publicznego 
Gminy Tarnowo Podgórne od-
było się w kwietniu 2012 roku. 
Propozycja ZTM-u polegała na 
przejęciu kompetencji Gminy 
w sprawach organizacji trans-
portu i wprowadzenie wspólnej 
taryfy biletowej. Jednocześnie 
poinformowano Gminę, że koszt 
wozokilometra wzrośnie o opłatę 
administracyjną w wysokości ok. 
0,53 zł. W tamtym czasie auto-
busy TPBUS przejeżdżały po te-
renie Gminy 1 350 tys. km, nie 
licząc przewozów szkolnych. Ła-
two policzyć: to 715 tys. zł dla 

ZTM Poznań. Drugi element to 
poznańska, niższa taryfa bileto-
wa, która redukowała wpływy 
z biletów (w 2012 roku) prawie 
o 25%, co dawało kwotę ponad 
900 tys. zł. Ostatnim elemen-
tem była utrata refundacji ulg 
ustawowych przez Urząd Mar-
szałkowski, która w 2012 roku 

wynosiła 450 tys. zł. Sumując 
wymienione trzy elementy daje 
to kwotę 2 065 tys. zł, o którą 
należałoby zwiększyć wydatki 
z budżetu Gminy. W roku 2012 
Gmina zapłaciła za transport pu-
bliczny 6 245 tys. zł. Po integra-
cji budżet na transport publicz-
ny przekroczyłby kwotę 8 mln 
zł. Było sprawą oczywistą, że na 
proponowane warunki Gmina nie 
może się zgodzić. Również zbyt 
duża różnica pomiędzy koszta-
mi komunikacji a uzyskiwanymi 
przychodami z biletów – w tym 
okresie wpływy z biletów pokry-
wały niecałe 36% ponoszonych 
kosztów – nie sprzyjała podej-
mowaniu decyzji o integracji. 

Jednak sam fakt rozpoczęcia 
rozmów oraz rosnące z roku na 
rok kwoty przeznaczane przez 
Gminę na transport publicz-
ny sprawiły, że postanowiliśmy 
przeanalizować tę sferę działal-
ności pod względem jej wyko-
rzystania i opłacalności. Uzy-
skane wyniki miały posłużyć 
zoptymalizowaniu oferty prze-
wozowej w taki sposób, by nie 
stracić dotychczasowych klien-
tów i uzyskać efekt ekonomicz-
ny dla Gminy. W latach 2012 
i 2013 spółka TPBUS policzyła 
wszystkich pasażerów korzysta-
jących z usług gminnego prze-
woźnika. Uzyskane informacje 
pozwoliły na głęboką modyfika-
cję dotychczasowego rozkładu 
jazdy, szczególnie w okresach 
poza szczytami przewozowymi. 
We wrześniu i listopadzie 2013 
roku wprowadzono nowe, zop-
tymalizowane rozkłady jazdy na 
wszystkich liniach. Oferta prze-
wozowa została zmniejszona 
o 300 tys. kilometrów z 1,8 mln 
na 1,5 mln. Pomimo że zmia-
ny nastąpiły pod koniec roku, to 
spółka zredukowała koszty o 8%. 
Paradoksalnie zmiana nie wpły-

nęła negatywnie na liczbę korzy-
stających, wręcz przeciwnie, na-
stąpił wzrost wpływów z biletów 
o ponad 15%. Po raz kolejny po-
większyła się grupa tzw. „stałych 
klientów”, posługujących się bi-
letem miesięcznym. 

Obecnie Gmina Tarnowo Pod-
górne ma dobrze zorganizowany 
i dobrze działający transport pu-
bliczny. Obsługiwane są wszyst-
kie sołectwa i wszystkie szkoły 
na terenie Gminy. Uruchomiono 
linie wewnętrze, które poza pla-
cówkami oświatowymi obsługu-
ją również mieszkańców. Prak-
tycznie przestały istnieć tzw. 
„przewozy szkolne”, które rów-
nież w znacznym stopniu ob-
ciążały budżet Gminy. Wszyscy 
uczniowie korzystają z autobu-
sów liniowych, a gimnazjaliści 
dodatkowo posługują się bile-
tem pozwalającym na korzysta-
nie z autobusów TPBUS nie tyl-
ko w drodze do i ze szkoły, ale 
w dowolnym czasie na obszarze 
całej Gminy. W porównaniu do 
lat wcześniejszych Gmina Tarno-
wo Podgórne zaczęła wydawać 
na transport publiczny i przewo-
zy szkolne o 1,5 mln zł mniej.

Gminna spółka posiada coraz 
nowocześniejszy tabor. Już po-
nad połowa pojazdów ma klima-
tyzację przestrzeni pasażerskiej. 
Działa satelitarny system GPS 
badania punktualności. Elek-
troniczne tablice wewnątrz au-
tobusów informują pasażerów 
o kolejnych przystankach i kie-
runku jazdy. Jesteśmy jedynym 
przewoźnikiem w powiecie po-
znańskim, który korzysta z elek-
tronicznego systemu liczenia po-
toków pasażerskich. Dodatkowo 
posiadamy dobrze  zorganizowa-
ną i wyposażoną bazę, wyróżnia-
jącą nas na tle innych gminnych 
przewoźników. 

Gminny transport publiczny  
a integracja z ZTM Poznań

Przy obecnych 

propozycjach 

Poznania nasze 

koszty komunikacji 

wzrosłyby o 2 mln zł 

rocznie!
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Gmina przejęła zarząd nad 
wszystkimi przystankami auto-
busowymi znajdującymi się na 
jej terenie bez względu na ro-
dzaj drogi, co pozwala na pobie-
ranie opłat od wszystkich prze-
woźników z nich korzystających. 
Uzyskane kwoty przeznaczane 
są w całości na utrzymanie in-
frastruktury przystankowej. Do-
datkowo od 2104 roku Gmina 
Tarnowo Podgórne na podsta-
wie zawartych porozumień sta-
ła się organizatorem transportu 
publicznego dla gmin Kaźmierz 
i Duszniki.

Tak zorganizowany transport 
publiczny jest gotowy zareago-
wać w krótkim czasie (niemal 
natychmiast) na zmieniające się 
potrzeby gminnej społeczności 
i firm zlokalizowanych na terenie 
gminy. 

Powstają więc pytania:
Dlaczego Gmina ma ograni-

czyć swój wpływ na kształto-
wanie oferty przewozowej dla 
swoich mieszkańców przeka-
zując tę kompetencję do ZTM 
Poznań, który nie ma żadnej 

wiedzy na temat potrzeb prze-
wozowych mieszkańców Gmi-
ny Tarnowo Podgórne? 

Dlaczego ceny biletów dla 
mieszkańców Gminy Tarno-
wo Podgórne ma ustalać Rada 
Miasta Poznania? 

Faktycznie w chwili obecnej 
jedynym argumentem przema-
wiającym na korzyść integra-
cji, z punktu widzenia pasażera, 
jest „wspólna taryfa biletowa”, 
a w jej kontekście  wprowadze-
nie karty PEKA. W pierwszej fa-
zie (przed integracją) miał to być 
tylko nośnik naszego biletu mie-
sięcznego. Jednak wprowadzenie 
tego rozwiązania groziło utratą 
refundacji ulg ustawowych z po-
wodu braku ewidencji sprzedaży 
biletów okresowych za pomo-
cą kas fiskalnych jakiej wymaga 
Urząd Marszałkowski i ustawa 
o ulgach. W chwili obecnej kwo-
ta roczna refundacji dla Gminy 
Tarnowo Podgórne to ok. 850 
tys. zł oraz dla Gminy Kaźmierz 
kwota 140 tys. zł. Dodatkowy 
jednorazowy koszt to wyposaże-
nie wszystkich autobusów w sys-
tem PEKA  wyniósłby ok. 550 
tys. zł netto.

Należy pamiętać, że w cenie 
gminnego biletu uprawniającego 
do jazdy na pętlę Ogrody wliczo-
ny jest przejazd przez dziewięć 
przystanków miejskiej strefy 
„A”, która rozpoczyna się od ul. 
Wichrowej. Dla podróżujących 
dalej po Poznaniu punktem po-
czątkowym jest więc pętla Ogro-
dy, a nie ul. Wichrowa. 

Mieszkaniec Gminy podróżuje 
do pętli Ogrody gminną komuni-
kacją, posługując się obowiązu-
jącym w tej komunikacji biletem. 
Oznacza to, że strona ponoszą-
ca całkowity koszt transportu 
otrzymuje 100% zapłaty za bilet. 
Po zintegrowaniu transportu 

Gminy z ZTM Poznań wpły-
wy z biletów od wspomniane-
go przystanku „Wichrowa” 
zostaną zaliczone do przycho-
dów miasta Poznania pomimo, 
że całość trasy obsłuży TPBUS 
– poniesie koszty transportu. 
Warunkiem koniecznym dla inte-
gracji jest więc zachowanie pro-
porcji w ponoszonych kosztach 
zgodnie z obszarem świadczo-
nej usługi. W innym przypadku 
jest to ewidentna dyskryminacja 
Gminy. 

Przy obecnie prezentowanym 
stanowisku ZTM Gmina po-
niosłaby następujące straty:

Refundacja ulg ustawowych 
– 850 tys. zł rocznie. 

Dodatek za organizację 
dla ZTM 0,54 gr. za kilometr 
(1.250.000 km) – 672 tys. zł 
rocznie.

Zmniejszenie wpływów z bi-
letów o około 13% – 450 tys. zł 
rocznie.

Szacowany wzrost dopłaty do 
transportu publicznego na te-
renie Gminy Tarnowo Podgór-
ne to 1.972 tys. zł.

Pozytywnym przykładem in-
tegracji jest gmina Luboń, któ-
ra jako pierwsza zawarła poro-
zumienie z Poznaniem i ponosi 
koszty transportu tylko na wła-
snym terenie co daje ewidentne 
oszczędności dla lubońskiego 
budżetu. Ze względu na bliskie 
sąsiedztwo z miastem liczba ki-
lometrów na rzecz gminy Luboń 
zmniejszyła się o 50%. Ozna-
cza to również proporcjonalne 
zmniejszenie ponoszonych kosz-
tów.

I właśnie o takie porozumienie 
i o taki podział kosztów chodzi 
naszej Gminie.

~ Waldemar Wereszczyński  
Prezes Zarządu TP-Bus

Oczekujemy od 

Poznania takich 

samych warunków 

integracji jakie 

otrzymał Luboń
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sprawozdanie

Lipiec to tradycyjnie mie-
siąc wakacyjny. Także dla 
Rady Gminy. Niestety tyl-

ko w teorii. Wiele już lat pracuję 
w samorządzie i nie pamiętam, by 
kiedykolwiek tę zasadę udało się 
skutecznie wcielić w życie. Tak 
było i w tym roku. Stosownie do 
zapisów w Statucie Wójt zwrócił 
się z prośbą o zorganizowanie se-
sji nadzwyczajnej. Odbyła się ona 
29 lipca. Procedowaniu podlegało 
6 projektów uchwał. 

Najważniejszy projekt uchwa-
ły dotyczył zmian w budżecie 
Gminy. Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o finansach publicznych 
środki przeznaczone na realiza-
cję tzw. wydatków niewygasają-

cych muszą być wykorzystane do 
30 czerwca każdego roku. Po tym 
terminie wrócić muszą z właści-
wego subkonta do budżetu Gmi-
ny. Niezbędna do tego okazała się 
uchwała Rady Gminy. Po anali-
zie przedstawionych przez Wójta 
zmian i stwierdzeniu, że niemal 
całość środków, o których mowa, 
trafiła na rzecz doposażenia pla-

Z prac 
Rady Gminy

Sesja z 29 lipca

nu wydatków majątkowych (czyli 
gminnych inwestycji), Rada przy 
jednym głosie wstrzymującym 
podjęła przedmiotową uchwałę. 
Kolejna pod względem ważno-
ści uchwała dotyczyła przystąpie-
nia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Sierosławiu w rejo-
nie ul. Prostej. Pozostałe projekty 
uchwał traktowały o gospodarce 
nieruchomościami. 

Rada udzieliła zezwoleń na 
dzierżawę nieruchomości w Sa-
dach pod przyszłą budowę 
przedszkola oraz na nabycie słu-
żebności gruntowej w Barano-
wie. Ostatnia z podejmowanych 
uchwał dotyczyła nadania nazwy 
ulicy w Swadzimiu. 

Jako że porządek obrad nie był 
specjalnie zaawansowany do za-

kończenia sesji Rada zajęła się 
zadawaniem pytań Wójtowi na te-
mat spraw bieżących. 

Jak zwykle szczegóły opisywa-
nych projektów uchwał dostępne 
są w protokole z obrad sesji. Moż-
na go znaleźć na stronie interneto-
wej Gminy. 

Kolejna sesja Rady Gminy od-
będzie się 26 sierpnia. Wszyst-
kich zainteresowanych serdecznie 
na nią zapraszam!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada wyraziła 

zgodę na dzierżawę 

nieruchomości pod 

budowę przedszkola  

w Sadach

Informacje na temat działalności Rady znajdują się  
na stronie internetowej Gminy www.tarnowo-podgorne.pl  

w zakładce Samorząd/Rada Gminy



 sierpień 2014 \ sąsiadka~czytaj \      17

 aktualności

FESTYN
30.08.2014 

Tarnowo Podgórne

W PROGRAMIE:
Park 700-lecia w  Tarnowie Podgórnym
13:00 - 15:00  ĆWICZENIA FIZYCZNE DLA DZIECI
15:00 - 15:30  POKAZ ZUMBY
15:30 - 17:00  KABARET „MECHANICZNA PYRA”
17:15 - 17:45  POKAZ TAŃCA OSiR JAST
18:00 - 19:30  KAPELA „PLEWISZCZOKI”
20:00 - 24:00  KONCERT - ANDRE
Strzelnica Bractwa Kurkowego
TURNIEJ O PUCHAR SOŁTYSA 
I BRACTWA KURKOWEGO
Boisko, ul. Ogrodowa
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (29-30.08)
O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ
GASTRONOMIA:
Kawa (Strauss Cafe)
Lody (Lou Lou)
Wata cukrowa
Piwo („Pod Lwem” od godz. 17)
Kiełbasa, smalec, ogórek, ciasto (namiot Rady Sołeckiej)

ZAPRASZAJĄ:
Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego
Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”
Bractwo Kurkowe

Gmina Tarnowo Podgórne, Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma 
Goodman (deweloper realizujący inwestycję 

dla Grupy Muszkieterowie, właściciela marki Inter-
marche i Bricomarche) pracują nad porozumieniem 
w sprawie rozbudowy węzła drogowego w Swadzi-
miu.  

W pierwszej kolejności ruszą prace będą po pół-
nocnej stronie drogi krajowej nr 92. Przede wszyst-
kim na wysokości obecnego zjazdu do sieci Auchan 
i Leroy Merlin powstanie rondo, które ma ułatwiać 
komunikację w tym miejscu. Istniejące rondo oraz 
drogi dojazdowe do niego zostaną rozbudowane do 
dwóch pasów w każdym kierunku. 

Następnie zostanie przeprowadzona przebudowa po 
stronie południowej drogi krajowej. Tam również zmie-
ni się układ komunikacyjny. Powstanie nowe rondo, na 
którym – chcąc zjechać w kierunku Poznania – trzeba 
będzie skręcić w lewo. Dotychczas wykorzystywana 
droga będzie przedłużona do ulicy Ogrodowej, a obec-
ny dojazd do drogi krajowej będzie zamknięty. 

W dalszej perspektywie planowana jest rozbudowa 
wiaduktu o drugą nitkę. Wynika to z przewidywane-
go wzrostu nasilenia ruchu samochodowego w tym 
rejonie, co będzie efektem zarówno już realizowa-
nych inwestycji, jak i pozostałych terenów usługo-
wo-handlowych, które tam się znajdują.  ~ARz

Trwają rozmowy trójstronne
GRUPA MUSZKIETEROWIE

Stowarzyszenie Dar Serc za-
prasza na 57. Akcję Hono-
rowego Krwiodawstwa pod 

patronatem Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne, która odbędzie się 
30 sierpnia (sobota), godz. 
8.00-16.00 w budynku 
GKS Tarnovia przy ul. 23 
Października 34 w Tarno-
wie Podgórnym.

Zapraszam wszystkich krwio-
dawców oraz tych, którzy chcie-
liby oddać krew po raz pierwszy. 
– mówi Wojciech Janczewski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny i Prezes Stowarzyszenia Dar 
Serc. 

W ramach akcji będzie można 
zgłosić się do bazy dawców szpi-
ku. 

 ~ARz

Oddaj krew!
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  sprawozdania

Z prac 
Rady Powiatu

Po zakończeniu zebrań wiej-
skich na początku 2014 
roku dokonałam analizy 

postulatów, które zgłaszali mi 
mieszkańcy gmin Tarnowo Pod-
górne i Rokietnicy (której rów-
nież jestem radną). Wszystkie 
dotyczyły bezpieczeństwa poru-
szania się po drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. 
Bardzo niepokojące sytuacje, za-
grażające bezpieczeństwu pie-
szych, a w szczególności dzieci 
uczęszczających do szkół, podno-
szone były w Baranowie w oko-
licy przejścia dla pieszych przy 
budynku Uniwersytetu Przyrod-
niczego na ul. Szamotulskiej. Po-
dobna sytuacja ma miejsce w Sie-
rosławiu na ul. Bukowskiej. Jeden 
i drugi przypadek skierowałam 

POselskie wieści

do Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego Powiatu Po-
znańskiego, której przewodni-
czy Starosta Jan Grabkowski. 30 
czerwca otrzymałam odpowiedź. 
WZDW w Poznaniu poinformo-
wał, iż w Baranowie nie ma moż-
liwości postawienia sygnaliza-
cji świetlnej. Jednocześnie w tej 
sprawie działania podjęła również 
Komisja Bezpieczeństwa i Po-
rządku Publicznego przy Radzie 
Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
Urząd Gminy. Ich wynikiem ma 
być zakup mobilnego fotorada-
ru, oznakowanie poziome, częst-
sze kontrole policji wskazanego 
miejsca. Koszty poniesie Gmina 
Tarnowo Podgórne. Jeżeli chodzi 
o ul. Bukowską w Sierosławiu, to 
WZDW zapewniło, że zainstaluje 
tam sygnalizację świetlną (będzie 
to możliwe dopiero w 2015 r.).

Na czerwcowym posiedzeniu 
Komisji Komunikacji złożyłam 
wniosek o podniesienie bezpie-
czeństwa na drodze powiatowej 
Tarnowo Podgórne – Kaźmierz 
w miejscowości Góra, w związku 
z wypadkiem śmiertelnym. 

W czerwcu Społeczna Rada ds. 
Osób Niepełnosprawnych przy 
Staroście Powiatu Poznańskie-
go, której jestem przewodniczą-
cą, dokonała szczegółowej ana-
lizy powstającego Powiatowego 
Programu Działań Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 2014-
2020. Ma on stanowić narzędzie 
ułatwiające integrację społeczną 
osób niepełnosprawnych. Z jed-
nej strony pozostaje dokumen-
tem opisowo-diagnostycznym, 
wskazującym socjodemograficz-
ne aspekty zjawiska w powiecie. 
Z drugiej zaś pełni rolę zestawu 
kluczowych celów działań, na-
kierowanych na szeroko rozumia-
ną poprawę jakości życia osób 
niepełnosprawnych. Gmina Kór-
nik utworzyła samodzielne sta-
nowisko Gminnego Rzecznika 
Osób Niepełnosprawnych, który 
głównie stanowi bazę informa-
cji dla osób z różnymi niepełno-
sprawnościami. Wydaje mi się, że 
jest to bardzo dobre rozwiązanie 
– czy można mieć kogoś takiego 
w również naszej Gminie?

 Z wyrazami szacunku  
~Radna Powiatu Krystyna Semba 

25 lipca zakończyło się 
72. posiedzenie Sejmu 
RP. Kolejne planowa-

ne jest na 27 sierpnia. Przerwa 
w obradach teoretycznie ozna-
cza okres urlopowy. Bieżące wy-
darzenia w Polsce oraz na arenie 
międzynarodowej, a także napię-
ty kalendarz polityczny sprawiają 
jednak, że posłowie nie mogą na-
rzekać na brak obowiązków. 

Skomplikowana sytuacja mię-
dzynarodowa związana z kon-
fliktem na Ukrainie coraz bar-
dziej daje się we znaki również 
Polsce. Między innymi za spra-
wą wprowadzenia przez Federa-
cję Rosyjską embarga na import 
najpierw wybranych owoców i 
warzyw, a następnie także dro-
biu, ryb, mleka i nabiału z obsza-
ru Unii Europejskiej, a także Sta-
nów Zjednoczonych, Norwegii 
czy Kanady. Zakaz ma obowiązy-

wać do 7 sierpnia 2015 roku. Pol-
ska jest 7. globalnym i 2. w unij-
nym eksporterem żywności do 
Rosji, co oznacza, że zamrożenie 
rosyjskiego rynku zbytu spowo-
duje kłopoty polskich eksporte-
rów. Polska stara się o rekompen-
satę części strat, wynikających z 
rosyjskiego embarga. Unia Eu-
ropejska dysponuje na takie cele 
odpowiednim funduszem – jego 
budżet wynosi 3 miliardy Euro do 
2020 roku. Jednak eksport całej 
Unii do Federacji Rosyjskiej wy-
nosi 12 miliardów Euro rocznie, 
co sprawia, że urzędnicy będą za-
pewne przydzielać odszkodowa-
nia w bardzo zachowawczy spo-
sób. 

Wielkimi krokami zbliżają się 
wybory samorządowe. Według 
sondażu  Centrum Badania Opi-
nii Społecznej 62% Polaków za-
deklarowało zainteresowanie je-

sienną kampanią wyborczą i jej 
wynikami, co statystycznie ozna-
cza, że przed nami najważniejsze 
wybory od 1998 roku. Co cieka-
we największy odsetek osób, de-
klarujących wzięcie udziału w 
wyborach, określa swoje poglą-
dy jako prawicowe. Nieco gorzej 
przedstawiają się dane odnośnie 
osób o poglądach centrowych i le-
wicowych.

Popularność wyborów samo-
rządowych wynika z tego, że czę-
sto głosujemy na osoby, które 
znamy lub kojarzymy, z którymi 
mamy do czynienia w życiu co-
dziennym. Nie inaczej jest w na-
szej Gminie, która, jak mam na-
dzieję, kolejny raz będzie dobrym 
przykładem święta lokalnej de-
mokracji.

Biuro Poselskie  
~ Waldy Dzikowskiego
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Tegoroczne, dwudzieste 
ósme spotkanie członków 
Stowarzyszeń partnerskich 

gmin Fronreute i Tarnowo Pod-
górne odbyło się w maju, a nie 
jak do tej pory w czasie wakacji 
letnich. Powodem tej zmiany była 
chęć uczestniczenia w najwięk-
szej konnej procesji w Europie 
(ok. 3000 jeźdźców), która odby-
wa się corocznie w Weingarten, 
w piątek po Wniebowstąpieniu 
Pańskim. 

W środę, 28 maja, po pokona-
niu około 1 000 km, zostaliśmy 
uroczyście powitani przez or-
ganizatorów spotkania w Domu 
Gminnym w Blitzenreute. Otrzy-
maliśmy programy spotkania 
i obdarowaliśmy się nawzajem 
upominkami. Wieczór spędzili-
śmy w rodzinach goszczących, 
odpoczywając przed poranną pie-
szą procesją wśród pól. Było to 
dla nas nowe przeżycie religij-
ne. Mianowicie z trzech różnych 
miejscowości wyruszyły proce-
sje, w czasie których śpiewano 
pieśni, odmawiano różaniec, czy-
tano fragmenty Pisma Świętego. 
Wszyscy  spotkaliśmy się w par-
ku przy zamku w Benzenhofen, 
gdzie na zakończenie procesji zo-
stała odprawiona w plenerze msza 
św., po której rozpoczął się pik-
nik, tzw. „Kufel piwa przed połu-
dniem”.

Godziny popołudniowe wypeł-
niło nam uczestnictwo w festy-
nie w Zogenweiler – koncerty or-
kiestr, kiermasz rękodzieła.

W czwartkowy wieczór, po 
zapadnięciu zmroku, wszyscy 
znaleźliśmy się pod Bazyliką  
w Weingarten, by wziąć udział 
z licznie zgromadzonymi miesz-
kańcami i turystami z całego 
świata, w procesji ze świecami. 
Była ona pięknym preludium do 
piątkowego wydarzenia – pro-
cesji konnej. Dla naszej grupy 
szczególnego, ponieważ już po 
raz piąty brali w niej udział jeźdź-
cy z Tarnowa Podgórnego. W tym 
roku, w grupie jeźdźców z Blit-

zenreute, jechał Wójt Tadeusz 
Czajka oraz członek Stowarzysze-
nia Pojednanie Wojciech Dolata. 
Każdą ze stu grup konnych biorą-
cych udział w procesji poprzedza-
ła orkiestra. Grupą pięćdziesiątą 
byli jeźdźcy z Weingarten. Prze-
wodniczył im ksiądz z relikwiami 
Krwi Pańskiej, którą błogosławił 
wiernych zgromadzonych wzdłuż 
trasy przejazdu. Tego jednego 
dnia relikwie opuszczają bazyli-
kę, w której czczone są od 1094 
roku. Przejazd każdej z grup trwa 
4 godziny i liczy ok. 10 km. 

Jeźdźcy ubrani we fraki i cy-
lindry, grupy muzyczne ubrane 
w regionalne stroje, pięknie przy-
ozdobione konie, flagi, proporce 
– wszystko to powoduje niespo-
tykany nastrój. Atmosferze tego 
katolickiego wydarzenia towarzy-
szą duchowni, ministranci oraz 
bicie znajdującego się w bazyli-
ce dzwonu „hosanna”, odlanego 
w 1490 roku. 

Po procesji, pełni niezapomnia-
nych wrażeń, spotkaliśmy się na 
wspólnym obiedzie w gościnnych 
progach rodzinnej restauracji Ma-
rii Denzler. 

Uroczysty wieczór w „Bach- 
meiera” ze szwabskim bufetem 
zgromadził wszystkich, którym 
bliska jest idea dalszej współpra-

cy między naszymi stowarzysze-
niami i gminami. Ucieszyła nas 
obecność młodzieży – to nasza 
przyszłość i nadzieja na kontynu-
owanie tego dzieła. 

Był czas na oficjalne wystąpie-
nia, podziękowania i zaproszenie 
naszych przyjaciół do Tarnowa 
Podgórnego latem 2015 roku.

Sobotni program wypełniła wy-
cieczka nad Jezioro Bodeńskie. 
Najpierw spacer z Hangau zbo-
czami wśród winnic i podziwianie 
jeziora „z góry”, zwiedzanie mia-
sta Meersburg, degustacja wina 
i powrót do Hangau statkiem. To-
warzyszyła nam piękna pogoda, 
która potęgowała miłe wrażenia.

Ostatnim akcentem tego dnia 
była, jak zwykle, wykwintna ko-
lacja w restauracji rodziny Mild-
ner, gdzie również był czas na 
wspólne śpiewy, rozmowy i dys-
kusje.

W niedzielę, 1 czerwca, po 
wspólnej mszy św. w kościele we 
Fronhofen i pożegnaniu udaliśmy 
się w powrotną drogę do domu. 

Zrealizowanie programu było 
możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu Gminy Tarnowo Pod-
górne. Dziękujemy za wspieranie 
naszych działań!

~Renata Brońska
Prezes Zarządu

Dwudzieste ósme spotkanie,  
Krwawy Piątek w Weingarten
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Było gorąco, pracowicie 
i efektywnie. Po śniada-
niu od 9.00 do 13.00 in-

tensywna praca z instruktorami, 
po obiedzie 14.00-18.00 rekreacja 
nad morzem i znowu 18.30-20.00 
praca z instruktorami. 

Dodatkowo każdy wieczór 
miał inny charakter np. kalam-
bury (w kategoriach zanikające 
zawody, przysłowia, powiedze-
nia, film), zabawa integracyjna 
z gośćmi z Afryki, współzawod-
nictwo sportowe, biesiada przy 
ognisku, rajd rowerowy ścieżka-
mi nadmorskimi. A na odpoczy-
nek mieliśmy czas po powrocie 
do domu.

LUSOWIACY  
na wszechstronnie  
rozwijających 
warsztatach

Zachęcamy do wstępowania 
w nasze szeregi! Warto!

~ Krystyna Semba  
kier. ZPiT „Lusowiacy”

W niedzielę, 7 września, 
w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła 

II w Tarnowie Podgórnym odbę-
dzie się kolejny, czwarty festyn 
z cyklu „Otoczmy Troską Dzie-
ci” organizowany przez Fundację 
„Otoczmy Troską Życie”. Podob-
nie jak w poprzednich latach za-
praszamy wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami na wspólne pożegna-
nie lata na świeżym powietrzu. 

Nie zabraknie konkursów 
w grupach wiekowych, wspól-
nych pląsów i festynowych atrak-
cji: malowania twarzy, balonów, 
zjeżdżalni dmuchanych i...

W związku z wyniesieniem 27 
kwietnia na ołtarze patrona szko-
ły zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie wiedzy o św. Janie 
Pawle II. Chcemy w ten sposób 
podziękować za kanonizację na-
szego papieża. Zapraszamy rów-
nież dzieci do konkursu wiedzy 

Oj, będzie zabawa

ekonomicznej, konkursu plastycz-
nego oraz małych sportowców 
wraz z rodzicami do konkursu na 
najlepszego strzelca piłkarskiego.

Harcerze z hufca ZHP „Sió-
demka” przeprowadzą pokazy 
udzielania pierwszej pomocy, za-
śpiewają i zaproszą wszystkich do 
wspólnych pląsów.

Dla rodziców przygotowujemy 
konsultacje z lekarzem, ortopedą, 
logopedą i dietetykiem. Zorganizu-
jemy również stoisko taniej książki 
oraz krótki kurs decoupage.

ZAPRASZAMY DO WSPÓL-
NEJ ZABAWY !

 
Zarząd Fundacji 

„Otoczmy Troską Życie”
 Barbara Nowak  

i Violetta Ciesielska

….z potrzeby serca…
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Wiadomości brackie

Wiadomości wędkarskie

70 rocznica Powsta-
nia Warszawskiego

W piątek, 1 sierpnia, 
w całym kraju odbyły 
się uroczystości 

poświęcone pamięci zrywu po-
wstańczego 1944 r. w Warszawie. 
Powstanie miało na celu wyzwo-
lenie Warszawy spod okupacji 
niemieckiej. Było też ważnym 
przesłaniem politycznym prze-
ciwko utworzonemu przez Stali-
na i podporządkowanemu ZSRR 
rządowi polskiemu w Lublinie. 
Podczas Powstania poległo blisko 
200 tys. ludzi, wśród których spo-
rą liczbę stanowiła aktywna mło-
dzież stolicy, studenci, harcerze, 
którzy tworzyli czoło polskiego 
ruchu oporu.

Również w Tarnowie Podgór-
nym odbyły się skromne uro-

czystości w parku Wojkiewicza. 
O godzinie 17 dla upamiętnienia 
godziny rozpoczęcia Powstania 
padł wystrzał armatni oraz zawy-
ły syreny straży pożarnej. Oprawę 
uroczystości zapewniło Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie. W hołdzie 
poległym bohaterom Powstania 
kapelan bractwa odmówił modli-
twę, zapalono znicze i złożono 
wiązanki kwiatów.

W uroczystościach wzię-
ły udział władze naszej Gminy: 
Wójt Tadeusz Czajka, Przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard. Obecnością zaszczycił 
również poseł RP Waldy Dzikow-
ski oraz Sławomira Zbierska, cór-
ka uczestniczki Powstania War-
szawskiego (mieszkanki Tarnowa 
Podgórnego). Wszystkim uczest-
nikom uroczystości w imieniu 
Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Tarnowie Podgórnym skła-
dam serdeczne podziękowanie.

 Z brackim pozdrowieniem
 Stanisław Bączyk – Prezes KBS

Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
w Tarnowie Podgórnym 

zawiadamia swoich członków, 
że 7 września organizuje zawody 
wędkarskie spinningowe na rzece 
Warta. Zbiórka w miejscowości 
Tuchola koło Sierakowa o 7.00.

Natomiast 13 września Zarząd 
Koła organizuje otwarte zawody 
spinningowe na Jez. Lusowskim. 
Mogą wziąć w nich udział wszy-
scy wędkarze, którzy posiadają 
kartę wędkarską i własną łódź. Nie 
jest wymagana przynależność do 
związku wędkarskiego. Zbiórka za-
wodników o 7.00 na plaży w Luso-
wie. Waga na żywej rybie. W łodzi 
mogą znajdować się dwie osoby 
i wspólnie łowią do jednej siatki. 
Obowiązuje zakaz używania silni-
ków spalinowych i zakaz używania 
echosondy. Opłata startowa wyno-
si 30 zł od jednej osoby, płatna na 
miejscu zbiórki. Do rozegrania: Pu-
char Wójta Gminy Tarnowo Pod-
górnego, Puchar Starosty Powia-
tu Poznańskiego i Puchar Posła na 
Sejm RP Waldy Dzikowskiego. 

mgliście, chłodno, wiał dość silny 
wiatr. Trochę popadało. Później  
pogoda się poprawiła, chmury się 
rozrzedziły i wyszło słońce. 

Łowiono głównie drobne płot-
ki, leszczyki, krąpie. Rzadko tra-
fiały się większe ryby. 

Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne za największą rybę 
zdobył Jacek Strugalski, łowiąc 
szczupaka o wadze 785 g.

Zawody w klasyfikacji general-
nej wygrał Bartek Brachaczek zdo-
bywając 6 565 pkt przed Piotrem 
Limą 6 070, Rafałem Sikorskim 
5 910, Piotrem Michalskim 4 955, 
Marcinem Bartczakiem 4 150, 
Markiem Sikorskim 3 945 oraz 
Arturem Bąkiem 3 630. Zawodni-
cy zostali uhonorowani pucharami 
oraz nagrodami rzeczowymi.

Najmłodsi uczestnicy zawodów 
9-letnia Kinga Bączyk oraz rok 
starszy Dominik Zellner zostali 
wyróżnieni imiennymi puchara-
mi. Zawody przebiegały w miłej, 
sportowej atmosferze.

Złowiono ponad 70  kg ryb, któ-
re po zważeniu wróciły do wody.

~ Zdzisław Braciszewski 

Zgłoszenia udziału w zawodach do 11 września pod 
nr tel. 508 507 988 lub 517 586 261. Zapraszamy!

~Prezes Koła Marek Perz

Wyniki zawodów wędkarskich
13 lipca sołtysi i Rady Sołeckie Baranowa i Prze-

źmierowa zorganizowali na stawach w Baranowie 
zawody wędkarskie. Na starcie stanęło 39 wędka-
rzy. Pogoda z rana nie napawała optymizmem. Było 
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Bezpieczny spacer?

Być może jednakowoż, iż się mylę;
może to wszystko to jeno trochę miedzi i szkła,
które ja biorę za złoto i diamenty. Kartezjusz

Kącik kulinarny na 500

•	 	filet łososia bez skóry  
- 150 gr

•	  majonez – 20 gr
•	  płatki migdałów – 40 gr
•	  sałata lodowa – 50 gr
•	  rucola – 20 gr
•	  roszponka - 10 gr
•	  zielony ogórek - 40 gr
•	  pomidor - 40gr
•	  papryka - 20gr
•	  cebula czerwona - 20 gr
•	 cytryna lub limonka - 1 szt
•	  oliwa z oliwek – 10 ml
•	  przyprawy

Filet z łososia doprawiamy solą, pieprzem cytry-
nowym, posypujemy odrobiną świeżo posiekanego 
koperku i skrapiamy sokiem z cytryny lub limonki.

Następnie łososia smarujemy majonezem i obsy-
pujemy z góry płatkami migdałów.

Tak przygotowaną rybę wkładamy do piekarnika 
rozgrzanego do 170 °C na 13-15 minut.

Sałatę oraz resztę warzyw kroimy po wcześniej-
szym umyciu i wkładamy do miseczki.

Całość doprawiamy solą, świeżo mielonym pie-
przem oraz oliwą z oliwek. Na samą górę dodajemy 
roszponkę i rucolę.

Sałatkę układamy na talerzu, a następnie kładzie-
my na nią rybę, deko-
rując ją np. limonką, 
cytryną oraz świeżymi 
ziołami.

Bardzo dobrze do po-
trawy smakują sosy: bal-
samiczny, vinegrett oraz 
delikatny sos cytrynowy.

SMACZNEGO!
życzy Szef Kuchni 

Hotelu 500

Wyjście na spacer to nie-
zła frajda dla właści-
ciela i psa. Wystarczy, 

że przyjdzie odpowiednia pora, 
jeśli mamy jakąś regułę i sche-
mat spacerowy albo pomyślimy 
o wyjściu z psem, a on już stoi 
przy drzwiach szczekając i mer-
dając ogonem. Zaczyna się weso-
ło, ale nie zawsze się tak kończy. 
Czasami wszystko zależy od nas 
samych, a czasami nie do końca.

Bruno zwykle wracał ze space-
ru wymęczony, ale zadowolony 
jak po dobrym treningu.

Tym razem jednak wrócił ki-
chając i prychając. Kichanie może 
być nawet przyjemne, ale Bruno 
następnego dnia trafił do gabine-
tu, ponieważ dla niego przestało 
być przyjemne.

Podejrzenie ciała obcego w no-
sie nie jest wcale wesołą sprawą 
– może być kłopotliwe i dla pa-
cjenta, i dla lekarza. Usunięcie go 
może wymagać specjalistycznego 

sprzętu lub okazać się wręcz nie-
możliwe.

Bruno miał szczęście. Podczas 
ataku kichania COŚ, co zalegało 
w jego nosie wydostało się na ze-
wnątrz. Był to prawdopodobnie 
kłos trawy, w której Bruno biegał 
i węszył poprzedniego dnia.

Kłos w nosie to nieczęsta (na 
szczęście) sprawa. Za to kłos wbi-
jający się pod skórę między palca-
mi dłoni lub stopy to codzienność. 
Nie są to przypadki zagrażają-
ce życiu psa, ale bardzo bolesne 
i czasami uciążliwe w leczeniu.

Xena ma piękne życie. W domu 
je lepiej niż ja i po lesie i polach 
biega częściej niż ja.

Któregoś dnia jednak wróciła 
do domu jakaś „nieswoja”. Po-
ważniejsze objawy pojawiły się 
jednak następnego dnia i stop-
niowo się nasilały. W gabinecie 
spędzała kilka godzin dziennie 
przez dwa tygodnie. Obraz cho-
roby, jakkolwiek nie był książko-
wy, nasuwał podejrzenie zatrucia 
nawozami sztucznymi wysypa-
nymi w tym czasie na pola. Mia-
ła szczęście ponieważ dalej może 
biegać. I biega!

Trudno jest, idąc na spacer, roz-
glądać się cały czas i węszyć za-

grożenia czy śledzić kalendarz 
oprysków, bo jaka to przyjem-
ność. Ale warto wiedzieć, że ta-
kie przypadki się zdarzają i być 
może nasza intuicja kiedyś nam 
coś podpowie.

I na koniec o naszym i psim 
rozsądku.

Buster i Ortos to szalone, ale 
posłuszne psy. Bez smyczy wy-
chodzą na spacer z właścicielem, 
który ma nad nimi „pełną” kon-
trolę. Psy reagują na jego gesty 
i zawołania. Biegną przy nodze, 
a gdy odbiegną dalej „pełna” kon-
trola trwa nadal.

Ale tak jak „pełna” kontrola 
kończy się na wysokości gabine-
tu, tak się skończyła nad Ortosem, 
który nagle zaatakował psa idące-
go na smyczy i w kagańcu. Udało 
się zapobiec rozlewowi krwi, ale 
nie wiadomo jak będzie w przy-
szłości, ponieważ właściciel zaata-
kowanego psa już zapowiedział, 
że następnym razem zdejmie ka-
ganiec i odepnie smycz.

I co teraz począć. Żeby dać rów-
ne szanse to albo wszyscy na smy-
czy i w kagańcu, albo wszyscy bez 
smyczy i bez kagańca. A myśla-
łem, że to rozsądny chłopak…

~Paszczak

ŁOSOŚ NORWESKI W PŁATKACH MIGDAŁÓW 
NA SAŁATCE ALA MISTA
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Czym jest coaching i jak może ci pomóc w życiu? (cz. 1)

Spływający makijaż w czasie upałów to zmora 
niejednej z nas. Czy wiesz co zrobić, by maki-
jaż nie spływał w czasie upałów?

Wybierz kosmetyki wodoodporne. Zrezygnuj 
z tłustych kremów i zastąp je kosmetykami lżej-
szymi, których skład opiera się głównie na wodzie. 
Jeżeli jednak masz coś „do ukrycia”, w czasie upa-
łów zaopatrz się w półpłynny, beztłuszczowy pod-
kład z filtrem ochronnym UVA/UVB. Pamiętaj, by 
podkład i fluid były dobrane do twojego typu cery 
– podkład do cery normalnej nie będzie trzymał się 
na skórze tłustej. Na powieki, przed położeniem cie-
ni, nałóż specjalną bazę pod cienie, a jeśli nie masz 
to korektor lub podkład – wyrównają skórę po-
wiek, przedłużą trwałość cieni. Puder połóż także 
na usta przed nałożeniem szminki. Cienie powinny 
być kremowe, gdyż w postaci pudru mogą się nie-
ładnie zbierać w zagłębieniach powieki. Tradycyj-

Trwały makijaż w czasie upalnych dni

ną pomadkę zastąp błyszczykiem 
do ust w naturalnym odcieniu. 
Zadbaj, aby pomadka ochronna 
lub błyszczyk były z witamina-
mi A i E. Nie mieszaj kilku ko-
smetyków matujących skórę (np.: 

kremu i podkładu), bo cera bę-
dzie tłusta. Kosmetyki matujące 
mają to do siebie, że wysuszają 
cerę, która z kolei będzie się ra-
towała przed suchością wzmożo-
nym wytwarzaniem sebum. Przed 
nałożeniem podkładu zrób pe-
eling i nałóż maseczkę nawilża-
jącą – na gładkiej i dobrze napię-
tej skórze kosmetyki trzymają się 
dłużej. W celu odświeżenia ma-
kijażu używaj wody termalnej. 
Kredka, tusz do oczu i eyeliner 
powinny być wodoodporne. Wy-
bieraj kredki twarde.

~ Maja Wachowska 
www.majawachowska.pl

Pracując i żyjąc w biegu zdarza się nam zapo-
minać o swoich podstawowych potrzebach. 
Siedzisz przy monitorze i bardzo chce ci się 

pić albo iść do toalety, ale myślisz, że jeszcze dokoń-
czysz to zadanie i może zaczniesz następne, i dopiero 
wtedy poświęcisz sobie trochę uwagi... Stres i fru-
stracja zaczynają się od takich prostych przypadków. 
Potem dochodzi potrzeba dotrzymywania terminów, 
zadania związane z byciem rodzicem czy partnerem 
i wiele innych ról, którym jedna osoba musi sprostać. 
Zaczynasz dostrzegać narastające zdenerwowanie, 
brak satysfakcji z pracy lub z życia, depresję, ucie-
kanie w poszukiwanie zewnętrznych przyjemności, 
które mają zagłuszyć twoją potrzebę kontaktu z sa-
mym sobą, z własnymi potrzebami. 

Gdy naprawdę robi się trudno, częstym wyborem jest 
rozmowa z przyjacielem, członkiem rodziny lub psy-
choterapia. Rozmowa z bliskimi może być wspierająca, 
ale w relacjach rodzinnych lub przyjacielskich często 
odgrywamy nieuświadomione role, które nie pozwala-
ją nam dotrzeć do naszych prawdziwych potrzeb. Poza 
tym nasi rozmówcy mają tendencję do udzielania rad 
z własnego doświadczenia, które są dla nas zbędne. 
Efekt: możemy czuć się bardziej zagubieni. 

Z kolei terapia przeważnie ukierunkowana jest na 
leczenie problemów czy urazów z przeszłości, ale cza-
sem może uzupełniać proces coachingu. Bo coaching 
koncentruje się w pełni na wspieraniu nas w znale-
zieniu nowych pomysłów i rozwiązań, abyśmy mo-
gli lepiej poradzić sobie z naszymi AKTUALNYMI 
wyzwaniami. Zawsze opiera się na pomocy klientom 
w ich wyzwaniach i odkrywaniu prawdziwych po-
trzeb. Odbywa się to poprzez zadawanie „mocnych” 
pytań, uważne słuchanie i ustalanie konkretnych kro-
ków, których podjęcie pomoże poprawić sytuację. 

Coaching w tradycyjnym ujęciu 
jest metodą pracy z klientem lub 
z zespołem pracowników, która 
ma na celu uwolnienie niewyko-
rzystywanego potencjału osobiste-
go i/lub rozwijanie takiego poten-
cjału, by być bardziej efektywnym 
w pracy, lepiej wypełniać powie-
rzone zadania, być bardziej sku-
tecznym managerem, sprzedawcą 
czy liderem. Jeden z moich naj-
ważniejszych mentorów, Philippe 
Rosinski, guru coachingu global-
nego i międzykulturowego, pro-
ponuje taką definicję: „Coaching 
to sztuka wspomagania rozwoju 
ludzkiego potencjału w celu osią-
gnięcia znaczących, ważnych ce-
lów.” 

Wielu uznanych coachów  do-
strzegło, że coaching może być 
niezwykle pomocny w realizowa-
niu dobrego i spełnionego życia. 
Tym zajmuje się life coaching. 
Mnie zainteresowała metoda Zen 
Coachingu, stworzona przez Nor-
wega Kåre Landfalda. To podej-
ście sprawiające, iż stajemy się 
bardziej uważni, mniej skłonni do 
działania i reagowania na automa-
tycznym pilocie. Uczymy się słu-
chać głęboko samych siebie i in-
nych osób, dajemy sobie czas na 
sprawdzenie, co dzieje się z nami 
zanim zareagujemy na daną sytu-

ację. Dzięki praktykowaniu tego 
podejścia, łączącego w sobie m.in. 
mądrość filozofii zen ze współcze-
sną tradycją coachingu (Co-Active 
Coaching), pracą z ciałem inspiro-
waną Focusingiem oraz z metodą 
NVC – Prozumienia Bez Przemo-
cy, stajemy się bardziej zrelakso-
wani i mniej skłonni do osądzania 
innych i siebie. Uczymy się rów-
nież lepiej rozumieć nasze ciało 
i zauważać odczuwane w nim re-
akcje i odczucia. 

~ mgr Katarzyna Weiss 
www.lingwest.com 

Zen Coaching:
•  skutecznie wspiera w świadomym, 

kreatywnym i radosnym życiu
•  pomaga odkryć na nowo, kim jeste-

śmy i za czym tęsknimy
•  wskazuje, jak docierać do samoak-

ceptacji i wewnętrznego spokoju
• równoważy ciało i umysł
•  wspiera zarówno w rolach rodzin-

nych (rodzic, partner) jak i zawo-
dowych

•  zwiększa umiejętność kontaktu ze 
sobą i z innymi, pomaga budować 
bliskie relacje

•  pokazuje jak wspierać siebie same-
go i innych poprzez swoją uważną 
obecność i zadawanie prostych, ale 
bardzo skutecznych pytań

•  daje umiejętność skutecznego ra-
dzenia sobie z codziennymi wy-
zwaniami, i stresem.
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1. Płatności dla małych gospodarstw
Przy pomocy płatności dla małych rolników realizo-

wany będzie cel uproszczeniowy – zwolnienie rolni-
ków z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności 
a także stosowania zazielenienia. Do systemu małych 
gospodarstw rolnik będzie mógł przystąpić tylko w 
roku 2015, natomiast wystąpić z systemu w dowolnym 
momencie, przy czym nie będzie już możliwości po-
wrotu do systemu.

Przepisy wspólnotowe nie definiują małego gospo-
darstwa, a jedynie określają maksymalną kwotę wspar-
cia 1250 euro/gospodarstwo.

MRiRW planuje, aby wysokość płatności dla małych 
gospodarstw była określana jako suma wszystkich, do 
których otrzymania rolnik byłby uprawniony, gdy-
by pozostał w systemie standardowym. 

Ponadto rolnicy uczestniczący w systemie dla ma-
łych gospodarstw  będą mogli skorzystać z instrumentu 
w ramach PROW 2014-2020, w zamian za trwałe prze-
kazanie swojego gospodarstwa na rzecz innego rolni-
ka na powiększenie gospodarstwa. Wysokość wsparcia 
odpowiadać będzie 120% rocznej płatności, do otrzy-
mania której beneficjent kwalifikowałby się w ramach 
systemu dla małych gospodarstw w I filarze WPR.

Ponadto małe gospodarstwa o wielkości ekonomicz-
nej poniżej 6 tys. euro, będą mogły się ubiegać o pomoc 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw”, na realizację projektu przedstawionego w biz-
nes planie. Premia może wynieść do 60.000 zł.

2. Płatności związane z produkcją
Mają na celu wsparcie sektorów, które mają szcze-

gólne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub spo-
łeczne i które znajdują się w trudnej sytuacji.

Wsparcie związane z produkcją można przyznawać 
tylko w celu stworzenia zachęty do utrzymania obec-
nych poziomów produkcji. 

Ostateczne wysokości stawek określane będą co roku 
na podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej 
oraz liczby hektarów lub liczby zwierząt zakwalifiko-
wanych do wsparcia.

1.Płatności dla bydła
W tym sektorze utrzymuje się ryzyko znacznego 

zmniejszenia produkcji, m.in. z uwagi na rosnące kosz-
ty produkcji.

Planowane jest wsparcie dla bydła w wieku 6-8 mie-
sięcy oraz 12-24 miesiące (płatność maksymalnie dwa 
razy do tej samej sztuki bydła). Płatność ta przewidzia-
na jest dla gospodarstw z całego kraju; będzie przysłu-
giwać od 3-ciej do 50-tej sztuki w gospodarstwie. Sza-
cowana stawka płatności wyniesie ok. 139 euro/szt.

2.Płatności do krów
Wsparcie pozwoli ograniczyć niekorzystne zmiany 

w krajobrazie rolniczym, zachować trwałe użytki zielo-
ne oraz ułatwi dostosowanie do nowych warunków po 
likwidacji kwot mlecznych.

Elementy dobrowolne w systemie płatności bezpośrednich

Planowane jest wsparcie na tere-
nie całego kraju – przysługiwałoby 
ono wszystkim rolnikom, niezależ-
nie od wielkości posiadanego stada 
oraz niezależnie od kierunku pro-
dukcji. Płatność byłaby wypłacana 
do krów w wieku od 36 miesiąca 
życia, do zwierząt w przedziale od 
3-ciej do 50-tej krowy w gospodar-
stwie. Szacowana stawka płatności 
to ok. 110 euro/sztukę.

3. Płatność do kóz
Wsparcie dla gospodarstw z ca-

łego kraju, do samic kóz w wieku 
od 12 miesięcy. Szacowana staw-
ka płatności wyniesie ok. 15 euro/
sztukę.

4. Płatności do roślin wysoko-
białkowych

Uprawa tych roślin może za-
pewnić poprawę bilansu białka w 
paszach, pozwoli zredukować wy-
korzystanie genetycznie modyfiko-
wanej soi, będzie miała pozytywny 
wpływ na środowiska (rola w pło-
dozmianie) oraz pozytywny wpływ 
na strukturę i jakość gleby. Ponie-
waż dotychczasowe wsparcie do-
tyczyło roślin motylkowatych, zaś 
przepisy rozporządzenia wymienia-
ją rośliny wysokobiałkowe, a nie są 
to pojęcia tożsame, trwają uzgod-
nienia. Szacowana stawka płatności 
wyniesie ok. 326 euro/ha.

5. Płatności do skrobi ziemnia-
czanej, buraków cukrowych, owo-
ców miękkich, pomidorów

W tych dziedzinach produkcji ro-
ślinnej planowane jest wsparcie w 
formie płatności obszarowej do po-
wierzchni uprawy. 

Szacowane stawki płatności wy-
niosą:

•  ok. 373 euro/ha (skrobia ziem-
niaczana)

•  ok. 366 euro/ha (burak cukro-
wy)

•  ok. 230 euro/ha (owoce mięk-
kie)

• ok. 300 euro/ha (pomidory).
3. Płatności dodatkowe.
Państwo członkowskie może wy-

korzystać do 30% rocznej krajowej 
koperty finansowej na dodatkową 
płatność obszarową. Płatność ta 
może być przyznawana do ustalo-

nej przez państwo członkowskie 
powierzchni kwalifikujących się 
hektarów we wszystkich gospodar-
stwach, ale w liczbie nie większej 
niż 30 ha.

MRiRW proponuje wdrożenie 
płatności dodatkowych na bazie 
środków przesuniętych z 2-go filaru 
WPR, ukierunkowując to dodatko-
we wsparcie na grupę gospodarstw 
średnich. Pozwoli to na skutecz-
niejsze wspieranie dochodów tych 
gospodarstw, które nie osiągają 
takich korzyści wynikających ze 
skali produkcji, jak gospodarstwa 
największe, niemniej jednak mają 
szanse na trwały rozwój.

Poniżej przedstawiono dwa wa-
rianty wdrożenia płatności dodat-
kowych oraz wariant dla scenariu-
sza, w którym element ten nie jest 
stosowany:

Wariant A:
•  JPO: 110 euro/ha + płatność za 

zazielenienie: 74 euro/ha = 184 
euro/ha

• Płatność dodatkowa:
 •  w przedziale od 5,01 ha do 10 

ha: 20 euro/ha
 •  w przedziale 10,01 ha do 30 

ha: 80 euro/ha.
Wariant B:
•  JPO: 110 euro/ha + płatność za 

zazielenienie: 74 euro/ha = 184 
euro/ha

• Płatność dodatkowa:
 •  w przedziale od 5,01 ha do 10 

ha: 26 euro/ha
 •  w przedziale od 10,01 ha do 

30 ha: 62 euro/ha
Wariant C:
•  JPO: 131 euro/ha1 + płatność za 

zazielenienie: 74 euro/ha = 205 
euro/ha

W przypadku niewprowadzenia 
płatności dodatkowych konieczne 
będzie zastosowanie redukcji płat-
ności o co najmniej 5% dla kwot 
przekraczających 150 tys. euro jed-
nolitej płatności obszarowej.

1 Zwiększenie JPO w tym wariancie wy-
nika z nieukierunkowania dodatkowego 
wsparcia na średnie gospodarstwa.

Opracował: Wiesław  Biały
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stowarzyszenia 

W tym numerze pragnę dalej przybliżyć oso-
bowość Dowbora.

Pierwsze rozkazy Dowbora w I Polskim 
Korpusie i w Powstaniu Wielkopolskim wzywały ofi-
cerów i podoficerów do poszanowania polskiego żoł-
nierza3+6 (żołnierz ma być traktowany podmiotowo!). 
Z napotkanymi żołnierzami Generał rozmawiał o ich 
potrzebie jak najszybszego powrotu do rodzinnego 
domu. Pocieszał ich Dowbór – znał on psychikę żołnie-
rza i wiedział, że szanowany będzie walczył do ostat-
niej kropli krwi. Bitwy miały być tak przygotowywane, 
by było jak najmniej ofiar. Szanował życie ludzkie, dla-
tego polskie wojsko mimo dwukrotnej przewagi bol-
szewików zwyciężało. Naczelny wódz Józef Piłsudski 
dokonując dekoracji chorągwi 14. i 15. Pułków Wielko-
polskich Krzyżami Orderu Virtuti Militari, powiedział: 
– Tam, gdzie byliście, byliście doskonali i historia lwią 
część zwycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzinie 
jesteście najlepszym pułkiem (mowa do 15 pułku), jaki 
znam, mówię wam to szczerze i otwarcie5+7 .

Po demobilizacji I Korpusu i powrocie do kraju 
znaczna część Dowborczyków osiedliła się w Warsza-
wie. Trudno im było znaleźć pracę i środki do życia 
w kraju zniszczonym zaborami i wojną. Dowbor inter-
weniował u władz o pomoc dla swoich żołnierzy3+2. 

W1919 r. od Urzędu Ziemskiego kupił mająteczek 
w Lusowie, gdzie na stałe zamieszkał od 1921 r. po 
służbie wojskowej. 10 sierpnia 1920 r. zmarła jego żona 
Agnieszka i na Dowbora spadł obowiązek wychowania 
i wykształcenia czworga dzieci5. 

Twórczyni Muzeum Powstańców Wielkopolskich 
im GJDM Anna Grajek, zbierając po Polsce muzealia, 
przeprowadziła ponad 90 wywiadów o życiu i działal-
ności Generała wśród jego pracowników, przyjaciół, są-
siadów oraz potomków powstańców i dowborczyków5. 
Można je w skrócie przedstawić następująco:

- Generał był wzorowym gospodarzem i dobrym pra-
codawcą. Zgodnie z umową zawsze wypłacał pieniądze 
i dawał należne deputaty. Nawet w okresie wielkiego 
kryzysu w latach 30-tych nikogo nie zwolnił. Mówiono: 
mieliśmy u niego pracę, gdzie mieszkać i co jeść. Cho-
rych woził do poznańskich szpitali i opłacał leczenie. Od-
chodzącemu na emeryturę Zamlerowi nadal opłacał wy-
najęte mieszkanie i wspierał go materialnie,

- pewnego razu Generał spotkał chłopca Walentego 
Włodarczaka z Lusowa i zapytał go czy chciałby odga-
niać wrony po zasiewie zboża. Chłopiec wyraził zgodę. 
Zapytany co zrobi z tymi pieniędzmi odpowiedział, że 
kupi chleb, bo jego mama była bardzo chora i głodna, 
a on był jedynym żywicielem rodziny. Po tej wypowie-
dzi chłopiec otrzymał kolejne prace u Dowbora. 

- ze swoim adiutantem Zygmuntem Plucińskim dla 
okolicznych rolników Dowbor organizował kursy no-
woczesnego gospodarowania,

- w porozumieniu z proboszczem Antonim Cze-
szewskim zmeliorował własne i sąsiednie łąki, by 
wszyscy mieli lepsze plony.

Pomnik Dowbora w Lusowie
- z sąsiadami żył w zgodzie. Do 

jego córki Agnieszki przychodziły 
się bawić dzieci wiejskie, 

- kiedy zmarła 92-letnia Pawlic-
ka, mieszkanka Lusowa, Dowbor 
poszedł do jej domu, by ją pożegnać, 

- nie lubił złodziei. Mawiał: po-
trzebujesz, przyjdź dam ci, ale nie 
kradnij. Po kilku nieskutkujących 
upomnieniach zwalniał złodzieja 
z pracy,

- co roku na wakacje przyjmo-
wał drużynę harcerską „Wilków 
Morskich” z Poznania: dawał im 
produkty żywnościowe i przecho-
wywał sprzęt wodny. Harcerze po-
chodzili z rodzin robotniczych 5,

- dbał o wychowanie i wykształ-
cenie swoich dzieci. Ze względu na 
brak możliwości codziennego do-
jazdu z Batorowa do Poznania wy-
najął dla Janiny i Olgierda stancje 
w Poznaniu u Hasiewiczów, a dla 
Agnieszki u państwa Au5+1+3.

- w 1935 r. z powodu pogarsza-
jącego się zdrowia wydzierżawił 
swój mająteczek Wojnowskiemu. 
Gdy ten bardzo źle traktował pra-
cowników i zwierzęta, Dowbor nie 
mógł tego znieść i interweniował 
u dzierżawcy2. 

Pamięć o Dowborze
Do II wojny światowej grobem 

Dowbora opiekowały się jego córki 
Janina i Agnieszka. 

1 listopada 1939 r., w dzień 
Wszystkich Świętych, Niemcy ze-
zwolili ks. wikaremu Feliksowi 
Woźniczakowi odprawić mszę na 
cmentarzu. Na wielu grobach po-
łożono kwiaty; także na grobie Do-
wbora, choć jego córek już w Bato-
rowie nie było5. 

Grobem Dowbora zaraz po II 
wojnie światowej opiekowała się 
Agnieszka Mastalerz, żona byłe-
go pracownika. Potem,  od 1954 r., 
32 Drużyna Harcerska w Lusowie, 
prowadzona przez harcmistrz Annę 
Grajek; a także Irena Mikołajczak. 
W 1983 r. Akademicka Korpora-
cja Lechia z Poznania postawiła na 
grobie Dowbora stelę pionową. 

W 1996 r. 17 Wielkopolska Bry-
gada Zmechanizowana w Mię-
dzyrzeczu przyjęła imię Genera-
ła. W dniu otwarcia nowej szkoły 

w Lusowie, 2 września 1996 r., na-
stąpiło otwarcie Muzeum Powstań-
ców Wielkopolskich im GJDM 
w Lusowie. W tym dniu Społeczny 
Komitet Budowy Szkoły w Luso-
wie zawiesił w holu szkoły tablicę 
pamiątkową poświęconą Dowboro-
wi. Odsłaniał ją Wojewoda Wielko-
polski dr Włodzimierz Łęcki. Zaś 
w 1998 r. szkoła w Lusowie przy-
jęła imię Generała. 

Również Koło Powstańców 
Wielkopolskich w Zielonej Górze 
przyjęło imię Generała. W Szczeci-
nie jeden z placów, a w Poznaniu, 
w Zbąszyniu, Lesznie i w Środzie 
Wlkp. ulice nazwano jego imie-
niem. Na gmachu Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu wmurowano 
tablicę pamiątkową poświęconą 
Naczelnym Dowódcom Powsta-
nia Wielkopolskiego: Taczakowi 
i Dowborowi. 103 szkoły przyjęły 
imię Powstańców Wielkopolskich. 
A o zasługach Dowbora dla Polski 
literaci piszą co najmniej w 40 wy-
dawnictwach.

Przedstawiane przeze mnie przy-
kłady świadczą o tym, że pomnik 
stawiamy Dowborowi nie tylko za 
to, że przez działalność wojsko-
wą zasłużył się w dziele odbudo-
wy polskiej państwowości, ale też 
dlatego, że w codziennym życiu 
Dowbor w każdym widział CZŁO-
WIEKA. 

Powinniśmy być dumni, że Lu-
sowo jest jedyną wsią w Wielko-
polsce, która ma takiego bohatera 
narodowego.  ~ Józef Grajek

Źródła:
1  Krzyż Dowbora. Ksiądz prałat Stani-

sław Tworkowski,
2  Moje Wspomnienia. Józef Dowbor 

Muśnicki.
3  Generał Dowbor Józef Muśnicki. Piotr 

Bauer,
4  Józef Dowbor Muśnicki, zarys biogra-

fii. Józef Grajek,
5 Wywiady o Dowborze. Anna Grajek,
6 Rozkazy Dowbora. 
7  Poznańczycy w wojnie polsko-bolsze-

wickiej 1919-1921. Bartosz Kruszyń-
ski

Po wielu dyskusjach, ko-
lejne Walne Zebranie To-
warzystwa podjęło uchwa-
łę o budowie pomnika 
Dowbora na placu muzeal-
nym w Lusowie. 
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Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej
Ciekawostki ze świata książki
Kilka słów o audiobookach (z ang.), czyli książ-

kach mówionych.
Audiobook to nowoczesne oblicze literatury, to in-

nowacyjna forma obcowania z literaturą piękną, to 
nagrana interpretacja książki w wykonaniu przeważ-
nie jednego lektora, czasami wzbogacona o efekty, 
które pobudzają wyobraźnię słuchaczy. Można ją od-
twarzać na różnych nośnikach – przeznaczona jest do 
słuchania w formie płyt CD (dawniej kaset magneto-
fonowych) lub mp3.

Audiobooki oficjalnie miały swój początek w 1931 
roku w Ameryce i skierowane były do kombatantów 
wojennych oraz osób niewidomych.

Pierwsza książka mówiona w Polsce ukazała się 
w połowie lat 30-tych XX wieku i były to „Bajki” 
Adama Mickiewicza nagrane przez firmę płytową 
Orpheon i czytane przez aktora Mariusza Maszyń-
skiego.

W latach 60-tych XX wieku książki mówione na-
grywane były na taśmach magnetofonowych na po-
trzeby Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych 
i umożliwiały osobom niewidzącym lub niedowidzą-
cym kontakt ze słowem pisanym. Dzisiaj to dodatko-
wa propozycja dla żyjących w biegu, ale zaintereso-
wanych literaturą. 

Audiobook to wygodna forma zapoznania się 
z tym, co czytają ludzie na świecie. To świetny spo-
sób, aby czytać książki nawet wtedy, gdy nie mamy 

czasu. Daje możliwość innej for-
my relaksu i kontaktu z książką. 
To doskonałe rozwiązanie dla 
osób zabieganych i zapracowa-
nych, dla tych którzy nie mają 
czasu usiąść i poczytać. Chociaż 
nie zastąpi to przyjemności czy-
tania papierowej książki, szele-
stu kartek i zapachu papieru, to 
jest ciekawą alternatywą dla ma-
jących problem ze znalezieniem 
czasu na tradycyjną lekturę.
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 gok Afisz
IV Festiwal „BLusowo 2014”
Wykonawcy: Nikki Buzz [USA], Dr Blues & Soul Re Vision
Shy Albatross, Magda Piskorczyk, Old Wave i inni
sobota, 23 sierpnia, godz. 15, plac przy kościele w Lusowie.
Wstęp wolny.

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
gwiazda wieczoru: Biełyje Rosy (Białoruś)
niedziela, 24 sierpnia, godz. 13, plac przy kościele w Lusowie
Wstęp wolny.

Koncert Katedralnego Chóru Chłopięcego z Rygi
oraz Chóru Chłopięcego Gütersloh
sobota, 30 sierpnia, godz. 18, kościół w Lusowie
Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne 
- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne
niedziela, 7 września, godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Nabory do kół i zespołów artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
od 8 do 17 września w godz. 15-20
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- od 18.08 w godz. 8-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
- od 1.09 w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14)
- online w serwisie Biletomat.pl oraz na stronie www.goksezam.pl
Informacja telefoniczna: 61 895 92 28

już anonsujemy:
Czesław Śpiewa
Solo Act

19 września Tarnowo Podgórne

Kabaret 
„Hrabi”

21 września Baranowo

Dużym atutem audiobooków 
jest ich interpretacja przez zna-
nych, popularnych polskich ak-
torów: Jana Englerta, Artura Bar-
cisia, Piotra Fronczewskiego, 
Magdę Zawadzką, Maję Osta-
szewską, Annę Dereszowską, 
Annę Romantowską, Krzysztofa 
Globisza, Magdę Cielecką i in-
nych aktorów i lektorów.

Dużym zainteresowaniem, 
szczególnie wśród rodziców, cie-
szą się audiobooki dla dzieci. Tu 
również w roli interpretatorów 
znani i lubiani aktorzy tacy jak 
Edyta Jungowska, Janusz Gajos, 
Wojciech Malajkat, Marian Opa-
nia, Krzysztof Tyniec, Krzysztof 
Kowalewski – co stanowi, obok 
wspaniałych i ciekawych tek-
stów dla najmłodszych, dodatko-
wą atrakcję. Oczywiście tak jak 
wszystko audiobooki mają swo-
je plusy i minusy, ale jest wybór 
i każdy może sam ocenić w jakiej 
formie chce czytać. 

~ I.B.

Kabaret „Hrabi” Baranowo rozbawi

Członkowie legendarnego 
kabaretu „Potem”, Joanna 
Kołaczkowska i Dariusz 

Kamys, od ponad 10 lat wraz Łu-
kaszem Pietschem i Tomaszem 
Majerem tworzą zespół – „Hra-
bi”. Nie mieli dotąd okazji wystą-
pić w Gminie Tarnowo Podgórne. 
Wrześniowy występ w Baranowie 
zapowiada się tym ciekawiej.

„Hrabi” jest kabaretem dość 
nietypowym. Na nagrania telewi-
zyjne godzi się dopiero, gdy prze-
staje wystawiać dany program 
– jego koncerty wypełnia więc 
nieznany widzom materiał. Uni-
ka tematów politycznych, celu-
jąc bardziej w stronę żartów uni-
wersalnych. Występuje z pianistą, 
„którego obecność w kabarecie to 
ostatnio sprawa ekskluzywna”. 
Znakomicie łapie kontakt z pu-
blicznością. I co najważniejsze – 

potrafi rozbawić do łez, a jednocześnie dbać o wysoki poziom swoich 
skeczy.

Jedenasty już program w swoim dorobku będzie można zobaczyć 
w niedzielę, 21 września o godz. 17 w Auli Gimnazjum w Barano-
wie. Bilety w cenie 50 zł do nabycia od 18 sierpnia w siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym, w godz. 9-15) 
i online w serwisie Bieltomat.pl oraz od 1 września w  Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, w godz. 15-20).

~ Jarek Krawczyk
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Wykonawcy: Nikki Buzz [USA], Dr Blues & Soul Re Vision
Shy Albatross, Magda Piskorczyk, Old Wave i inni
sobota, 23 sierpnia, godz. 15, plac przy kościele w Lusowie.
Wstęp wolny.

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
gwiazda wieczoru: Biełyje Rosy (Białoruś)
niedziela, 24 sierpnia, godz. 13, plac przy kościele w Lusowie
Wstęp wolny.

Koncert Katedralnego Chóru Chłopięcego z Rygi
oraz Chóru Chłopięcego Gütersloh
sobota, 30 sierpnia, godz. 18, kościół w Lusowie
Wstęp wolny.

Lusowskie Spotkania Muzyczne 
- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Tarnowo Podgórne
niedziela, 7 września, godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny.

Nabory do kół i zespołów artystycznych
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
od 8 do 17 września w godz. 15-20
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym

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

Bilety i zaproszenia dostępne:
- od 18.08 w godz. 8-15 w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym)
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„Hrabi”

21 września Baranowo
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Czesław Śpiewa solo

Czesław Mozil, lider for-
macji „Czesław Śpiewa” 
i juror telewizyjnego pro-

gramu „X Factor” wybiera się na 
trasę koncertową. Podczas solo-
wych, kameralnych koncertów, 
usłyszeć będzie można nie tylko 
jego największe przeboje, ale też 
barwne opowieści, z których tak-
że jest znany. Występ w Tarnowie 
Podgórnym będzie jego pierwszą 
wizytą w naszej Gminie.

Artysta urodził się w Zabrzu, 
lecz w wieku 5 lat wyemigrował 
z rodzicami do Danii. Tam stu-
diował w Duńskiej Królewskiej 
Akademii Muzycznej i stawiał 
pierwsze kroki w zespole „Te-
sco Value”. Z grupą koncertował 
w kilku krajach, w tym w Polsce. 
W 2007 r. artysta został zaproszo-
ny przez zespół „Hey” do udzia-

łu w transmitowany w telewizji koncercie „MTV 
Unplugged”. Rok później ukazał się w naszym kraju 
nagrany po polsku album pt: „Debiut”, który zawo-
jował rodzimą scenę muzyczną. Pochodząca z pły-
ty „Maszynka do Świerkania” przez wiele tygodni 
okupowała 1 miejsce listy przebojów radiowej „Trój-
ki”, a sama płyta sprzedała się w imponującym jak 
na polskie warunki nakładzie 70 000 egzemplarzy. 
Kolejne płyty „Pop” oraz „Czesław Śpiewa Miłosza” 
także cieszyły się sporą popularnością.

Muzyk swej aktywności nie 
ogranicza do grania koncertów 
i nagrywania płyt. Od 2011 r. jest 
jurorem emitowanym przez TVN 
programie „X Factor”. Przez rok 
prowadził także wraz z Kubą 
Wojewódzkim audycję radio-
wą „Zwolnienie z WF” w ra-
dio „Eska Rock”. Podkreśla jed-
nak, że to muzyka jest dla niego 
na pierwszym miejscu. I najważ-
niejsza będzie z pewnością także 
19 września w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym.

Bilety na ten występ w cenie 
35 zł można kupować od 18 sierp-
nia w siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie 
Podgórnym, w godz. 8-15) i on-
line w serwisie Biletomat.pl oraz 
od 1 września w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15-20).

~ Jarek Krawczyk

„Biełyje Rosy” powrócą do Lusowa

Białoruski Narodowy Ze-
spół Pieśni Tańca i Muzy-
ki „Biełyje Rosy” będzie 

główną gwiazdą jubileuszowe-
go, XV Powiatowego Przeglą-
du Zespołów Folklorystycznych. 
Podczas imprezy zobaczymy też 
grupy z Chorwacji, Czech, Fran-
cji, Hiszpanii, Holandii, Turcji, 
Włoch i oczywiście z Polski.

„Biełyje Rosy” to zespół za-
wodowy, białoruski odpowiednik 

„Mazowsza” czy „Śląska”. Zo-
stał założony w Grodnie w 1987 r. 
Jego członkowie czerpiąc z trady-
cji tworzą własne, unikatowe pro-
gramy artystyczne. 50-osobowa 
grupa koncertowała m. in. w Rosji, 
Kazachstanie, Niemczech, Francji, 
Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, 
na Ukrainie i Litwie. W Lusowie 
wystąpi po raz drugi, a jej kon-
cert z 2007 r. do dziś wspominany 
jest jako jeden z najwybitniejszych 
w historii imprezy.

Przegląd, który rozpocznie się 
o godz. 13 na placu „U księdza 
za płotem” w Lusowie tradycyj-
nie będzie znakomitą okazją by 
podziwiać ciągle wzrastający po-

ziom zespołów folklorystycznych 
z terenu Powiatu Poznańskiego, 
a także poznać różnorodność eu-
ropejskich zwyczajów i tradycji. 
Pomiędzy poszczególnymi wy-
stępami przygrywać będzie kape-
la podwórkowa „Piaskowianie”. 
Sporą publiczność z pewnością 
przyciągną także gospodarze – Ze-
spół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. 
Sylwetki wszystkich zespołów od-
naleźć można w wakacyjnym nu-
merze „TarNowej Kultury”.

Zapraszamy na jubileuszowy 
Powiatowy Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych. Wstęp wolny!

~ Jarek Krawczyk
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XV Powiatowy Przegląd
Zespołów Folklorystycznych

LUSOWO, 24 SIERPNIA 2014
W PROGRAMIE:

10.30 	 Msza święta koncelebrowana w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
	 	 i św. Jakuba Apostoła

11.30	 Korowód i Obrzęd Dożynkowy - Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

13.00	 XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych	
	 	 w ramach Festiwalu Sztuki Ludowej:

	 	 13.00	 Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” (Polska)

	 	 13.30	 Sower (Chorwacja)
	 	 14.00	 Kapela Dudziarska „Koźlary” (Polska)
	 	 14.30	 Lembranzas Galegas (Hiszpania)
	 	 15.00	 Le Tre Torri (Włochy)
	 	 15.30	 Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” (Polska)
	 	 16.00	 Les Joyeux Vendéens (Francja)
	 	 16.30	 Anatolian (Turcja)
	 	 17.00	 Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” (Polska)
	 	 17.30	 Ralda (Holandia)
	 	 19.00	 Ayfas (Czechy)
	 	 gwiazda wieczoru:

	 	 20.00	 Biełyje Rosy (Białoruś)
pomiędzy występami przygrywać będzie Kapela „Piaskowianie”

Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

Organizatorzy: Projekt współfinansowany przez: Patronat:

Patronat medialny:

Występy są częścią 
Festiwalu Sztuki Ludowej

WSTĘP WOLNY!

Dynamiczny rozwój Gmi-
ny oraz zmieniająca się 
rzeczywistość wokół 

nas (z typowo rolniczej w prze-
mysłową) to powód, dla które-
go do kilku lat nie obchodzono 
Dożynek Gminnych. Odbywały 
się lokalne Święta Plonów w nie-
których wioskach lub dożynki 
parafialne. Czas powrócić do tra-
dycji, bo jeszcze kilka lat i zapo-
mnimy o tych, dzięki którym co-
dziennie mamy chleb na stole. 

Zapraszamy zatem do Lusowa 
w niedzielę, 24 sierpnia. Tego 
dnia każda wieś przygotuje swoją 
wizytówkę w postaci wieńca do-
żynkowego i stoiska tematyczne-
go. O 10.30 rozpocznie się msza 
dożynkowa, a następnie barw-
ny korowód z przedstawicielami 
wszystkich sołectw,  z wieńcami, 
podąży za zespołem Lusowia-
cy na plac przy kościele. Tam po 
obrzędzie żniwnym w wykona-
niu Zespołu Starościna i Starosta 
Dożynek przekażą chleb Gospo-
darzowi Gminy i Proboszczowi 
Parafii Lusowo. 

Niech będzie to wyjątko-
we święto dla wszystkich 
mieszkańców Gminy, zwłasz-
cza dla tych, którym jesteśmy 
wdzięczni za trud i wysiłek wło-
żony w zbiór tegorocznych zbóż. 
Przecież rolnicy w naszej Gminie 
są – pracują całymi rodzinami od 
pokoleń. To spośród nich wybra-
no Starościnę i Starostę Dożynek 
– te zaszczytne funkcje będą peł-
nić Irena Begier z Lusowa oraz 
Marian Kubiak z Sadów. 

Zapraszam do stoisk przygoto-
wanych przez sołectwa. Będzie 
można posmakować regional-
nych potraw, spotkać ciekawych 
ludzi, zobaczyć stare, prawie 
muzealne sprzęty rolnicze. Za-
chęcam do głosowania na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy 
i stoisko. Od 13.00 rozpocznie 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
oraz

Proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk

zapraszają na  
Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne

24 sierpnia Lusowo

Gminne 
dożynki 
wracają

się niezwykle kolorowy, wielojęzyczny, wielokulturowy Festiwal Ze-
społów Folklorystycznych. Szczegóły na plakacie powyżej.

~ Ewa Noszczyńska-Szkurat
I Zastępca Wójta
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Dla fanów bluesa i całych rodzin

Tegoroczny festiwal „BLusowo” przyniesie 
atrakcje nie tylko dla fanów bluesa. Ciekawie 
zapowiadają się koncerty polskich i zagra-

nicznych gwiazd, ale niespodzianki czekać będą też 
na najmłodszych. A to za sprawą Rodzinnej Strefy 
Artystycznej, którą GOK „SEZAM” uruchamia po 
raz pierwszy.

Już od godz. 15 na plac przy kościele w Lusowie 
zapraszamy całe rodziny. Właśnie wtedy swoje zma-
gania rozpoczną cztery zespoły – finaliści konkursu. 
O względy publiczności i jury pod przewodnictwem 
Ryszarda Glogera walczyć będą cztery grupy z całej 
Polski. Jednocześnie swoją działalność rozpocznie 
wspomniana strefa dla dzieci. Pod opieką instrukto-
rów najmłodsi będą mieli okazję stworzyć z surow-
ców wtórnych własne instrumenty i nakrycia głowy, 
wziąć udział w zajęciach ruchowo-teatralnych, za-
grać na prawdziwej perkusji lub skorzystać ze sto-
iska z malowaniem twarzy. Strefa zakończy działal-
ność o godz. 20.

Tymczasem na scenie trwać będą koncerty. O godz. 
17.45 na perkusji zagra mieszkanka naszej gminy Va-
nessa Jaskólska. Od godz. 18 prezentować się będzie 
śląska grupa „Old Wave”. Laureaci ubiegłorocznej 
edycji festiwalu „BLusowo” tym razem będą mie-
li okazję zaprezentować niemal godzinny występ. Po 
nich na scenie pojawi się Magda Piskorczyk – sze-
ściokrotna laureatka tytułu „Wokalistka Roku” we-
dług czytelników kwartalnika „Twój Blues” oraz zdo-
bywczyni dwóch nominacji do „Fryderyka”. Artystka 
obdarzona charakterystycznym, niskim głosem, do-
ceniana jest nie tylko w Polsce – koncertuje m. in. 
w Niemczech, Anglii, Szwecji, Norwegii, we Francji, 
a nawet na Tajwanie. 

Kolejną osobowością na lusowskiej scenie będzie 
z pewnością Natalia Przybysz. Ukrywająca się też pod 
pseudonimem „Natu”, była wokalistka legendarnej 

Chóry i orkiestra w Lusowie

W lusowskim kościele wkrótce czekają nas 
dwa ciekawe spotkania z muzyką kla-
syczną. Pierwszym będzie koncert Chó-

ru Chłopięcego Gütersloh (Niemcy) i Katedralnego 
Chóru Chłopięcego z Rygi (Łotwa), które odwiedzą 
Wielkopolskę w ramach Międzynarodowego Festi-
walu Chórów Chłopięcych. Kolejnym będzie „Lu-
sowskie Spotkanie Muzyczne” z Młodzieżową Or-
kiestrą Dętą Gminy Tarnowo Podgórne.

Tradycja Katedralnego Chóru Chłopięcego z Rygi 
sięga roku 1950. Zespół regularnie koncertuje w naj-
bardziej prestiżowych salach koncertowych i kościo-
łach na Łotwie. Występował w Belgii, Kanadzie, 
Czechach, Niemczech, Finlandii, Francji, Japo-
nii, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Rosji 
i USA. Śpiewał dla prezydentów Clintona i Oba-

grupy „Sistars”, Lusowo odwiedzi 
z najnowszym muzycznym pro-
jektem. Mowa o „Shy Albatross”, 
grupie założonej przez jazzowego 
gitarzystę Raphaela Rogińskiego, 
w której grają też świetny wibra-
fonista Miłosz Pękala i perkusista 
Huber Zemler. Grupa, dla której 
będzie to jeden z pierwszych wy-
stępów, zaprezentuje nieco ekspe-
rymentalny repertuar, nawiązujący 
do korzeni bluesa i muzyki Afryki.

na przez lidera „Wielkiej Łodzi”, 
Krzysztofa Rybarczyka jest najbar-
dziej rozpoznawalnym zespołem 
bluesowym z Wielkopolski. Album 
Dr Bluesa „Tribute to Ol’Skool-
Masters” został wybrany najlepsza 
płytą bluesową ubiegłego r. zarów-
no przez czytelników portalu Blu-
esonline, jak i kwartalnika „Twój 
Blues”. Grupa nie stroni od stan-
dardów klasycznego soulu, i rhyt-
m&bluesa, a zagra w pełnym skła-
dzie, z sekcją dętą. 

Imprezę poprowadzi tradycyj-
nie Mariusz Kwaśniewski z Radia 
Merkury. Wstęp wolny, zaprasza-
my!

~ JK

PROGRAM:
15:00 – 20:00 Strefa rodzin-

na  - bluesowe i artystyczne 
atrakcje dla dzieci

15:00 – 17:00 Przegląd ze-
społów bluesowych

17:45 Vanessa Jaskólska
18:00 Ogłoszenie wyników 

konkursu
18.05 „Old Wave”
19:00 Magda Piskorczyk
20:00 „Shy Albatross”
21:00 Niki Buzz + „Dr Blues 

& Soul Re Vision”

my, Księcia Karola, czy Królowej 
Elżbiety II. Współpracuje z Ło-
tewską Operą Narodową, a w cią-
gu ostatnich 20 lat wydał 23 płyty. 
Krótszą, lecz także ciekawą histo-
rię ma Chór Chłopięcy Gütersloh, 
który swoją działalność rozpoczął 
w 2007 r. Mimo krótkiego stażu 
zdążył wystąpić w niemieckiej 
telewizji ARD i radio „Deutsch-
landfunk”, ma też na koncie na-
grania i koncerty w wielu mia-
stach niemieckich oraz w Turynie. 
Oba chóry zaśpiewają w koście-
le Lusowie w sobotę 30 sierpnia 
o godz. 18.

Nieco ponad tydzień później, 
w niedzielę 7 września o godz. 
13 usłyszymy tam natomiast pro-
gram przygotowany przez na-
szą Młodzieżową Orkiestrę Dętą. 
Podopieczni Pawła Joksa znani są 
ze swojej wszechstronności. Po-
trafią wykonać zarówno lżejszy, 
musicalowy repertuar, jak i po-
ważne dzieła muzyki klasycznej. 
Te z pewnością przeważać będą 
podczas lusowskiego występu.

Na oba koncerty wstęp wolny. 
Polecam!

~ Jarek Krawczyk

Na koniec usłyszymy prawdziwą 
bluesową orkiestrę. Amerykański 
gitarzysta i wokalista Niki Buzz, 
który w przeszłości współpraco-
wał z takimi artystami, jak James 
Brown, Tina Turner, „Ramones”, 
czy Patti Smith, zagra razem z po-
znaniakami z zespołu „Dr Blues & 
Soul Re Vision”. Grupa prowadzo-

Magda Piskorczyk, fot. I. Graf
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Nowe propozycje GOK „SEZAM”

Rozwijaj swoje 
talenty

Wakacje zbliżają się do końca. Czas więc zaplano-
wać zajęcia na najbliższy sezon. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do kół i zespołów artystycznych GOK 
„SEZAM”.  Wszystkie znane już grupy w najbliż-
szym roku będą kontynuowały działalność. Mamy 
też trzy nowe propozycje: rozrywkowy zespół wokal-
ny, kapelę podwórkową oraz warsztaty krawieckie. 
Zapisy przyjmować będziemy od 8 do 17 września 
w godz. 15-20 w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym.

Rozrywkowy zespół wokalny
Do grupy zapraszamy zarówno początkującą, jak 

i zaawansowaną młodzież w wieku 13-18 lat. W pro-
gramie znajdą się m. in. praca nad dykcją i emisją 
głosu, ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające, pod-
stawy ruchu scenicznego, interpretacja piosenki. 
Choć zajęcia prowadzone będą w niewielkich gru-
pach (do 15 osób), prowadząca zapowiada indywi-
dualne podejście do warsztatu wokalnego członków 
zespołu. Będą oni także brali udział w koncertach, 
konkursach i festiwalach artystycznych, czeka ich 
też nagrywanie piosenek i teledysków.

Instruktorką powstającego zespołu będzie Domini-
ka Barabas – piosenkarka, autorka i kompozytorka, 
laureatka wielu nagród na prestiżowych konkursach, 
mająca na koncie dwie autorskie płyty. Artystka rów-
nolegle z prowadzeniem działalności solowej prze-
kazuje wiedzę swoim podopiecznym. Z sukcesami! 
W 2007 r. została wyróżniona przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Naj-
lepszy instruktor”, a jej uczniowie od lat zdobywa-
ją laury na ogólnopolskich festiwalach i konkursach 
wokalnych. Więcej informacji o instruktorce znaleźć 
można na stronie www.dominikabarabas.pl oraz we 
wrześniowym numerze „TarNowej Kultury”.

Dwugodzinne zajęcia odbywać się będą raz w ty-
godniu w Centrum Kultury w Przeźmierowie. Mie-
sięczny koszt udziału w grupie to 160 zł. Zapisy 
przyjmować będziemy w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w  godz. 15-20), od 8 do 17 września, 
a także telefonicznie: pod nr tel. 517 286 058.

Jarek Krawczyk

Kapela podwórkowa
Nową propozycją Gminnego Ośrodka Kultury 

„SEZAM” jest utworzenie wokalno-instrumentalnej 
kapeli podwórkowej. Do udziału w nieodpłatnych 
zajęciach zapraszamy  chętnych wokalistów i muzy-
ków  (zawodowych i amatorów),  grających na in-
strumentach takich jak: akordeon, gitara, bas, banjo, 
bęben, skrzypce, klarnet, trąbka, czy saksofon.  Zaję-
cia poprowadzi doświadczony instruktor Krzysztof 

Zaremba. Od przyszłych członków kapeli oczekujemy przede wszyst-
kim humoru, pomysłowości oraz chęci do pracy w zespole.  Mile wi-
dziana podstawowa umiejętność czytania nut i znajomość akordów. Za-
proszenie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, chcących 
przeżyć niepowtarzalną muzyczną przygodę.

Zgłoszenia przyjmujemy w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20), od 8 do 17 września oraz pod nr tel. 602 612 225. 

Krzysztof Zaremba

Warsztaty krawieckie
Zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy naszej gminy mają szansę 

wziąć udział w warsztatach krawieckich, prowadzonych przez doświad-
czoną instruktorkę, Katarzynę Prałat. Wśród propozycji m. in. „Igła 
i niteczka”, czyli warsztaty dla dzieci od 8 roku życia, a także zajęcia 
dla młodzieży i dorosłych.W programie zajęć dla dzieci znalazły się m. 
in. zasady bezpiecznego korzystania z maszyn i narzędzi, posługiwanie 
się szablonami i krojenie oraz to, na co wszyscy czekają: własnoręcznie 
wykonana ozdobna poduszka, fartuszek, maskotka – przytulanka i blu-
zeczka (I stopień trudności), a dla bardziej zaawansowanych: patchwor-
kowy worek lub torebka, szorty i organizer nad biurko. Dorośli uszyją 
natomiast fartuszek, torebkę – piórnik, spódnicę i kocyk dla dziecka, 
a bardziej zaawansowani – także spódnicę, bluzkę koszulową i sukien-
kę.  Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach nie większych, niż 
6 osób.

W zależności od zainteresowania zajęcia prowadzone będą w domach 
kultury i świetlicach wiejskich. Więcej informacji o programie warszta-
tów oraz wstępne zapisy  –  bezpośrednio u instruktorki, pod nr telefonu 
500 753 611 do 15 września. O miejscu spotkania organizacyjnego, któ-
re odbędzie się 20 września poinformujemy telefonicznie.

WARSZTATY DLA DZIECI OD 8 LAT
I stopień
- Zasady BHP i bezpieczeństwo korzystania z maszyn i narzędzi
- Posługiwanie się szablonami i krojenie
- Ozdobna poduszka
- Fartuszek
- Maskotka – przytulanka
- Bluzeczka

II stopień
- Zasady BHP i bezpieczeństwo korzystania z maszyn i narzędzi
- Posługiwanie się szablonami i krojenie
- Patchworkowy worek lub torebka
- Szorty
- Organizer nad biurko

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
I stopień
- Zasady BHP i bezpieczeństwo korzystania z maszyn i narzędzi
- Posługiwanie się szablonami i krojenie
- Fartuszek
- Torebka – piórnik
- Spódnica
- Kocyk dla dziecka

II stopień
- Zasady BHP i bezpieczeństwo korzystania z maszyn i narzędzi
- Posługiwanie się szablonami i krojenie
- Spódnica
- Bluzka koszulowa
- Sukienka ~ Jarek Krawczyk
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wspomnienia

Długo nie zastanawiałem się nad tematem 
przewodnim wspomnień na temat mojego 
ukochanego Przeźmierowa do sierpniowe-

go numeru naszej gazety. Zainspirowany zbliżającą 
się 75 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej posta-
nowiłem skreślić kilka słów o tym jak ten okropny, 
przeklęty czas pięciu lat wojny został zapamiętany 
w przekazach mieszkańców naszej miejscowości.

1 września 1939 r. zastał Przeźmierowo na samym 
początku swego rozwoju. Osiedle nasze istniało już 
dużo wcześniej, ale na skutek szeroko zakrojonej 
w latach 1930-33 akcji promocyjnej zaczęło właśnie 
przybywać w nim mieszkańców. Były to w większo-
ści rodziny inteligenckie, dobrze sytuowane, słowem 
elita, która chciała zamienić Poznań na miasto-ogród 
jak wtedy określano Przeźmierowo, a właściwie 
Przeźmirów. Wojna w niewielkim wtedy pod wzglę-
dem liczby mieszkańców i znaczeniu Przeźmierowie 
była ściśle powiązana z przebiegiem tragicznych wy-
darzeń w pobliskim Poznaniu. Pierwsze bomby spa-
dły na naszą miejscowość późnym popołudniem już 
1 września 1939 r. Jednym z głównych celów nie-
mieckich bombardowań było bowiem lotnisko Ła-
wica. Jego instalacje sięgały wtedy aż po nieistnie-
jącą w tym czasie południową część ul. Rynkowej, 
więc kilka bomb lotniczych spadło w tej okolicy nie 
czyniąc jednak większych strat. Z pierwszymi po-
jedynczymi wybuchami, tym razem pocisków arty-
leryjskich, nieliczni mieszkańcy mieli okazję zapo-
znać się zresztą już o świcie pierwszego dnia wojny, 
kiedy lotniskowa bateria artylerii przeciwlotniczej 
na poznańskiej Ławicy przestrzeliwała swoje dzia-
ła. Względny spokój – jeśli można tak powiedzieć 
o tym tragicznym okresie – panował do 9 września 
1939 r. Wtedy do Poznania wkroczyła dywizja pan-
cerna SS. Tego dnia w Przeźmierowie zjawił się 
około 10-osobowy oddział Wehrmachtu. Na nieist-
niejącym już kiosku-przystanku na ul. Rynkowej 
(o którym pisałem ostatnio) oraz na murach sklepu 
na tej samej ulicy przyklejono obwieszczenie oku-
panta wprowadzające zasady życia narzucone przez 
najeźdźcę. Przemianowano nazwę miejscowości na 
Neusiedeln. Zimą 1939/40 Niemcy ustanowili Treu-

Czas wojny i okupacji w Przeźmierowie
handera, czyli administratora i zarządcę miejscowości. Od razu przy-
stąpił on do konfiskaty majątków Polaków. Pod koniec września lub 
w październiku przybyło kilka niemieckich rodzin (1 na pewno była 
z Saksonii, a co najmniej 2 z terenu Krymu tzw. Czarnomorcy) i zaczęły 
się wypędzenia z nielicznych domów w Przeźmierowie. Dotknęło to np. 
państwa Wiśniewskich z ul. Dolina, Berów z ul. Leśnej, Bukowskich 
z ul. Składowej. Schronienia wypędzonym udzielali inni mieszkańcy 
jak np. państwo Nowakowscy z ul. Rynkowej czy rodzina Chrzanow-
skich. Niektóre z okazałych willi jak np. dom płk W. Krynickiego czy 
willa-pensja dla dziewcząt państwa Głogowskich, którzy mieszkali wte-
dy w Poznaniu, zostały zasiedlone przez niemieckich dygnitarzy, oku-
pujących Poznań lub członków ich rodzin. Dom państwa Kanikowskich 
oraz folwark Plucińskich przekształcono w kantyny odpowiednio dla 
oficerów i żołnierzy z rosnących systematycznie w siłę oddziałów nie-
mieckich, związanych głównie z obsługą lotniska na Ławicy. Pod ko-
niec 1940 r. sformowano posterunek policji niemieckiej. Mieścił się on 
w domu na ul. Składowej, trochę za skrzyżowaniem z ul. Leśną, należą-
cym później do pp. Polaszewskich. Niewykończone Schronisko Księ-
garzy Polskich, czyli gmach dzisiejszego przedszkola przy ul. Leśnej, 
przemianowano najpierw na siedzibę NSDAP, a następnie na sanato-
rium dla niemieckich żołnierzy. Życie mimo tragicznej sytuacji musia-
ło się toczyć. Nie działała szkoła w Swadzimiu, do której przed wojną 
uczęszczały dzieci, podstawową żywność sprzedawano na kartki, ogra-
niczono możliwości poruszania się rowerami, skonfiskowano nieliczne 
radioodbiorniki, obowiązywała godzina policyjna. Szkoła w Swadzi-
miu została zresztą później zniemczona. Ze szczególnym okrucień-
stwem potraktowano jedyną rodzinę żydowską mieszkającą na ul. Skła-
dowej. Została rozstrzelana na miejscu. Dziecko z tej rodziny dzięki 
bohaterskim działaniom Emilii Chrzanowskiej z ul. Rynkowej uratowa-
no od zagłady. Danych o liczbie osób, które zginęły w Przeźmierowie 
w czasie II wojny – brak. Mówiło się o zadenuncjowanych gimnazjali-
stach – uczestnikach ruchu oporu więzionych w Forcie VII w Poznaniu 
i najprawdopodobniej rozstrzelanych w lasach Dąbrówki i Zakrzewa, 
gdzie bestialsko zamordowanych spoczywa do kilkunastu tysięcy zabi-
tych. Zapewne w ten sposób i w tym miejscu zginął brat Stanisława Ka-
nikowskiego – Jerzy. Ze spektakularnych wydarzeń tego ciekawego dla 
historyków, lecz z oczywistych względów wypieranego z pamięci przez 
bezpośrednich uczestników okresu wspomnieć można jeszcze budowę 
przez Niemców w 1941 r. 4 stanowisk dla ciężkiej artylerii. Olbrzymie 
zbrojone betonowe fundamenty tych budowli całkiem niedawno jeszcze 
można było zobaczyć w poł. części ul. Składowej i w rejonie dawne-
go targowiska przy Pasażu. Na początku lat 40-tych Niemcy rozpoczęli 
budowę szosy berlińskiej. Do pracy wykorzystywali robotników przy-
musowych, a później angielskich jeńców wojennych. Do dziś usłyszeć 
można w Przeźmierowie relacje z pomocy, jaką mieszkańcy naszego 
osiedla po kryjomu udzielali wycieńczonym robotnikom. Pod koniec 
wojny dokładnie na terenie, który jest dziś placem budowy parkingu na 
ul. Leśnej opodal Przeźmierki spadł angielski samolot RAF z 2-osobo-
wą załogą, która zbiegła w stronę Tarnowa Podgórnego. Immanentną 
częścią opisu zdarzeń z tego ponurego okresu jest też wejście wojsk so-
wieckich, które miast przynieść oczekiwaną wolność przyniosło pasmo 
rozczarowań oraz przedłużenie cierpień i represji. Powyższy tekst sta-
nowi jedynie relację świadków. W tym beznamiętnym opisie trudno mi 
było oddać dramaturgię i pełnię tych okropnych wydarzeń … 

~ Grzegorz Leonhard
Autor jest Przewodniczącym Rady Gminy

Korzystałem z przekazu swojego ojca Juliana oraz Wiesławy Makar 
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Gimnazjum w Baranowie 

Rok szkolny w gimnazjalnym kalejdoskopie

Społeczność Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów 
w Baranowie 27 czerw-

ca zakończyła kolejny rok pracy. 
Kiedy wakacje za pasem, więk-
szość zapomina o wysiłku włożo-
nym w przygotowania do lekcji, 
sprawdzianów, konkursów czy 
też o wydarzeniach z przerw, wy-
cieczek, świąt klasowych i szkol-
nych. Koniec roku szkolnego to 
jednak czas podsumowań, dlatego 
warto wspomnieć o tym, co wy-
darzyło się w ciągu minionego 
roku szkolnego w murach bara-
nowskiego gimnazjum.

Trzecioklasiści, ich rodzice i na-
uczyciele z pewnością odetchnęli 
z ulgą, kiedy poznali wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych (opubli-
kowano je w lipcowym numerze 
Sąsiadka - Czytaj, str. 13). Bardzo 
wysoki wynik z matematyki oraz 
wysoki z języka polskiego, histo-
rii i wos, języka angielskiego, ję-
zyka niemieckiego, przedmiotów 
przyrodniczych to powód do za-
dowolenia dla wszystkich, którzy 
na niego pracowali. Uplasował on 
nasze gimnazjum wśród najlep-
szych szkół powiatu poznańskie-
go i miasta Poznania, a absolwen-
tom dał pewność w ubieganiu się 
o przyjęcie do wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych.

O wielkim sukcesie mogą mó-
wić też uczniowie uzdolnieni 
sportowo i nauczyciele wycho-
wania fizycznego. W minionym 
roku szkolnym zajęli oni 2 miej-
sce w Klasyfikacji Sportowej 
Szkół Powiatu Poznańskiego. Na 
ten wynik przez 10 miesięcy pra-
cowali badmintoniści, lekkoatle-
ci, zespoły piłki siatkowej, piłki 
ręcznej i unihokeja. Medale Mag-
daleny Świerczyńskiej i Adriana 
Jaśkowiaka zdobyte w Mistrzo-
stwach Polski w Badmintonie ilu-
strują nieprzeciętne osiągnięcia 
tej grupy uczniów.

W ciągu całego roku szkolnego 
uczniowie o szczególnych zain-
teresowaniach i umiejętnościach 
rozwijali swoją wiedzę i pasje 
podczas zajęć pozalekcyjnych 

oraz licznych konkursów. Najważniejszym osiągnię-
ciem w tej mierze może poszczycić się Marek Owe-
dyk, który został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego. Maciej Antkowiak to z kolei finali-
sta Ponadwojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego 
Salamandra. Baranowscy gimnazjaliści z powodze-
niem startowali w konkursach tematycznych o ran-
dze powiatowej. Są wśród nich m. in. laureaci XXII 
Olimpiady Promocji Zdrowia, konkursu „Kochajmy 
nasze Małe Ojczyzny”, konkursu recytatorskiego 
„Jesienna Zaduma”, konkursu plastycznego „Bądź-
my zdrowi”.

Miniony rok obok pracy na lekcjach wypełniały 
różnorodne wydarzenia czyniące szkolną codzien-
ność bardziej atrakcyjną, a od uczniów i nauczycieli 
wymagające kreatywności w podejmowanych dzia-
łaniach. W listopadzie wszystkie klasy brały udział 
w święcie słowa, jakim był Maraton Fredrowski 
na Dzień Niepodległości. Trudno byłoby policzyć 
uczniów zaangażowanych w przygotowanie i prze-
prowadzenie takich imprez jak Tydzień Tradycji 
Wielkopolskiej, Dzień Nauk Przyrodniczych, Dzień 
Patrona czy też Dzień Sportu Szkolnego. Każde 
z tych wydarzeń to możliwość aktywizowania całych 
zespołów klasowych oraz ujawniania różnorodnych 
pasji i talentów. Tradycyjnie poznawaliśmy też bliż-
sze i dalsze miejsca w kraju, a za granicą dodatkowo 
doskonaliliśmy umiejętności językowe podczas wy-
cieczek klasowych i szkolnych oraz wymiany polsko 
– niemieckiej.

Ważnym elementem pracy naszego gimnazjum 
jest rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, 
stąd i w minionym roku nie zabrakło licznych inicja-
tyw podjętych przez samorząd uczniowski oraz koło 
wolontariatu. Poszerzenie strefy Wi-Fi w budynku 
szkoły, nocny maraton filmowy, szkolne dyskote-
ki, WOŚP, pomoc dla dzieci z Afganistanu i Ukra-
iny, obsługa imprez sportowych na terenie Gminy to 

jedynie kilka przykładów działań 
gimnazjalistów i ich opiekunów. 

Na koniec słowo o najważniej-
szej gali baranowskiego gimna-
zjum, którą każdego roku jest 
uroczystość pożegnania trzecio-
klasistów. Obok absolwentów 
gromadzi zawsze władze gmi-
ny, dyrekcję szkoły, grono pe-
dagogiczne, rodziców, księdza 
proboszcza, pracowników admi-
nistracji i obsługi. Każdy z ab-
solwentów ma prawo czuć się 
ważny, a wśród wielu wyróżnio-
nych są ci, którzy otrzymali tytuł 
„Wzorowy uczeń gimnazjum”, 
sportowcy, finaliści konkursów 
przedmiotowych, działacze sa-
morządu uczniowskiego. Spośród 
wszystkich uczniów tylko jedne-
mu może przypaść tytuł „Prymus 
szkoły”. 26 czerwca w obecności 
swoich rówieśników, nauczycieli 
i zaproszonych gości przy dźwię-
ku fanfar otrzymała go Martyna 
Chmielewska z klasy III c, która 
wśród wielu swoich nieprzecięt-
nych dokonań może poszczycić 
się niemal idealnym wynikiem 
egzaminów gimnazjalnych – 
96,6%!

Korzystając z ostatnich dni wa-
kacyjnego wypoczynku, pragnie-
my życzyć uczniom i nauczycie-
lom kolejnego równie udanego 
roku szkolnego. 

~ K.M.
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 ogłoszenia
             Tarnowo Podgórne, dnia 7 sierpnia 2014r.

Informuję, że unieważniam ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości , które ukazało się 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.tarnowo-podgorne.pl dnia 5 sierpnia 2014r.(wtorek) w godz. 1220 – 1530 z powodu nie-
pełnej informacji w nim zawartej.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2014 po. 518) oraz §6 
ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 20 LAT  

POD PRZEDSZKOLE PUBLICZNE CZTEROODDZIAŁOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY  
ORAZ JEGO PROWADZENIE PRZEZ OPERATORA PRYWATNEGO

1. Przedmiotem przetargu jest część działki nr 113/11 o pow. około 4107m2, położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, dla 
której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00200565/4.

2. Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z ulicy Kobylnickiej.
3. Osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą składać oferty prowadzenia przedszkola publicznego w trybie i na warunkach określonych w ar-

tykule 58 ust.3 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) do dnia 24  września 2014r. do godz.900. 

Oferty należy przesyłać bądź składać w zaklejonej kopercie na adres Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo 
Podgórne z dopiskiem „PRZEDSZKOLE SADY”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2014r. o godz. 915  w sali nr 100 w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.
4.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 50.000,00 zł najpóźniej do dnia 22 września 2014r. 

na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne : ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 0005 0265 1441. W przetargu może 
uczestniczyć tylko osoba fizyczna lub osoba prawna, która  wpłaciła wadium.  Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy. 

5. W oparciu o przygotowaną przez Gminę koncepcję architektoniczno-budowalną Dzierżawca jest zobowiązany wykonać projekt wyko-
nawczy i uzyskać pozwolenie na budowę (koncepcja do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. 12 lub 11 od 20 sierpnia b.r.)

Na podstawie powyższej dokumentacji Dzierżawca do 15 sierpnia 2015r. wybuduje obiekt przedszkola publicznego wraz z zagospodarowa-
niem terenu i uzyska pozwolenie na użytkowanie, tak by z dniem 1 września 2015r. przedszkole w pełni rozpoczęło działalność.

6. Gmina dysponuje mapą dla celów projektowych terenu objętego dzierżawą, która zostanie przekazana Dzierżawcy.
6. Zgodnie ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XII/134/2011 działka znaj-

duje się na terenie oznaczonym jako  M.2  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna indywidualna, deweloperska i zorganizowana o podwyż-
szonym standardzie. Dla przedmiotu najmu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WZP.6733.18.2014.5.

7. Cena wywoławcza czynszu wynosi 1 zł za 1m2 powierzchni + podatek VAT płatny w stosunku miesięcznym, do piętnastego dnia każdego 
miesiąca, co daje miesięczną wartość czynszu 4107 zł. + podatek VAT.

8. Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
9. Czynsz po upływie każdego roku dzierżawy może być waloryzowany, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług, ogłaszany 

przez prezesa GUS, za rok poprzedni i zastosowanie go do obliczenia i ustalenia czynszu za cały rok następny po roku, którego wskaźnik ten 
dotyczy.

10.Gmina zobowiązuje się refundować pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Sadach prowadzonym przez operatora prywatnego zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.

11. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.

Składający ofertę, powinni spełniać następujące warunki:
• Posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu przedszkola publicznego założonego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) lub przedszkola nie-
publicznego, w których prowadzone było obowiązkowo przygotowanie przedszkole.

• Złożyć aktualne zaświadczenie o niekaralności.
• Złożyć oświadczenie, że przeciw niemu nie toczy się żadne postępowanie karne, karno-skarbowe oraz egzekucyjne a także, że nie zalega 

z świadczeniami podstawowymi, ZUS-u oraz samorządów lokalnych.
• Zapewnić środki finansowe na pokrycie kosztów budowy przedszkola (szacunkowy koszt budowy przedszkola wynosi 2.500.000 zł brut-

to) np. w formie zaświadczenie z banku o posiadaniu zdolności kredytowej, bądź wyciąg z rachunku bankowego, na którym zdeponowane 
zostały środki pieniężne w odpowiedniej wysokości.

• Oferent musi zagwarantować, że spełni warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz.69 z późniejszymi zmia-
nami) w zakresie warunków bezpieczeństwa w prowadzonym przedszkolu.

• Oferent zobowiąże sią zatrudniać w zakładanej jednostce dyrektora oraz kadrę nauczycielską spełniającą wymogi kwalifikacyjne określo-
ne w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczyciela 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1207)

• Oferent zobowiąże się, że przedszkole będzie przygotowywać posiłki na miejscu (nie przewiduje się dostarczenia posiłków w formie ca-
teringu). Wymagane są 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek

Bliższych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. 
Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289 lub 61 89-59-251.
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Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

Są jeszcze wolne miejsca 
Wprawdzie zasadnicza część rekrutacji 

do szkół ponadgimnazjalnych zakoń-
czyła się na początku lipca, lecz nie 

oznacza to, że raz podjęte decyzje o wyborze li-
ceum są ostateczne. 

W  Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Pod-
górnym w nadchodzącym roku szkolnym planujemy 
utworzenie dwóch klas pierwszych. W obu klasach 
są jeszcze wolne miejsca! Zatem wszyscy absol-
wenci gimnazjów, którzy czują się nieco zawiedze-
ni tym, że nie dostali się do wymarzonej klasy lub 
są mocno przerażeni perspektywą męczących dojaz-
dów do nowej szkoły, powinni jeszcze raz przemy-
śleć swoje decyzje.  

W obu klasach pierwszych realizowany jest za-
sadniczo ten sam program. Dopiero w trakcie nauki 
uczniowie wybierają profile. My proponujemy: 

1. Profil humanistyczny – z językiem polskim, ję-
zykiem angielskim i historią nauczanymi w zakre-

sie rozszerzonym. Przedmiotem 
dodatkowym, jako ofertą autor-
ską szkoły, jest „film i teatr”,  na 
którym można będzie nie tylko 
zgłębić historię tych dwóch cieka-
wych dziedzin sztuki, ale i poznać 
podstawowe zasady kompozycji 
obrazu filmowego, montażu, za-
bawić się w teatr w formie warsz-
tatów aktorskich itp. 

2. Profil politechniczny – z ma-
tematyką, fizyką i informatyką. 
Przedmiotem dodatkowym jest 
„algorytmika”, czyli wykorzy-
stanie wiedzy informatycznej 
w praktyce. 

3. Profil ekologiczno-tury-
styczny – przedmiotami naucza-
nymi w rozszerzonym zakresie 

Na sportowo...

Nasi uczniowie również wakacje wykorzystują 
dla swojego rozwoju. W dniach od 9 do 17 sierpnia 
w Więckowicach tradycyjnie już odbywa się obóz 
dla uczniów klas sportowych. Na wakacje wyjeż-
dża około 30 uczniów z klasy już drugiej i trzeciej. 
W programie zajęć codziennie 2-3 treningi z koszy-
kówki i siatkówki, zajęcia na kajakach i rowerach. 
A dla wypoczynku, przy ładnej pogodzie kąpiele 
w jeziorze, zabawy zespołowe, wycieczki.

Poza tym uczniowie uczą się zdrowego stylu życia. 
Na obozie obowiązuje zakaz nabywania i spożywania 
chipsów, napojów gazowanych i energetyzujących, 
fast-foodów, niekontrolowanej ilości słodyczy. Pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne z zasad prawidłowego 
odżywiania, higieny umysłu i higieny osobistej.

Coroczne wyjazdy procentują wynikami w trakcie 
roku szkolnego. Stali czytelnicy mieli możliwość śle-
dzić osiągnięcia sportowe naszych uczniów z ubie-
głego roku szkolnego, o których na bieżąco infor-
mowaliśmy. Ci, którzy jeszcze nie mięli takiej okazji 
– zapraszamy do śledzenia informacji w kolejnych 

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Wakacje 
numerach Sąsiadki~Czytaj. Za-
praszamy już we wrześniu. 

...i naukowo, czyli z no-
tatnika przyrodnika

Obszarem Krajobrazu Chro-
nionego nazywamy teren wyróż-
niający się pod względem krajo-
brazowym, wartościowym pod 
względem zaspokajania potrzeb 
turystycznych i wypoczynkowych 
lub pełniących funkcję korytarzy 
ekologicznych.

I wszystkie te warunki spełnia 
Obszar Chronionego Krajobrazu 
Rynny Jeziora Lusowskiego i Do-
liny Samy na powierzchni 361,36 
ha. Obszar ten powstał w 1997 
r. i częściowo obejmuje tereny 
położone w miejscowościach 
Lusówko i Jankowice. Celem 
ochrony jest dolina rzeki 
Samy i walorów przyrodniczo-
krajobrazowych tego terenu. 

są biologia, chemia i geografia, 
a przedmiotem dodatkowym „la-
boratorium terenowe”. Uczniów 
realizujących ten profil czekają 
dwa wyjazdy do Jezior w Wielko-
polskim Parku Narodowym, gdzie 
w ośrodku naukowo-badawczym 
UAM będą mogli prowadzić ba-
dania laboratoryjne, analizować 
wyniki, poznawać przyrodę itp.  

Wszystkich tegorocznych ab-
solwentów gimnazjów, którzy 
mają jakieś obawy lub wątpliwo-
ści odnoszące się do rekrutacyj-
nych decyzji, zachęcam do rewi-
zji swoich planów. Powtórzmy 
– w tarnowskim LO są jeszcze 
wolne miejsca w klasach pierw-
szych. Może czekają właśnie na 
Ciebie! 

~ P. Smolibocki 

Bogata roślinność Doliny 
reprezentuje niemal wszystkie 
typy zbiorowisk roślinnych 
naszego regionu. Jest wartościo-
wą ostoją wielu gatunków płazów, 
w tych rzadkiej traszki zwyczaj-
nej i kumaka nizinnego. Wystę-
pują tu bardzo licznie bezkręgow-
ce, ptaki wodno-błotne oraz ssaki. 
W latach dziewięćdziesiątych po-
wstała na tym terenie przyrod-
nicza ścieżka edukacyjna, która 
pozwalała na przejście i pozna-
nie najciekawszych i najbardziej 
charakterystycznych miejsc Doli-
ny na terenie Lusówka. Niestety, 
nie przetrwała ona w całości pró-
by czasu. Mimo wszystko war-
to skorzystać z pięknej pogody 
i pospacerować po terenie Doli-
ny. Trzeba mieć tylko oczy i uszy 
otwarte! Więcej o Dolinie i wia-
domościach biologicznych z Kół-
ka Przyrodniczego już we wrze-
śniu. Zapraszamy.

~uczniowie Gimnazjum
w Tarnowie Podgórnym

PRACA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym zatrudni od 1 września sekretarkę (0,75 etatu). 

Wymagane wykształcenie – minimum średnie. 
Dokumenty (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, cv z podaniem nr tel. kontaktowego, ewentualnie inne dokumen-

ty  potwierdzające doświadczenie zawodowe, staż pracy, referencje itp.) należy złożyć do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 13 
w sekretariacie szkoły (Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 5). Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony telefonicznie.
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 ogłoszenia
Tarnowo Podgórne,  05.08.2014 r.  WIKOŚ.602.4.2014

OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU  DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA ZWIĄZANEJ Z PRACĄ  

NAD PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY  TARNOWO   PODGÓRNE  
NA  LATA 2014-2017 Z  PERSPEKTYWĄ  NA  LATA 2018-2021.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, działając na podstawie art. 54 ust. 2  w związku  z art. 29, 30, 32, 34, 35 i 39 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 (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami) zawiadamia, o przystąpieniu  do stra-
tegicznej oceny oddziaływania związanej z pracą nad PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY  TARNO-
WO   PODGÓRNE NA  LATA 2014-2017 Z  PERSPEKTYWĄ  NA  LATA 2018-2021. 

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: zapoznania się z projektem PROGRA-
MU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY  TARNOWO   PODGÓRNE NA  LATA 2014-2017 Z  PERSPEKTYWĄ  NA  
LATA 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektro-
nicznej i ustnej  w terminie 21 dni 

od dnia 11 sierpnia 2014 r. do dnia 1 września 2014 r., w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne przed podjęciem uchwały o przyjęciu 
ww. dokumentu.

Tarnowo Podgórne, 4 sierpnia 2014 r. WZP.6721.18.2013

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w 
rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część północna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część pół-
nocna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 18.08.2014 r. do dnia 15.09.2014 r., ul. Poznańska 115, w go-
dzinach pracy urzędu, pokój 13. Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 
się 21.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Pod-
górnym  o godz.15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zain-
teresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania 
w jej sprawie. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 01.10.2014 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

 WZP.6721.14.2013
     

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w Jankowicach, przy uli-
cy Leśnej, Polnej i Ogrodowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmia-
nami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jankowi-
cach, przy ulicy Leśnej, Polnej i Ogrodowej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 25 sierpnia 2014 r. do 22 
września 2014 r. w godzinach pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się 22 września 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy.

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

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 
października 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tar-
nowo Podgórne.
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Mateusz Wilczyński, za-
jął trzecie miejsce 
w dziesięcioboju pod-

czas jubileuszowych 90. Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Lek-
kiej Atletyce, które rozgrywały się 
w dniach 29 – 31 lipca w Szcze-
cinie. 

Mateusz trenuje w UKS Sprint 
Przeźmierowo i należy do naj-
bardziej doświadczonych za-
wodników. Jak zapewnia Michał 
Bebejewski, trener naszego me-
dalisty, tak dobry wynik Mateusz 
zawdzięcza konsekwentnej i wy-
trwałej pracy. To jednocześnie 
największy sukces klubu. Gratu-
lujemy!

~ ARz

Pod koniec lipca na zgrupo-
waniu kadry WZPN rocz-
nik 2003 obecny był Pio-

trek Zgoła. To pierwszy zawodnik 
z rocznika 2003 (trener Paweł 
Rutkowski) powołany do kadry, 
ale kolejny bramkarz (od wrze-
śnia rozpoczynamy prowadzić 
indywidualne treningi bramkar-
skie, mamy nadzieję, że rozwój 
naszych bramkarzy będzie jesz-
cze efektywniejszy). Cieszymy 
się niezmiernie z sukcesu naszego 
zawodnika i czekamy na kolejne 
powołania.

Sierpień oznacza dla piłkarzy 
MTS TARNOWIAK powrót na 
treningi i rozpoczęcie przygoto-
wań do rundy jesiennej (rozgryw-
ki rozpoczynają się we wrześniu). 
Najstarsza drużyna rywalizo-
wać będzie w lidze Trampkarza 
C-1 (rocznik 2000 i młodsi) – od 
sierpnia prowadzona będzie przez 
trenera Krzysztofa Kołodzieja.

Kolejny kadrowicz z MTS
Zespół 2002-2003A pod wodzą 

Pawła Rutkowskiego zagra w li-
dze Młodzika D-1, podobnie jak 
drużyna 2002-2003B prowadzona 
samodzielnie przez Adriana Urba-
nowskiego.

W rozgrywkach WZPN za-
debiutują zawodnicy trenera 
Gniewko Markiewicza z drużyny 
2004-2005A. Chłopcy od wrze-
śnia grać będą w lidze Orlik E-1. 
Podopieczni trenera Artura Dzie-
ciątkowskiego z drużyny 2004-
2005B rywalizować będą w LI-
DZE 4MTS organizowanej przez 
MTS TARNOWIAK.

Także najmłodsze zespoły czy-
li 2006-2007A (trener Gniewko 
Markiewicz) oraz 2006-2007B 
(trener Kamil Kamiński) wezmą 
udział we własnych rozgrywkach 
– LIGA 3MTS.

Ważnym etapem przygotowań 
do nadchodzących rozgrywek bę-
dzie sierpniowy, ośmiodniowy 

obóz sportowy, na który jedzie 
prawie 70 zawodników.

Miło nam poinformować, iż od 
lutego do sztabu szkoleniowego 
MTS TARNOWIAK dołączyła 
Pani Ania, która pełni rolę fizjo-
terapeuty – każdy zawodnik ma 
możliwość skorzystać z jej wie-
dzy i umiejętności – współpraca 
z Panią Anią będzie kontynuowa-
na.

Od połowy września MTS 
TARNOWIAK planujemy rozpo-
cząć nabór rocznika 2008 – szcze-
góły na stronie www.tarnowiak.
nets.pl. Oczywiście zapraszamy 
wszystkich chętnych do wstąpie-
nia w nasze szeregi. Szczegółowe 
informacje dotyczące rozgrywek 
LIGA 3MTS i 4MTS na stronie 
www.ligamts.nets.pl.

~ Darek Piechota

Sukces w dziesięcioboju

Mateusz Wilczyński z brązaowym medale Mistrzostw Polski Seniorów
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Po dwa medale z Mistrzostw 
Polski w badmintonie przy-
wieźli zawodnicy UKS 

Orkan Przeźmierowo! Worek 
z medalami otworzył Mateusz 
Świerczyński, który 13 kwietnia 
2014 r. w Pszczynie dwa razy sta-
nął na najwyższym miejscu na po-
dium. Ciężka praca przez cały se-
zon zaowocowała tytułem Mistrza 
Polski Juniorów w grze singlowej 
i w grze podwójnej w parze z Mi-
łoszem Bochatem (MLKS Solec 
Kujawski). 

Kolejne dwa medale, tym ra-
zem brązowe, przywiózł Adrian 
Jaśkowiak. Podobnie jak Mate-
usz, Adrian zdobył brąz w grze 
singlowej i w grze podwójnej 
z Radosławem Wróblem (KB Vol-
-trick Kępno) na Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Kępnie, któ-
re odbyły się 16-18.05.2014 r. 
Ostatnie już dwa medale z Mi-
strzostw Polski przywiozła Mag-
dalena Świerczyńska. Rywalizu-
jąc w kategorii juniora młodszego 
Magda zdobyła srebrny medal 
w parze z Karoliną Władzińską 
(KKS Ruch Piotrków Trybunal-
ski) i brązowy w grze mieszanej 
z Patrykiem Jasem (UKS Kome-
ta Sianów). Lecz to nie koniec 
klubowych sukcesów. W rywa-
lizacji na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, klub 
UKS Orkan Przeźmierowo wy-
grał klasyfikację klubową, a Ad-
rian ponownie przywiózł dwa 
medale, tym razem złote. Nie 
pozostała mu dłużna koleżanka 
z klubu Aleksandra Felska, któ-

Bo jeden medal to za mało!
ra zdobyła złoto w grze miesza-
nej i srebro w grze pojedynczej. 
Na podium, zdobywając srebrny 
medal stanęli również: Bartosz 
Frontczak w grze podwójnej oraz 
para Zuzanna Popik/Joanna Ry-
bak. Zarówno trenerzy jak i klu-
bowi działacze zaliczają sezon do 
bardzo udanych. Cieszą również 
powołania do kadry narodowej 
Mateusza Świerczyńskiego (KN 
U-19), Magdaleny Świerczyń-
skiej (KN U-17) i Adriana Jaśko-
wiaka (KN U-15). Magda mia-
ła okazję reprezentowania Polski 
w Drużynowych Mistrzostwach 
Europy U-17 15-19.03.2014r. 
w Ankarze. Polska ostatecznie za-
jęła 2 miejsce w grupie, jednak 
Magda startująca w grze miesza-
nej w parze z Pawłem Śmiłow-
skim (UKS Hubal Białystok) nie 
przegrała żadnego meczu. Nato-
miast w turnieju indywidualnym 
również w grze mieszanej Mag-
da z Pawłem, doszli aż do ćwierć-
finału, który przegrali z duńską 
parą. Po ciężkiej pracy przez cały 
sezon zawodnikom i trenerom na-
leżał się zasłużony odpoczynek, 
który niestety dobiegł już końca. 
Obecnie zawodnicy przygotowu-
ją się do nowego sezonu, zarówno 
na obozach klubowych jak i zgru-
powaniach kadry narodowej.

Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak dużych sukcesów spor-
towych w sezonie 2013/2014 ser-
decznie gratulujemy! 

~ Oliwia Zimniewska

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Sierosławiu – rejon ulicy Prostej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2012.647 ze zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tj.Dz.U.2013.1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Tarnowo Podgórne uchwały Nr LXIX/904/2014 z dnia 29 lipca 2014 
roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Sierosławiu – rejon ulicy Prostej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 14 oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na pi-
śmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 15 września 2014 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.

Adrian Jaśkowiak i Radosław Wróbel - III m-ce

Magdalena Świerczyńska z Patrykiem Jasem - III m-ce

Mateusz Świerczyński - I m-ce
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W tegorocznym IV Powiatowym Turnieju 
Siatkówki plażowej 2-osobowej, który od-
był się 26 lipca na plaży w Lusowie wzięło 

udział 12 zespołów męskich i jeden mieszany. Najlicz-
niej obsadzoną kategorię podzielono na trzy czteroze-
społowe grupy, z której do półfinału awansowały po 
dwie najlepsze drużyny. Kolejne gry wyłoniły duety 
grające o miejsca 1 – 2 i 3 – 4. W kategorii mieszanej 
zwyciężył duet w składzie Edyta Kucharska i Dawid 
Ceglarek, pokonując Monikę Żuchowską i Mirosła-
wa Zgołę – 21:14. W kategorii mężczyzn zwyciężyli 
Krzysztof Jankowski i Andrzej Migdałek (21:17), dru-
gie miejsce zajęli Wojciech Żakowski i Marek Żakow-
ski, trzecie bracia Arkadiusz i Patryk Thomas (22:20), 
a czwarte Michał Czekański i Mariusz Kucharski. Ini-
cjatywa była współfinansowana ze środków Powiatu 
Poznańskiego, a jej organizatorami był KK Tarnovia 
i OSiR Tarnowo Podgórne. ~ Ania Lis

Julita Jagodzińska wywalczy-
ła brązowy medal podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw 

Europy w kolarstwie torowym, 
które odbywały się w Portugalii 
od 22 do 27 lipca. Zawodniczka 
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 
ostatniego dnia zawodów w fi-
nale A konkurencji keirin junio-
rek przegrała tylko z reprezen-
tantką  Belgii Nicky Degrendele 
i Rosji Tatianą Kiselevą. Ponadto 
dzień wcześniej w sprincie druży-
nowym juniorek ze swoją klubo-
wą koleżanką Jagodą Garczarek 
zajęła piąte miejsce. W jeździe 
indywidualnej na czas na 500 m, 
którą rozegrano trzeciego dnia 
Mistrzostw w portugalskiej An-
danii, Jagodzińska zajęła 14. lo-
katę, a Garczarek 16. Brązowy 
medal jest drugim w historii klu-
bu zdobyty na imprezie tej ran-
gi.  Kolejnym wyzwaniem dla 
Jagodzińskiej będzie start na Mi-
strzostwach Świata Juniorów w 
Seulu, które odbywają się od 8 do 
12 sierpnia. Poza dziewczynami 
udane starty odnotowali również 
chłopacy, którzy 3 sierpnia wy-
startowali w Bydgoszczy na Nu-
tella Mini Tour de Pologne oraz w 
Kijewie Królewskim na IX Mię-

Powiatowa siatkówka w Lusowie 

Brązowa medalistka Europy

dzynarodowym Wyścigu Kolar-
skim o Puchar Wójta Gminy Kije-
wo Królewskie. W pierwszym w 
kat. młodzik drugie miejsce zajął 
Jakub Śmieszek, a w drugim na 
czwartej pozycji w wyścigu ju-
niorów ze startu wspólnego upla-
sował się Mikołaj Gutek. 

Udanymi startami mogą po-
chwalić się również Wojciech Sy-
kała i Kacper Kistowski, którzy 
przebywając na stażu we francu-
skim klubie ES Torigni wystar-
towali w 28. edycji Challenge 
Mayennais – Montsûrs. Pierwszy 
triumfował 2 sierpnia w wyścigu 
ze startu wspólnego na dystansie 
102 km. Jak przyznał: – Był to 
wyścig elity kategorii dn1. Zaata-
kowałem na około sześć okrążeń 

przed metą, później przez około 3 
km jechałem sam, po czym doje-
chało do mnie czterech zawodni-
ków, w tym Polak – Tomasz Olej-
nik. Po ciężkiej górce zostało nas 
trzech, a po kolejnym okrążeniu 
zostałem tylko ja i Tomek, z którym 
jechałem do końca. Dla Francu-
zów był to niewątpliwy pstryczek 
w nos, bo liczyli na zwycięstwo, 
które przypadło dwóm Polakom.

Dwa dni później razem z klu-
bowym kolegą Kacprem Kistow-
skim wystartował w klasyku. 
– Wyścig liczący 110 km rozgry-
wany na 22 okrążenia był bar-
dzo emocjonujący. Po wielu sko-
kach, odjazdach z peletonu, na 10 
okrążeń przed metą utworzyła się 
czteroosobowa grupa: ja, Kacper 
i dwóch Francuzów, która współ-
pracowała do końca. Zamierzali-
śmy przekroczyć linię mety jako 
pierwsi. Na dwa okrążenia przed 
końcem zaatakowałem, ale jeden 
z Francuzów utrzymał mi koło i 
kontratakował. Dołączył do nie-
go Kacper i ostatecznie po wielu 
nieudanych atakach zajął drugie 
miejsce, a ja walkę o trzecie miej-
sce przegrałem o 20 cm, niestety 
zabrakło mi sił. Nie można mieć 
wszystkiego. I tak było dobrze – 
podsumowuje Wojciech Sykała. 

~ Ania Lis
fot. Andrzej Piątek

Julita Jagodziń-
ska (pierwsza z 
prawej)



40       / sąsiadka~czytaj / sierpień 2014

 sport

Pierwszy mecz GKS Tarno-
via Tarnowo Podgórne ro-
zegra 9 sierpnia o godzinie 

17.00 z Victorią Września, która 
podobnie jak nasz zespół jest be-
niaminkiem na tym szczeblu roz-
grywek. Victoria awansowała do 
III ligi z IV ligi wielkopolskiej 
(grupa południowa). 

W kolejnym meczu dojdzie do 
ekscytującego meczu z Wartą Po-
znań, która w ostatniej chwili po 
otrzymaniu licencji uzyskała pra-
wo do gry w III lidze. Zapraszamy 
kibiców!

Dla przybliżenia kibicom jak 
będzie wyglądała rywalizacja 

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne debiutuje w III lidze! 
23. sierpnia pierwsze spotkanie - pojedynek z WARTĄ Poznań

w III ludzie kujawsko-pomor-
sko-wielkopolskiej prezentujemy 
skład grupy, w której przyjdzie 
rywalizować zawodnikom GKS 
Tarnovii.

1. Jarota Jarocin
2. Centra Ostrów Wielkopolski
3. Sparta Brodnica
4. Lech II Poznań
5. Wda Świecie
6. Unia Swarzędz
7. Unia Solec Kujawski
8.Tarnovia Tarnowo Podgórne
9. Pogoń Mogilno
10. Warta Poznań
11.  Ostrovia Ostrów Wielkopol-

ski
12. Nielba Wągrowiec

13. Chełmianka Chełmno
14. Start Warlubie
15. Sokół Kleczew
16. Polonia Środa Wielkopolska
17. Włocłavia Włocławek
18. Victoria Września

II drużyna seniorów GKS Tarno-
vii zainauguruje swoje rozgrywki 
w grupie II  A klasy już 23 sierpnia 
o godzinie 16.00 meczem w Kwil-
czu z miejscowym GKS Rzemieśl-
nik Kwilcz. Kolejnym rywalem 
będzie drużyna Rokity Rokietnica, 
a mecz rozegrany zostanie w nie-
dzielę 31 sierpnia o godz. 17.00 
w Tarnowie Podgórnym. Zespo-
ły juniorów rozpoczną rozgrywki 
na początku września. Pełen ter-
minarz rozgrywek wszystkich ze-
społów Tarnovii zaprezentujemy 
w kolejnym numerze.

Serdecznie zapraszamy ki-
biców, emocji na pewno nie za-
braknie!

~ Zbigniew Trawka, Prezes  
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

Terminarz rozgrywek III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej runda jesienna sezonu 2014/2015

1 kolejka: 9 sierpnia (sobota) godzina 17.00
TARNOVIA – VICTORIA WRZEŚNIA

2 kolejka: 16 sierpnia (sobota) godzina 16.00
POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA – TARNOVIA

3 kolejka: 23 sierpnia (sobota) godzina 17.00
TARNOVIA – WARTA POZNAŃ

4 kolejka: 30 – 31 sierpnia
CHEŁMIANKA CHEŁMNO – TARNOVIA

5 kolejka: 6 września (sobota) godzina 16.00
TARNOVIA – POGOŃ MOGILNO

6 kolejka: 10 września
UNIA SWARZĘDZ – TARNOVIA

7 kolejka: 13 września (sobota) godzina 16.00
TARNOVIA – LECH II POZNAŃ

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 r. wywiesił w siedzibie  Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
dzierżawy i najmu w miejscowościach:

CHYBY; TARNOWO PODGÓRNE; SADY

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami– pok. 
nr 12 tel. 61 89-59-289.

Karol Brodowski

Zbigniew  
Trawka
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W tym roku z naszego 
zespołu „Zabiegani 
Lusówko”: Agniesz-

ka, Mariusz x 2 i Hubert, szczę-
śliwie wylosowali miejsce w Bie-
gu Rzeźnika. Jest to trasa górska 
o długości 78 km i należy ona do 
najpiękniejszych i najbardziej po-
żądanych do ukończenia w Pol-
sce. Z dodatkowych atrakcji, jest 
tam też spora szansa na solidnie 
ubabranie się w bieszczadzkim 
błocie, co również pozwala na 
sentymentalny powrót do czasów 
dziecięcych.

Jola, Paweł i ja przypadkiem 
zapisaliśmy się na bieg Sudecka 
100. To już jego 26 edycja, co czy-
ni go jednym z najstarszych pol-
skich górskich ultramaratonów. 
Wyścig zaczyna się w nocy i trwa 
do godzin popołudniowych. 6 go-
dzin biegu pokonuje się w ciem-
ności, polegając tylko na własnym 
oświetleniu. Dobra czołówka była 
niezbędna. Paweł startowo wy-
brał maraton, a nasza dwójka ata-
kowała dystans główny.

 „Rzeźnicy” ruszyli w Biesz-
czadach 20 czerwca o 3.30 rano 
i pokonali całą trasę odpowied-
nio po 12 i 16 godzinach zmagań. 
My natomiast wystartowaliśmy 
w środkowych Sudetach tego sa-
mego dnia o 22.00, niosąc dalej 
nasze klubowe barwy i lądując we 
dwójkę na 100 km mecie po 14 
godzinach. Przy okazji Jola zdo-

 20.06. 3 rano. Grupa „Rzeźnicka” tuż przed startem

21.06. 9 rano.78 km. Jola i Marek na trasie Sudeckiej

Bieg Rzeźnika i Sudecka 100

była 1 miejsce w swojej kategorii 
wiekowej na dystansie głównym, 
a Paweł na dystansie „sprinter-
skim” tej imprezy – 42 km. Tym 
samym nasz zespół z dużym po-
wodzeniem harcował po górach 
tego samego dnia prawie jak Pol-

ska szeroka. Łącznie pokonaliśmy 
560 km podczas 88 godzin biegu. 

Wybrane wspomnienia z tej 
przygody w anonimowej relacji 
uczestników: z tak bliska to jesz-
cze dzikiego łosia na wolności nie 
widziałem. Agnieszka jest super 
biegaczka. błoto gdzieś zniknęło 
tym razem – szkoda. 4 rano, ciche 
odgłosy budzącego się do życia 
lasu, ptaszki ćwir, ćwir, kontem-
placja chwili,....nagle z letargu 
wybudza mnie pracowity skuba-
niec dzięcioł. Ale dostałem ciary 
tak się zawziąłem, że tym razem 
pokonałem tę trasę nocą pośród 
górskich kniei, oświetlone świa-
tłem czołówek, kosmicznie ilu-
minujące odzienie zabezpiecza-
jących imprezę strażaków, była 
moc i chęci, niestety kontuzja 
kostki pokrzyżowała realny plan 
złamania 11 h na Rzeźniku. Nie-
spodzianka jaką zgotowali nam 
witający nas na 95 km koledzy: 
Geniu i Maciej (wcześniej nocą 
ukończyli maraton), a potem ich 
eskorta biegowa z lasu na linię 
mety. 

~ Marek Pietrowicz
PS. Toczy się obecnie konkurs na 

Dziennikarza Biegowego Roku. 
Kto żyw powinien oddać swój 

głos w tej szlachetnej klasyfikacji. 
Najlepiej na mnie. Głosowanie 
przez stronę - http://www.festi-

walbiegowy.pl/vot4.  lub sms pod 
numer 70120 (koszt netto 50 gro-
szy). W treści wpisz MEDIA.027 

– wtedy mnie wesprzesz.

Tarnowo Podgórne, 4 sierpnia 2014 r.     WZP.6721.3.2014
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum Tarno-
wa Podgórnego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w centrum Tarnowa Podgór-
nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
18.08.2014 r. do dnia 15.09.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach 
pracy urzędu, pokój 13.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami, odbędzie się 21.08.2014 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym  o godz.14:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
01.10.2014 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne.
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z archiwum
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia 

w przeszłość. Poniżej przed-
stawiamy kilka artykułów, 
które znalazły się na łamach 
„Sąsiadki ~ Czytaj” 10 i 20 
lat temu.    

~ Redakcja 
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 ... i na koniec

Nie tak wiele trzeba, aby zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka
My, rodzice dzieci ze wsi Kokoszczyn uczestniczących w koloni do Kudowy Zdrój, chcielibyśmy serdecznie 
podziękować Dyrekcji i pracownikom GOK SEZAM za zorganizowanie super warsztatów. Z przemiły czas 
spędzony na wyjeździe. Za fantastyczne podejście do dzieci. Za ciekawe, interesujące i rozwijające zajęcia. 
Za miły czas leniuchowania. Za integracyjne imprezy. Za nastrojowe ognisko. Za przepyszne jedzonko. Za 
serce i wyrozumiałość. Za… wszystko!
Te podziękowania należą się całej kadrze. Mamy nadzieję, że kolejne wyjazdy będą równie udane, a spotka-
nia w ramach projektu „Teatr w każdej wiosce” pozwolą na dalsze rozwijanie dziecięcych talentów.
 Rodzice dzieci z Kokoszczyna

Bardzo dziękujemy za pomoc okazaną p. Annie Rydlińskiej w odbudowie spalonego domku na działkach 
w Sierosławiu. W ramach podziękowania w dniu 6 września o 18.00 na działkach zostanie odprawiona msza 
św. w intencji dobroczyńców i ludzi dobrego serca. Serdecznie zapraszamy. 
 Koordynator Łucja Bartkowiak

Podziękowania

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo

   Jan Grzegorczyk

Naszej koleżance

Ewie Kubiak
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci 

Brata
składają Wójt Gminy  

Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka  
i Pracownicy Urzędu Gminy

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość jest nieśmiertelna
   Emily Dickinson

Naszym Przyjaciołom  
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia w tych trudnych 
chwilach z powodu śmierci 

Mamy i Babci

Heleny Sobkowiak
składają

członkowie Zespołu  
Pieśni i Tańca „Lusowiacy”

Naszej koleżance

TATIANIE TATARSKIEJ
wyrazy głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci  

Ukochanej Siostry 

składają 
Dyrekcja oraz koleżanki  
i koledzy z Gimnazjum  
w Tarnowie Podgórnym

Panu Wójtowi  
oraz Koleżankom i Kolegom z Urzędu Gminy 

serdecznie dziękuję za wsparcie  
w trudnych chwilach  

po śmierci mojego brata.

Ewa Kubiak

  Trwać w pamięci to żyć w sercach ludzi 

Składamy serdeczne podziękowania Rodzinie, 
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, którzy 
w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca 

i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej

śp. Danki Pawłowskiej

Mąż z dziećmi

Zdzisławowi Kubiszewskiemu,  
Ani Labudzie i rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Hani 
składa w imieniu mieszkańców  

Elżbieta Szymkowiak, sołtys Wysogotowa

Nie traciliśmy nadziei
Wszak ona umiera ostatnia
W czwartek śmierć nam Ją zabrała
Jak żyć bez ...nadziei

Z głębokim smutkiem i oczami pełnymi łez
żegnamy Naszą Przyjaciółkę

Ś. P 

ANNĘ MORZY z d. Tatarską
Łączymy się w bólu po stracie Hani z mężem Tadeuszem, 

synem Mikołajem, ojcem Edmundem,  siostrą Tatianą,  
z całą Rodziną i ze wszystkimi, którzy Ją kochali  

Maja i Andrzej, Grażyna i Krzysztof,  
Lilka, Ewa i Krzysztof, Bogusia i Janusz
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Język francuski
profesjonalnie - nauka, 

tłumaczenia. 
Tel. 601 71 19 43

Nauka języka angielskiego 
Przygotowanie do egzaminów. 
Materiały i dojazd GRATIS. 

698 873 335

KTO ZBUDUJE
BUDYNEK ?

793 792 317
II kondygnacje

DAM PRACĘ
• Przyjmę pracowników do produkcji 
preparatów ziołowych w Tarnowie Pod-
górnym. tel. 600 431 003
• Opiekunkę do kobiety leżącej zatrud-
nię, Chyby - 730 701 410
• Agencja Ochrony Juwentus zatrud-
ni: Kobiety oraz mężczyzn na obiekt w 
miejscowości Sady k.Poznania. System 
zmianowy 12/24. Stawka 7-7,5 zł net-
to Wymagamy: niekaralności Kontakt: 
605 998 124
• Krawcowe zatrudnię. Praca stała. 
Przeźmierowo 61 8142-745
• Zatrudnimy pracowników produkcji 
do działu prac ręcznych. Mile widziane 
osoby z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Praca jednozmianowa, lekka, 
w Sadach. Tel. 664 984 083, e-mail: 
p.sadzki@hammer-poznan.pl
• Poszukuję opiekunki do 3 miesięcz-
nego dziecka, praca na miejcu w  Chy-
bach, Zielone osiedle I tel 609824530”
• Zatrudnimy osobę do pomocy w 
kuchni i prac porządkowych. Wymaga-
ne prawo jazdy B. CV prosimy przesyłać 

na adres: Przedszkole „Chatka Kubusia 
Puchatka” ul. 25 Styczna 4 Tarnowo 
Podgórne, tel. 500262850.
• Młodego pracownika do przygotowa-
nia produkcji w introligatorni  w  Prze-
źmierowie przyjmę  501-346-186
• Zatrudnimy pracowników do ochrony 
obiektów  w Tarnowie Podgórnym.  Pre-
ferowane osoby z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Zgłoszenia  prosimy 
przesyłać na adres: brzeg@gwarant.pl
• Pilnie poszukujemy od września tro-
skliwą i uczciwą osobę z doświadcze-
niem w opiece nad dziećmi + ewen-
tualnie drobna pomoc w pracach 
domowych, koniecznie z prawem jazdy. 
Praca od pon-pt w godzinach 12.30-
17.00. Kontakt 509-572-500. Praca w 
Chybach. Przyjmę do pracy z prawem 
jazdy i umiejętnościami remontowo-
-budowlanymi - 504 453 567
• Fryzjera, fryzjerkę zatrudnię w Prze-
źmierowie - 607 448 642
• Szkoła językowa zatrudni lektorów j. 
angielskiego i hiszpańskiego 605 542 
903

SZUKAM PRACY
• Szukam pracy jako opiekunka do 
dziecka. Pełen etat lub dorywczo w Lu-
sówku lub okolicy. tel. 882-182-549
• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w 
domu (referencje), zaopiekuję sie star-
szą osobą lub posprzątam dom. tel. 
608-084-173
• Umyję okna, posprzątam - 508 340 765
• Szukam pracy - brukarz lub w ogrod-
nictwie - 10 zł/godz. 725 224 764
• Uczciwa posprząta dom, mieszkanie, 
umyje okna - 782 502 611
• Mężczyzna z II grupą inwalidzką szuka 
pracy - 517 586 287

Zaprasza na:
-  kursy grupowe i indywi-

dualne
- angielski
- niemiecki
- francuski
- hiszpański
- rosyjski
- Polish for foreigners
-  przygotowanie do matury

Tarnowo Podgórne
      tel: 61 8146 761 
 696 397 030

www.lingwest.com

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

USŁUGI
BRUKARSKIE

604 403 593
USŁUGI REMONTOWO

- BUDOWLANE

NAWIERCHNIE, PODJAZDY,
CHODNIKI, PARKINGI,

RENOWACJA

FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA

DIETETYKA
FITNESS

mgr Agnieszka Kaźmierska
specjalista �zjoterapii,
odnowy biologicznej,
dietetyk, kosmetolog

ul. Sianowska 104, Poznań-Smochowice
tel. 61 848 96 82, 513 097 779

e-mail: biuro@anies.com.pl

Gabinet Psiej Urody

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

ZAPISYTELEFONICZNE

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

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

UWAGA!
NOWY
SALON!
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Dystrybutor części samochodowych SAROS 
poszukuje pracownika na stanowisko:

Pracownik Działu Sprzedaży
Miejsce pracy: Przeźmierowo k. Poznania 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz 
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres info@saros.com.pl 
62-081 Przeźmierowo, ul. Krańcowa 6c, tel. 61 65 24 107, 108,  www.saros.com.pl

Wymagania:
•	 doświadczenie w branży  

motoryzacyjnej 
•	 znajomość budowy pojazdów
•	 biegła obsługa komputera  

i programów sprzedażowych
•	 umiejętność pracy w zespole
•	 prawo jazdy kat. „B”
•	 własny samochód

Saros sp. j., 62-081 Przeźmierowo, ul. Krańcowa 6c,  tel. 61 65 24 107, 108 
Oddział: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 109, tel. 61 86 85 065, 61 86 85 081

www.saros.pl

DYSTRYBUTOR CZĘŚCI 
SAMOCHODOWYCH

•	 części samochodowe
•	 urządzenia warsztatowe
•	 szkolenia techniczne
•	 wypożyczalnia narzędzi warsztatowych

NALEŻYMY 
DO SIECI 

Zamów części... 
i wyluzuj!

tel. (16:00 - 21:00) 733 400 313

Potrzebne osoby
do zbioru śliwek

Okolice Tarnowa Podgórnego
Zbiór - ostatni tydzień sierpnia i wrzesień

przedsiębiorstwo poligraficzne 
w Tarnowie Podgórnym zatrudni.

Wymagania: wykształcenie 
min. zawodowe kierunkowe, 

dobrze widziana praktyka 
na maszynach drukujących

Zgłoszenia na mail:
alicja.kasprzak@prograf-flexo.pl

Operatora Maszyny
do cięcia wstęgi

oraz
Drukarza

Fleksograficznego
lub

Pomocnika Drukarza
Fleksograficznego

ZATRUDNI:

• Osoby do pracy
  przy produkcji
• Pomocnika
  magazyniera

Wymagane orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. 

Oferujemy dobre warunki pracy
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Oferty prosimy składać
pod adresem:

POL-MAK sp.j.
Zakład Pracy Chronionej
ul. Stefana Batorego 93

62-080 BATOROWO
tel. 516 151 668  

praca@pol-mak.com.pl
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MALOWANIE
 tapetowanie
 szpachlowanie
 panele
 drobne remonty

604 345 047
po 2000

61 843 02 28 z ty
m

 k
uponem

10%

ra
batu

KIEROWNIK BUDOWY
BUDOWA DOMÓW

502 033 601

rok zał. 2005

w Przeźmierowie
ZAPRASZA NA:

ANGIELSKI             NIEMIECKI           HISZPAŃSKI           WŁOSKI
   • kursy stacjonarne dla każdej grupy wiekowej,
   • konwersacje ONE to ONE,
   • kursy i audyty dla fi rm,
   • kursy z dojazdem do domu,
   •  program autorski "CKJOwa szkoła"

-  pozalekcyjne zajęcia na terenie 
szkół podstawowych oraz zajęcia 
w przedszkolach,

   • angielski z native speakerem,
   • egzaminy TOEiC.

INFO I ZAPISY: 691 735 035, E- MAIL: ckjo@op.pl, Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 125

w trakcie zajęć wykorzystujemy
tablice interaktywne

renomowanej fi rmy SMART

www.ckjo.pl

OŚRODEK AKREDYTOWANY Educational Testing Service

ATRAKCYJNE  CENY !!!

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

US¸UGI TRANSPORTOWE
NISKIE CENY

600 042 721

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

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

M¸OT WYBURZENIOWY

CAT - koparko-∏adowarka

US¸UGI BRUKARSKIE
I REMONTOWO - BUDOWLANE

KOMPLEKSOWO
501-617-969

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132

USŁUGI

TANIO I FACHOWO

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

600 45 37 27
Kobylniki, ul. Szkolna 8B

OKRĘGOWA
STACJA

KONTROLI
POJAZDÓW
przeglądy

rejestracyjne
wszystkich
pojazdów

SERWIS
TACHOGRAFÓW

CYFROWYCH62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530
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TANIO i SOLIDNIE

USŁUGI
BRUKARSKIE
KOMPLEKSOWO

tel. 514 676 041

Drzewa
i krzewy ozdobne
Artykuły ogrodnicze

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 61 814 69 79

W¢GIEL
GWARANCJA JAKOÂCI I NAJNI˚SZE CENY!!

TYLKO U NAS SUCHY W¢GIEL

788 080 953

MIAŁ Z GROSZKIEM 580 zł/tona
MIAŁ  550 zł/tona
ORZECH I 720 zł/tona
EKO GROSZEK (luz) 710 zł/tona
KOSTKA 770 zł/tona

Zakrzewo, ul. Gajowa 38, koło kościoła

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

PR
OM

OC
JA

!

COSMETICS

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19
Zakupy powyżej 100 zł - dowóz pod wskazany adres GRATIS

Szczegóły pod nr tel. 797-553-531
W dniu otwarcia mnóstwo atrakcji dla dzieci!

sklepu z artykułami zagranicznymi
25 sierpnia!WIELKIE OTWARCIE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Tarnowa Podgórnego
i okolic ul. Rokietnicka 3/2, Tarnowo Podgórne 

(na przeciw budynku nowej poczty)NOWOŚĆ

NIEMIECKI, ANGIELSKI
Szkoła Języków Obcych 

„MEMO”
zaprasza na kursy 

i zajęcia indywidualne
Zapisy: 600 44 93 46
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KLINKIER
KOSTKA BRUKOWA I GRANITOWA

budynki • ogrodzenia

układanie

608 270 421
posiadam referencje

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo
www.ptbud.pl

508 33 22 20

od

69 z∏z materia∏em

KAMIENIARSTWO TRAWOL
PRODUCENT NAGROBKÓW
300 GOTOWYCH WZORÓW NA PLACU

www.trawol.pl
ŁĘCZYCA K/LUBONIA, UL. CMENTARNA 2, TEL. 515 272 534 , www.trawol.pl
SWARZĘDZ, UL. SADOWA 24/26, TEL. 517 845 811

NAGROBKI

JUŻ OD 1599 ZŁ

Okna i drzwi z PCV
PRODUKCJA, MONTA˚, ATESTY

OBRÓBKA WYKO¡CZENIA OÂCIE˚Y

RATY
Firma WIST

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

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

BR
E 

O
KN

A 
- D

O
BR

A 
CE

NA

promocja kolorów

Rok za∏o˝enia 1992

SPRZĄTANIE
DOMÓW!

CHCESZ ODOPOCZĄĆ I MIEĆ WIĘCEJ
CZASU DLA SIEBIE I RODZINY?

Baranowo, Przeźmierowo, Chyby, Wysogotowo

ZADZWOŃ
AGNIESZKA 515 616 258

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832
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606 782 143
www.vertidecor.pl

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

KOPARKO-¸ADOWARKA
MINIKOPARKA
WYKOPY

605 689 884

US¸UGI

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

AUTO-NAPRAWA
Tomasz Janas

mechanika • elektryka
diagnostyka • klimatyzacja • auto zastępcze
Ogrodowa 9, Sady 502-749-435

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
   TOMEK

Baranowo
ul. Poznańska 22b
tel. 691-751-018
www.zptomek.ngb.pl

Bramy
Ogrodzenia
Balustrady10 lat 

doświadczenia

Spawanie aluminium stali nierdzewnej
Toczenie, frezowanie, cięcie blachy

Ponad to wykonujemy wiele innych nietypowych
                          zleceń dla firm i osób prywatnych

Współpracowaliśmy z: Auchan,
 Herlitz,  Apart, VOX, El-Cab

”SNELA”

507 607 888
WWW.SNELA.COM.PL

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

SPRZEDAMY SZYBKO
I SKUTECZNIE

TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

Zaufaj profesjonalistom!

SUPER OFERTY!:
Kaźmierz:
• Dom 180 m2 – 489 000 zł
• 3 Pok. (55 m2) – 181 000 zł
• Lokal użytkowy (55 m2)
   – 155 000 zł netto

Telewizja Przemysłowa
- zdalny podgląd na Smartfonie

Instalacje Elektryczne
Domofony - Wideodomofony

Systemy Alarmowe

tel. 509 434 503
www.smartsignal.plOferta 

1/2 bliźniaka 82 m2 z działką 239 m2

tylko 271 400 zł 

bliźniak 109 m2 na działce 443 m2

tylko 395 000 zł 

szeregowiec 140 m2 na działce 261 m2

tylko 395 000 zł 

wolnostojący 118 m2 na działce 800 m2

tylko 460 000 zł 

Osiedle domów jednorodzinnych Rozalin
w Lusówku oferuje: nowoczesną architekturę,

staranne wykonanie budynków, komfort
korzystania od pierwszych dni z pełnej

infrastruktury osiedla: luźnej zabudowy,
dróg wykonanych z kostki brukowej,

sieci gazowej, sanitarnej, wodociągowej,
deszczowej, pełnego oświetlenia ulicznego.

Biuro Sprzedaży: Novum Plus Sp z o.o.
ul. Storczyka 31B, 62-080 Lusówko 

tel. 516 066 984, www.osiedle-rozalin.pl

Promocje nie łączą się.

gmina Tarnowo Podgórne

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

Usługi transportowe, przepro-
wadzki, tanio-sprawnie-solid-
nie, pomoc kierowcy gratis!!!

tel. 502 040 830
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SK¸AD OPA¸U
SKUP Z¸OMU

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

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

TOREBKI
OBUWIE
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)

Czynne
930 - 1800

sob. 930 - 1400

Zawsze

dobre

CENY!!Zawsze

dobre

CENY!!

Zapraszamy!

Przeźmierowo

MATKEX.PL
60-256 Poznań

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

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

czynne w godz. 11.00 - 17.00

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie)

Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe

Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa

Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, 
polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)

Naprawy protez

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
tel. 518 268 039 (po 16 00)

PRACOWNIA PROTETYCZNA

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

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

KORZYSTNA WYPRZEDA˚
PRODUKCJA I UKŁADANIE

KOSTKI BRUKOWE
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www.klinikastop.pl

519 400 006
Klinika Stóp

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

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

AUTO COMPOL S.A.
ul. K.Wielkiego 1 , 61-863 Poznań, 
tel.: 61 - 858 11 63/84 
ul. Dąbrowskiego 449-451 , 61-451 Poznań,  
tel.: 61 - 625 29 46/48  
www.autocompol.pl
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BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

Również w j. angielskim • Rozliczenie roczne PIT
Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych

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

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

WELTENWELTEN

US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
  i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

US¸UGI WIELOBRAN˚OWE EL-SPEC

504 136 906 797 250 019

- AWARIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- POMIARY ELEKTRYCZNE
- SYSTEMY ALARMOWE
- SYSTEMY MONITORINGU
- SIECI KOMPUTEROWE

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

e-mail: elspec35@interia.pl

czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy
czyszczenie odzie˝y
równie˝ skóry i ko˝uchy

PRALNIA
CHEMICZNA NATANATA
pranie r´czników, poÊcieli, magiel

61 670 39 37, 608 70 19 51

POZNA¡ - ¸AWICA
ul. Brzechwy/przy NETTO

(w pobli˝u lotniska)

GALERIA MALWOWA
ul. Malwowa 162, Skórzewo
61 670 32 24, 881 92 33 22

C.H. PIOTR I PAWEŁ
ul. Marcelińska 23

61 670 36 04, 606 55 24 41

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032

kom. 602 659 208

CIEPŁE OKNA

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.: 9.00-17.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!
NAPRAWA, 

 

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

Profil 6-komorowy 
w cenie 3-komorowego!

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

OD 139 zł netto/m 2

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

MALARNIA
PROSZKOWA

PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

693 485 558
Obornicka 1B, Bytkowo

• Reportaże
• Kursy fotografii

605 188 010
kxrx@wp.pl

FOTOGRAFIA ŚLUBNA Radca Prawny
 

tel. 604-457-461

BARANOWO
Lokal wolnostojący

+ parking
56 m2 DO WYNAJĘCIA

602 696 065
61 8142 567

JĘZYK ANGIELSKI
Doświadczony nauczyciel,
egzaminator gimnazjalny  

i maturalny.
przygotowanie do egzaminu 

gimnazjalnego i maturalnego, 
nauka dzieci i dorosłych, lek-

cje w zakładzie pracy.
tel: 691 14 14 09
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FIRM-BIUR-DOMÓW-MIESZKAŃ
SPRZEDAŻ PROFESJONALNEGO 

SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA

SPRZĄTANIE

F-VAT  TEL. 608 635 758

NOWAMEB
MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

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

SKANMA

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

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

V-EKO
Skup złomu stalowego, metali kolorowych, makulatury, folii

oraz szkła spożywczego
Zapraszamy do współpracy �rmy, instytucje oraz klientów indywidualnych

Wysokie ceny skupu!!!
Rozbiórki konstrukcji stalowych

KORA SOSNOWA
Luz 120 zł / 1 metr przestrzenny

Worki 80 l – 7,50 zł
DREWNO KOMINKOWE

ul. Poznańska 153
Tarnowo Podgórne
www.v-eko.pl

Godz. Otwarcia:
Pon. - Pt. 8-16
Sob. 9-14

v-eko.skup@wp.pl
tel. 507 407 551

OPTYKA&

Wyostrzamy Widzenie
Badanie - dobór różnych pomocy wzrokowych

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 97/1
Tel. 61 814 64 76 www.optyka-piasecki.pl

sierpień-wrzesień 2014 sezonowa wyprzedaż opraw okularowych
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Projekt gratis
przy naszym

wykonawstwie

Projekt gratis
przy naszym

• zak∏adanie i piel´gnacja terenów zielonych,
• systemy nawadniajàce,
• prace brukarskie

OGRODY:

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

TAD-MAR

PODRĘCZNIKI SZKOLNE DLA CAŁEJ GMINY
TARNOWO PODGÓRNE ORAZ KSIĄŻKI DLA SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH NA ZAMÓWIENIE

PRZYJDŹ Z GAZETKĄ A OTRZYMASZ 5% RABATU!
Polecamy także artykuły szkolne oraz okładki na każdą książkę

ZAPRASZAMY!
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 111, tel. 61 814 17 87, 515 100 890

pn-pt 10.00 - 18.00, sobota 10.00 - 13.00

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

ZAMÓW
CATERING

NA IMPREZĘ

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

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

(Osiedle Zielony Gród)

JĘZYK NIEMIECKI
nauka, korepetycje dla dzieci i młodzieży

tel. 664-755-281
dzwonić proszę po godz. 20.00

GEODETA
Piotr Jandy

tel. 607-644-710

ROWERY
naprawa piast wielobiegowych

renowacja

telefon 882- 353 -558

KLIMATYZACJA
montaż, serwis

wentylacja
tel.  602 22 58 46

602 517 084
www.jbklima.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

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

rzepaku i zbóż ozimych

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

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY
BUDOWLANE

W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY

MIA¸
ECO GROSZEK

PALIWO

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

SZUKAM
MIESZKANIA - DOMU

DO WYNAJĘCIA
666 476 662

Oddam 
ziemię

516 066 984

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

61 8146 979
Lusowo, Nowa 45

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

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

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

ul. Spokojna 9, 62-081 Baranowo
tel. 601 219 164, 605 822 818, fax. 61 814 10 09

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

UNILINGUA
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

ANGIELSKI
HISZPAŃSKI • NIEMIECKI

WŁOSKI • FRANCUSKI

Przeźmierowo, ul. Leśna 7
tel. 506 929 653
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REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

FINANCE TEAM

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228    

TEL./FAX  61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY: 
DOMY- PRZEŹMIEROWO 590 TYS.,

ROZALIN-SZEREGOWIEC
DZIAŁKI BUDOWLANE-KOBYLNIKI,

GÓRA, CHYBY, ROZALIN, TARNOWO,
RUMIANEK, CERADZ, PRZEŹMIEROWO,
WYSOGOTOWO 14 DZIAŁEK 500-2522 M2

GRUNT ROLNY 2,15 HA JANKOWICE, 

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

061 814 27 12 

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

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

adiunkt ze szpitala
przy ul. Polnej w Poznaniu

SPECJALISTA GINEKOLOG-POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

przyjmuje w każdą środę, od godz. 14-stej,
w NZOZ  „MED LUX” ul. Rynkowa 63

tel. rej. 61-816-39-10
oraz w każdy pon. i czw., od godz. 15-stej

w NZOZ przy ul. Rubież 14B/45, w Poznaniu
tel. rej. 600-11-66-76 

dr Karolina
Chmaj-Wierzchowska

ULGA DLA STÓP
• odciski
• modzele
• stopa cukrzycowa
• wkładki do butów
• wrastające paznokcie

ul. Grabowa 30, Lusówko,
tel. 780 084 080

www.podologiahelp.pl

Badanie komputerowe stóp

lek. med. Janusz Talikowski    

lek. med. Agnieszka Rybarczyk tel. 696 488 725

Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Ginekologiczno - Położniczy i USG

adres gabinetu:    62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8  
Wizyty prosimy umawiać telefonicznie

specjalista ginekolog - położnik 
tel. 602 465 143

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

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

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

PIANINO
nauka
gry
500 182 536

AEROBIC
Szkoła Przeêmierowo

poniedzia∏ek, Êroda - godz. 20.00
Pierwsze zajęcia 1.09

tel. 606 298 098

Gabinet Pediatryczny
Dąbrowa

tel. 728 466 582

JĘZYK ANGIELSKI
NAUKA, KOREPETYCJE
(przygotowanie do sprawdzianu klas VI)

tel. 665-239-982

Sprzedam połowę  
bliźniaka (157 m2).  

Działka 600 m2 Ceradz Dolny
Stan surowy zamknięty z mediami
604 460 308, 61 8146 650



partnerski
punkt

zaoferuj  zni¿ki
zostañ partnerem

szczegó³y: 

po 20 czerwca 2014
www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca

karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl

www.tarnowo-podgorne.pl/karta-mieszkanca
karta-mieszkanca@tarnowo-podgorne.pl


