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Tarnowskie Termy
Mury pną się do góry
– str. 5

Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~ Góra ~ Jankowice
Kokoszczyn ~ Lusowo ~ Lusówko ~ Przeźmierowo ~ Rumianek ~ Sady
Sierosław ~ Swadzim ~ Tarnowo Podgórne ~ Wysogotowo

na wstępie
Szanowni Państwo!

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

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

Przychodnia Lekarska
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Spółka Pielęgniarska Tarnowo Podgórne

666 029 964
61 652 41 17
61 848 28 62
61 814 63 80

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

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

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

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

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
tel. 61 814 62 21, fax 61 814 61 18
e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.00-15.15
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:
w pon. 15.00-17.00, w czw. 10.00-12.00
W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY
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Początek roku to chwila podsumowań i czas podejmowania
nowych wyzwań. Najważniejsze ubiegłoroczne sukcesy oraz
perspektywy dalszego rozwoju Gminy przedstawił Wójt Tadeusz
Czajka na Spotkaniu Noworocznym. Wtedy poznaliśmy również
laureatów nagrody Wójta – Tarnowskie Lwy. Relację z tego
wydarzenia przedstawiamy na łamach gazety.
Temperatura za oknami iście wiosenna. Warto pomyśleć
o aktywnym wypoczynku, do czego na stronach sportowych
zachęcają zwolennicy biegania. Od 18 lutego będą przyjmowane
zapisy do Biegu Lwa. Proszę nie zwlekać, bo to impreza, o której
już głośno daleko poza granicami Wielkopolski!

~Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna

Urząd Skarbowy
przyjedzie do Gminy

P

racownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce będą
pełnić dyżury na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne:
• 28 lutego (piątek) w godz.
9.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie,
ul. Kościelna 34
• 2 4 marca (poniedziałek) w godz. 13.00 – 17.30

w Urzędzie Gminy Tarnowo
Podgórne ul. Poznańska 115
(sala 100, I piętro)
Punkt obsługi podatników będzie działać w ramach akcji rozliczania zeznań podatkowych za
2013 rok.
~ARz

Główny Księgowy

S

półka Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym poszukuje
Głównego Księgowego.
Zatrudnienie w początkowym okresie w niepełnym wymiarze
godzin, na pełen etat pod koniec 2014 roku. Szczegóły na stronie internetowej www.tarnowskie-termy.pl w zakładce Konkursy i przetargi / Kariera.
~ ARz

Urząd pracuje inaczej!

P

rzypominamy, że od 1 stycznia Urząd Gminy pracuje w następujących godzinach:

- poniedziałek: 		
- wtorek – czwartek:
- piątek: 		

8.30 - 18.00,
7.30 - 15.30,
7.30 - 14.00.

Zmieniły się także godziny pracy kasy ING Banku Śląskiego, znajdującej się w budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej 115:
- poniedziałek: 		
11.00 - 16.00,
- wtorek – czwartek:
11.00 - 15.00,
- piątek: 		
11.00 - 14.00.
~ ARz

pytania do wójta
Czy będzie przedszkole w Sadach? Kiedy zostanie
wybudowany brakujący fragment drogi rowerowej
na ul. Rynkowej w Przeźmierowie? – odpowiada Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
Jaki jest ostateczny plan budowy przedszkola
w Sadach? Z tego co ja wiem, planowany rok
oddania to 2016, potem słyszałem, że budowa
zostanie przyspieszona (na 2015 r.). Ostatnio od
społeczności lokalnej dowiedziałem, się że jednak
została odłożona w czasie. Proszę bardzo o podanie
faktycznego stanu tej bardzo ważnej dla mnie
(i nie tylko) inwestycji.

Jak można zauważyć przez prawie całą ulicę
Rynkową w Przeźmierowie prowadzi piękna ścieżka
rowerowa. „Prawie”, ponieważ kończy się na
wysokości ulicy Sosnowej. Do wybudowanego ronda
z ul. Bukowską brakuje dosłownie 200 m.
Nie ma chodnika ani ścieżki rowerowej, a pokonanie
tego odcinka po opadach graniczy z cudem.
Czy jest szansa na połączenie ścieżki rowerowej
z ul. Rynkowej do Bukowskiej?

J

uż przygotowujemy się do realizacji tego zadania. Rzeczywiście
Plan Rozwoju Lokalnego zakłada budowę przedszkola w Sadach
w 2015 roku, dlatego jeszcze w tym roku chcemy być gotowi do jej
rozpoczęcia. Wkrótce zostanie zlecone wykonanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej wraz z zagospodarowaniem terenu.
W przypadku tej inwestycji rozważany jest udział kapitału prywatnego. Taki model budowy przedszkoli jest coraz powszechniejszy w podpoznańskich gminach, gdzie inwestor staje się operatorem publicznego
przedszkola. W takiej formie prawnej funkcjonuje również placówka
w Przeźmierowie – stary budynek przedszkola przy ul. Leśnej został
wyremontowany przez inwestora prywatnego, obowiązują tam takie
same zasady naboru i opłat jak w pozostałych gminnych przedszkolach
publicznych.
Zakładamy, że przedszkole w Sadach będzie dysponować 100 miejscami dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Plan inwestycyjny
zakłada oddanie obiektu do użytku przed 1 września 2015 r.

N

a wniosek mieszkańców i radnych takie zadanie zostało przyjęte do realizacji. Wkrótce przystąpimy do projektowania wskazanego w pytaniu odcinka ścieżki rowerowej.
Proszę pamiętać, że to zadanie będzie realizowane w pasie drogi powiatowej. Wymaga zatem podjęcia szeregu działań formalnych. Konieczne są zgodne uchwały Rady Powiatu Poznańskiego i Rady Gminy
Tarnowo Podgórne (jedna o przekazaniu zadania, druga o jego przyjęciu).
Dopiero na tej podstawie możemy zlecić wykonanie projektu. Jestem
przekonany, że jeśli sprawnie przebiegną prace projektowe i formalne,
to jest szansa na wybudowanie tego fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej jeszcze w tym roku.

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
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

 Przetarg trwa

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności

4

Sprawdź, co się dzieje
w Twojej miejscowości
Baranowo
 Ogłoszono ponowny przetarg na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej

Chyby
 Przekazano wykonawcy plac budowy

kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej
 Trwa postępowanie w Urzędzie Miasta
Poznania o udzielenie pozwolenia na
budowę molo.

Góra
 Trwa procedura przetargowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Krętej

Jankowice
 Trwa procedura przetargowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej na
oświetlenie na terenie Parku

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

Lusowo
 Trwa budowa remizy i biblioteki
 Trwa procedura przetargowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę (wraz z oświetleniem) ul.
Drozda i ul. Słowika
 Zlecono opracowanie projektu placu zabaw

Lusówko
 Zatwierdzono koncepcję projektu przebudowy świetlicy.

Przeźmierowo
 Trwa budowa Centrum Kultury Prze-

źmierowo
 Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Malinowej, ul. Składowej
i ul. Słonecznej
 Opracowano aktualizację kosztorysów
inwestorskich na rozbudowę szkoły
podstawowej
 Ogłoszono przetarg na budowę parkingów i przebudowę Ośrodka Zdrowia

Rumianek
 Trwa procedura przetargowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej na
oświetlenie drogowe ul. Nowej
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Zapisy dzieci

T

rwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji do przedszkoli, oddz.
przedszkolnych oraz pierwszych klas szkół podstawowych,
zgodnych z nowymi przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7).
Szczegółowe zasady zostaną podane do publicznej wiadomości
nie później niż do końca lutego
2014 roku, na stronach internetowych szkół i przedszkoli.
Rekrutacja do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas
I w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca 2014 roku.
Przedszkola
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dotyczy wszystkich pięciolatków
bez względu na to, czy chodziły
wcześniej do przedszkola, czy
nie. W roku 2013 ten obowiązek dotyczy dzieci z rocznika
2009.

Rekrutacja
do wszystkich
publicznych
przedszkoli
i oddziałów
przedszkolnych
oraz klas
I w szkołach
podstawowych
rozpocznie się
3 marca 2014 roku.
Od roku 2014 zapisy dzieci
do przedszkoli będą prowadzone z wykorzystaniem systemu

komputerowego. Dokumenty do
rekrutacji – „Deklaracja” oraz
„Karta Zgłoszenia Dziecka” –
będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli w zakładce „Nabór” lub do odbioru
w publicznych przedszkolach
(w godzinach otwarcia placówek).
Z momentem rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny
2014/2015, na stronie internetowej każdego przedszkola w zakładce „NABÓR” rodzice będą
mogli poznać ofertę przedszkoli, wypełnić podanie „Kartę
Zgłoszenia Dziecka” o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz
sprawdzić wyniki rekrutacji.
Oddziały przedszkolne
Zapisy dzieci do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Tarnowo
Podgórne z obwodów szkół odbywać się będą w godzinach pracy sekretariatów szkół w terminie od 3 do 31 marca 2014 roku.
Dzieci urodzone w miesiącach od lipca do końca grudnia
w 2008 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są
automatycznie. W celu dokonania zapisu należy przedstawić
akt urodzenia dziecka, dowód
osobisty rodzica oraz PESEL
dziecka.
Dzieci urodzone w miesiącach
od stycznia do końca czerwca
2008 roku, od 1 września 2014
rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Jeżeli dziecko nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole, to rodzic ma
obowiązek w terminie od 3 do 31
marca 2014 roku zapisać dziecko do pierwszej klasy wybranej
szkoły podstawowej.

~GJO

aktualności

Na gospodarkę spoglądajmy z optymizmem

P

erspektywy polskiej gospodarki w 2014 roku
przedstawił Maciej Reluga, główny ekonomista banku BZ
WBK, członek Rady Gospodarczej działającej przy Premierze
RP. Spotkanie, które odbyło się
22 stycznia w Sali GOK Sezam,
zorganizowane zostało przez Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz Gminę Tarnowo
Podgórne.
Maciej Reluga, uznawany za
jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów, podsumował 2013 r. oraz przedstawił swoją wizję rozwoju gospodarczego
w najbliższych miesiącach. Jestem przekonany, że rok 2014
będzie lepszy od poprzedniego –

Maciej Reluga

podkreślał, wskazując na wzrost
eksportu, inwestycji prywatnych
i konsumpcji. Przypomniał, że
w 2015 roku uruchomione zostaną inwestycje publiczne związane
z nowym rozdaniem unijnym.
Uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań, m.in. o przewidywania sytuacji na konkretnych
rynkach, perspektywę i efekty
ekonomiczne ewentualnego wejścia Polski do strefy Euro oraz
o otwarte fundusze emerytalne.
Było to kolejne otwarte spotkanie z polskimi autorytetami
w dziedzinie ekonomii – w 2009
roku gościliśmy prof. Leszka Balcerowicza, a w 2013 r. prof. Witolda Modzelewskiego.
~ ARz

Żurawie odlatują z Term

B

udynek Tarnowskich
Term osiągnął swoją kulminacyjną wysokość.
Ogromne płatwie z drewna klejonego wieńczą ściany i powoli nadają kształt całej budowli pokrywając konstrukcję dachu.
Dzięki sprzyjającym warunkom prace prowadzone są na
kilku frontach: trwa montaż instalacji wewnętrznych, powstają
ściany poszczególnych pomieszczeń. Dobiegają prace w kotłowni – Termy mają już dwa z trzech
kotłów grzewczych, zapewniających ciepło dla całego kompleksu. Oprócz geotermalnych źródeł
ciepłą wodę dostarczą kogenaratory, które stanowią dodatkowe
źródło, produkujące energię elektryczną.
W najbliższym czasie rozpocznie się montaż okien i fasad, co
na pewno korzystnie wpłynie na
ogólny wygląd bryły budynku.
Wraz z zakończeniem tych prac
znikną z placu budowy dwa duże
żurawie. Oznacza to że front robót przesuwa się do wnętrza budynku.
W tej chwili trwa nabór najemców powierzchni (gastronomii,

usług kosmetycznych, masaży,
fryzjera czy fitness), które zostały
zmodyfikowane i stanowią atrakcyjne dopełnienie całości kompleksu.

~ Anita Stellmaszyk - Prezes
Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Sady
 Trwa budowa oświetlenia drogowego

ulic Olchowej i Jałowcowej
 Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
modernizację ul. Poprzecznej i chodnika
w ul. Lipowej.
Sierosław
 Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. Polanka

Swadzim

 Inwestycja zakończona

/

 Inwestycja realizowana

/

 Zakończenie przetargu, wybór wykonawcy

/

 Przetarg trwa

/

 Przygotowywanie dokumentacji

aktualności
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 Trwa procedura przetargowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę układu komunikacyjnego
przy blokach

Tarnowo Podgórne
 Trwa przebudowa ul. Łąkowej
 Trwają prace związane z dokończeniem

drugiego odcinka ul. Szkolnej
 Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ul. 25 Stycznia i ul. Sasankowej

Do TP-KOM w sprawie
gospodarki odpadami

O

d 3 lutego 2014 r. ze
wszystkimi sprawami
związanymi z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi i odbiorem odpadów
komunalnych z nieruchomości
(np.: składanie i wprowadzanie
zmian w deklaracjach, nr konta,
opłaty za odbiór, harmonogramy)
należy kierować się do pracowników Tarnowskiej Gospodarki
Komunalnej TP-KOM:
- Teresy Mysior, tel. 61 8959
427,
- Marty Bulczyńskiej, tel. 61
8959 437.
Informacje są udzielane w siedzibie TP-KOM przy ul. Zachodniej 4 w Tarnowie Podgórnym,

w pok. nr 11 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 - 15.00.
Do Państwa dyspozycji jest
również Marek Ratajczak z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, tel. 61 8959 203,
e-mail: m.ratajaczak@tarnowo-podgorne.pl.
Przypominamy też, że zgodnie
z informacją Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w roku
2014 stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną
zmianie. Wpłaty należy dokonywać tak, jak w roku 2013.
~ ARz

Wysogotowo
 Trwa budowa ul. Wierzbowej (od ul. Bukowskiej do ul. Długiej)

Pozostałe
 Trwają prace remontowe w komunalnych budynkach mieszkalnych Gminy

Sprawdź, co się
dzieje w Twojej
miejscowości
Zawsze aktualne
wiadomości
z Gminy:
www.tarnowo-podgorne.pl
/ sąsiadka~czytaj / luty 2014

Wydział Finansowy informuje

D

o 15 lutego 2014 r. należy złożyć deklaracje podatku od środków transportowych DT-1. W tym dniu mija również termin
płatności podatku od środków transportowych podlegających
opłacie. Zapłata tego podatku następuje bez wezwania na rachunek
Gminy Tarnowo Podgórne. Przypominamy, iż każdy właściciel pojazdów podlegających opodatkowaniu posiada indywidualny wirtualny
numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty tego
podatku.
15 marca 2014 r. mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych 15 marca 2014 r.
Zapłata po tym terminie staje się zaległością podatkową i podlega zapłacie wraz z odsetkami. Odsetki od zaległości podatkowej wynoszą na
dzień 4 lutego br. 10 % w skali roku.
~A.W.

Uwaga - zmiana wysokości
kosztów upomnienia

O

d 1 lutego 2014 r. za wysłane upomnienie podatnicy będą obciążani kwotą
11,60 zł. Wcześniej opłata ta wynosiła 8,80 zł. Zmiana jest wynikiem wzrostu opłaty dodatkowej
pobieranej przez Pocztę Polską
S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Nie ma przy
tym znaczenia ani kwota zaległości, ani okres zaległości.

Jednocześnie podatnicy będą
mieli mniejsze obciążenie odsetkowe z tytułu nieterminowego
opłacania podatków i opłat lokalnych. Nie nalicza się bowiem
odsetek, których wysokość nie
przekracza trzykrotności wartości
wspomnianej wyżej opłaty pocztowej, tj. kwoty 8,70 zł (wcześniej
6,60 zł).
~A.W.

aktualności

T

arnowski sztab podsumował XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej Gminie.
Zebraliśmy ogółem 73 466,28 zł
(w zeszłym roku – 68 067,55 zł).
Wpłaty z licytacji, od organizacji społecznych oraz darowizny to
29 538 zł. Wolontariusze zebrali
43 927 zł. Natomiast efekty zbiórek w szkołach i przedszkolach są
następujące:
- Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie Podgórnym – zebrano 4682,42 zł, średnio na osobę
234,12 zł,
- Gimnazjum w Baranowie –
zebrano 13 275,17 zł, średnio na
osobę 237,05 zł,
- Gimnazjum Tarnowo Podgórne – zebrano 17 513,49 zł, średnio
na osobę 236,67 zł,
- Przedszkole w Baranowie –
zebrano 538,70 zł + 11 EURO,
- Przedszkole w Tarnowie Podgórnym 497,66 zł,
- Przedszkole w Przeźmierowie
1 439,32 zł + 15 EURO.

Warto pochwalić tych wolontariuszy, którzy w tym roku zebrali najwięcej:
Paluch Rafał - 907,40 zł (Gimnazjum Tarnowo Podgórne)

Wiemy ile mamy!

Dla Wielkiej
Orkiestry
zagrali również
członkowie
Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin ROKTAR!

Patryk Nowak - 762,22 zł (student)
Urbaniak Weronika - 739,00 zł (Gimnazjum Baranowo)
Mirska Marta - 727,10 zł (Liceum Tarnowo Podgórne)
Zygarłowska Emilia - 619,40 zł (Gimnazjum Baranowo)
Grobelny Adam - 595,00 zł (Gimnazjum Tarnowo Podgórne)
Szczepaniak Paulina - 578,00 zł (Gimnazjum Baranowo)
Monika Baranowska - 560,70 zł (Gimnazjum Baranowo)
Sandra Przybylska - 541,00 zł (Gimnazjum Tarnowo Podgórne)
Damian Żuchowski - 517,00 zł (Gimnazjum Tarnowo Podgórne)
Dla wymienionych wolontariuszy przygotowaliśmy drobne upominki
(prosimy o kontakt z Dorotą Błoch, kierownikiem Wydziału Informacji Publicznej i Obsługi Administracyjnej Urzędu Gminy, ul. Poznańska 115, pok. 116, tel. 61 8959 263). Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w wielkookiestrowe granie, serdecznie dziękujemy!

~ ARz

Warto wiedzieć w razie choroby

K

ażdemu zdarza się zachorować. Czasem mocno.
Najczęściej gwałtownie.
Czasami w weekend.
I co wtedy? Czy trzeba od razu
pędzić do szpitala? Okazuje się, że
nie. Poniżej przedstawiamy procedurę postępowania.
W dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
8.00 – 18.00 należy zgłosić się do
lekarza rodzinnego (do tego, do
którego jesteśmy zapisani).
Natomiast w dni powszednie
w godzinach 18.00– 8.00, a także
w soboty, niedziele i święta trzeba
udać się do poradni NZOZ Konsyliarz, mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 81/85 w Poznaniu (tel.
61 847 08 54).
Oczywiście przypadkach nagłych, zagrażających życiu można

wezwać pogotowie ratunkowe (tel.
999 lub 112) lub pojechać bezpośrednio do szpitala:
- dorośli do Szpitala Wojewódzkiego na ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu (tzw. „Lutycka”), tel. 61
8212 200,
- dzieci do Szpitala Dziecięcego
na ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu, tel. 61 850 62 60.
Jeżeli od lekarza mamy zlecenie wykonania jakiegoś zabiegu
przez pielęgniarkę (np. zrobienie
zastrzyków czy wyjęcie szwów),
to powinniśmy się skontaktować
z pielęgniarką środowiskową, do
której się zapisaliśmy. Na terenie
naszej Gminy działają dwie firmy świadczące usługi pielęgniarki
i położnej POZ:
• Systema w Tarnowie Podgórnym, wizyty domowe pon. – pt.

8.00 – 18.00, gabinet: ul. Rokietnicka 4, czynny pon. – pt. 9.00 –
10.00 i 17.00 – 18.00 , tel. 666 029
964,
• Fides w Przeźmierowie, wizyty domowe pon. – pt. 8.00 –
18.00, gabinet: ul. Rokietnicka
4, czynny pon. – pt. 9.00 – 10.00
i 17.00 – 18.00, tel. 61 652 41 17,
www.fides-mj.pl
Numery telefonów do pielęgniarek można także otrzymać w rejestracjach poradni lekarzy rodzinnych. Uwaga: w dni powszednie
w godz. 18.00 – 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta usługi pielęgniarskie świadczy „Konsyliarz”
z Poznania.
~ ARz
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tarnowskie lwy

Tarnowskie Lwy na Spotkaniu Noworocznym

N

agrodę „Tarnowskie
Lwy” ustanowił Wójt Tadeusz Czajka, by wyróżnić wybitne osobowości lub spektakularne przedsięwzięcia roku
ubiegłego.
Okazją do prezentacji laureatów i wręczenia statuetek jest
Spotkanie Noworoczne. W tym
roku odbyło się ono 24 stycznia w sali widowiskowej GOK
SEZAM. Na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza
Leonharda odpowiedzieli parlamentarzyści, wojewoda, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy,
przedstawiciele grup i organizacji
społecznych działających na terenie Gminy, reprezentanci najważniejszych wielkopolskich instytucji i urzędów oraz duchowni.
Wójt Tadeusz Czajka, przemawiając do zgromadzonych gości,
podsumował ubiegły rok. Mówił
o najważniejszych gminnych inwestycjach, przypomniał działania wspierające przedsiębiorców
(program „Biznes-Inwestycje-Rozwój”, spotkanie z prof. W.
Modzelewskim). Mówił także o
planach na 2014 rok: kontynuacji inwestycji (przede wszystkim
drogowych, ale także o budowie
Centrum Kultury w Przeźmierowie), planach dalszego zacieśniania współpracy na linii
przedsiębiorcy - administracja samorządowa (w tym o konferencji
„Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”) oraz o pracach
nad Kartą Mieszkańca.
Uroczystość poprowadził Poseł
do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka. Muzycznym akcentem Spotkania Noworocznego
był występ uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Tarnowie Podgórnym. Część
oficjalną zamknął toast noworoczny Przewodniczącego Rady
Gminy Grzegorza Leonharda.
W tym roku nagrodą Tarnowskiego Lwa Wójt postanowił wyróżnić Tomasza Cichońskiego,
~ARz
TSP i Amazon.
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Tomasz Cichoński, Prezes Zarządu Andreas Stihl
Polski menedżer zagranicznej marki
Pan Tomasz Ciechoński jest znakomitym reprezentantem polskiej kadry menedżerskiej zarządzającej kapitałem zagranicznym.
Piastuje stanowisko prezesa zarządu od momentu podjęcia przez spółkę Andreas Stihl decyzji o ulokowaniu siedziby w Gminie Tarnowo Podgórne, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadzone kolejne strategiczne inwestycje, w tym ukończona w 2013 r. budowa Centrum
Logistyczno-Serwisowego, umocniły związek firmy z Gminą stanowiąc
dowód doskonałej partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.
Pan Tomasz Cichoński to osoba otwarta, konsekwentnie realizująca wizję międzynarodowego rozwoju firmy. Kładzie nacisk na zespołową pracę podkreślając, że największym źródłem sukcesu firmy jest koleżeńskość
i umiejętność współpracy podległych pracowników.
Jest menedżerem realizującym ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera inicjatywy lokalne, propagujące rozwijanie sportowych
aktywności. Jest również mecenasem lokalnych wydarzeń kulturalnych.
To człowiek rozważny, konsekwentny, czujący współodpowiedzialność
za przyszłość biznesową marki Andreas Stihl w Polsce.

tarnowskie lwy
zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia, rozwijania biznesowych pasji oraz do poszerzania wiedzy ekonomicznej. To szansa na
konfrontację własnych pomysłów z realnymi wyzwaniami rynku.
Stowarzyszenie jest ważnym partnerem samorządu lokalnego w procesie rozwijania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości. Podejmuje
szerokie działania na rzecz promowania Gminy Tarnowo Podgórne jako
miejsca atrakcyjnego dla inwestorów. Jednocześnie pomaga lokalnym
przedsiębiorstwom w procesie umacniania pozycji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Za rozwijanie idei przedsiębiorczości
- nagrodę odebrał prezes Stowarzyszenia Szymon
Horowski
Od dziesięciu lat Tarnowskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców skupia środowisko biznesowe Gminy Tarnowo Podgórne. Stanowi platformę wymiany
doświadczeń, będącą inspiracją w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku.
Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy szeroko propagujące nowoczesną wiedzę gospodarczą. Organizuje spotkania z ekspertami, ekonomistami, praktykami, ludźmi sukcesu, pokazując jak z powodzeniem
realizować zamierzenia biznesowe. Jednocześnie
propagując ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu otacza pomocą charytatywną osoby w trudnych
sytuacjach życiowych.
Od dziesięciu lat Stowarzyszenie prowadzi konkurs „Mój pomysł na biznes” skierowany do uczniów
szkół gimnazjalnych i liceum. Ideą tego projektu jest

Amazon
Za trafny wybór
- nagrodę odebrał Tim Collins, Dyrektor Amazon na Europę
Podejmując decyzję o ulokowaniu Centrum Dystrybucyjnego w Europie Centralnej, amerykańska firma Amazon brała pod uwagę kilka potencjalnych lokalizacji. Po wnikliwej analizie wybrano Gminę Tarnowo
Podgórne uznając, iż zaproponowane warunki najlepiej spełniają wysokie wymagania i oczekiwania inwestora.
Rozpoczęta w październiku 2013 roku budowa Centrum Dystrybucyjnego
w Gminie Tarnowo Podgórne zakończy się w sierpniu tego roku. Zabudowanych zostanie 95 tys. m2. Równolegle powstaną bezpieczne rozwiązania komunikacyjne służące logistycznej obsłudze firmy Amazon,
zlokalizowanych w pobliżu firm i mieszkańców. Planowany koszt to 125
mln Euro. Docelowo firma Amazon będzie pracodawcą dla 2 000 osób,
a w okresach przedświątecznych dla dodatkowych 3 000.
Decyzja o ulokowaniu Centrum logistycznego Amazon podnosi prestiż Gminy Tarnowo Podgórne w oczach międzynarodowego biznesu.
Jest dowodem zaufania dla lokalnego samorządu oraz docenienia stabilnej polityki wspierania przedsiębiorczości.

luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \

9

stowarzyszenie

Wiadomości brackie

C

orocznym zwyczajem nasze bractwo włączyło się
w organizację Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 12 stycznia
strzelaliśmy na strzelnicy brackiej, a uzyskane pieniądze w kwocie ok. 520 zł zasiliły konto Orkiestry. Obsługiwaliśmy również
loterię fantową. A strzał z armaty
brackiej, oddany przez Waldemara Kubiaka, rozpoczął tradycyjnie
„Światełko do nieba”.
W niedzielne popołudnie, 19
stycznia, w siedzibie bractwa
ksiądz kapelan Adam Prozorowski odprawił Mszę świętą z okazji święta naszego patrona Św.
Sebastiana. Siostry, bracia wraz
z przyjaciółmi i sympatykami
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym tą najświętszą ofiarą podziękowali za
udany rok 2013 i rozpoczęli tegoroczną szlachetną rywalizację
strzelecką w duchu hasła „Ćwicz
oko i dłonie w ojczyzny obronie”.
Po mszy zebrani złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem
i zjedli niedzielny obiad. Miło
nam było, że naszą uroczystość

zaszczycili swoją obecnością
Wójt Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard i II Zastępca Wójta Piotr
Kaczmarek. Nowy sezon strzelecki 2014 rozpoczęliśmy strzałem
do tarczy Św. Sebastiana, która przypadła w udziale bratu Andrzejowi Pawlickiemu.
Puchar Wójta Tadeusza Czajki wywalczył brat Jan Ciszewski
z bractwa Dolskie. W konkurencji młodzieżowej najlepiej strzelał Mikołaj Mróz. Tarczę Piwną
zdobył sołtys Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz. Kura zestrzelił
Stanisław Bączyk.
Młodzież zainteresowaną
sportem strzeleckim serdecznie zapraszamy do naszej sekcji strzeleckiej. Informujemy, że
strzelnica jest otwarta w każdy
wtorek i czwartek, w godzinach
16.00- 20.00. Zapraszamy!
Szczegółowych informacji
w sprawie wynajmu sali oraz
korzystania ze strzelnicy udziela brat Leszek Jerzak pod numerem tel. 880 584 242.
Z brackim pozdrowieniem
Stanisław Bączyk

Wiadomości wędkarskie

W

dniu 2 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PZW w Tarnowie Podgórnym. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego za 2013, które zebrani przyjęli jednogłośnie. Zarząd przedstawił projekt budżetu i plan pracy Koła na 2014 rok, które również zostały przyjęte
jednogłośnie. Plany są następujące:
5 kwietnia – sprzątanie Jez. Lusowskiego
27 kwietnia – zawody o Puchar Gerarda Raszewskiego (Radzyny Duże)
8 czerwca – zawody z okazji 60-lecia Koła (Baranowo)
14 czerwca – zebranie okolicznościowe, obchody
rocznicy 60-lecia założenia Koła w Tarnowie Podgórnym,
29 czerwca – zawody Mistrzostwa Koła (Radzyny
Małe)
6 – 20 lipca – Zawody o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
7 – 10 sierpnia – zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowo Podgórne i Puchar Posła
Waldy Dzikowskiego (Lusowo)
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7-8 września – zawody spinningowe (Warta – Czapury)
9-13 września – otwarte zawody spinningowe z łodzi na Jez. Lusowskim (na zapisy plus startowe)
10-20 września – sprzątanie brzegów Jez. Lusowskiego
5-11 października – zawody spinningowe (Warta)
12-19 października – zawody finałowe Grand Prix Koła za 2014 rok
W dalszej części zebrania wręczono puchary dla zwycięzców konkursu Grand Prix koła za 2013 rok oraz odznaczenia związkowe za pracę
na rzecz wędkarstwa polskiego. Zebranie zakończono wolnymi głosami
i wnioskami skierowanymi do Zarządu Koła.
Bieżące informacje i ewentualne zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.tarnowopodgorne.wedkuje.pl lub pod nr tel.
508 507 980 i 517 586 261. Sekretariat Koła jest czynny w każdy wtorek w godz. 18.00 -20.00. W tym czasie można zdawać egzamin na kartę
wędkarską. Przypominamy o obowiązku zdawania rejestru połowu ryb na
Jez. Lusowskie i Stawy w Baranowie.
Marek Perz Prezes Koła
Zarząd Koła składa podziękowania za pomoc finansową przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Juliuszowi Gustowskiemu, Wojciechowi Janczewskiemu, Grzegorzowi Wasielewskiemu, Henrykowi Łowickiemu oraz OSiR-owi. Dochody z imprezy przekazaliśmy na
konto WOŚP.

porady

Rozumie czy czuje i wie?

P

rzeciętny pies może nauczyć
się 160 słów. Podobnie, jak
twierdzą niektórzy, jest z kotem. W 2001 r. Rico Border, pies
collie z Niemiec, zaprezentował
umiejętność rozpoznawania 200
słów. Człowiek bada, szuka, tresuje i osiąga efekty. Słownik suki
Betsy to już 300 słów a innej, o
imieniu Chaser, to 1 038 słów. Na
ten słownik składa się 800 postaci
zwierzęcych, 26 typów frissbee i
wiele innych obiektów. O tym możemy przeczytać, a co możemy zobaczyć sami?
Możemy zobaczyć Pandę wciśniętą w kąt gabinetu weterynaryjnego obok drzwi wyjściowych,
czekającą na decyzję swojego
„oprawcy”. Nie zważając na gesty i słowa pocieszenia swoich
właścicieli trzęsie się jak osika.
Ja patrzę na Pandę i zastanawiam
się: operować czy nie operować.
Decyzja należy do mnie. Stoimy
w milczeniu. Trwa to kilka chwil
zanim, rozważając wszystkie za i

przeciw, decyduję, że zabiegu nie
będzie. W tym momencie Panda
przestaje się trząść i zaczyna swobodnie spacerować po gabinecie.
Mówię o swojej decyzji właścicielom, którym kamień spada z
serca. Pandzie spadł kamień z serca chwilę wcześniej, bo już wesoło machała ogonem.
Możemy zobaczyć Bustera jadącego samochodem i rozglądającego się z wesołą miną po świecie. Właściciele są zdziwieni jego
zachowaniem, ponieważ Buster
jeździ samochodem tylko do weterynarza. Zwykle sama podróż
jak i wizyta są dla niego koszmarem. Dlaczego jest inaczej tym razem wyjaśnia się po przyjeździe
na miejsce. Gabinet jest zamknięty i Buster wraca do domu. Następnego dnia byliśmy umówieni na konkretną godzinę i podróż
wyglądała już inaczej. Koszmar
wrócił.
Możemy zobaczyć codziennie
wiele innych przykładów: Szelmę,

którą właściciel bierze zwykle na
długi, niedzielny spacer po powrocie z kościoła. Pewnego razu zmienił schemat i pomyślał o dodatkowym wyjściu z psem po smacznym
obiedzie. Szelma już skakała pod
drzwiami.
Garfield był wystawiony na Allegro przez swojego właściciela,
ponieważ od dłuższego czasu obsikiwał mu sprzęty i ubrania. Piękny pers był gościem serwisu przez
około 3 miesiące. Przestał sikać
dopiero wtedy, kiedy znalazł się
chętny na jego zakup. Wyczekał do
ostatniej chwili, ale się udało. Został w domu.
Tomasz z Akwinu porównał
słowo do kielicha z winem. Znaczenie słowa możemy poczuć dopiero, kiedy wypijemy zawartość
kielicha. My trzymamy kielichy
często nie wiedząc, co w nich
mamy. Zwierzęta zaś kielichów
nie mają – ale wiedzą, co w nich
jest. Dlatego zasługują na nasz
szacunek. 
~Paszczak

Luty w ogrodzie

P

ora zimowa jest dla roślin pozornym czasem
spoczynku. My ogrodnicy wiemy jednak, że
i w zimie rośliny wymagają dużo uwagi. Mimo
iż za oknem mroźno i biało, już w styczniu cieszy
oko ciemiernik biały, wychylający się spod śnieżnej
kołderki a może się wydawać przecież, że wszystko
jeszcze śpi… Zarówno styczeń jak i luty to aktywne
miesiące w ogrodzie. Mamy do zrobienia mnóstwo
rzeczy, więc zakasajmy rękawy i do roboty!
• W pierwszej kolejności sprawdź jak zimują rośliny. Jeśli będzie konieczność, to strząsaj śnieg z osłon
geowłókniny, gdyż ciężar może spowodować połamanie pędów.
• Bielenie drzew można jeszcze ewentualnie przeprowadzić na przełomie stycznia i lutego.
• W drugiej połowie lutego, przeprowadź pielęgnacyjne cięcie drzew i krzewów. Usuwaj tylko te pędy,
które są martwe i uschnięte. Jeśli masz wątpliwości,
zaczekaj z tym do wiosny. Można już ciąć szpalery
i żywopłoty z roślin iglastych.
• Jeśli chcesz, by Twój trawnik nabrał zielonej
soczystej barwy wiosną, przeprowadź wapniowanie. Pamiętaj, by ten zabieg przeprowadzać co kilka
lat. Rozsyp kredę lub dolomit na pokrywę śnieżną,
w dawce podanej na opakowaniu.

Luty to początek wysiewu
nasion warzyw pod osłonami,
głównie porów, marchwi, pietruszki. W optymalnej chłodnej
temperaturze, można też się pokusić o wysiew nasion pomidora.
Do pojemników wysiej także niektóre gatunki kwiatów jednorocznych uprawianych z rozsady.
W pierwszej połowie lutego
przytnijmy trawy ozdobne. Nie
przycinajmy jednak traw z rodzaju turzyc.

W lutym można przystąpić do
cięcia drzew i krzewów owocowych
…A pod koniec lutego, wypatrujmy już kwitnących leszczyn
i oczarów, które wynagrodzą nam
mozoły i trudy oraz umilą zimowy czas do nadejścia cieplejszych, wiosennych dni.
mgr inż. Karolina Splisgart
www.przynieswyniespozamiataj.pl
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdanie

Z prac
Rady Gminy
Sesja z 28 stycznia

S

tyczeń rozpoczął ostatni
rok obecnej kadencji Rady
Gminy. Mimo że powoli
zbliża się ona do końca, to z przyjemnością stwierdzam, że nie widać oznak jakiejkolwiek zadyszki
w pracach Rady. Wręcz przeciwnie z miesiąca na miesiąc radni
pracują coraz intensywniej i wydajniej, korzystając z nabytego
wcześniej doświadczenia. Zanim
przystąpię do opisania przebiegu obrad styczniowej sesji Rady
Gminy chciałbym wspomnieć
o aktywnym uczestnictwie radnych w zebraniach wiejskich, jakie miały miejsce w pierwszym
miesiącu 2014 roku. Z moich
obserwacji wynika. że uczestniczenie w nich było nie tylko
obowiązkiem. ale też niezwykłą
przyjemnością dla naszych samorządowców. Zebrania wiejskie
stanowiły pewien rodzaj probierza zadowolenia lokalnej społeczności z efektów naszej działalno-

Otwierają się
nowe
możliwości
w Sadach
ści. Mogę śmiało powiedzieć, że
na wszystkich zebraniach panowała atmosfera odpowiedzialno12
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ści i troski o wspólne dobro poszczególnych miejscowości.
Sesja, która odbyła się 28 stycznia, była już 60. w VI kadencji
Rady Gminy. Z kadencji na kadencję lawinowo rośnie ilość organizowanych sesji, co niezbicie
świadczy o gwałtownym rozwoju Gminy. Na recenzowanej sesji przeprowadziliśmy przez meandry procedury 15 projektów
uchwał. Do tego przyjęliśmy sprawozdania: z prac komisji Rady
w ostatnim kwartale 2013 r. oraz
wykonania przez Wójta uchwał
Rady Gminy w 2013 r.
Najważniejsza spośród przyjętych uchwał dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Sadach po
zachodniej stronie drogi S-11.
Po długiej drobiazgowej i wielowątkowej dyskusji Rada uchwaliła przedmiotowy plan. Kolejny
z ważniejszych projektów z zakresu zagospodarowania przestrzennego dotyczył uchwalenia
pewnych ułatwień w celu otwarcia nowych możliwości przy budowie wiaduktu przez drogę nr 92
w Sadach. Rada postanowiła też
wyrazić zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste terenu położonego w sąsiedztwie Tarnowskich
Term. To pierwszy etap kreowania pożądanych i ściśle określonych co do celu i kształtu inwestycji niepublicznych otaczających
ten kompleks. Spodziewamy się,
że powstanie Parku Zdrowia spowoduje tzw. efekt synergii, czyli
taką integrację działań wielu podmiotów, która pozwoli na maksymalizację zysku każdego z nich.
Efekty takich wspólnych działań będą przy tym zdecydowanie
wyższe w porównaniu z sytuacją,
gdyby każdy podmiot czynił to

oddzielnie. Oczywiście „motywem przewodnim” takiego działania samorządu jest zapewnienie
odpowiedniej ilości osób jaka korzystać będzie z gminnego aquaparku. Chcielibyśmy, by była to
inwestycja samofinansująca się
przynajmniej w zakresie bieżącej
eksploatacji, a zatem niewymagająca dopłat z budżetu Gminy. To
jedna z najważniejszych rzeczy,
o jakich myślimy w kontekście
przyszłego funkcjonowania tej instytucji. Na opisywanej sesji przyjęto też tekst jednolity uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie oraz ustanowiono wieloletni
program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Podwyższono też kryterium dochodowe uprawniające do przyznania
nieodpłatnie różnorodnej pomocy
w tym zakresie. Pozostałe projekty uchwał nie miały już tak fundamentalnego znaczenia jak opisane
powyżej. Jak zwykle po szczegóły odsyłam wszystkich zainteresowanych do strony internetowej
Gminy.
Kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się 25 lutego 2014 r. Przypominam wszystkim zainteresowanym, że na przywołanej już
stronie internetowej można poznać szczegółowy program każdej
sesji. Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie w tym programie coś interesującego, to zapraszam do uczestnictwa w naszych obradach!

~Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

zabytek

Ratujmy nasz najstarszy zabytek


Rozliczenia
Pierwsze tygodnie nowego
roku zajęły rozliczenia finansowe
z wykonawcą za zadania zakończone w 2013 roku. Trwały prace nad szczegółową wariantową
dokumentacją architektoniczną
dla nowych prac: projekt położenia posadzki, projekt podłogowej instalacji grzewczej, projekt
żaluzji akustycznych na wieżę.
Mamy kosztorysy, trwają negocjacje z wykonawcą i podpisywanie umów.
Freski
Otrzymaliśmy opracowane wyniki konserwatorskich poszukiwań i badań malowideł na ścianach kościoła. Zapadły decyzje,
które miejsca ścian należy bezwzględnie zostawić do dyspozycji
konserwatora. Jedno z malowideł,
uznane za wtórne i nie przedstawiające ani wartości historycznej,
ani artystycznej zostanie zasłonięte specjalną farbą tak, by być
może w przyszłości można pod
jej warstwą szukać autentycznych
fresków. Wszystkie freski i te nam
już znane, które zostały odrestaurowane 25 lat temu jak i te nowoodkryte, zostaną w pierwszym
etapie oczyszczone i zabezpieczone. W takiej postaci pozostaną na czas otwarcia kościoła. Ich
ewentualna dalsza renowacja będzie przebiegała systematycznie
w późniejszym terminie w miarę pozyskiwania środków finansowych. Renowacja fresków jest
czystą pracą i może przebiegać
w czynnym kościele.
Razem z pracami konserwatorskimi nad freskami zostaną
oczyszczone trzy tonda (okrągłe płaskorzeźby wykute w marmurze przedstawiające: św. Andrzeja, św. Piotra oraz kartusz
herbu Nałęcz (prawdopodobnie
dotyczący poznańskiego biskupa Ignacego Raczyńskiego herbu Nałęcz – ofiarodawcy obrazu
w ołtarzu głównym).

Część XXVIII

Dalsze prace tynkarskie i instalacyjne
Konserwator malowideł ściennych określił, które obszary ścian
są od nich wolne i mogą tam być
kontynuowane bez zakłóceń prace tynkarskie i instalacyjne: elektryczne, nagłośnienia, alarmowe,
przeciw pożarowe. Są zakupione
oprawy oświetleniowe, które czekają na montaż i podłączenie. Jest
zamontowana tablica rozdzielcza
zasilania elektrycznego, która teraz będzie mogła być uruchomiona.
Posadzka
Jak już pisałem gotowy jest
projekt posadzki. Ponieważ będzie pod nią instalacja grzewcza,
a co za tym idzie będzie położona

izolacja termiczna oraz wymagane dodatkowe wylewki betonowe,
trwają obecnie wykopy w gruncie obniżające całą powierzchnię
spodu posadzki. Prace te są wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Ogrzewana będzie cała
podłoga kościoła wraz z zakrystią oraz przedsionkiem głównym
i bocznym. Posadzka ułożona zostanie z nowych płytek ceramicznych koloru ceglanego produkcji
włoskiej. Progi w kościele zostaną wyłożone kamieniem.
Przed nami ogrom pracy, a termin jubileuszu 550-lecia kościoła coraz bliżej. Załączone zdjęcie daje wyobrażenie, ile jeszcze
przed nami.
Opracował Kazimierz Szulc

Wnętrze kościoła - stan obecny
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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sprawozdania

Z prac
Rady Powiatu
Sesja z 29 stycznia

29

stycznia 2014 r. odbyła się XXXV Sesja
Rady Powiatu w Poznaniu w trakcie obrad rozpatrzono uchwały w sprawie:
* wstąpienia na miejsce radnego Jana Kałuzińskiego kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą liczbę
głosów: Zbigniewa Tomaszewskiego (którego następnie powołano na członka Komisji Finansów i Gospodarki Mienia Powiatu
oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa),
* powołania Marka Lisa na
członka Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia,
* powierzenia Gminie Komorniki zarządzania publiczną drogą
2387P – ul. Ks. Malinowskiego
w m. Komorniki (budowa ronda),

* powierzenia Gminie Swarzędz zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2410P – ul.
Średzka w Swarzędzu (budowa
chodnika, kanalizacji deszczowej
oraz odtworzenie nawierzchni),
* powierzenia Gminie Kostrzyn zarządzania publiczną drogą powiatową 2411P ul. Średzka
w m. Kostrzyn (modernizacja nawierzchni, 50% pokryje Powiat,
lecz nie więcej niż 100 tys. zł),
* udzielenia pomocy rzeczowej gminom z przeznaczeniem
na Ochotnicze Straże Pożarne poprzez przekazanie zakupionych
z budżetu Powiatu Poznańskiego czujników bezruchu dla OSP
w Palędziu, Białężynie, Boduszewie, Długiej Goślinie, Łopuchowie, Nieszawie, Rakowni, Gułtowy, Promnicach, Dakowy Suche,
Dobieżynie, Niepruszewie, Szewcach, Otuszu, Lusowie, Zielątkowie, Mrowinie, Przybrodzie, Stęszewie, Kamionkach, Czmoniu,
Puszczykowie, Kociałkowej Górce, Latalicach, Węglewie, Nowinkach, Pecnej, Radzewicach,
Gowarzewie, Krzyżownikach,
Komornikach.

Bardzo pozytywne wiadomości ze Szpitala w Puszczykowie!
24 stycznia otwarto nowy oddział Opieki Paliatywno – Hospicyjnej. Największy i najnowocześniejszy w Wielkopolsce.
Jednocześnie może tam przebywać 40 osób. Koszt tej inwestycji
wyniósł 5,2 mln: fundusze pochodziły przede wszystkim z dotacji
Powiatu Poznańskiego oraz ze
środków własnych szpitala. Oddano do użytku Pracownię Rezonansu Magnetycznego i Oddział
Ginekologii Jednego Dnia. Z piwnic na pierwsze piętro została
przeniesiona kaplica, zaprojektowana przez prof. Zenona Błądka.
Dobiegły końca zebrania wiejskie, na których poruszane były
problemy nurtujące mieszkańców
m.in. stan dróg powiatowych,
bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich (Bukowska, Szamotulska w Baranowie). Wszystkie
uwagi w formie wniosków złożę
w Zarządzie Dróg Powiatowych
oraz do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.
Z wyrazami szacunku
Radna Powiatu Krystyna Semba

POselskie wieści

D

o czerwca 2014 roku
mają zostać wypracowane propozycje zmian
w „janosikowym”. Jest to wpłata do budżetu państwa, którą
płacą najbogatsze samorządy na
rzecz uboższych, wprowadzona
w 2003 roku. Pracami podkomisji, która zajmuje się zmianami
w tym zakresie, przewodniczy
poseł Waldy Dzikowski.
W związku z potrzebą zmian
w sposobie naliczania janosikowego, w oparciu o projekt obywatelski oraz komisyjny, powstaje dokument, który ma za
zadanie wprowadzić nowy, bardziej racjonalny i efektywny system wpłat.
Obecnie obowiązujący mechanizm wyrównawczy jest niekompatybilny z sytuacją go-
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spodarczą, która zmieniła się
diametralnie przez ponad 10 lat
obowiązywania tego podatku.
Zmieniła się wydajność podatków PIT i CIT, których wpływy
do samorządów są niższe, i niekiedy powodują konieczność zadłużania się samorządów, tak aby
dokonać wpłaty janosikowego.
Propozycje zmian dotyczą m.
in. wprowadzenie zasad rozdzielania środków na konkretne
projekty, tak jak w przypadku
środków europejskich. Ponadto
postuluje się również wprowadzenie algorytmu, który zakładałby górną granicę procentową
dochodów danego samorządu,
jakie mogłoby być przeznaczone
na janosikowe.
Na ostatnim posiedzeniu podkomisji zostały przedstawione

symulacje, które zawierały dane
i prognozy dochodów jednostek samorządu terytorialnego za
2012, 2013 i 2014 rok.
Warto wspomnieć, że 4 marca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę władz Mazowsza,
która wykazuje niekonstytucyjność ustawy o janosikowym.
Trybunał już wcześniej sygnalizował, iż podatek ten jest źle
skonstruowany i może zagrażać bezpieczeństwu finansowemu niektórych samorządów.
Orzeczenie Trybunału może być
bodźcem, który skłoni przeciwników nowych rozwiązań w janosikowym do głębszej współpracy.
~Biuro Poselskie
Waldy Dzikowskiego
tel. 61 842 72 23, 61 842 72 38

stowarzyszenie

Co to znaczy być
niepełnosprawnym?

W

ydaje się, że nie jest
prosto na to pytanie
odpowiedzieć. Każdy,
o ile zechce, pewnie powie coś innego. Przejmującą jest odpowiedź
zawarta w wierszu Marty Dąbkowskiej, niepełnosprawnej poetki z Krzeszowic koło Krakowa.
Jej poezję można znaleźć na stronie internetowej www.poezjemarty.pl . Czytamy tam między innymi: „Wierzę, że wszystko, co nas
w życiu spotyka ma sens, że nie
bez znaczenia rodzimy się właśnie
tacy, a nie inni, znajdujemy się
w danych sytuacjach, w danych
miejscach, z danymi ludźmi”.

Dedykuję ten wiersz w podziękowaniu wszystkim darczyńcom, którzy pamiętają o Stowarzyszeniu ROKTAR, rozumieją
nas, umacniają nas życzliwością,
pamięcią, dobrym słowem oraz
pomagają materialnie w naszej
działalności między innymi przekazywaniem 1 % swojego podatku dochodowego.

Dostrzegać i cieszyć się tym co jest piękne
Mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte
Można mieć wzrok dobry jak sokół
I nie widzieć niczego w oku
Trudne zadania można rozwiązywać
I mądrym człowiekiem siebie nazywać
Można nie wiedzieć w jakim żyje się wieku
A cały czas myśleć o drugim człowieku
Można być pięknym i przed ludźmi uciekać
Można też twarz mieć skrzywioną lecz wciąż do innych się uśmiechać
Można nie widzieć nie chodzić nie mówić
A być sprawniejszym od tak zwanych zdrowych ludzi
Można mieć sztuczne serce
Ale przed sobą nieść je na ręce
Można być książkowym przykładem zdrowia
Nie rozumiejąc co pod pojęciem człowiek się chowa
I w znaczeniu poprawnym
Co to znaczy być niepełnosprawnym
Można mieć ciało kalekie
A być pełnosprawnym człowiekiem
Stowarzyszenie ROKTAR zaprasza w swoje szeregi rodziny osób
niepełnosprawnych.
Wystarczy zadzwonić: 502 631 137.
~ Kazimierz Szulc

Niepełnosprawność
Jakie kwalifikacje należy posiadać
By niepełnosprawnym mogli cię
nazwać
Pełnosprawnym cię nazwą jeśli
masz zdrowe ciało
Czy to nie za mało
Można mieć dłonie sprawnie jak
u chirurga
I do nikogo ich nie wyciągać
Można do każdego wyciągać dłoń
Nie umiejąc szklanki wody utrzymać nią
Można mieć zdrowe obie nogi
I nie wychodzić poza własne
progi
A można z trudem poruszać nogą
I wciąż podążać w stronę kogoś
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stowarzyszenie

Odszkodowania za hałas z lotniska Ławica

30

stycznia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla terenów sąsiadujących z lotniskiem Ławica,
otwierając drogę do dochodzenia odszkodowań za spadek wartości nieruchomości i poprawę akustyki budynków. Roszczenia w Sądzie należy złożyć do 28 lutego
2014 roku. Zamieszkujący w obszarze ograniczonego użytkowania po tym terminie tracą bezpowrotnie
prawo złożenia roszczeń odszkodowawczych.
W obszarze ograniczonego użytkowania znajduje się:
- 2 605 nieruchomości Przeźmierowa,
- 239 nieruchomości Baranowa,
- 90 nieruchomości Batorowa,
- 240 nieruchomości Swadzimia,
- 72 nieruchomości Wysogotowa,
- 13 nieruchomości Sadów.
Do wielu mieszkańców tych miejscowości informacja o obszarze ograniczonego użytkowania i możliwości dochodzenia roszczeń nie dotarła. Pozostało niewiele czasu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa „Nasze Małe Ojczyzny” w dniu 31 stycznia 2014
roku zaprosiło zainteresowanych na zebranie. Przyszło
ponad 300 osób. Przekazaliśmy wiele informacji na temat należnych odszkodowań. Wspólnie z współpracującymi prawnikami przygotowaliśmy specjalną ofertę
dla wszystkich posiadających nieruchomości w “obszarze”, również dla osób, które mają wątpliwości co
do celowości dochodzenia roszczeń bądź z przyczyn
finansowych, zdrowotnych lub innych nie podjęły dotąd kroków prawnych.
Zaoferowaliśmy nieodpłatny sposób przeprowadzenia procedury, umożliwiającej zagwarantowanie
sobie nieprzedawnienia roszczeń i możliwość ich dochodzenia w przyszłości. Kancelarie prawne, których adresy podane są na stronie internetowej www.
przezmierowo.org przyjmują zgłoszenia, a dodatkowo
w dniach 24 - 27 lutego 2014 roku w godz. 16.0020.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, sala 116) będą prowadzone
dyżury prawnicze, podczas których można będzie
skorzystać z „uproszczonej” procedury.
Nigdy nie wskazywaliśmy, jaką drogę ma wybrać
właściciel nieruchomości objętej oou. Zwracamy jednak zawsze uwagę na uważne i dokładne czytanie
umów, umieszczonych w nich zapisów i zobowiązań.
Szczególnie ważne jest to w stosunku do podmiotów
będących spółkami. Są bowiem firmy, które oferują przejęcie wszelkich opłat i kosztów. Niestety podmioty te w swych umowach często zawierają klauzule,
o których nie informują, a które są swoistą pułapką.
Roszczeń należy dochodzić, jednak musimy zachować
ostrożność, bo pojawiają się nieuczciwi pomocnicy,
poszukujący łatwych pieniędzy.
Stowarzyszenie Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa
jako organizacja mieszkańców stoi na straży poprawno-
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ści działań, zarówno organów państwa, jak i współpracujących prawników. Nie jednak ma wpływu na
podejmowane przez mieszkańców
decyzje w ich indywidualnych sprawach. Mimo naszych wielokrotnych
wyjaśnień mieszkańcy zawierają
różne umowy z licznymi podmiotami oferującymi prowadzenie spraw
odszkodowawczych, a w związku
z tym już pojawiają się poważne
problemy.
Przykładowo, podmioty w umowach wskazują na obowiązek dostarczenia szeregu różnych dokumentów, których właściciele
nieruchomości nie są w stanie zdobyć. Niedostarczenie wskazanych
dokumentów zgodnie zapisami
w tych umowach jest traktowane
przez zleceniodawcę jako rażące
naruszenie postanowień umowy,
co skutkuje przerzuceniem na zleceniodawcę wszystkich kosztów
postępowania w tym należnego
wynagrodzenia dla zleceniobiorcy. Dotarły już do nas informacje
o takich nierzetelnych praktykach.
Dlatego zwracamy uwagę na zachowanie zdrowego rozsądku.
Właśnie z tych względów nie rekomendujemy podmiotów w postaci
spółek z o.o.
Również nie rekomendujemy
postępowań koncyliacyjnych oferowanych przez Lotnisko-Ławica. Mimo upływu prawie 2 lat nie
znamy przypadku wykonania przez
Lotnisko-Ławica jakichkolwiek
obiecanych zabezpieczeń budynków czy wypłaty odszkodowania.
Znamy natomiast szereg przypadków odmów ze względu na zbyt
małe, w opinii Lotniska, przekroczenia norm. Dochodzenie odszkodowań może być przeprowadzone
jedynie przed sądem. Inna prostsza metoda nie istnieje. Przed sądem mogą reprezentować siebie
wyłącznie właściciele bądź adwokaci i radcowie prawni. Skoro jest
to jedyna droga, to najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest podpisanie umów wyłącznie bezpośrednio z prawnikami. Czy pośrednicy
w postaci spółek, które i tak muszą zatrudnić prawników, są po-

trzebni? Czy ponoszone koszty za
prowadzenie spraw poprzez szereg pośredników będzie tańsze? Im
większa liczba pośredników, tym
drożej, przykładów w życiu na to
jest wiele. To są pytania, na które
mieszkańcy muszą odpowiedzieć
sobie sami i wybrać najkorzystniejszy sposób. Nic w życiu nie jest za
darmo, za wszystko musimy płacić.
Trudno zatem uwierzyć, że nagle,
bezinteresownie ktoś zechce wyręczyć nas z kłopotów i zapewni nam
wyjednanie należnych odszkodowań bez ponoszenia kosztów postępowania, a nawet jeśli znajdzie
się uczciwa firma, która wyłoży kilkanaście tysięcy złotych za każdą
nieruchomość, to przecież nie zrobi
tego za darmo. Odszkodowanie to
w naszej opinii kwota, która należy
się właścicielowi z tytułu faktycznej utraty wartości nieruchomości
i konieczności wykonania niezbędnych prac poprawiających akustykę
budynków, a nie spadające z nieba
pieniądze, które mogą przechwycić
różne firmy.
W rozmowach z mieszkańcami
przejawia się obawa, że nikt nie
wygra z Lotniskiem, a wytoczenie powództwa jest jedynie czystą
stratą. W tym miejscu nasuwa się
refleksja skoro nie można wygrać
z Lotniskiem i jego udziałowcami, to dlaczego szereg podmiotów
(również z odległych miejscowości) oferuje Państwu wywalczenie
odszkodowań bez żadnych nakładów? Z kim te podmioty chcą wygrać i od kogo otrzymać odszkodowania zapisane w zawartych
umowach z właścicielami nieruchomości, od Portu Lotniczego
Ławica, czy w ostatecznym rozrachunku od Was? Odszkodowania
od Lotniska, choć wydają się być
pewne, to wymagają jednak dużej
staranności i wiedzy prawniczej.
Stowarzyszenie służy wszelką
pomocą, lecz na stawiane pytania
każdy musi znaleźć własną odpowiedź i sam podjąć właściwą, korzystną dla siebie decyzję.
~ Stowarzyszenie Przyjaciół
Przeźmierowa i Baranowa

informacje

Lotnisko o procedurze koncyliacyjnej

D

o końca lutego br. Port
przedłużył termin składania wniosków o udział
w tzw. procedurze koncyliacyjnej. Decyzja została podjęta ze
względu na duże zainteresowanie
mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania ugodowym
sposobem dochodzenia roszczeń
wobec lotniska. Warto skorzystać
z tej prolongaty terminu, bo procedura koncyliacyjna to rozwiązanie w zakresie odszkodowań
oparte o konkretną propozycję
i możliwość poprawy komfortu
akustycznego.

Procedura koncyliacyjna jest
szybsza, tańsza i skuteczniejsza
niż długotrwałe, drogie procesy
sądowe i trudne do przewidzenia
wyroki. Właściciele nieruchomości znajdujących się w wewnętrznej strefie Obszaru składają wniosek, który podlega weryfikacji
– najpierw formalnej. Kolejnym
krokiem jest audyt budowlano-akustyczny budynku mieszkalnego, realnie określający poziom

przekroczeń norm hałasu, o ile takie występują. Na podstawie audytu zostaje przygotowany projekt wykonawczy modernizacji
akustycznej wraz z kosztorysem
określającym wysokość danego
odszkodowania.
Kolejny etap to przedstawienie przez Port właścicielom propozycji ugody oraz pełnej dokumentacji technicznej. Każda
nieruchomość jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty danej
modernizacji są tajemnicą przedsiębiorstwa (czyli Portu) oraz samych zainteresowanych. Do momentu zawarcia z Portem ugody,
właściciel nieruchomości może
wycofać się z procedury. Wypłata odszkodowania następuje po
zawarciu ugody, w ramach której
właściciel zrzeka się innych roszczeń wobec lotniska, w tym roszczenia za spadek wartości nieruchomości.
Dotychczas mieszkańcy złożyli blisko 180 wniosków w procedurze koncyliacyjnej. Przeprowadzono 50 audytów nieruchomości,

w 7 przypadkach nie stwierdzono
przekroczeń norm hałasu. Przygotowanych zostało 11 ugód, które zostały podpisane przez właścicieli nieruchomości oraz Zarząd
Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
Pomimo, że działania w ramach
procedury koncyliacyjnej trwają
dłużej niż było to zakładane, ta
ścieżka jest ciągle krótsza niż postępowanie przed sądem. Obecnie
trwają kolejne audyty akustyczno-budowlane. Złożenie wniosku
do 28 lutego 2014 roku przerywa
bieg 2 lat od momentu uchwalenia
obowiązywania Obszaru Ograniczonego Użytkowania, czyli
wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, a procedura przeprowadzona. Propozycja Portu to szybki
i dogodny organizacyjnie sposób
na realizację roszczeń z tytułu
uciążliwości sąsiedztwa lotniska.
Port Lotniczy Poznań Ławica

wsze wyzwanie dla grupy ratowniczej. Na drogach jeździ setki
modeli samochodów i każdy jest
inaczej skonstruowany. Karoserie samochodów mają wzmocnienia, które są bardzo różnie umiejscowione. Gdy nożyce natkną się
na takie wzmocnienie – pękają.
Znalezienie i odłączanie akumulatorów też wbrew pozorom nie

jest łatwe. Podobnie ma się sprawa z poduszkami powietrznymi.
Dlatego aby przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego
pojazdu opracowano europejski
system „Karta ratownicza pojazdu”. W Polsce wprowadzono go 8
stycznia 2014 r.

Kontakt w sprawie procedury
koncyliacyjnej: Bartosz Grochal,
Dział Realizacji Inwestycji – nr
tel. 669 654 760

Karta Ratownicza

K

arta Ratownicza to kartka papieru w formacie A4 przedstawia schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień
karoserii, rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa,
czy też gazowych napinaczy pasów. O tym, że znajduje się w pojeździe informuje specjalna nalepka na
przedniej szybie samochodu.
Każdy z nas, korzystając ze strony internetowej
www.kartyratownicze.pl, może na kolorowej drukarce wydrukować Kartę Ratowniczą swojego pojazdu
i po złożeniu umieścić w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy. Jednak dla bezpieczeństwa i uniknięcia
pomyłek organizatorzy akcji rekomendują kontakt
z autoryzowanym punktem. Na terenie naszej Gminy można się zgłosić do Salonu Samochodów Używanych Autopark i Serwisu Samochodowego Carport Bosch przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie. Tu
punkt wydawania kart jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Karta pomaga ratować życie pasażerów w sytuacji,
gdy liczy się każda sekunda. Konstrukcja, wzmocnienia i systemy bezpieczeństwa pojazdów to za-



~ ARz
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bezpieczeństwo

Bezpieczna Gmina

R

ada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwaliła w dniu
19 listopada 2013 roku
Program Bezpieczna Gmina Tarnowo Podgórne – Razem Bezpieczniej. Jest on kontynuacją
działań realizowanych w latach
2007-2010 pod tą samą nazwą.
Celem programu jest wyzwalanie inicjatyw sprzyjających
współpracy i doskonaleniu form
zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Podstawę programu stanowi
przekonanie, że społeczeństwo
lokalne i władze samorządowe,
a także instytucje i podmioty gospodarcze działające na terenie
Gminy wykazują wolę aktywnego uczestniczenia w programie,
w celu zmniejszenia poziomu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także dla mienia. Program
zakłada, że straty społeczne i ekonomiczne, wystarczająco uzasadniają działania na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
W programie zostały wyodrębnione następujące programy

cząstkowe: Bezpieczna Droga,
Bezpieczna Szkoła, Bezpiecznie
Mieszkać, Bezpiecznie w sytuacjach zagrożenia oraz Bezpiecznie w środowisku naturalnym.
Część zadań jest realizowana już
od kilku lat (Bezpieczna Droga oraz Bezpieczna Szkoła).
W obecnym programie corocznie
będzie opracowywany harmonogram działań na każdy rok. Autorzy dokumentu uznali, że z uwagi na zmieniające się zagrożenia
katalog działań nie ma charakteru zamkniętego, tylko elastycznie
będzie dostosowywany do bieżących zagrożeń.
Przybliżymy Państwu jeden z programów - Bezpiecznie
Mieszkać, który składa się z następujących elementów: Bezpieczne sołectwo, Ciebie nie ma
w domu – sąsiad czuwa, Straż
Gminna bliżej mieszkańców,
Twój dzielnicowy pomoże rozwiązać problem.
Ważnym elementem wpływającym na poziom poczucia bezpieczeństwa jest likwidacja anonimowości w miejscu zamieszkania,

a także przekazywanie informacji na temat niepokojących
zdarzeń do Policji bądź Straży
Gminnej. Dlatego jednym z jego
założeń jest wypracowanie działań, w których te służby będą na
bieżąco informowane o niepokojących mieszkańców zdarzeniach. Podprogram ten służyć
ma przede wszystkim likwidacji anonimowości w miejscu zamieszkania, budowaniu pomocy
sąsiedzkiej. Ważnym elementem
powinna być również opieka nad
czasowo opuszczonym przez domowników domem ze strony sąsiadów. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu domu
przed wyjściem lub wyjazdem.
Telefony kontaktowe do Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym: 61 841 48 60, 61 841 48 63
lub 61 8146 997 (telefon czynny
całą dobę). Natomiast do Rewiru
Dzielnicowych znajdującego się
w Baranowie przy ulicy Budowlanych telefon 61 841 26 31.
Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Kronika kryminalna – styczeń 2014
• Kradzież z włamaniem
w Przeźmierowie do pomieszczenia gospodarczego skąd zabrano
przedmioty o wartości 1 250 złotych. Sprawca zatrzymany przez
funkcjonariuszy Referatu Kryminalnego. Postępowanie przygotowawcze prowadzi Referat Kryminalny KP TP;
• W styczniu zgłoszono uszkodzenie mienia wartości 1 500 złotych w Lusówku oraz kierowanie gróźb karalnych wobec osób.
Sprawca zatrzymany przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Postępowanie
prowadzi Referat Kryminalny KP
TP;
• Zgłoszenie usiłowania kradzieży mienia w sklepie Leroy
Merlin wartości 1 000 złotych.
18
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Sprawca zatrzymany. Postępowanie prowadzi Referat Kryminalny
KP TP;
• W ostatnim czasie Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym otrzymuje informacje od

osób starszych o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy metodą na
tzw. „wnuczka”. Metoda ta polega na otrzymaniu telefonu z informacją, że wnuczek miał wypadek samochodowy i potrzebuje
pilnie pieniędzy za załatwienie
sprawy na Policji. Pieniądze mają
być odebrane przez kolegę wnuka. W przypadku otrzymania takich telefonów prosimy o kontakt
z najbliższą jednostką Policji. Pamiętajmy, że szybkie powiadomienie Policji przyczyni się do
przerwania przestępczej działalności oszustów.

~ Z-ca Komendanta
KP TP

bezpieczeństwo

Z notatnika Gminnego Strażnika...

P

rzed rozpoczęciem ferii zimowych przedstawiciele Straży Gminnej odbyli szereg spotkań
z dziećmi ze szkół podstawowych z terenu
Gminy, na których przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Uwieńczeniem cyklu spotkań było zorganizowanie 4 lutego pokazu ratownictwa na zamarzniętej
tafli jeziora w Lusowie. Uczestniczyli w nim funkcjonariusze Policji z Komisariatu Wodnego oraz
strażacy z Lusowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dzieci obserwowały przebieg akcji ratowania człowieka, pod którym załamał się lód. Dowiedziały się
również co należy zrobić i jak się zachować, aby takiej osobie udzielić pomocy.
W literaturze spotyka się bardzo różne opinie dotyczące czasu przeżycia w zimnej wodzie. Nale-

ży przyjąć, że po wpadnięciu do
lodowatej wody człowiek jest
w stanie wytrzymać do ok. 10 minut, po których wychłodzone ciało przechodzi stopniowo w stan
hipotermii, a szanse na przeżycie
drastycznie maleją.
Jeżeli po wejściu na lód usłyszymy niepokojące odgłosy np.
trzeszczenie należy natychmiast
wrócić na brzeg. Unikajmy zbiorników wodnych, gdzie są przeręble.
Dzieci ze szkoły w Lusowie
oraz osoby, które podczas spaceru
po plaży przyłączyły się do nas,

z zaciekawieniem obserwowały
działania ratowników i zadawały
pytania. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie tego ważnego
pokazu, głównie Komendantowi Dariuszowi Białkowskiemu,
a także funkcjonariuszom Policji
z Komisariatu Wodnego i strażakom z OSP Lusowo.
Anna Weber-Przybył
Straż Gminna

Ważne numery

Na lodzie

Komisariat Policji
w Tarnowie Podgórnym
tel. 61 8146 997
Wykaz dzielnicowych Policji:

Pamiętaj:
- w przypadku załamania lodu
starajmy się zachować spokój i
próbujmy wzywać pomoc,
- kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku,
ponieważ pod nami również może
załamać się lód,
- jeśli pod ręką mamy szalik lub
grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu
posiadany przedmiot,
- jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu

pomocy, natychmiast przekażmy
informację pod nr alarmowy 112,
- po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody okryjmy ją
czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportujmy do zamkniętego, ciepłego
pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła,
- w miarę możliwości podajmy
poszkodowanemu ciepłe płyny do
picia. Osobę taką powinien także
obejrzeć lekarz.
Dariusz Białkowski - Komendant
Komisariatu Wodnego Policji

• Kierownik Rewiru mł. asp. Sebastian Kołodziejczyk tel. 519 064 675;
• st. sierż. Rafał Skrzypczak rejon nr 728W miejscowości: Przeźmierowo, Wysogotowo;
• st. sierż. Adam Dorosz rejon nr 729W miejscowości: Baranowo, Chyby, Swadzim, Sady;
• sierż. sztab. Agata Komin rejon nr 730W miejscowości: Tarnowo Podgórne, Kokoszczyn,
Góra, Rumianek, Jankowice;
• st. post. Piotr Kietrys rejon nr 731W miejscowości: Batorowo, Lusowo, Lusówko, Ceradz Kościelny, Sierosław.

Straż Gminna w Tarnowie Podgórnym
ul. Słoneczna 4
tel. 61 8147 986, 61 8146 164
fax 61 8146 143
e-mail: sg@tarnowo-podgorne.pl
Przydział strażników rejonowych do
poszczególnych sołectw:

• Przemysław Janikowski miejscowości: Baranowo, Chyby, Jankowice, Sierosław;
• Rafał Talarczyk miejscowości: Ceradz Kościelny, Góra, Rumianek, Tarnowo Podgórne;
• Krzysztof Małecki miejscowości: Batorowo, Kokoszczyn, Lusówko, Swadzim;
• Artur Błażejczyk miejscowości: Lusowo, Przeźmierowo, Sady, Wysogotowo;
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Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu

O

dnawialne źródła energii (OZE) to „źródło wykorzystujące w procesie
wytwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także
biogazu powstałego w procesach
odprowadzania i oczyszczania
ścieków albo rozkładu cząstek roślinnych i zwierzęcych”.
Odnawialne źródła energii
mogą stanowić istotny udział
w bilansie energetycznym gmin
oraz powiatów.
Potencjalnym największym
odbiorcą energii może być sektor rolnictwa i mieszkalnictwa,
przede wszystkim na terenach
wiejskich oraz użytkownicy ciągników i maszyn samojezdnych
zasilanych biopaliwami.
Na poziomie Unii Europejskiej
ogólny kierunek polityki energetycznej i ekologicznej został
wyrażony w tzw. pakiecie klimatycznym, w którym priorytety stanowią: bezpieczeństwo dostaw, dążenie do zmian klimatu
i rozwój innowacyjnej gospodarki. Polska została zobowiązana do
wytworzenia 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r., co
stanowi duże wyzwanie dla całego społeczeństwa.
Ze względu na źródło pochodzenia OZE można podzielić na:
• biomasa w energetyce
• biopaliwa ciekłe
• biogazownie
• energia słońca
• energia wiatru
• energia wody
• energia geotermalna.

Biomasa – substancja organiczna występująca w środowisku
naturalnym, powstająca w wyniku procesu fotosyntezy. Należą
do niej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, substancje pochodzące
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej,
20
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z przemysłu przetwarzającego te
produkty oraz części pozostałych
odpadów. Biomasę pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego możemy przetworzyć na biopaliwa,
biogaz lub wykorzystać bezpośrednio do spalania. Wykorzystuje
się tu produkty uboczne z rolnictwa np. słomę, inne części roślin
nieprzetwarzanych na żywność
lub paszę, nadwyżki traw, pomiot
drobiu, gnojowicę, odpadki rzeźne. Rolnictwo ma być głównym
producentem biomasy, natomiast
wykorzystanie biomasy leśnej będzie stopniowo ograniczane aż do
całkowitego jej zaniechania.
Dyrektywa UE 28/2009 nakłada na kraje członkowskie obowiązek dodawania 10% biopaliw do
paliw płynnych w 2020 r.
Bioetanol (odwodniony alkohol etylowy) produkowany jest
z surowców rolniczych lub produktów ubocznych i odpadów.
Głównym surowcem wykorzystywanym przez polskie gorzelnie są
zboża, ziemniaki, kukurydza oraz
melasa. Drugim odnawialnym paliwem jest biokomponent otrzymywany na bazie oleju rzepakowego; tutaj surowcem mogą być
rośliny oleiste m. in. rzepak, soja,
słonecznik. Uzyskiwanie biopaliw z rzepaku jest możliwe lokalnie poprzez grupy producenckie
posiadające własne tłocznie tłoczące olej surowy i dostarczają go
do miejscowych zakładów, gdzie
przetwarzany jest na biodiesel.
Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są
przez bakterie na związki proste.
W biogazowniach można wykorzystywać takie produkty jak:
• płynne i stałe odchody zwierzęce
• biomasę z trwałych użytków
zielonych niewykorzystaną
w żywieniu przeżuwaczy
• biomasę powstającą w procesach produkcji jako tzw. produkt uboczny – słomę zbóż,
roślin oleistych, liście roślin
okopowych

• b iodegradowalne pozostałości przemysłu rolno-spożywczego.
Energia promieniowania słonecznego stanowi największe
dostępne dla człowieka źródło
energii. Problemem jest tutaj zmagazynowanie energii i spożytkowanie we właściwym czasie. Promieniowanie słoneczne, w Polsce
szacowane na od 3,3 do 4 GJ/m2,
może być wykorzystane w systemach umożliwiających produkcję energii cieplnej (kolektory
słoneczne) i energii elektrycznej
(ogniwa fotowoltaiczne).
Energia wiatru
• duże farmy wiatrowe
• małe elektrownie wiatrowe
Energia wody – wykorzystuje
się tu energię spadku rzek. Małe
elektrownie wodne (MEW) –
elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW.
Energia geotermalna
Energia słoneczna gromadzi
się w ziemi, wodach gruntowych
oraz powietrzu. Można ją eksploatować za pomocą pompy ciepła
i przez cały rok wykorzystywać
do ogrzewania i podgrzewania
wody. Pompa cieplna jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej do
obszaru o wyższej temperaturze.
Proces ten zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej
(w pompach absorpcyjnych).
26 lutego (środa) o godz. 10.00
w obiekcie GKS Tarnovia (na
stadionie) ul. 23 Października 34 służba doradcza WODR
w Poznaniu organizuje szkolenie „Instalacje fotowoltaiczne dla domu i zagrody” wraz
z obecnością brokera energetycznego, który przedstawi
praktyczne możliwości zmniejszenia rachunków za energię
elektryczną.
Opracował:
Wiesław Biały

muzeum

ZAPROSZENIE Wołyń 1943

P

ragniemy Państwa zawiadomić, że co drugą niedzielę każdego miesiąca w 2014
roku, w godzinach od 10.00 15.00, dodatkowo będzie otwarte
Muzeum Powstańców Wielkopolskich im Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, ulica
Ogrodowa 3a.
O godzinie 12.00 będą wygłaszane prelekcje z naszej narodowej historii i tradycji, w ramach
przygotowań do obchodów 1050
rocznicy chrztu Polski. Prelekcje będą urozmaicane zdjęciami,
mapami i dokumentami rzutowanymi na ekran i w zależności od
potrzeb wystawami w sali przeznaczonej na wystawy zmienne.
Serdecznie zapraszają
Dyrektor Muzeum
Michał Krzyżaniak
Prezes Towarzystwa
Józef Grajek

Prośba!
Szanowni Państwo !
Dzięki Gminie Tarnowa Podgórnego w 2008 roku
został wybudowany nowy budynek dla Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, przy ulicy Ogrodowej 3a. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło 28 grudnia
2008 roku z okazji uroczystości 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Muzealia przewieziono z poprzedniej siedziby do
nowego budynku, gdzie urządzono w nim wystawę za
pieniądze zorganizowane przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Zwiększoną powierzchnię wystawową o trzech
salach wystawowych doposażyliśmy w nowe meble, sprzęt muzealny i elektroniczny, dzięki Państwa
ofiarności w latach: 2008, 2009 i 2010, 2011, 2012
i 2013, z tytułu wpłaty 1 %, z deklaracji PIT. ZA TO
PAŃSTWU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !
W celu dalszego wzbogacenia prezentacji muzealiów w 2013 roku Muzeum otrzymało czwartą salę
wystawową o powierzchni 150 m2. Musimy ją wyposażyć w meble, sprzęt muzealny i urządzić prezentację obiektów muzealnych. Dlatego zwracamy się
z prośbą do FIRM i OSÓB PRYWATNYCH o finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia.

W

ydarzenia z Wołynia
z lat 1943-1944, są w
ogólnej świadomości
mieszkańców Wielkopolski są
faktem niestety mało znanym. Nie
sprzyjały temu ani odległość, ani
czas. Niemniej jednak nie wolno
o tym, co się na Wołyniu stało, zapomnieć, i w każdy możliwy sposób należy tę pamięć podtrzymać.
Wystawa „Wołyń 1943. Wołają
z grobów, których nie ma” spełnia
ten podstawowy cel: podtrzymania pamięci. Zdaje się jednak, że
dla nas, Wielkopolan, ma przede
wszystkim znaczenie poznawcze. Z taką myślą zapraszamy do
zwiedzenia wystawy. Mamy bowiem nadzieję, że dzięki niej więcej osób zda sobie sprawę z tragicznych losów, tych którzy na
Wołyniu mieszkali i ginęli- tylko
dlatego, że byli Polakami…
Wystawa w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie dostępna będzie do 7 marca 2014. Serdecznie zapraszamy.

~ muzeum

W składanym za 2013 rok zeznaniu podatkowym PIT osoby fizyczne
i firmy, mogą zlecić Urzędowi Skarbowemu, któremu podlegają, przekazanie 1 % z podatku za 2013 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy w formularzu PIT w odpowiednich rubrykach
wpisać dane naszego Towarzystwa:
Nazwa:
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
Numer KRS:0000075411
Wpisać deklarowaną kwotę nie przekraczającą 1% z podatku.
Wpłaty są objęte tajemnicą skarbową. Inne darowizny można bezpośrednio wpłacać do PKO Bank Polski Oddział Tarnowo Podg. ul. Poznańska numer konta 80 76-1020-4027-0000-1302-0036-1501 Przekazując nam 1 % Państwo finansowo nic nie tracicie, a wesprzecie wspólne
dobro i pomożecie nam urządzić czwartą salę wystawową.
Z każdej ofiarowanej złotówki Towarzystwo rozlicza się co roku w:
Urzędzie Skarbowym i w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.
Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dziękujemy.
Informujemy, że w 2013 zdobyliśmy 120 nowych obiektów muzealnych i co roku muzeum zwiedza około 2.500 osób głównie młodzież
szkolna, a także wycieczki zagraniczne. Poprzez działalność muzealną
wspólnie z Państwem OCALIMY OD ZAPOMNIENIA wszystko to co
Polskę stanowi.
Pozostajemy z wyrazami głębokiej wdzięczności.
Wice Prezes Dyrektor Muzeum
Urszula
Danielewska

Michał
Krzyżaniak

Skarbnik

Sekretarz

Prezes

Maria
Nowak

Bogusław
Paplaczyk

Józef
Grajek
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stowarzyszenia

UTW informacje

W

styczniu braliśmy
czynny udział w 22
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kącik
Wędrującej Książki cieszył się
większym, niż w roku ubiegłym,
powodzeniem. Na wielkoorkiestrowe konto przekazaliśmy 829
złotych. Dziękujemy za udział,
zaangażowanie, datki do puszki
i przyniesione książki.
W biurze UTW przyjmowane są jeszcze zapisy i zaliczkowe
wpłaty na wycieczkę. Pozostało

kilka ostatnich miejsc. Tym razem, w dniach 20-24 maja zwiedzamy kraje Beneluxu. W biurze
można otrzymać szczegółowe informacje i program wycieczki.
Po wakacyjnej zimowej przerwie zaczynamy kolejny semestr.
Prosimy o uregulowanie należności za udział w poszczególnych sekcjach. Przypominamy
o uczestnictwie na wykładach, na
które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Na bieżący semestr zaplanowaliśmy następujące wykłady:
18 lutego dr Paweł Stachowiak:
Nienawiść wrosła w serca i za-

truła krew pobratymczą. Polsko-ukraiński spór o XX stulecie.
4 marca mgr Jan Edward Czachor: Czesław Niemen – pomieszane języki.
18 marca prof. dr hab. Stanisław Dylak: Biologia miłości.
1 kwietnia ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz: Jan Paweł II świadek Boga i człowieka.
15 kwietnia Monika Pieczkowska: Wnętrze człowieka i wiersze.
20 i 21 kwietnia Wielkanoc
6 maja Wykład niespodzianka
~ utw

Bal rodziców SP w Przeźmierowie

W

sobotę, 25 stycznia,
w pięknie na ten dzień
udekorowanej szkole,
odbyła się zabawa karnawałowa
zorganizowana przez rodziców,
którzy sami nie spodziewali się
takiego efektu swojej pracy. Najpierw udała się frekwencja; już po
świętach bilety zaczęły rozchodzić się jak ciepłe bułeczki (sprzedano ich aż 125), a potem już los
sprzyjał organizatorom do końca.
Przepyszne jedzenie, którego nie
zabrakło aż do późnej nocy, przygotowane przez Karczmę u Tomasza, świetna muzyka, dzięki której
parkiet był pełen tancerzy, animacja w rytmie zumby przeprowadzona przez panie z Activus fitness sprawiły, że świetne humory,
z którymi goście się pojawili nie
minęły im do końca imprezy.
Podczas zabawy sprzedano 200
fantów oraz zlicytowano kilka
atrakcyjnych nagród. Najwyższą
kwotę 300-stu zł, osiągnęła przepiękna praca plastyczna uczennicy
Patrycji Nowickiej z klasy III f. Pośród wszystkich zakupionych fantów wylosowano nagrodę główną
- romantyczny weekend w górach
dla dwóch osób w hotelu NOWASKI w Karpaczu. Łącznie zebrano
na cele Rady Rodziców 2.335 zł!
Okazało się, że wspólny wysiłek
i pozytywna energia przełożyły się
w naszej ocenie na naprawdę świetną zabawę. Mamy nadzieję, że ro-
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dzice którzy skorzystali z zaproszenia podzielają naszą opinięJ
Zabawa nie odbyłaby się bez zaangażowania i pomocy wielu osób
dlatego chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji!
Szczególne podziękowania należą się sponsorom fantów i nagród:
Generacja Fitness, Salon fryzjersko-kosmetyczny Lejdis, basen
Aquavida, ubezpieczenia Magda
Naskręt ul. Lotnicza, Beauty Point,
Dromader, Ośrodek POdwodniak,
Sushi Bar Matti, księgarnia Kamena, Activus fitness, Szkoła tańca towarzyskiego Blanki Winiarskiej,
Małgorzata Raciborska, drukarnia
Second Skin Łukasz Musiał, hotel
Nowa-Ski, Hurtownia elektryczna
Nowa France, Ośrodek rehabilitacyjny Falmed, portal www.tarno-

wo24.pl a także wszystkim anonimowym darczyńcom!
Dziękujemy również paniom za upieczenie pysznych ciast,
osobom pomagającym przy dekoracji sali i sprzątaniu jej w niedzielę(!),
paniom sprzątaczkom za cierpliwość. Dziękujemy pani kierownik
świetlicy Elżbiecie Skierskiej-Gronowskiej za wykonanie z dziećmi pięknych ozdób i udostępnienie
świetlicowych zbiorów oraz harcerzom obsługującym imprezę.
Dziękujemy pani dyrektor
i przedstawicielom grona pedagogicznego za przybycie na bal oraz
przychylną reakcję na nasze prośby
związane z organizacją.
A także wszystkim, których może
nie wymieniłyśmy, za co z góry
przepraszamy.
Mamy nadzieję, do zobaczenia
w przyszłym roku.
~ Zespół organizacyjny

biblioteka~gok

Informator Kulturalny Biblioteki Publicznej

P

olecamy książki, na które warto zwrócić uwagę.
Pamiętniki, biografie,
wspomnienia, dzienniki, powieści obyczajowe i sensacyjne,
kryminały - książki, które wzbudziły duże zainteresowanie czytelników w 2013 roku. Książki, które nie stały długo na
półkach. Każdego roku wydaje
się w Polsce ponad 23 tys. tytułów, więc każdy na rynku wydawniczym znajdzie coś dla siebie.
A w Bibliotece, z naszego bogate-

go ilościowo i tematycznie księgozbioru każdy wybierze lekturę, która odpowiada jego zainteresowaniom. Bestsellery wydawnicze krajowe
i światowe są w zasięgu ręki.
Agnieszka Osiecka - „DZIENNIKI 1945-1950”
Allice Munro - „PRZYJACIÓŁKA Z MŁODOŚCI”
Danuta Stenka - „FLIRTUJĄC Z ŻYCIEM”
Marek Krajewski - „W OTCHŁANI MROKU”
Maryla Rodowicz, Jarek Szubrycht - „WARIATKA TAŃCZY”
Dan Brown - „INFERNO”
Angelika Kuźniak - „PAPUSZA”
Anna Ficner-Ogonowska - „ZGODA NA SZCZĘŚCIE”
Aleksandra Szarlat - „PREZENTERKI”
Philip Warner - „KLĘSKA LISA PUSTYNI”
Mingmei Yip - „PŁATKI Z NIEBA”
Czas wolny z książką to dobry pomysł, szczególnie dla najmłodszych
i trochę starszych. A przy dobrej organizacji każdy powinien znaleźć
czas na taką przyjemność jak książka.
Polecamy duży wybór książek dla dzieci i młodzieży. Nowości wydawnicze z różnych stron świata książki , które wzbudzają zainteresowanie i uruchamiają wyobraźnię dzieci na całym świecie. Atrakcyjne,
kolorowe, z ciekawymi ilustracjami , edukacyjne na każdym poziomie
rozwoju dziecka… i kolorowe, atrakcyjne miejsca, czyli Biblioteki,
które ułatwiają dostęp do książki.
Czytanie przecież nie musi kojarzyć się dzieciom i młodzieży tylko
z lekturą szkolną.
Polecamy duży wybór w naszych placówkach: Tarnowie Podgórnym
oraz Filiach w Baranowie, Lusowie i Przeźmierowie.
I.B.

Maciej Sikała na „Jazzowej Scenie Sezamu”

N

ajlepszy polski saksofonista tenorowy w latach
1995-2005 według czytelników Jazz Forum. Członek
legendarnego zespołu „Miłość”,
Kwintetu Piotra Wojtasika, Kwartetu Piotra Rodowicza, Kwintetu i Sekstetu Leszka Możdżera.
Maciej Sikała wraz ze swoim nowym trio zagra w Tarnowie Podgórnym.
Pochodzący z Gdańska artysta
jest absolwentem Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Jeszcze jako student zajął I miejsce
w Konkursie Improwizacji Jazzowej (1986), do ważniejszych nagród należą także „Mateusz ‘95”
od redakcji radiowej Trójki.
Wśród wykonawców, z którymi
współpracował są: Piotr Wojtasik,
Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz

Szukalski, Henryk Miśkiewicz,
Jarosław Śmietana, Wojciech Karolak, czy Leszek Możdżer. Koncertował i nagrywał z Lesterem
Bowiem, Kenny Wheelerem, Eddiem Hendersonem, Timem Haggansem, Billym Harperem i wieloma innymi.

Nagrał 50 płyt jazzowych,
w tym 4 autorskie, z których 2 nominowane były do nagrody „Fryderyk”. Występował w Rosji,
Rumunii, Niemczech, Szwecji,
Bułgarii, Francji, Izraelu, Meksyku, Kanadzie, Austrii, we Włoszech, na Litwie i Białorusi. Jest
także wykładowcą Akademii Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy.
„Jazzowa Scena Sezamu” zaprasza na koncert trio Macieja Sikały, który odbędzie się
w Domu Kultury w Tarnowie
Podgórnym 21 lutego o godz.
19. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie, siedzibie GOK „SEZAM”
oraz online w serwisie Biletomat.pl
Jarek Krawczyk
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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W Zespole Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
nie ma czasu na nudę

O

kres jesienno-zimowy
w zespole to zazwyczaj
czas na przygotowanie
nowego programu, ale nie tym razem. Po koncercie w Jaszunach
na Litwie w październiku i koncercie z okazji Dnia Niepodległości w Tarnowie Podgórnym został
nam niecały miesiąc na przygotowanie nieco innej wersji „Kolęd i pastorałek w formie tanecznej”. Zostały one wzbogacone
o pastorałki różnych krajów. Premiera miała już miejsce 26 grudnia 2013 r. w kościele św. Jadwigi
i Jakuba w Lusowie. Dalszy ciąg
kolędowania to Czarnków oraz
Poznań w kościołach: Pallotynów, na Os. Bohaterów II Wojny
Światowej i na Os. St. Batorego.
W międzyczasie przygotowania do Koncertu Noworocznego
w naszej Gminie z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod
batutą Pawła Joksa (jeszcze raz
dziękujemy za spełnienie naszego
marzenia!). Z kolei noworoczny
koncert w Kurzętniku (tzw. Wrotach Warmii i Mazur) wymagał
przygotowania półtoragodzinne-

Podczas Koncertu Noworocznego

go programu artystycznego, który został bardzo ciepło przyjęty
przez mieszkańców i władze tej
gminy. Nie obyło się bez bisów.
Włodarze Kurzętnik poniosły
pełne koszty przejazdu, koncertu
i ugoszczenia zespołu.
Przed nami następne zadanie:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprosił
nas do udziału w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel
w Kielcach w dniach od 11 – 13
kwietnia 2014 r. To zaproszenie
bardzo zobowiązuje. Będziemy

promować Wielkopolskę i naszą
Małą Ojczyznę, na pewno nawiążemy nowe kontakty, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.
W lutym i marcu planujemy
dwudniowe stacjonarne warsztaty, aby móc skupić się nad nowym
programem, a zamiary są bardzo
ambitne. Nie zdradzamy tajemnicy, w drugim półroczu tego roku
będziecie mogli nas Państwo podziwiać.
Z pozdrowieniami
w imieniu zespołu
kier. Krystyna Semba

Orkiestra przygotowała specjalny repertuar

Noworocznym, można spodziewać się kolejnej dawki świetnie
wykonanej muzyki. Czym Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy
Tarnowo Podgórne może jeszcze
zaskoczyć? O tym przekonamy
się 8 marca o godz. 18.
Wstęp za okazaniem bezpłatnych zaproszeń dostępnych od

20 lutego w Domu Kultury w
Przeźmierowie (Ogrodowa 13,
w godz. 9-15), Domu Kultury w
Tarnowie Podgórnym (od godz.
15 do 20) i siedzibie GOK „SEZAM” (Poznańska 96, w godz.
8-15). Zapraszam!

Orkiestra
zagra dla Pań

G

dy po ubiegłorocznym
koncercie „Brunetki,
blondynki” naszą Młodzieżową Orkiestrę Dętą żegnały
owacje na stojąco, jej kapelmistrz
Paweł Joks obiecał, że zagrają
także za rok. Znów zbliża się 8
marca, słowo się rzekło, zatem zapraszamy wszystkie Panie na wyjątkowy koncert.
Podobnie jak rok temu, Dzień
Kobiet świętować będziemy w gościnnej Auli Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie.
Orkiestra koncertowy repertuar
przygotowała na warsztatach artystycznych w Poroninie. Po tym,
co zespół pokazał na Koncercie
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~Jarek Krawczyk

Afisz
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„Kukiełki, laleczki i dziwadełka” - wystawa prac dzieci uczestniczących w feriach
od środy, 19.02, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.

Jazzowa Scena Sezamu:

Maciej Sikała Trio - Sikała New Project
piątek, 21.02 godz. 19, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 20 zł.
Kino Zielone Oko: projekcja filmu „Polowanie”
piątek 28 lutego godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z okazji Dnia Kobiet
sobota, 8.03 godz. 18, Aula Gimnazjum w Baranowie.
Obowiązują bezpłatne zaproszenia.
Wystawa prac dzieci przedszkolnych
od czwartku, 12.03, Galeria w Rotundzie, Tarnowo Podgórne. Wstęp wolny.
Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły w TarNowej Kulturze i na www.goksezam.pl
piątek, 14.03 godz. 18, Dom Kultury w Przeźmierowie. Bilety: 5 zł

„Listy Miłosne” - przedstawienie teatralne
z udziałem Grażyny Wolszczak i Piotra Machalicy
niedziela, 16.03 godz. 17, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym
Bilety: 45 zł (rząd I - VII) i 40 zł (rząd VIII - XV)
Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Galeria w Rotundzie
Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 14
Dom Kultury w Przeźmierowie, Kino Zielone Oko
Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 13
Bilety i zaproszenia dostępne w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, Domu Kultury w Przeźmierowie
i biurze GOK „SEZAM” (Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96). Informacja telefoniczna: 61 895 92 28
Bilety na wybrane imprezy dostępne także online na stronie www.goksezam.pl i www.biletomat.pl

„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie internetowej www.goksezam.pl
luty 2014
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Listy miłosne na scenie

Z

nakomici aktorzy: Grażyna
Wolszczak i Piotr Machalica, wystąpią w Tarnowie
Podgórnym. 16 marca zobaczymy
komedię „Listy miłosne” w ich
wykonaniu.
Sztuka amerykańskiego dramaturga A. R. Gurneya opowiada historię wielkiego i bardzo skomplikowanego uczucia dwojga ludzi,
którzy widzieli się zaledwie kilka
razy w życiu. Bohaterowie dialog
prowadzą w formie listów, które
swą formę zmieniają na różnych
etapach życia.
„Mogłoby się wydawać, że listy czytane przez aktorów to
nuda. Materiał jest jednak tak fascynujący, że widzowie nie tylko wciągają się w historię, ale też
wzruszają się i śmieją” – mówiła

o „Historiach miłosnych” Grażyna Wolszczak. Prócz świetnych
kreacji aktorskich i niezwykłej
historii, spektakl w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza przyciąga
zgrabnie wplecionymi elementami multimedialnymi.
Warto przyjść do Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 16
marca o godz. 17. Bilety można kupić w DK w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13, w godz.
9-15), DK w Tarnowie Podgórnym (Ogrodowa 14 w godz. 1520), siedzibie GOK „SEZAM”
(ul. Poznańska 96, w godz. 8-15)
oraz online w serwisie Biletomat.pl i na stronie www.goksezam.pl). Podczas spektaklu
obowiązywać będzie numeracja siedzeń. Bilety na miejsca
w rzędach I-VII kosztują 45 zł,
pozostałe sprzedawane są w cenie 40 zł.
Jarek Krawczyk

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” w Tarnowie Podgórnym

Dla dużych i małych

Z

apraszamy na przedstawienie „Kraina Zabawek”,
które 6 marca o godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Kultury
SEZAM w Tarnowie Podgórnym
wystawią dzieci z Przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka”
w ramach corocznej akcji „Dzieci
Dzieciom”.

Przedstawienie zostało wyreżyserowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo profesjonalnie traktują
wychowanie przez sztukę. Występujące dzieci przeniosą Was do
krainy zabawek, w której panuje Król Stanisław. Troszczy się
on nie tylko o swoich poddanych

Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym

Jasełka w Przedszkolu

T

uż przed świętami w Przedszkolu „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym odbyło się przedstawienie jasełkowe. Aktorskie
wyzwanie podjęły dzieci z grupy „F”. W specjalnie
przygotowanych strojach, przepięknej scenografii,
nawiązującej do Betlejem dzieci przedstawiły sceny narodzin Chrystusa, mali aktorzy wcieli się w tradycyjne role świętej rodziny, pasterzy, trzech króli,
aniołów. Każdy po kolei odważnie recytował swoją
kwestię. Przedstawienie wzbogacone zostało o tańce przy muzyce góralskiej w wykonaniu górali oraz
taniec śnieżynek do muzyki Zbigniewa Praisnera.
Wszyscy obecni na jasełkach: dzieci z Domu Dziecka z Szamotuł z siostrami, pracownicy firmy Schenker (fundatorzy prezentów dla dzieci), społeczność
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(Pajace, Misie i Lale), ale przede
wszystkim o swoją córkę, która
jest bardzo smutną Księżniczką.
Wszystko jednak dobrze się skończy.
Koniecznie trzeba to zobaczyć.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, dorosłych i dzieci. Wstęp
jest wolny. 
~na
przedszkolna ze wzruszeniem i
radością mogli powitać Jezusa
narodzonego w ubogiej stajence,
a także włączyć się do wspólnego
kolędowania. Świąteczna inscenizacja wzbudziła zachwyt i podziw
wśród zaproszonych gości. Przedstawienie jasełkowe są na dobre
wpisane w tradycję Przedszkola,
rozwijają w dzieciach potrzebę
szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych
w Polsce, uwrażliwiają na potrzeby innych ludzi i zapoznają ze
świąteczną tradycją.

~ Sylwia Szeszuła

edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusowie

Apel w Szkole Podstawowej w Lusowie to miła uroczystość

W

ostatnią środę przed
feriami spotkała się
cała nasza społeczność
szkolna na uroczystym apelu podsumowującym pierwsze półrocze
tego roku szkolnego. Na dobry początek była piękna „Angielska suita” Bernarda Fitzgeralda w wykonaniu Adama Mańczaka z kl. VIa.
Tradycyjnie uhonorowani zostali
uczniowie z najlepszymi wynikami
w nauce w tym półroczu, którymi
okazali się sami chłopcy z klas IV:
Mateusz Ludwiczak, Miłosz Sawicki, Szymon Tadych i Mikołaj
Linden. Wszyscy ze średnią 5,64 !
Spośród klas najwyższą średnią ocen zdobyła klasa IVb średnia 4,87. Jednakże jest wielu
uczniów, którzy uzyskali wyniki powyżej 4,75 i bardzo dobre
lub wzorowe zachowanie. Zostali
oni wyczytani przez Nauczyciela
Roku - Sebastiana Wróbla. Dyrektor Aleksandra Kolendo pogratulowała wszystkim osobiście

i wręczyła upominki. Nie zabrakło także gromkich braw.
Apel umiliły dodatkowo występy naszych utalentowanych
uczniów: recytacja Zuzanny Janiec z kl. VI oraz występ saksofonowy Antka Woźniaka z kl. IV.
Dziękujemy za przybycie przedstawicielom Straży Gminnej: Komendantowi Arturowi Szelągowi
oraz Annie Weber – Przybył. Dzie-

lili oni z nami radość z sukcesów i
przypomnieli o zasadach bezpiecznego spędzania ferii. My, młodzi
samorządowcy żałujemy tylko, że
w tym ważnym dla nas dniu zabrakło przedstawicieli Samorządu
Gminnego, do którego skierowaliśmy zaproszenia.
A potem udaliśmy się na zimowe wakacje!
~ Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie

Kolejne osiągnięcia naszych małych recytatorów

W

piątek, 24 stycznia,
uczniowie klas IIIa
Wiktor Cieślik oraz
IIIb Tomasz Urbaniak godnie reprezentowali naszą szkołę podczas Półfinału XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Już sam udział w tak prestiżowym konkursie jest wielkim
sukcesem. Zmaganiom towarzyszą rozmaite emocje i wrażenia.
Wśród czterdziestu uczestników
biorących udział w konkursie
– Wiktor i Tomek (z numerami
startowymi 27 i 28) – recytowali wiersze i fragmenty prozy. Tomasz zaprezentował jury wiersz
J. Brzechwy „Ślimak” i fragment
prozy Jeffa Kinney’a „Dziennik
cwaniaczka”, natomiast Wiktor
wybrał utwór J. Brzechwy „Grzyby” i fragment książki A. Lind-

gren pt.: „Latający szpieg czy
Karlsson z dachu”.
Recytacje spotkały się z dużym aplauzem jurorów i publiczności!
Miło nam oznajmić, że kolejny
raz odnieśliśmy ogromny sukces,
gdyż Tomasz Urbaniak zakwalifikował się do Finału XXIX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych
i Gimnazjów, który odbędzie się
11 kwietnia w Młodzieżowym
Domu Kultury nr 2 w Poznaniu.
Wiktor Cieślik otrzymał dyplom
za udział w konkursie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięstwo w ostatnim etapie!!!

M. Mieloch
E. Pietrzak
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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One znają tajemnicę!

U

czennice klasy Vc – J.
Walkowiak, E. Szymanowska, H. Brząkowska,
M. Marcińska i A. Kubiak zostały
laureatkami VIII edycji konkursu
,, Tajemnice gazu ziemnego” organizowanego przez G.E.N. Gaz
Energia! Wykonany przez dziewczynki komiks oczarował jury, a
szkoła zyskała sprzęt multimedialny wartości 10 tys. złotych!
~A.J.

Szkoła Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Bez pracy nie ma
kołaczy…

M

inął grudzień i trzeba było bardzo serio pomyśleć o nauce. W poniedziałek, 13 stycznia, uczniowie klas szóstych przystąpili do
pisania sprawdzianu próbnego. Emocje były ogromne!
Nieco przerażeni, ale skoncentrowani, poradzili sobie
dość dobrze z pierwszym tak poważnym zadaniem. Teraz trzeba tylko zakasać rękawy, przysiąść fałdów i jak
najlepiej napisać w kwietniu sprawdzian ogólnopolski!

Ale wkoło jest
wesoło…

W

styczniu w naszej szkole rozmawialiśmy
nie tylko o nauce. Jednym z tematów był
balik i dyskoteka. 22 stycznia „tańce, hulanki, swawole” rozpoczęły – już od rana – młodsze dzieci. Barwny karnawałowy korowód wróżek,
księżniczek, kotów w butach i piratów pląsał w rytm
ulubionych utworów. Grom, zabawom i śmiechom
nie było końca… Nieco inna muzyka, nieco inne
stroje, ale tak samo radosny nastrój zabawy towarzyszyły starszym uczniom. Dla nich dyskoteka była
wytchnieniem po bojach o jak najlepsze oceny na
pierwsze półrocze.
Dzięki Radzie Rodziców i Dyrekcji Szkoły kolejny już raz udało się zorganizować balik dla dzieci z
klas młodszych i dyskotekę dla klas starszych.
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Warto pomagać!

W

ramach akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać Mikołajem” po raz kolejny odwiedziliśmy dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szamotułach. Wspólnie z Samorządem Szkolnym zorganizowaliśmy zbiórkę przyborów szkolnych,
słodyczy i zabawek. Dzięki zaangażowaniu naszych kochanych rodziców 20 grudnia wyruszyliśmy na spotkanie z zaprzyjaźnionymi dzieciakami i siostrą Agnieszką.
Po lekcjach ja, kilka moich koleżanek z klasy, dwie dziewczyny
z klasy VI, rodzice oraz nasza wychowawczyni dotarliśmy na miejsce. Tam spotkaliśmy się z niezwykle serdecznym powitaniem przez
dzieci i opiekunów. Przekazaliśmy zebrane podarunki, czym wywołaliśmy ogromną radość w sercach dzieci, a one w zamian zaprosiły nas do
wspólnej zabawy. Zawarłyśmy nowe znajomości oraz dowiedziałyśmy
się, jak wygląda życie w domu dziecka. Wspólnie bawiliśmy się w różne zabawy, miło spędzając czas. Gdy nadszedł czas powrotu, pożegnaliśmy się z dziećmi i ich opiekunami.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i wywołali uśmiech na dziecięcych twarzach – DZIĘKUJEMY!!!
~Patrycja Dąbrowska, kl. III b

Rugby? No, oczywiście!

N

iesamowite, wzruszające, porywające! Takimi słowami można
określić widowisko, jakiego byliśmy świadkami 30 stycznia.
Do szkoły przyjechali rugbiści… Niezwykli, bo na wózkach.
Dali pokaz zażartej walki na specjalnie przygotowanych aluminiowych
wózkach inwalidzkich. Każdy z zawodników doznał w przeszłości urazu kręgosłupa, ale po rehabilitacji i ciężkich treningach gra w BALIANRUGBY WIELKOPOLSKA (jednej z najlepszych drużyn w kraju). W
2012 r. zdobyli mistrzostwo Polski. Założycielem i menadżerem grupy
jest Sebastian Górniak.
Dowiedzieliśmy się też, że panowie ćwiczą skoki spadochronowe,
nurkują, są bardzo aktywni, pracują zawodowo, mają rodziny, dzieci…
A rugby jest ich hobby i pasją.
W drużynie grają: Marcin Borejko, Arkadiusz Henicz, Paweł Sierakowski, Tomasz Kaczyński i Łukasz Twardowski. Nasi goście ciężko
pracują na efekty, które mieliśmy okazję zobaczyć.
Zachwyceni, zafascynowani, pełni podziwu dla hartu ducha i siły
zawodników uczniowie mieli szansę zagrać w rugby, siedząc na wózku
zawodnika. I jak przyznali, nie było to łatwe…
~ Opracowanie: R.S.

edukacja
Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Pouczające spotkanie…

C

zy kiedykolwiek zastanawiał się ktoś z nas nad
tym ile ma lat? Czy płakał
kiedy usłyszał dźwięk wiertarki?
Wydaje nam się, że nikomu z nas
nigdy nie przyszły do głowy tego
typu pytania, z którymi zmagają
się ludzie niepełnosprawni...
21 stycznia 2014 roku grupa
wolontariuszy z Gimnazjum im.
Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym odwiedziła w Baranowie Centrum Terapii Zajęciowej ROKTAR. Uczestniczyliśmy
tam w warsztatach, podczas których mieliśmy przyjemność poznać 20 podopiecznych Centrum
oraz ich opiekunów. Byli to ludzie w różnym wieku od 20 do
nawet ponad 40 lat. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin Roktar działa na terenie naszej Gminy od 6 lat. Na
dzień dobry zostaliśmy mile przywitani gorącą herbatą, co wszystkim poprawiło humor i dało zapał
do pracy. Później zapoznaliśmy
się z podopiecznymi, zobaczyliśmy gdzie się uczą malować, ry-

sować, używać komputera, gotować, dziergać, tkać i tworzyć
przecudowne dzieła z wikliny
oraz   decoupage. Naszą szczególną uwagę zwrócił niewidomy
Krzysztof, którego pasją jest muzyka i wikliniarstwo. Opowiadał
nam o swoich zainteresowaniach,
nie tylko muzycznych, ale i sportowych oraz miłości do zwierząt,
których w domu ma bardzo wiele i sam się nimi opiekuje. Pokazywał nam swoją mp4, bez której nie może żyć i demonstrował
swój „mówiący” telefon i zegarek. Jego marzeniem jest założenie własnego radia „Czad”

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

AIDS – NIE DAJ SZANSY

K

ażdy człowiek wychowuje się w grupie: rodzinie, społeczeństwie, narodzie. Uczestniczy w określonych przez nich tradycjach
i zasadach, które dają mu oparcie i wskazówki jak
żyć. Niestety życie niesie zagrożenia i dlatego obowiązkiem zarówno szkoły jak i nauczycieli jest
uświadomienie tych zagrożeń i przeciwdziałanie
im. Obowiązkiem każdego młodego człowieka, w
związku z zagrożeniem AIDS jest śledzenie rozwoju nauk medycznych i czynne włączanie się w
działania profilaktyczne przeciw AIDS, dlatego też
w Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym kilka lat temu wdrożony został program zakresu profilaktyki HIV/AIDS, którego celem było pogłębienie wiadomości na temat pandemii
HIV/AIDS.
W trakcie trwania programu nasi uczniowie wzięli udział m. in. w konkursie zorganizowanym przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Poznaniu pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Do
udziału w imprezie finałowej, która odbyła się 28 li-

stopada 2013 r. w Multikinie przy
ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu
zostali zaproszeni laureaci w tym
uczennica naszego gimnazjum
Sandra Bodzioch z klasy IIId otrzymała I MIEJSCE w Powiecie Poznańskim.
Podsumowaniem długofalowego programu profilaktycznego a
zarazem gościem specjalnym była

i publikowanie muzycznej listy
przebojów. Zaskoczyła nas jego
samodzielność, a on jako niewidomy był naszym przewodnikiem
po centrum oraz obsługiwał urządzenia gospodarstwa domowego
m.in. odkurzacz. Komputer nie
ma przed nim żadnych tajemnic.
Zostaliśmy podzieleni na 2,
3-osobowe grupy i każdy poszedł pomagać do różnych pracowni. Wszyscy byli zadowoleni,
uśmiechnięci oraz pełni radości.
Udało się nam nauczyć wielu rzeczy takich jak dzierganie, malowanie techniką decoupage oraz
gry w bocce. Na pożegnanie zostaliśmy poczęstowani przepyszną zupą pomidorową, którą w pracowni kulinarnej przygotowali
gospodarze.
To zaspokoiło nasz głód po dniu
pełnym różnych odkryć. Ten czas
był dla nas pewnym doświadczeniem, a jednocześnie nauką, że
nasze problemy w porównaniu do
tamtych ludzi to zwykłe błahostki.
A po wyjściu z Centrum byliśmy
naładowani pozytywną energią,
którą przekazali nam podopieczni
Roktaru.
Na pewno tam wrócimy!
opiekun koła Wolontariatu
~Agata Kaszuba
Beata Rutkowska – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, która
przestrzegała młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, których konsekwencją
może być zakażenie wirusem HIV.
Spotkanie to odbyło się 30 stycznia
2014 r. i miało na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS,
podniesienie poziomu akceptacji i
tolerancji dla osób żyjących z HIV i
chorych na AIDS oraz zwiększenie
odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.
Realizacja programu profilaktyki pozwoliła na przekazanie uczniom kompetentnej wiedzy biomedycznej na temat HIV/
AIDS oraz sprowokowała do samodzielnych przemyśleń, dokonywania odpowiedzialnych wyborów i mądrych rozwiązań.
~M. Karpińska
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Drzwi Otwarte

25 lutego 2014 r., godz. 16.00 – 19.00

PLAN SPOTKANIA

16.00 Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół podstawowych o Puchar
Dyrektora Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym – sala gimnastyczna
17.30 Turniej Boccia – sala gimnastyczna
17.00 - 19.00 Warsztaty i pokazy dla uczniów, zwiedzanie szkoły –
piętro, parter, piwnica
17.15 Pies przyjacielem człowieka – pokazy umiejętności psów rasy
Goldenretriver – aula szkolna
18. 00 Zebranie informacyjne dla rodziców klas szóstych, prezentacja
dorobku szkoły przez Dyrektora – duża aula
ok. 18.30 Występ Szkolnego Chóru „ALLEGRO”

PIĘTRO

Warsztaty Origami i kawiarenka – mała aula, „Teraz niemiecki” – sala
102, „Learning by Doing”– sala 104, prezentacje projektów międzynarodowych – sala 05, prezentacje przyrodnicze – mikroskopowanie, wystawy przyrodnicze i geograficzne – sala 111, zajęcia informatyczne –
sala 121, Pies przyjacielem człowieka – pokazy umiejętności psów rasy
Goldenretriver – duża aula, Prezentacja dorobku szkoły przez p. Dyrektor – duża aula, Występ Szkolnego Chóru „ALLEGRO”

PARTER

Wystawa osiągnięć uczniów, wystawa zdjęć z imprez szkolnych, doświadczenia chemiczne i fizyczne –sala 14, łamigłówki matematyczne –
sala 3, „W stronę sztuki i teatru” – sala 28, wystawa kronik – biblioteka,
wystawa czołgów – sala 5, „W świecie literatury” – sala 18

PIWNICA

„Strefa ciszy” możliwość rozwiązywania testów psychologicznych–
sala 030
~gtp

Liceum w Tarnowie Podgórnym

W obiektywie

M

imo dającego się we znaki mrozu, na prośbę Anny Gorońskiej, 30 stycznia 2014
roku gościem klasy IA Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym była Katarzyna Piwecka. Zawodowa fotografka zgodziła się opowiedzieć uczniom o swoim zawodzie.
Fotografią interesowała się od zawsze. Z uśmiechem wspominała, jak wszyscy jej znajomi na każdej
wspólnej wycieczce w sprawie zdjęć zgłaszali się do
niej. Z czasem hobby stało się pasją, a pasja zrodziła
pomysł na biznes. Co ciekawe skończyła liceum na
profilu matematyczno-fizycznym i nie studiowała fotografii, a ekonomię. Dopiero później zorientowała
się, że wcale nie musi się zajmować ekonomią zawodowo. Otworzyła własne studio fotograficzne w Poznaniu, w Sadach przy ulicy Malinowej 21. Dzisiaj
współpracuje z wieloma instytucjami, jest również
współautorką wystawy „Amazonki”. Pani Katarzyna opowiedziała o chwili wzruszenia, kiedy zdjęcia
jej autorstwa, które przedstawiały kobiety po wygranej walce z rakiem piersi, miały zostać zabrane z oddziału szpitalnego. Pacjentki spacerujące korytarzami szpitala poprosiły, aby wystawa została na stałe,
bo daje im niesamowitą siłę walki z chorobą.
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Jednak najbardziej pouczająca
była jej opowieść o trudności, jaką
jest łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi – mąż i dwoje
małoletnich dzieci. Jednak udaje
jej się. Dzieci często wyjeżdżają
w podróże z nią, a ukochany towarzyszy jej tak często, jak tylko
jest to możliwe.
Pani Piwecka przyznała, że ma
bardzo dużo pracy, a w czasie
wolnym… nie ma czasu wolnego.
Nie jest łatwo. Nikt nie mówił, że
będzie, bo od kiedy pasja jest pra-

cą ma mniej wolności – fotografuje to, co musi, a nie tylko to co
chce tak, jak było dawniej. A jednak na jej twarzy przez cały czas
widać było się szeroki uśmiech.
Jak to możliwe? Jest kobietą spełnioną, ma swoją kochającą się rodzinę, a jej praca jest jednocześnie pasją. Czego więcej można
chcieć od życia?

~ Wiktoria Radlik klasa IA

edukacja
Szkoła Podstawowa w Lusówku

Jak wygląda teatr wielki od kulis?

R

azem z uczniami klasy
piątej, zainteresowanymi
odkrywaniem tajemnic,
postanowiłyśmy przyjrzeć się z
bliska temu, co na co dzień kryje
się przed wzrokiem widzów. Korzystając z oferty teatru daliśmy
się oprowadzić po „tajemnych”
miejscach gmachu popularnej poznańskiej opery.
Chociaż spektakle odbywają
się wieczorami, to praca z nimi

związana wre już od rana. Byliśmy świadkami budowania dekoracji scenicznych, dokonywania
korekty usterek wehikułu czasu
stojącego w kieszeni scenicznej,
usłyszeliśmy jak „wysoki” dodatek za trudne warunki pracy
otrzymują muzycy orkiestrowi
ukryci w fosie. Zaniemówiliśmy
przyglądając się na jakich wysokościach pracują specjaliści od
oświetlenia oraz jak niesamowi-

Szkoła Podstawowa w Lusówku

Najukochańsi na świecie

T

o właśnie nasze Babcie i nasi Dziadkowie. To
oni mają dla nas najwięcej czasu, najwięcej cierpliwości
i kochają nas nad życie. Dlatego
w Dniu Babci i Dziadka nie mogliśmy o nich zapomnieć.
Uczniowie oddziałów przedszkolnych 0a i 0b naszej szkoły
zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na uroczystość z tej okazji.
Pomimo niekorzystnej zimowej
aury goście licznie przybyli nawet
z odległych miejscowości. Zachwyceni zaprezentowaną częścią
artystyczną, mocno wzruszeni życzeniami od wnuków, obdarowani
własnoręcznie wykonanymi przez
dzieci prezentami cieszyli się
z uczestnictwa w tak miłej uro-

czystości. Przy poczęstunku przyjemnie upłynął ten radosny czas.
Wszystkim seniorom z okazji
ich święta życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radosnych chwil spędzonych
z wnukami.

te ćwiczenia wykonują podczas
rozgrzewki tancerze baletu. Wędrując korytarzami i zwiedzając
pomieszczenia świątyni sztuki
mieliśmy też okazję przekonać
się o wysokim poziomie kultury
pracujących tam osób. Było nam
bardzo miło, gdy na każdym kroku spotykaliśmy się z ich uśmiechami i pozdrowieniami. To była
wyprawa godna polecenia. Warto
ją przeżyć samemu!

~ RK i BS
Czy wiecie, że:
Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania babć.
W dzień ten wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce
obchodzone 21 stycznia, w tym
samym dniu w Bułgarii, Brazylii,
a w Hiszpanii 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca.
Pomysł powstania święta
w Polsce pojawił się w tygodniku
„Kobieta i Życie” w 1964 roku.
Już rok później święto to zaczął
popularyzować „Ekspress Poznański”. W roku 1966 również
„Ekspress Wieczorny” ogłosił
dzień 21 stycznia „Dniem Babci”.
Później powstała tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia.
~Jolanta Klementowska

Szkoła Muzyczna w Tarnowie Podgórnym

Kolejne sukcesy uczniów szkoły muzycznej

24

stycznia uczniowie
Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym wzięli udział
w XII Wielkopolskim Turnieju
Muzycznym w Kole. W trzech
kategoriach rywalizowało ze
sobą 36 młodych wykonawców
ze szkół muzycznych z Koła,
Konina, Tarnowa Podgórnego, Kościana, Poznania, Pleszewa, Krotoszyna, Turku i Słupcy. Grający na klarnecie Maria

Stępak i Feliks Kucharski przygotowani przez Pawła Kroczka
oraz puzonista Michał Bandura,
którego nauczycielem jest Piotr
Nobik, bardzo dobrze reprezentowali naszą szkołę. Feliks i Michał zdobyli wyróżnienia.

~ Magdalena Moruś
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Uczyć się od najlepszych

Ś

cisła
współpraca
z przyszłym pracodawcą
jest gwarancją sukcesu
edukacyjnego. Zlokalizowane
w Tarnowie Podgórnym Zakłady
Mechaniczne Kazimieruk swoim patronatem objęły klasy technikum Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Świerkowej
w Poznaniu.
Dzięki współpracy uczniowie ZSM odbywają praktyki zawodowe w nowoczesnej firmie,
wykonującej narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne do
produkcji w różnych gałęziach
przemysłu. Współpraca dotyczy
też uszczegóławiania programów
nauczania pod kątem zapotrzebowania pracodawcy. Dlatego
absolwenci ZSM to bardzo do-

brze wykwalifikowani specjaliści, konkurencyjni na rynku, znajdujący atrakcyjną i dobrze płatną
pracę.
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przemysłu za-

WZP.6721.15.2013

WZP.6721.16.2013
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owocowało otwarciem w ZSM
nowych kierunków kształcenia.
W ramach Technikum oferowane
są już nie tylko klasy mechaniczna i mechatroniczna, ale też strażacka czy – ciesząca się wielką
popularnością – klasa optyczna.
Nowocześnie wyposażone klasopracownie (automatyki, komputerowa, sterowników PLC,
obrabiarek numerycznych, elektroniki i elektrotechniki, optyki),
zajęcia wyrównawcze i przygotowujące młodzież do egzaminów
zewnętrznych, kursy kwalifikacyjne, stanowią o randze szkoły.
Współpraca z Zakładami Mechanicznymi Kazimieruk, poznańskimi instytucjami i wyższymi uczelniami służy realizacji
misji szkoły kształcenia dobrze
przygotowanych do zawodu fachowców.
~zsm

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie przy
ulicy Platynowej, dla dz. nr 317/11, 317/12, 317/13

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Marianowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie przy ulicy Platynowej, dla dz.
nr 317/11, 317/12, 317/13 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r. w godzinach pracy
urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, odbędzie się 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.15.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi do
wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.04.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Marianowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w
dniach od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r. w godzinach pracy urzędu,
pokój 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
planu miejscowego odbędzie się 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok.13. oraz składać uwagi
do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej
sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.04.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
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ogłoszenia
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze
zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVII/447/2012 z dnia 16.10.2012r. w sprawie zezwolenia na
sprzedaż działek, przeznaczam do zbycia nieruchomości.

WYKAZ
Lp.

obręb

działka

1.

Lusowo

759/1 (Bz)

pow. w księga wieczysta
m2
276
PO1P/00105692/7

cena nieruchomości
(w tym 23% VAT)*
39.379,68 zł

forma i tryb zbycia

w trybie bezprzetargowym – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, art. 37 ust. 2 pkt 6 w/
wym. ustawy
2.
Lusowo
759/5 (Bz)
493
PO1P/00105692/7 70.341,24 zł
w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli działek 744,
743
opis nieruchomości teren równinny, niezabudowany, porośnięte samosiejkami sosny, które nie przedstawiają wartości rynkowej
przeznaczenie w
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusowie –
planie zagospodaro- osiedle Przylesie, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/22/1998 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 grudnia 1998r. opubl. w Dz.
wania przestrzenne- Urz. Woj. Wlkp. nr 3, poz. 40 działki nr działki nr: 759/1, 759/5 są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, powiększenie działek
go i sposób zagospo- sąsiednich- symbol MJ.
darowania
informacje dodatnabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe
kowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 marca 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 5 lutego 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 26 lutego 2014r. włącznie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.
poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
KW
OBRĘB
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY
okres dzierżawy
OPIS NIERUCHOMOŚCI

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI ( zgodnie z ewidencją)

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKOWANIA
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU
DZIERŻAWY
DODATKOWE OPŁATY
ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI
CZYNSZU

PO1P/00099481/9
Przeźmierowo
1266/40
4482 m2, z 5,7462 ha
3 lata
Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Sosnowa.
Przedmiotem przetargu jest wyłącznie nieruchomość gruntowa - istniejące ogrodzenie, oświetlenie i przyłącze
energetyczne stanowi własność poprzedniego dzierżawcy i w terminie 14 dni od dnia przetargu zostanie usunięte.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/144/95 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na terenie pod zieleń ochronną od
istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XII/134/2011 Rady
Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje się na terenie przeznaczonym
pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.
działalność parkingowa
4482 zł + VAT
Czynsz płatny w stosunku miesięcznym
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
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.

II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115.
Wadium w pieniądzu w kwocie 400 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 marca 2014 r. (wtorek) 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, która osobiście
wpłaciła wadium. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium
zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w gminie Tarnowo Podgórne, Przeźmierowo ul. Akacjowa; obręb Przeźmierowo, arkusz mapy 7, działka 9/6 (RVI) pow.
1478 m2, KW PO1P/00169996/4 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne;
- cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 303.600,00 zł (słownie:
trzysta trzy tysiące sześćset zł)
- wadium w wysokości 15.180,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy
sto osiemdziesiąt zł);
- postąpienie minimalne 3.036,00 zł;
- opis nieruchomości: granice działki nr 9/6 tworzą kształt trójkąta, teren
równinny, ogrodzony, działka niezabudowana, (w ulicy: prąd, woda, kanalizacja), posiada dostęp do drogi publicznej, działka zlokalizowana jest
na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Poznań Ławica,
dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nr 9/6 została wydana
decyzja Wójta Gminy Nr WZPGN/7331-92/10 z dnia 4.05.2010r.
o warunkach zabudowy w zakresie budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej
przetarg na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbędzie się 12 marca 2014r. (środa) o godz. 11oo - w sali nr 100 Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości
przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego
małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.2012.647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część południowa wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.02.2014 r. do
28.03.2014 r., w godzinach pracy urzędu, pokój 14.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 12.03.2014 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym o godzinie 14:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.14 oraz składać uwagi do
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14.04.2014 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka
34
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W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 5 marca 2014r. (środa), na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A.
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na
wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest
do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych
uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później
niż przed upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19 grudnia 2013r. W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie
internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.

WZP.6721.1.2014

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek nr 464/1,
464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy
ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy
Krańcowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 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 art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr LIX/752/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Przeźmierowie dla działek
nr 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ulicy Leśnej, działek nr 384, 313/1
przy ulicy Rynkowej oraz dla terenów położonych w rejonie ulicy
Krańcowej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pok. 13 oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski adresowane do Wójta
Gminy można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do
dnia 24.03.2014 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne mgr Tadeusz Czajka

ogłoszenia
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze
zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXVI/300/2012 z dnia 28.02.2012r. Nr XXXVIII/468/2012 z dnia
6.11.2012 w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, przeznaczam
do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości
oznaczenie geodezyjne
księga wieczysta
opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Baranowo ul. Rzemieślnicza
obręb Baranowo, arkusz mapy 15, działka 222/191(Bi), powierzchnia 3281 m2
KW PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne
•działka zlokalizowana jest w Baranowie przy drodze o nawierzchni asfaltowej, na przedłużeniu pasa startowego cywilnego lotniska Poznań Ławica, działka posiada kształt zbliżony do trapezu,
•działka zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 19.02.2002r.
Nr AB-V-7351/18/648/01,
•długoletni dzierżawca terenu poczynił na niej nakłady polegające na: rekultywacji terenu (nawiezieniu ziemi,
wyrównaniu terenu itp.) na powierzchni około 2000m2, ogrodzenia siatką handlową na słupkach stalowych
wraz z przesuwaną bramą, z elementów stalowych i furtką, ogrodzenia z elementów prefabrykowanych żelbetowych, utwardzenia terenu z kostki betonowej, przyłącza energetycznego, ekologicznej oczyszczalni ścieków.
•na terenie działki posadowione są trzy budynki kontenerowe, które nie są trwale z gruntem związane, które
są własnością dzierżawcy,
•działka zlokalizowana jest na terenie obszaru ograniczonego użytkowania lotniska Poznań Ławica
dla działki nr 222/191 brak obowiązującego planu, zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, uchwała Nr XII/134/2011 z dnia 21.06.2011r. w/wym. działka znajduje
się terenie usług - symbol U.
sprzedaż w trybie bezprzetargowym, - art. 37 ust. 3 w/wym. ustawy
391.653,00 zł
250.056,00 zł
641.709,00 zł

forma i tryb zbycia udziału gminy
Wartość nieruchomości bez nakładów
Wartość nakładów dzierżawcy
cena sprzedaży w zł (zwolnienie z VAT
na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
11.03.04. o podatku od towarów i usług tj.
Dz..U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
informacja dodatkowa
nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 19 marca 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 5 lutego 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 26 lutego 2014r. włącznie.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tj. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi
zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LIII/679/2013 z dnia 24.09.2013r. w
sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości, przeznaczam do zbycia nieruchomość.

WYKAZ
adres nieruchomości
oznaczenie geodezyjne
księga wieczysta
opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości
w mpzp

forma i tryb zbycia udziału
gminy
cena sprzedaży (w tym 23%
VAT*, zawiera wartość, koszty związane ze sprzedażą)
informacja dodatkowa

Baranowo ul. Ametystowa
obręb Baranowo, arkusz mapy 15, działka 222/208 (Bp), powierzchnia 173
m2
KW PO1P/00099730/0 - właściciel Gmina Tarnowo Podgórne
•działka niezabudowana, kształt działki regularny, wydłużony prostokątny,
przez teren działki przebiega podziemna linia energetyczna, która utrudnia
zabudowanie działki,
•działka zlokalizowana jest na terenie obszaru ograniczonego użytkowania
lotniska Poznań Ławica
działka nr 222/208 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XII/134/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.
w/wym. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U – tereny
usług (funkcja dominująca).
sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej - art. 37 ust. 2 pkt 6 w/wym. ustawy
28.629,91 zł

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 14 lutego 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:
LUSOWO
PRZEŹMIEROWO
SIEROSŁAW
TARNOWO PODGÓRNE
Szczegółowe
informacje
o przedmiocie dzierżawy i najmu można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami–
pok. nr 12 tel.(061) 89-59-289.

nabywcy ponoszą koszty notarialne i sądowe

* w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena ulegnie zmianie
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym.
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się
do dnia 19 marca 2014r. włącznie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 5 lutego 2014r. na okres 21 dni, tj. do dnia 26 lutego
2014r. włącznie.
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.
poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Baranowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW
OBRĘB
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY
okres dzierżawy
OPIS NIERUCHOMOŚCI
ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI
( zgodnie z ewidencją)
PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKOWANIA
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWY
DODATKOWE OPŁATY
ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI CZYNSZU

PO1P/00099730/0
Baranowo
222/192
2033 m2, z 1,0533 ha
3 lata
Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - z ulicy Rzemieślniczej
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwałą nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku działka znajdują się na terenie oznaczonym jako U - tereny zabudowy usługowej
działalność parkingowa
2108,22 zł + VAT, Czynsz płatny w stosunku miesięcznym
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
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.

I Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115.
Wadium w pieniądzu w kwocie 210 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 marca 2014 r. (wtorek) 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, która osobiście
wpłaciła wadium. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium
zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r.
poz. 651 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości położonej w Przeźmierowie, gmina Tarnowo Podgórne
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI KW
OBRĘB
NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK
POWIERZCHNIA DZIERŻAWY
okres dzierżawy
OPIS NIERUCHOMOŚCI

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI ( zgodnie z ewidencją)

PRZEZNACZENIE i SPOSÓB UŻYTKOWANIA
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZIERŻAWY
DODATKOWE OPŁATY
ZASADY AKTUALIZACJI STAWKI CZYNSZU

PO1P/00099481/9
Przeźmierowo
1266/40
2500 m2, z 5,7462 ha
3 lata
Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z drogi publicznej - ul. Sosnowa.
Przedmiotem przetargu jest wyłącznie nieruchomość gruntowa - istniejące ogrodzenie, oświetlenie
i przyłącze energetyczne stanowi własność poprzedniego dzierżawcy i w terminie 14 dni od dnia
przetargu zostanie usunięte.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr
XXI/144/95 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dn. 28 listopada 1995 r., część działki znajduje się na
terenie pod zieleń ochronną od istniejącej giełdy samochodowej. Istnieje możliwość zorganizowania
parkingów i lokalizacji usług.
Dla pozostałej części działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą
nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 roku powyższa działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod intensywną indywidualną zabudowę mieszkaniową.
działalność parkingowa
2500 zł + VAT, Czynsz płatny w stosunku miesięcznym
niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy istnieje obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
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.

II Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy W Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115.
Wadium w pieniądzu w kwocie 250 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 11 marca 2014 r. (wtorek) 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, która osobiście
wpłaciła wadium. Za dzień wpłaty wadium uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. Wadium
zostanie zwrócone lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
W uzasadnionych przypadkach – ogłaszający może odstąpić od przetargu. Bliższych informacji dotyczących działek objętych ogłoszeniem
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115, pok.12 tel. 61 89-59-289
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ogłoszenia
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
poł. w Przeźmierowie ul. Składowa i w Tarnowie Podg. ul. 27 Grudnia
Lp obręb
1.
2.
3.
4.

Przeźmierowo
Przeźmierowo
Przeźmierowo
Przeźmierowo

5.

Przeźmierowo

przeznaczenie
nieruchomości

opis nieruchomości

6. Tarnowo Podgórne
przeznaczenie
nieruchomości
opis nieruchomości

działka

pow. w
m2
371/4 (RV)
515
373/3 (RVI)
512
373/2 (RVI)
512
378/3 (RVI) 377/3 (RVI) 938

księga wieczysta

cena wywoławcza w
tym 23% VAT
113.300,00 zł
112.640,00 zł
112.640,00 zł
206.360,00 zł

wadium

postąpienie minimalne

PO1P/00170008/2
5.665,00 zł
1.133,00 zł
PO1P/00170008/2
5.632,00 zł
1.126,00 zł
PO1P/00170008/2
5.632,00 zł
1.126,00 zł
PO1P/00181243/1,
10.318,00 zł
2.064,00 zł
PO1P/00170008/2
378/4 (RVI) 377/4 (RVI) 938
PO1P/00181243/1,
206.360,00 zł
10.318,00 zł
2.064,00 zł
PO1P/00170008/2
zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w obrębie ul. Rynkowa
w Przeźmierowie zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/231/2008 z dnia 26 lutego 2008r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2008r. Nr 107 poz. 1987, działki nr: 371/4, 373/3, 373/2,, 377/3, 378/3, 377/4, 378/4 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - symbol 5MN/U, 19MN/U. W/wym. działki położone są w strefie wewnętrznej
ograniczonego użytkowania lotniska - nowo budowane budynki mieszkalne wymagają zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.
działki nr: 371/4, 373/2, 373/3, 378/3 i 377/3, 378/4 i 377/4 są niezabudowane, niezagospodarowane, posiadają kształt prostokąta. Działki nr: 373/3, 378/4 i 377/4 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Składowa), natomiast działki nr: 371/4,
373/2, 378/3 i 377/3 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Orzechowa), na zasadzie służebności drogowej poprzez
działki gminne.
1378/11 (RIVa)
826
PO1P/00106066/7
165.200,00 zł
8.260,00 zł
1.652,00 zł.
zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tarnowo Podgórne i Góra, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 212 poz. 3307, działka nr
1378/11 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 40MN
działka nr 1378/11 jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada kształt prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w/wym. nieruchomości odbędzie się 12 marca 2014r. (środa) o godz. 9oo - w sali nr 100 Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 115.
Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium i okazanie dowodu tożsamości
przez uczestnika przetargu. W przypadku małżonków do dokonania
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego
małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przetargach na sprzedaż w/wym. nieruchomości mogą brać podmioty, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 5 marca 2014r. (środa), na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A.
O/Poznań nr 48 1050 1520 1000 000 50265 1441.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na
wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony jest
WZP.6721.14.2012

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Sierosławiu
w rejonie ulicy Pokrzywnickiej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w
Sierosławiu w rejonie ulicy Pokrzywnickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.03.2014 r. do 03.04.2014 r. w
godzinach pracy urzędu, pokój 13.

do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed
upływem 3 dni od; odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Pierwszy przetarg odbył się 9.10. 2013r. drugi 16.12.2013r. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
upłynął w dniu 20 sierpnia 2013r. W uzasadnionych przypadkach –
ogłaszający może odstąpić od przetargu.
Mapy ewidencyjne nieruchomości dostępne są na stronie internetowej: www.podgik.poznan.pl/, tekst planów dostępne są na stronie
internetowej: www.tarnowo-podgorne.pl/. Informacje: o przetargu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tarnowie
Podgórnym ul. Poznańska 115, pok. 12, tel. 61-89-59-261.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 17.03.2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tarnowie Podgórnym o godz.16:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu i postępowania w tej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24.04.2013 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
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Bieg Lwa - Ruszamy!!!

N

ie wiesz jeszcze co się będzie działo 18
maja? Jasne – BIEG LWA! Jesteśmy pewni, że znowu będziesz z nami i zabierzesz do
Tarnowa Podgórnego cała rodzinę. Gwarantujemy,
że nikt nie znajdzie czasu na nudę.
Oczywiście gwoździem programu będzie PÓŁMARATON, jak zwykle z czołówką biegaczy
z kraju i zagranicy. W sumie wystartuje 1 111 maratończyków. Razem z nimi rusza 333 zawodników
w POGONI ZA LWEM (dosłownie) na dystansie 7
kilometrów i SZTAFETA szkolna na dystansie półmaratonu.
Wcześniej, na stadionie będziemy gościć rywalizację 333 LWIĄTEK i tu spodziewamy się wielkich
emocji. Bieg Lwiątek to sportowa rywalizacja dla
najmłodszych. Dzieci i młodzież wystartują w 5 różnych kategoriach wiekowych na różnych, zależnych
od wieku, dystansach.
Sportową całość dopełni 66 maratończyków OUTDOOR CYCLING CityZen_ przy muzyce na żywo.
Ale skoro rodzinnie, to nie może zabraknąć atrakcji dla każdego. I tu, jak co roku, nasze EXPO POZIOM WYŻEJ z zabawami offroad John Deere, zajęciami sportowymi i fitness przygotowanymi przez

WUEF Club, niezłomną krową
i innymi niespodziankami MK
Cafe, wspinaczkami, planetarium,
zajęciami kreatywnymi i edukacyjnymi. O kolejnych atrakcjach
będziemy informować na bieżąco.
A na koniec deser: dla wszystkich swoje hity zagra zespół
RAGGAFAYA! Zapewniamy,
że rozgrzeje Cię do czerwoności
swoją energią i rytmem.
No to chyba rozwiązaliśmy Ci
kłopot, co robić w majowy weekend.

Do zobaczenia!
Aaa, śledź naszą stronę www.
bieglwa.pl bo pewnie, podobnie jak w ubiegłym roku, LISTA
STARTOWA zapełni się błyskawicznie, a zapisy zaczniemy dokładnie 3 miesiące przed startem
czyli 18 lutego. Zapisy naszych
Lwiątek zaczniemy 18 kwietnia
ale mieszkańcy Gminy Tarnowo
Podgórne będą mieli pierwszeństwo i tydzień wcześniej będą mogli wpisać swoje pociechy na listę
startową. 
~bieg lwa

WUEF Club: POZIOM WYŻEJ w nowym sezonie

J

uż od prawie dwóch lat przemierzamy ścieżki
i asfalty naszej Gminy reprezentując ją na różnego rodzaju zawodach i imprezach. Ostatni czas
jest dla nas bardzo ciekawy ponieważ weszliśmy
w skład nowopowstałej sekcji lekkoatletycznej przy
GKS Tarnovia. Sekcja powstała z inicjatywy prezesa
Tarnovii Zbyszka Trawki, który oprócz części biegów długodystansowych utworzył drużynę biegów
krótkich prowadzoną przez Roberta Maćkowiaka.
Bardzo ważną zmianą jest też współpraca z WUEF
Club i z WUEF Club: MS Runners dzięki czemu jest
nas już 25. Poprzedni okres przygotowawczy przepracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, trenując w głębokim śniegu. Teraz aura bardziej nam
sprzyja co z pewnością zaprocentuje w sezonie startowym. Bawimy się i ciężko trenujemy korzystając
z doskonale wyposażonych pomieszczeń w klubie.
Siła i wytrzymałość podczas bardzo intensywnych
zajęć indoor cycling, sporo zajęć funkcjonalnych
prowadzonych przez WUEFistów w ramach WUEF
cross oraz rozciąganie w sali mentalnej. Mocno daje
się we znaki cross. Trenerzy nie mają litości myśląc, że biegacze to klasyczni bywalcy siłowni. Zaciskamy zęby i walczymy o przetrwanie. „Jeszcze
15 sekund” – krzyczy Asia. 15 sekund, które trwa
wieczność. Koniec, padamy na twarz. Ale nie, zmiana stacji jedziemy dalej. Następny dzień jest jeszcze
trudniejszy. Trzeba chodzić, utrzymać ważący pół
tony długopis i przywitać się z kolegami. Byle tylko
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nie podawać ręki. Bartek znalazł
swój sposób na prowadzenie auta:
sprzęgło wciska dwoma nogami.
Już od najbliższego sezonu
cała drużyna otrzyma od naszego WUEF - partnera profesjonalne stroje, co jeszcze bardziej będzie nas identyfikowało z Gminą
Tarnowo Podgórne i samym partnerem. Będziemy z radością reprezentować nasze barwy już na
Maniackiej Dziesiątce, Poznań
Półmaratonie i Orlen Maratonie,
a apogeum wiosennych startów
przypadnie na nasz lokalny Bieg
Lwa, podczas którego pokażemy
się z najlepszej strony z hasłem
na ustach „nie damy się dogonić Kenijczykom”. Jesień podpo-

rządkowujemy przede wszystkim
startom naszych biegaczy w maratonach w Berlinie, Poznaniu
i Amsterdamie. Będzie się działo.
Korzystając z okazji pragniemy
podziękować wszystkim uczestnikom zorganizowanego przez nas
BIEGU DLA ORKIESTRY za
serce i wspaniałą atmosferę.
~Piotr Modzelewski

sport

Tarnowo biega!

R

obert Maćkowiak, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy
a jednocześnie opiekun Sekcji
Lekkoatletycznej przy GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, przeprowadził pierwsze spotkanie
organizacyjne dla chętnych bie-

gaczy. 15 lutego o godzinie 19.00
do siedziby klubu przybyło kilkunastu młodych sportowców wraz
z rodzicami. Słuchali o sportowych planach i kwestiach rozwoju sportowego. Zainteresowanie
nowym projektem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
W trakcie godzinnej rozmowy,
Robert Maćkowiak odpowiedział

na szereg pytań związanych z treningami, zawodami i sprawami
organizacyjnymi. Trzeba dodać,
że młodzi ludzie wciąż się zgłaszają, a tym samym sekcja cały
czas się powiększa.
Wszyscy zainteresowani poprawą swojej ogólnej sprawności,
szybkości i wydolności proszeni
są o kontakt z Robertem pod nr
telefonu: 601 820 042.

IV Turniej Tarnovia GOOL CUP

W

sobotę, 18 stycznia, klub GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne wspólnie ze Szkołą
Podstawową im. Jana Pawła II zorganizował w hali szkoły IV turniej o Puchar Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne. W czwartym już turnieju „Tarnovia GOOL Cup” uczestniczyło 8 drużyn rocznika
2003 i młodszych. Faza grupowa przyniosła wiele
niespodzianek. Zespół Warty Poznań odniósł dwie
porażki, zajmując trzecie miejsce w grupie.
Kolejność drużyn w grupach była następująca:
Grupa A
9
6:1
1. Skra Otusz 		
2. MTS Tarnowiak
6
7:7
3. Warta Poznań
3
10:5
4. Kotwica Kórnik
0
3:13
Grupa B
1. Oranje Sport		
9
18:0
2. Wełna Rogoźno
6
5:3
3. TPS Winogrady
3
4:6
4. SP Tarnowo Podg.
0
1:18
W następnej fazie turnieju uczestniczyły wszystkie
drużyny, które rozegrały dwie rundy spotkań systemem pucharowym. W wyniku tej rywalizacji wyłoniono pary drużyn grające o poszczególne miejsca w
turnieju. W meczach o miejsca 7. i 8. TPS Winogrady pokonał SP Tarnowo Podgórne 7:1. Mecz o 5. i 6.
miejsce pomiędzy Wełną Rogoźno a Kotwicą Kórnik zakończył się niespodziewanym zwycięstwem
zespołu z Kórnika 3:2.
W spotkaniu o brązowe medale zawodnicy Tarnowiaka zmierzyli się z rewelacyjnie do tej pory spisującym się zespołem Skry Otusz. Zespół Tarnowiaka
przystąpił do gry bardzo skoncentrowany i nie dał
szans ambitnej drużynie z Otusza zwyciężając 4 : 0.
Spotkanie finałowe zadowoliło szczelnie wypełniającą szkolną halę publiczność. Zespół Oranje prowadził do przerwy 2:0 i mając na uwadze dotychczasowe mecze „pomarańczowych” wydawało się
że utrzymają prowadzenie do końca meczu. Jednak
finisz Warty był imponujący. Na kilkanaście sekund
przed ostatnim gwizdkiem Warciarze doprowadzili
do wyrównania i o rozstrzygnięciu finału decydowały rzuty karne. W tych lepsi okazali się gracze Oranje
zwyciężając 3:1.

Końcowa klasyfikacja IV Turnieju o Puchar Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne:
1.Oranje Sport Poznań (trener Jarosław Soboniak)
2. Warta Poznań (trener Arkadiusz Miklosik)
3. MTS Tarnowiak Tarnowo Podgórne (trener Paweł Rutkowski)
4. Skra Otusz (trener Dawid Juchacz)
5. Kotwica Kórnik (trener Łukasz Kubiak)
6. Wełna Rogoźno (trener Ryszard Wlodarczak)
7. TPS Winogrady (trener Arkadiusz Bąk)
8. SP Tarnowo Podgórne (trener Michał Kwiatkowski)
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale, a
uczestnicy turnieju zostali również nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów turnieju. Przyznano też wyróżnienia indywidualne. Królem strzelców został Denis Andrzejewski
(Oranje Sport Poznań), najlepszym bramkarzem Piotr Zgoła (MTS Tarnowiak), a najlepszym zawodnikiem Mateusz Wojciechowski z Warty
Poznań.
Przyznano też wyróżnienie dla najsympatyczniejszego trenera, które otrzymał opiekun TPS Winogrady wielokrotny reprezentant Polski,
uczestnik Mistrzostw Świata 2002 Korea i Japonia, Arkadiusz Bąk.
Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni bardzo sprawną organizacją turnieju i sportową atmosferą w trakcie jego trwania. Obiecali, że chętnie
pojawią się na kolejnych organizowanych w Tarnowie Podgórnym imprezach sportowych. Dziękujemy uczestnikom za przybycie a sponsorom turnieju takim jak: Gmina Tarnowo Podgórne, Dobre Okna oraz
Alter, Glutenex Sady za wsparcie w organizacji IV Turnieju Tarnovia
Gool Cup.
~ Zbigniew Trawka, Prezes GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne oraz
Maria Stachowiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.
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Zagrali też pracownicy!

W

pierwszym weekend
lutego zespoły złożone z pracowników
firm z terenu naszej Gminy rozegrali w hali OSiR w Baranowie Turniej o Puchar Posła Waldy Dzikowskiego. W rywalizacji
brali udział zawodnicy następujących firm: Chata Polska, Elektrycznie.pl, G.EN. GAZ Energia,
Gusma Sady, Lidl Centrala, Lidl
Magazyn, Noti i Tarmet. Po bardzo wyrównanej i profesjonalnej
grze okazało się, że najlepszym
zespołem zostali reprezentanci
Chaty Polskiej! Serdecznie dziękujemy za pomoc sponsorom turnieju: Chacie Polskiej Tarnowo
Podgórne Grzegorz oraz Jolancie
Woźniak.
Końcowa klasyfikacja:
1. Chata Polska

2. Tarmet
3. GEN.GAZ Energia
4. Lidl Magazyn
5. Noti
6. Elektrycznie.pl
7. Gusma Sady
8. Lidl Centrala

Przyznano również nagrody indywidualne, za najlepszego bramkarza uznano Jerzego Kuchnickiego, najlepszego zawodnika
– Mateusza Gorgola, a najwięcej
bramek strzelił Bartosz Dylewski,
tym samym zyskując tytuł najlepszego strzelca turnieju. 
~ na

Z cyklu sołectw

I

ndywidualny turniej kręglarski o Puchar Dyrektora OSiR odbył się po raz drugi na kręgielni Vector w Tarnowie Podgórnym. Z wynikiem
1093 kręgli wygrała Justyna Witkowiak z sołectwa Lusówko. Podium uzupełniła reprezentacja
sołectwa Sady. Drugie miejsce zajął Bartosz Kowalak z wynikiem 1060 kręgli, a trzecie Jadwi-

ga Kowalak – 1052 (wszyscy na zdjęciu). Miejsca 4-8 zajęli kolejno:
Katarzyna Antos (sołectwo Tarnowo Podgórne – 1042), Andrzej Tomaszewski (Lusówko – 1040), Paweł Kucharski (Lusowo – 1038), Jacek
Kowalak (Sady – 1026) i Kordian Kucharski (Lusowo – 1024).
W zawodach, które odbyły się 18 stycznia w kręgielni Vector
w Tarnowie Podgórnym wystartowały dwadzieścia trzy osoby. Wyniki były brane do klasyfikacji Mistrzostw Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne, która po czterech konkurencjach przedstawia się następująco:
LP. SOŁECTWO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Baranowo
Batorowo
Ceradz Kościelny
Chyby
Góra
Jankowice
Kokoszczyn
Lusowo
Lusówko
Przeźmierowo
Rumianek
Sady
Sierosław
Swadzim
Wysogotowo
Tarnowo Podgórne

KOP
12
14
16
15
11
13

NORDIC
WALKING
14
12
13
15
16

BIEG
10
12
14
11
13
15
9
16

KRĘGLE
KLAS.
11
10

9
13
16
12
15

14

SUMA
47
24
12
23
24
57
43
12
50
59

~ Ania
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Lis

sport

Lwia Drużyna

A

miało być tak fajnie:
wspólny start w ultramaratonie górskim „Bieg
Rzeźnika”, stworzenie z tej okazji większej grupy zapaleńców
biegów ultra o pięknej nazwie zawartej w tytule tekstu, wspólny
cykl treningowy i co tylko można
jeszcze wymyśleć. Niestety ponad 800 miejsc we wspomnianym
biegu zostało zarezerwowanych
podczas internetowej sesji trwającej raptem całe 20 minut, a w dogrywce tylko L 2 pary z naszej
grupy szczęśliwie wylosowały
miejsce startowe. Cóż, lepsze to
niż nic.
Czasy są teraz dynamiczne
i nasz zespół podąża dalej również tym torem. Nowy wspólny
cel - ultramaraton górski podczas
festiwalu biegowego w Krynicy,
polskim Dawos. Termin: 7 września, start 4 rano.
Czeka tam na wszytkich chętnych piękna trasa na dystansach: 33 km, 66 km lub 100 km.
Jest wymagająca, ale dla chcące-

Pełny profil
trasy biegu
7 Dolin.

go i dobrze przygotowanego nic
trudnego. (..... Hm, ciekawe czy
zgodzę się z poprzednim zdaniem
owego dnia w godzinach popołudniowych? – przyp. autora)
Treningi biegowe już rozpoczęliśmy. W ramach pokonywanych
biegiem otaczających nas bezkresnych terenów leśnych będziemy
też prowadzić cykl szkoleniowo
– rozweselający. Pierwszy omawiany temat to zbawienny wpływ
gotowanego ziemniaka na ciało,
a zatem i duszę biegacza ultramaratońskiego oraz inne techniki żywieniowe w biegach ultra. Drugi
na tapecie: odnajdź w sobie szaleństwo freerajdera w szybkich
zbiegach stosując technikę kroku
zakrocznego oraz zamiennie odbicia ze śródstopia. Kolejny: wolny wdech nosem, wolny wydech
ustami, albo kompletnie inaczej
i w innym tempie – która konfiguracja lepsza do biegania, a która do całowania. Inna tematyka
w przygotowaniu.
Jeśli zatem szukasz biegowego wyzwania ambitniejszego niż
maraton, znudziły cię się już biegi płaskie, czujesz w sobie geny

pierwotnego wędrowca – to nie
czekaj. Otwórz okno i zrycz jak
LEW. Nawet jeśli stworzony
pogłos nie wywołał znaczącego drżenia szyb sąsiada, to pewnie nadajesz się do takiej zabawy,
tylko może do końca o tym jeszcze nie wiesz. Dobrym testem czy
będzie to właściwe wyzwanie dla
ciebie może być udział we wspólnych treningach. Jeżeli odnajdziesz w sobie radość z biegania
przy regularnym pokonywaniu
tygodniowo ponad 50 km, potem
ponad 70 km, a potem jeszcze
więcej, to twoje szanse na ukończenie biegu ultra na dystansie
trzycyfrowym znacząco wzrosną.
Klub GKS Tarnovia jest bardzo
zainteresowany naszym projektem, również w zakresie poszukiwania sponsora dla tej inicjatywy. Kontakt przez nasz profil
facebookowy Zabiegani Lusówko, w klubie albo osobiście
w prawie każdą niedzielę na plaży w Lusowie około 7.30 (jakby
nas czasem nie było, to polecamy
wtedy przebiec sobie dla zdrowotności kółeczko wokół jeziora
J). 
~ Marek.

GKS Tarnovia zaczęła sparingi!

N

ajważniejszym celem
GKS Tarnovii Tarnowo Podgórne w kolejnej rundzie jest awans do III ligi.
Dziś zajmuje fotel lidera w IV-lidze i z dorobkiem 43 pkt w 17
meczach wyprzedza Wartę Międzychód o 10 pkt, a trzecią drużynę – Huragan Pobiedziska o 11
pkt.
W sobotę, 25 stycznia, na boisku sztucznym w Baranowie
w swoim pierwszym sparingu
w tym roku GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne zremisowała

z liderem 3. ligi Sokołem Kleczew 1:1. Pierwsza połowa należała dla
Kleczewa, goście mieli wiele sytuacji podbramkowych, i w 25. minucie
zdobyli pierwszą bramkę. Druga połowa to już zdecydowanie lepsza gra
Tarnovii, gospodarze stwarzali dużo niebezpiecznych dla przeciwnika
sytuacji, co doprowadziło do wyrównania w 80 minucie na 1:1 (strzelec: Adam Jankowski.
Dziękujemy grupie kibicom za przybycie, wytrwałość w ten mroźny
dzień i za doping!
Kolejne sparingi:
23-02-14 godz. 10.00 GKS Tarnovia – GKS Dopiewo
01-03-14 godz. 13.00 GKS Tarnovia – Obra Kościan
05-03-14 godz. 19.00 GKS Tarnovia – Kotwica Kórnik
09-03-14 godz. 10.00 GKS Tarnovia – Obra Zbąszyń
16-03-14 godz. 10.00 GKS Tarnovia – TPS Winogrady

~ gks

luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \

41

sport~ogłoszenie

Stypendia dla sportowców

P

o raz piąty z rzędu Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne
przyznał stypendia sportowe. W 2014 roku otrzymają je
dwadzieścia trzy osoby. Na ten cel
w budżecie Gminy zabezpieczono
70 tys. zł. Zawodniczkami i zawodnikami, którzy będą je otrzymywać są: w dyscyplinie bad-

minton – Mateusz Świerczyński,
karate – Adriana Skuliniec, Kamila Bracikowska i Justyna Gralak,
kręglarstwo klasyczne – Aleksandra Bonk, Liwia Strzelczak, Joanna Filip, Dominika Zygarłowska,
Patrycja Kicińska i Weronika Torka, kolarstwo – Julita Jagodzińska, Jagoda Garczarek, Wojciech

Wilgus, Borys Korczyński, Marcin Karbowy, Gracjan Szeląg, Jakub Hercog, Adam Kordus, Kacper Kistowski, Wojciech Sykała
i Dominika Borkowska, a w taekwodno – Zuzanna Roszkiewicz
i Piotr Graczyk.
~Ania Lis

Tarnowo Podgórne, dnia 13 lutego 2014 r.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 102 poz.651 z późn. zm) oraz uchwały
Nr LX/780/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Tarnowo Podgórne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
1

Położenie nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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Tarnowo Podgórne, rejon ul. Zachodniej i Nowej
Położenie
nieruchomości

Numer geodezyjny
nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

76/9
0,8879
PO1P/00257056/7
80/32
0,4084
PO1P/00097449/9
80/30
0,0179
Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,3142 ha
Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste są niezabudowane, nieogrodzone.
Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez służebność gruntową przez działkę nr 76/7. Na
działce 76/9 zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na
Opis nieruchomości
rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o nr 76/8. Łączny kształt działek nieregularny.
Działki nieuzbrojone, media w ulicy Zachodniej i Nowej.
Bezpośrednie sąsiedztwo to obecnie realizowana inwestycja –Tarnowskie Termy. Przewiduje się
połączenie obu obiektów blisko 70 metrowym tunelem napowietrznym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady
Gminy Tarnowo Podgórne Nr IX/101/2011 z dnia 17 maja 2011r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Tarnowo Podgórne nr 212, poz.3307 z dnia 29 lipca 2011r. działki o nr ewid. 76/9, 80/32 i 80/30 znajdują
się na terenie oznaczonym symbolem 1U/ZP/WS- tereny zabudowy usługowej i zieleni urządzonej z
Przeznaczenie nieruchomości systemem wód powierzchniowych. Dopuszcza się m.in. lokalizację zabudowy usługowej powiązanej z
zielenią urządzoną dla świadczenia usług w zakresie m. in. sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zdrowia ,
hotelarstwa, gastronomii oraz innych rodzajów usług nieuciążliwych.
Tarnowo
Podgórne

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa program funkcjonalno – użytkowy dla budowy Centrum
Rehabilitacyjno – Medycznego.
Sposób zagospodarowania
Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do zagospodarowania nieruchomości uwzględniając wszystkie
elementy Programu. Z Programem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne godzinach
pracy urzędu Gminy w pokoju nr 11.
Użytkownik wieczysty zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na budowę w nieprzekraczalnym
Termin zagospodarowania
terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego.
nieruchomości
Dla całkowitego zakończenia realizacji inwestycji wraz z przypisanymi do nich w Programie urządzeniami
infrastruktury, wyznacza się nieprzekraczalny termin – 24 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 911 767 zł (słownie : jeden milion dziewięćset jedenaście
Cena nieruchomości
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych)
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny nieruchomości uzyskanej w
przetargu i powiększona będzie o należny podatek VAT według stawki 23%.
Opłaty za użytkowanie
Dla nieruchomości zgodnie z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami
wieczyste
( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ustala się roczną stawkę użytkowania
wieczystego w wysokości 3 % ceny uzyskanej w wyniku przetargu, powiększoną o należny podatek VAT.
Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej
Terminy wnoszenia opłat
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przelewem na rachunek Urzędu Gminy.
Ustala się termin uiszczania rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste – do 31 marca każdego roku, z góry
za dany rok , przelewem na rachunek Urzędu Gminy.
Zgodnie z art.77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z tym zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą być
Zasady aktualizacji opłat
niższe niż ustalone na postawie ceny uzyskanej w przetargu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości
Osoby, którym przysługuje
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 27 marca
pierwszeństwo w nabyciu
2014 r. włącznie. Wniosek należy złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy Podgórne.

/ sąsiadka~czytaj / luty 2014

z archiwum
Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do spojrzenia w przeszłość. Poniżej przedstawiamy kilka artykułów, które znalazły się na łamach „Sąsiadki –
Czytaj” 10 i 20 lat temu. Kto należał do Społecznego Komitetu? A komu dziękowali mieszkańcy Kokoszczyna? - zapraszamy
do lektury!
~ Redakcja

luty 1994 r.

Ogłaszamy szybki konkurs. Wśród osób, które
rozpoznają ulicę na zdjęciu
przy artykule „Zimo wróć”
i do końca lutego przyślą
prawidłową odpowiedź na
maila redakcja@tarnowo-podgorne.pl rozlosujemy
kilka gminnych gadżetów.
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... i na koniec
Naszemu Pracownikowi

Tadeuszowi Klorkowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

„Zamknęły się ukochane oczy,
spoczęły spracowane ręce,
przestało bić kochane serce.”

Naszej koleżance

Leonardzie Gotowickiej

Żony

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

składa
Zarząd i pracownicy
Tarnowskiej Gospodarki
Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Matki
składają koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej
im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

FUNDACJA

BARBARY NOWAK

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

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2013
oraz darowizn na rzecz Fundacji.
www.troska-zycie.pl

KONTO 97 1020 4027 0000 1402 0896 57 50

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

Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl
Pismo roznoszone jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle
poszerza swój zasięg.
Nakład: 7800 egz.; Numer zamknięto: 13.02.2014 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują:
Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A

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

Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Dzieci roznoszące gazetkę dziękują wszystkim Państwu,
od których dostały na lody, lizaka lub inne swoje wydatki.
Okładka: Budowa Tarnowskich Term, fot. archiwum TT

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red.
naczelna), Kazimierz Szulc, Anna Lis, Krystyna
Semba, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz Leonhard, Artur Szeląg.
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ogłoszenia
WZP.6721.4.2012

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej i Wierzbowej – część A (Chyby)
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 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 zmianami) w związku z uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXII/246/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, Nr XXXII/389/2012 z dnia 26
czerwca 2012 roku oraz Nr XLV/565/2013 z dnia 26 marca 2013 roku oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego Nr KNI.4131.1.496.2013.5 z dnia 5 grudnia 2013 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską i jeziorem Kierskim oraz w Baranowie w rejonie ulic: Kasztanowej
i Wierzbowej – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24.02.2014 r. do 24.03.2014 r., ul. Poznańska 115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się 10.03.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Tarnowie Podgórnym o godzinie 16:00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2014 r.
Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

DAM PRACĘ
• Przyjmę kelnerów, kelnerki do pracy. Prosimy przesyłać swoje CV na adres
hotelu: hotel@hotelorange.pl lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange
w Przeźmierowie
• Przyjmę recepcjonistkę na cały etat.
Prosimy przesyłać swoje CV na adres
hotelu: hotel@hotelorange.pl lub składać osobiście w recepcji Hotelu Orange
w Przeźmierowie
• Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem.
Salon Latika w Cerekwicy. Wszelkie informacje pod nr tel. 503-392-380
• Zatrudnię Panią do sprzątania w Chybach 5 dni w tygodniu od 9-13.00. tel.
505 08 38 18

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

• Pomoc domowa zakres obowiązków
sprzątanie, prasowanie, pranie. Poszukuje osoby z doświadczeniem, sprawnej,
szybkiej i uczciwej. Praca 3 razy w tygodniu. Koniecznie mobilna. Kontakt 602
866 566.
• Kierowcę kategorii C+E zatrudnię, tel.
609 659 932.
• Magazyniera, rencistę zatrudnię, tel.
609 571 434.
• Zatrudnimy kucharza w Tarnowie Podgórnym. Staż pracy powyzej 3 lat. CV prosimy wysyłac na adres restauracja@dobryadres.com.pl, Info 502 37 97 01.
• Zatrudnię stolarza-montera, meble kuchenne, zabudowy itp. doświadczenie
w zawodzie min. 10 lat, jrawo jazdy B,

Firma zatrudni
PRACOWNIKA
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Miejsce pracy: Sady
Zgłoszenia kierować: rekrytacja@nowafrance.pl
tel. 61 896 27 61

miejsce pracy Kaźmierz. Kontakt: info@
rsmeble.com.pl, tel. 602 222 610
• Firma Estella zatrudni w swoich lokalach w Baranowie i Suchym Lesie wykwalifikowanych kucharzy. Aplikacje proszę
wysyłać na adres: piotr@estella.pl

SZUKAM PRACY
• Mama 2-letniej córeczki zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu. Dobre warunki, mile spędzony czas, zabawy. Cena do
uzgodnienia. Referencje. tel. 608-084173
• Zaopiekuję się dzieckiem u siebie
w domu, tel. 666 542 602.
• Posprzątam dom, mieszkanie, tel. 794
108 133

Zatrudnię Panią
do sprzątania w Chybach
5 dni w tygodniu od 9-13
tel. 505 08 38 18

• Odbiorę dziecko ze szkoły i pomogę odrobić lekcje. Zakres Szkoły Podstawowej
(1/2 etatu). Tarnowo Podgórne, mam doświadczenie, tel. 665 453 775.
• Podejmę pracę biurową lub w hurtowni
(Baranowo, okolice) - 603 84 77 78
• Mężczyzna, doświadczenie w handlu,
prawo jazdy BC, angielski, kasa fiskalna,
komputer - szuka pracy, 665 388 101
• Posprzątam dom, biuro, mieszkanie, tel.
606 111 715
• Posprzątam teren, pomieszczenia i ogrody. Wywiozę niepotrzebne rzeczy na gratowisko. Posiadam Żuka - 698 729 869
• Studentka, rzetelna, uczciwa ze znajomością j. angielskiego i rosyjskiego poszukuje pracy. Tylko poważne oferty - 664
083 393
• Młody, pracowity licealista poszukuje
pracy - posprzątam garaże, obejścia, pomaluję płoty, prace ogrodnicze - 698 729
869

chronimy rośliny
Profesjonalne doradztwo w zakresie upraw
i stosowania środków ochrony roślin
Oferta nasza skierowana jest dla:

Fargo PW
• profesjonalnych upraw rolniczych, ogrodniczych
Tarnowo Podgórne
i szkółkarskich
ul. Wierzbowa 2a
• firm zajmujących się opieką nad ogrodami i terenami zieleni
tel. 61 8146 334
• amatorów i pasjonatów ogrodów, dbających o zdrowie
biuro@fargotarnowo.pl i dobrą kondycję rośliny
Dział Hobby
- Katarzyna Spychała
tel. 694 446 724
kspychala@fargotarnowo.pl

Sprzedaż:

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

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

www.fargotarnowo.pl
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ZACHODNIE
UŻYWANE MEBLE
I ARTYKUŁY
WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

ZAPRASZAMY!

pon.-śr. 14.00 - 18.00
czw.-sob. 10.00 - 14.00
ul. Wiosenna 43, Baranowo

Malowanie • Szpachlowanie
Nida Gips • Panele

AFIA ŚLUBNA
FOTOGR

Satysfakcja gwarantowana!

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

669 95 96 95

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER
Lusowo, Nowa 45

61 8146 979

ZIS-KAN sc

Zakład instalacji Sanitarnych

tel. 510 594 960
503 717 680
508 739 972
fax 61 814 55 90
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PSYCHOLOG

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

tel. 660 140 488

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

DJ

wesela, zabawy
18-tki

782 785 462

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

MIAŁ Z GROSZKIEM
ORZECH I
EKO GROSZEK (luz)
KOSTKA

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

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

788 080 953

reklama

PIANINO
nauka
gry

ROLETY

AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB

Sklep
no
przeniesio19
ą
na Leśn

SKŁAD
W¢GLA

HURT - DETAL

ZAPRASZAMY

DOWÓZ DO 20 km GRATIS

515 528 609, 725 118 570

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

W
YS
NI OK
SK A
IE JA
CE KO
NY ŚĆ

500 182 536

COSMETICS

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

Pracownia renowacji mebli

• renowacja antyków • artystyczne malowanie mebli • skup/sprzedaż mebli •
• wyrób mebli stylizowanych • indywidualne projekty •
telefon: 604 617 886
mail: art.offici@gmail.com

606 782 143
www.vertidecor.pl
WYSOGOTOWO
(PRZY RONDZIE)

TEL. (61) 8 552 662, 608 661 308

www.pizzasky.pl

PRODUCENT MEBLI
K U C H E N N YC H

ZAPRASZAMY
NA RODZINNE
OBIADY!!!

SALON MEBLI KUCHENNYCH
PROMOCJA - 3 LATA GWARANCJI
www.brmmeble.pl

G ó ra , u l . Sza m o t ulska 6c,
6 2 - 0 8 0 Ta r n owo Podgórne,
te l .: 6 1 6 67- 58- 48
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przeźroczyste - przeciw alergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk,

polepszają przyssanie

Mikroprotezy (do 2 zębów)
Naprawy protez

wtorki 16.00 - 20.00
czwartki 16.00 - 20.00

tel. 518 268 039 (po 16 00)

Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77, tel. 61 848 88 37
Zespół muzyczny

„MAGOS”

wesela - biesiady rodzinne
ﬁrmowe w plenerze

605 889 818

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

Zapisy telefoniczne:

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

MALARNIA
PROSZKOWA
PIASKOWANIE,
OBRÓBKA CHEMICZNA,
CHROMOWANIE ŻÓŁTE

TOREBKI
485 558
OBUWIE 693
Obornicka 1B, Bytkowo
Nowo otwarty sklep
Rynkowa 75 (w Pasażu)
ze
ws e
Za obr Y!!
d N
CE

Przeźmierowo

Czynne
930 - 1800
sob. 930 - 1400

Zapraszamy!

POGOTOWIE
KRAWIECKIE

SZPULKA
Lusówko, ul. Niecała 6
otwarte do godzin wieczornych

MATKEX.PL

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

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

Tarnowo Podg., ul. Poznańska 91
tel. 61 814 66 65, 503 053 585
504 453 567
http://uslugipogrzebowe-oaza.pl/uslugi.html

INSTALACJE

WOD., KAN., GAZ., C.O.
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W¢GIEL
W¢GIEL BRUNATNY
MIA¸

ECO GROSZEK

PALIWO

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

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00-13.00

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH
W KRAJU I ZAGRANICĄ

48

MATERIAŁY
BUDOWLANE

Przyjmujemy zamówienia na zboża i ziemniaki sadzeniaki

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

kom. 505 805 204

609 270 132

504 262 322

firma od 1996 roku

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

604 305 402

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja
krystaliczna, wentylacja

www.szpulkalusowko.republika.pl

US¸UGI POGRZEBOWE

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

DREWNO

HOTEL
DLA PSÓW

506-777-719

reklama
Ubezpieczenia:
Ochrona zni˝ek w OC i AC
Mieszkania i domy

Agencja

– 40%

Mieczys∏aw Paczkowski
Wspólna 5, Baranowo

d
Dojaz ta
en
do kli fon
na tele

tel. 661 590 360

Architekt
arx.org.pl

601 726 802

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 –

TANI

61 8146 361, 61 8146 321
Kancelaria Radcy Prawnego

WĘGIEL BRUNATNY
604 28 44 35

§

Justyna Jemioło

świerk - 4m2 (za 400 zł)

SPRZEDAM

501 232 195

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

GS Samopomoc Ch∏opska
w Tarnowie Podgórnym
ODDA W NAJEM SKLEPY W:
Kokoszczynie
i Tarnowie Podgórnym

DREWNO KOMINKOWE

podologia&ﬁzjoterapia

Klinika Stóp

ul. Rumcajsa 2A, 60-195 Poznań

519 400 006
www.klinikastop.pl

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

Kaczuszka
Przedszkole Niepubliczne „Kaczuszka” informuje, że od
stycznia 2014 r. rozpoczęliśmy nabór na nowy rok szkolny
2014/2015. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy
i nauki.

USŁUGI KOMPUTEROWE
PARTKOM
serwis

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

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

naprawa
doradztwo
modernizacja
sieci i internet
komputer zastępczy
na czas naprawy

SZYBKO, FACHOWO I TANIO

Zapewniamy wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń podczas wypraw w nieznane. Oprócz interesujących zajęć edukacyjnych oferujemy j. angielski, rytmikę, logopedię, gimnastykę
korekcyjną, spotkania z muzyką na „żywo”, teatrem, tańcem,
ciekawą książką oraz zabawy ruchowe w przestrzennym i bezpiecznym placu zabaw. Zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną i ciepłą, przyjazną atmosferę. Więcej informacji
o przedszkolu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkole-kaczuszka.pl lub odwiedzając nas
osobiście.

Zapraszamy!

Przeźmierowo, ul. Południowa 84,
tel. 61 652 40 56, 696 483 494

luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Gabinet Psiej Urody
!
UWAGA
NOWY !
SALON

Od marca w Tarnowie Podgórnym!
ul. Rokietnicka 9, tel. 732 929 532
Zapraszamy również do Smochowic
ul. Kościerzyńska 9, tel. 796 127 287

ZAPISY
TELEFONICZNE

SPRZĄTANIE

specjalista protetyk

Profesjonalna
opieka
stomatologiczna

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

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

www.vadera.com.pl

F-VAT TEL. 608 635 758

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

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

dołącz do nas
na facebooku:
vadera.poznan

wszystkie gatunki, ca∏y rok

FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
DIETETYKA
FITNESS

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

601 704 832

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

Zasiłki zagraniczne • Zwrot podatków zagranicznych
US¸UGI
TAPICERSKIE
• zmiana tapicerek
• modernizacja
i naprawa mebli
• transport gratis

tel. 508 610 256

oraz KÄRCHER

WELTEN

ul. Parkowa 2, Baranowo, tel. 61 896 30 42
www.welten.pl, e-mail: biuro@welten.pl
Zapraszamy do nowego biura! tel. 61 652 52 50
Rynkowa 75C, Pasa˝ Ip., Przeêmierowo

PRODUCENT
CIEPŁYCH OKIEN
BRAMY GARAŻOWE
PROMOCJA!

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR!

139
ROLETKI
MATERIAŁOWE
MOSKITIERY

Okna drewniane
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne DRE

Profil 6-komorowy
w cenie 3-komorowego!

biuro@dobreokna.poznan.pl, kom. 602 150 364, www.dobreokna.poznan.pl
50
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reklama
Wyprzedaż rocznika
2013

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 171, tel. 61 652 08 23, tel./fax 61 8146 530

Organizujemy:

• wesela
• jubileusze
• komunie
• chrzciny

• urodziny
• stypy
• catering Êwiàteczny

przeglądy
rejestracyjne
wszystkich
pojazdów
SERWIS
TACHOGRAFÓW
CYFROWYCH

N AU K A J A Z DY

Przeźmierowo, Poznań
• elastycznie •
• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

b
100 osó
Sala na

ZAPRASZAMY
NA ZABAW¢ KARNAWAŁOWÑ
1 marca
Tarnowo

Podgórne

ul. Zachodnia 3, tel.

605 320 413

e-mail: krzysztofmizera-mrow@wp.pl
Sala Bankietowa „Strzelnica”
www.przyjecia-mizera.pl

DREWNO
od 140 zł

733 942 669

DZIAŁKĘ AG
DO 1000 m2
POZNAŃ ZACHÓD
609 571 434

NAUKA
JAZDY

PRZEèMIEROWO
66 44 99 032
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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61 814 24 93
501 662 042

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 41

reklama
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

Napachanie, ul. Poznańska 10 (koło szkoły)
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 20.00, sobota 12.00 - 15.00
lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

KÄRCHER

SKANMA

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

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

Dywany - Wykładziny
Tapczany - Fotele
Krzesła - Pufy
Narożniki kuchenne

Marcin Mazurkiewicz

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

Gabinet Weterynaryjny

Tarnowo Podgórne, ul. Szkolna 6B

Czynne: pon. - pt. 16.00 - 19.00, sobota 10.00 - 12.00

WIZYTY DOMOWE

GEODETA

509 553 381

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

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

607 95 11 50

MALOWANIE,
TAPETOWANIE
P¸YTKI, PANELE
REMONTY...
DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA
tel. 537 700 281

PIT’y

biur

rachunkowe

ROZLICZENIA ROCZNE

ZWROT VAT

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

Posiadam do wynajęcia
mieszkanie
w Przeźmierowie
tel. 61 8142 850

KUPIĘ
NIEDUŻE MIESZKANIE

w Tarnowie Podgórnym na parterze

tel. 667-190-396

CHEMIA KOREPETYCJE
Mo˝liwy dojazd do ucznia
tel. 504 829 491
Do wynajęcia
pomieszczenie biurowo - usługowe
33m2 w Tarnowie Podgórnym
tel. 515 165 245

Wolny 51 lat, uczciwy, praca, mieszkanie,
sam, z poczuciem humoru. Pozna wolną Panią,
może być biedna, ale uczciwa do 55 lat z okolic
Pniewy, Gaj wielki, do stałego związku.
Pani może zamieszkać u mnie i palić papierosy.
Tylko poważne i przemyślane oferty proszę przesyłać
esemesem pod nr tel. 725 429 446
EKSPEDYCJA: SADY, ul. Szkolna 14, tel. 61 814 71 24, 609 66 28 40

•
•
•
•
•

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

MEBLE

KUCHENNE I ŁAZIENKOWE
NA ZAMÓWIENIE

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

504 136 906

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

797 250 019

e-mail: elspec35@interia.pl

STOMATOLOGIA

reklama
3D
GINEKOLOG USG
dopochwowe
piersi
POŁOŻNIK

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK

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

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

601 71 00 55

tel. rej. 61-816-39-10

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

US¸UGI
BRUKARSKIE

UBEZPIECZENIA
Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1

ROLNE

KOREPETYCJE
Z J¢ZYKA POLSKIEGO

wszystkie poziomy – przygotowanie do egzaminów
i testów – lekcje u ucznia lub korepetytora

tel. 723 894 599

DOB-KAN

us∏ugi instalacyjne wod kan, co, gaz

AWARIE 24h
CENY KONKURENCYJNE

KREDYTOBIORCÓW
Przeźmierowo, ul. Rynkowa 148

tel. 506 428 890, agencja.jarant@gmail.com

ANGIELSKI

Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego (General English)
Indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego biznesowego (Business English)
Przygotowanie do egzaminów językowych
Tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych (w tym m. in. medyczne oraz techniczne)
Redakcja i korekta materiałów reklamowych oraz informacyjnych
Korekta prac licencjackich i magisterskich
Mgr filologii angielskiej
Doktor nauk humanistycznych

kom. 602 659 208

Zapraszamy od pon. do pt. 10.00-17.00

665 949 178

Anna Warmuz

061 814 27 12

KOMUNIKACYJNE,
MAJĄTKOWE I NA ŻYCIE

514 67 60 41

•
•
•
•
•
•

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

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

DOCIEPLENIA
ELEWACJE
tanio
fachowo

www.ptbud.pl

od

64 z∏
z
materi

a∏em

508 33 22 20

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

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

- codziennie (również sb. i nd.)

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

MULTICARA r. 1988
GS Samopomoc Chłopska, Tarnowo Podgórne

SPRZEDAM

61 8146 361
PLAC I PAWILON
w Przeźmierowie
przy A-2 do wynajęcia

501 232 195
Sprzedam działkę
AG w Przeźmierowie
1500 m2
tel. 69 13 42 183

TRANSPORT
KRAJOWY • MIĘDZYNARODOWY
PRZEPROWADZKI

507 385 526 511 621 957

Zadzwoń i zamów!

799 10 66 66

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

p t - s b 1 2-2 2

isushipoint.pl
isushipoint@gmail.com
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reklama

USŁUGI

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

WO

O
TANIO I FACH

Kobylniki, ul. Szkolna 8B

600 45 37 27

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

Gabinet weterynaryjny

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225
62-080 SWADZIM UL. POZNAŃSKA 22
TEL. 601 822 228 TEL./FAX 61 814 63 13
www.dobrzenieccynieruchomosci.gratka.pl

- chirurg -

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

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

wizyty domowe

62-081 Przeźmierowo

ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

KUPIĘ OBIEKT

BIUROWO-WYSTAWIENNICZO- MAGAZYNOWY
POZNAŃ ZACHÓD

609 571 434
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Nowe instalacje Remonty Przeróbki
Wystawiam Rachunki

601 780 274

reklama
28 lutego 2014 roku
up³ywa termin sk³adania roszczeñ
o odszkodowanie od Portu Lotniczego
POZNAÑ - £AWICA

28.02.2014 r.

Eligo Sp. z o.o.

Z NAMI MO¯ESZ UZYSKAÆ
ODSZKODOWANIE
BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW
W celu uzyskania bli¿szych informacji
prosimy o kontakt z naszymi konsultantami
pod poni¿szymi numerami telefonów

693 671 526

531 143 177

lub poprzez pocztê elektroniczn¹ kierowan¹ na adres

eligo@eligo.biz.pl

Po dniu 28.02.2014 r w³aœciciele nieruchomoœci
po³o¿onych w obszarze ograniczonego u¿ytkowania,
utrac¹ mo¿liwoœæ wystêpowania z roszczeniami
odszkodowawczymi od Portu Lotniczego.
BIURO SPÓ£KI W POZNANU
Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
WEJŒCIE OD ULICY WICHROWEJ - BUDYNEK AUTO PARKU
www.eligo.biz.pl; e-mail: eligo@eligo.biz.pl
luty 2014 \ sąsiadka~czytaj \
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Jesteœ

niezameldowanym

mieszkañcem
Gminy Tarnowo Podgórne...

... a gdzie
uciekaj¹

Twoje pieni¹dze
Wystarczy wype³niæ formularz ZAP-3,
a Twoje pieni¹dze bêd¹ tam, gdzie Ty!

szczegó³y:

www.tarnowo-podgorne.pl

