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~ na wstępie

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
tel. 61 89 59 200, fax 61 814 61 18, ug@tarnowo-podgorne.pl
Filia w Przeźmierowie 
62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 75C 
tel. 61 2275 873, fp@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
Konto: ING Bank Śląski O/Poznań
62 1050 1520 1000 0005 0265 1383
Godziny pracy Urzędu Gminy i Filii:
w poniedziałki 8.30-18.00; wt., śr., czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00
Wójt Tadeusz Czajka przyjmuje:
w poniedziałki 15.00-17.30; w czwartki 14.30-15.45
Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard przyjmuje:  
w Urzędzie Gminy w pon. 15.00-17.00, w czw. 12.00-14.00

W SOBOTY URZĄD NIECZYNNY

Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Komisariat Policji Tarnowo Podgórne 61 841 48 60
Komenda Miejska Policji (Poznań) 61 841 56 11
Straż Gminna Tarnowo Podgórne 61 814 79 86 
Komenda Miejska Straży Pożarnej 61 821 53 00
Ochotnicza Straż Pożarna Tarnowo Podgórne 61 814 69 98
Przychodnia Lekarska SALUBER  
Tarnowo Podgórne

61 814 62 62

Przychodnia Lekarska 
MED-LUX - Przeźmierowo

61 816 39 00

Przychodnia Lekarska 
VITA-LONGA - Przeźmierowo

61 814 20 41

Przychodnia Lekarska TOPMED - Lusówko 61 225 80 70
Pielęgniarsko-Położniczy OMŚ-R Systema 
Tarnowo Podgórne

668 694 962
668 694 963

Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo 61 652 41 17
Posterunek energetyczny:  
Tarnowo Podgórne

61 838 56 14

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

61 814 64 30

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

800 909 909

Starostwo Powiatu Poznańskiego 61 841 05 00
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Rokietnicka       885 870 477

61 8180 831, 61 8180 840
Urząd Pocztowy Tarnowo Podg., ul. Poznańska 61 818 08 34
Urząd Pocztowy Przeźmierowo,  
ul. Modrzewiowa

887 853 679 
887 85 14 61

Filia Urzędu Pocztowego  
w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C

61 652 41 92 

Agencja Pocztowa  
w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 14

61 651 41 51

Schronisko dla zwierząt „Azorek” w Obornikach 665 054 582
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
w Lusowie

61 814 69 52

112

Uwaga, w sierpniu nie będzie dyżuru 
Przewodniczącego w Filii Urzędu  

w Przeźmierowie.

Szanowni Państwo, 
Pokazaliśmy, że pogoda nam niestraszna. Podczas 

Dni Gminy, na przekór kroplom deszczu, licznie 
przybyliśmy na stadion w Tarnowie Podgórnym, 
by wspólnie się bawić w miasteczku festynowym 
i posłuchać koncertów gwiazd – kilka migawek 
fotograficznych z tego weekendu zamieszczamy na 
łamach gazety.

Prezentujemy także projekty Centrum Tarnowa, 
będące efektem współpracy Gminy z Politechniką 
Poznańską. Proszę zobaczyć jak nowatorskie 
spojrzenie zaproponowali studenci. 

Natomiast osobom, korzystającym z Programu 
Rodzina 500+ przypominamy, że od 1 sierpnia 
przyjmowane będą wnioski o przyznanie 
świadczenia na kolejny okres – w chwili zamykania 
tego numeru ostateczne wzory formularzy nie były 
jeszcze opracowane przez Ministerstwo Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej – kiedy to nastąpi, to 
opublikujemy je na gminnej stronie internetowej. 

Wakacje to czas wypoczynku – proszę wziąć pod 
uwagę kulturalne i sportowe propozycje gminnych 
instytucji. 

~ Agnieszka Rzeźnik – Redaktor naczelna
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~ pytanie do wójta

Ty też możesz zadać pytanie!

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

Czy można już korzystać z wybiegów dla psów?
– odpowiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Kiedy będzie można 
korzystać z wybiegów dla 
psów?

Czy wiadomo kiedy 
zostanie wykonany ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż 
ulicy Cichej?

Moje dzieci często 
korzystają z parku 
linowego i siłowni w Parku 
w Jankowicach. Jednak 
by wejść do niego muszą 
obejść cały Park. Czy 
zaplanowane jest również 
otwarcie wejścia od strony 
Ceradza Kościelnego?

Na terenie Gminy do dyspozycji czworonogów mamy oddane dwa wybiegi: 
w Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym oraz w Parku im. Kanikowskie-
go w Przeźmierowie. Na wydzielonej przestrzeni ustawiono m.in. drążki 

i obręcze do przeskoków, tunele i tuby oraz równoważnie. Dla zwiększenia bezpie-
czeństwa na wybiegach są wydzielone tereny dla psów małych i psów większych. 

Zapraszam do korzystania z tych miejsc. Pamiętajmy jednak, by wspólnie dbać 
o czystość i porządek, by wszystkim było przyjemnie. Sprzątajmy po swoich psach 
– nie tylko na wybiegach, ale zawsze podczas spacerów. 

Budowa wybiegów dla psów to realizacja jednego z założeń Programu Cztery 
Łapy, przyjętego przez naszą Gminę – w jego ramach m.in. ustawiane są również 
kosze na psie odpady.  

Za względu na przebieg projektowanego chodnika po terenach prywatnych 
procedurę uzyskania pozwolenia prowadzi się w oparciu o specustawę, co 
jest bardzo czasochłonne. Wierzę jednak, że w tym roku zrealizujemy to za-

danie. 

Rzeczywiście obecnie do dyspozycji zwiedzających Park oddane jest tylko 
wejście od strony Edmundowa, co wielu osobom znacznie wydłuża spacer 
do Parku. To się jednak wkrótce zmieni: od strony Ceradza Kościelnego za-

planowana jest bowiem ścieżka pieszo-rowerowa. To wejście będzie otwarte jeszcze 
w tym roku, po zakończeniu rewitalizacji Pałacu (najprawdopodobniej pod koniec 
września). 
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~ aktualności

Baranowo
Trwa odbiór budynku świetlicy

Zakończono przebudowę ul. Przemysława i Wspólnej 

Trwa procedura przetargowa na wykonanie na-
wierzchni ul. Nowina (boczna)

Zakończono montaż siłowni zewnętrznej przy świe-
tlicy

Brak ofert w przetargu na urządzanie terenów rekre-
acyjnych na Os. Rubinowym – poszukujemy wyko-
nawcy.

Batorowo
Trwa procedura przetargowa na wykonanie na-
wierzchni ul. Widok (odcinek od ul. S. Batorego w 
kierunku Dąbrowy)

Ceradz Kościelny
Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Więckowickiej.

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
nawierzchni ul. Bocianiej.

Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej

Zakończono budowę płotu przy budynku starej szko-
ły i izolację ścian fundamentowych i piwnicznych

Przekazano plac budowy pod roboty remontowe w 
szkole podstawowej.

Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw przy ul. 
Bukowska 3

Zawarto umowę na wykonanie siłowni na Placu Sta-
wiska

Chyby
Zakończono przebudowę placu zabaw na os. Zielone 
Osiedle

Góra
Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego.

Jankowice
Trwają roboty wykończeniowe w ramach rewitaliza-
cji Zespołu Pałacowo-Parkowego 

Trwa procedura przetargowa na budowę I etapu 
ścieżki rowerowej do Tarnowa Podgórnego

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

Lusowo
Trwają roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy 
szkoły podstawowej

Trwa procedowanie przez Starostwo Powiatowe pro-
jektu kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej w 
ul. Wierzbowej (Lusowo – Tarnowo Podgórne)

Zakończono budowę chodnika w ul. Zakrzewskiej 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę chodni-
ka w ul. Ogrodowej 

Lusówko
Trwają prace przy budowie ul. Przystaniowej

Sprawdź, co się dzieje 
w Twojej miejscowości

Od 1 lipca w CM Med-Lux w Przeźmierowie działa Poradnia Pomocy Palą-
cym – jest to refundowany przez NFZ program profilaktyki chorób odty-
toniowych. W skutecznym rzuceniu palenia pomaga zespół składający się 

z psychoterapeuty uzależnień, dietetyka i personelu medycznego. 
Palenie tytoniu jest chorobą przewlekłą, powodującą epidemię chorób odtytonio-

wych oraz pogorszającą stan zdrowia społeczeństwa. Nowotwór płuc występuje pra-
wie wyłącznie u palaczy tytoniu. Palenie jest przyczyną ok. 60% wszystkich zgonów 
na nowotwory złośliwe u mężczyzn w średnim wieku, jest także głównym czynni-
kiem ryzyka zachorowania na POChP, raka krtani i pęcherza moczowego, chorób 
układu krążenia. U kobiet palenie tytoniu przyczynia się znacząco do zachorowa-
nia na raka szyjki macicy. Należy także zwrócić uwagę na szkodliwy wpływ pale-
nia biernego na dzieci i inne osoby niepalące. Także w czasie ciąży palenie czynne 
i bierne wpływa niekorzystnie na przebieg ciąży i rozwój płodu. 

Zapraszamy do Poradni Pomocy Palącym w Centrum Medycznym Med-Lux 
w Przeźmierowie – w ramach NFZ są bezpłatne sesje psychoterapeutyczne, konsul-
tacje dietetyka, badania i opieka medyczna. Skierowania nie są konieczne. 

Informacji udziela CM Med-Lux Przeźmierowo pod nr tel. 61 8 163 900.
~ CM Med-Lux

RZUĆ PALENIE  
z bezpłatną pomocą!

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych TOPMED w Lusówku przy ul. Grabowej 28 
zaprasza na bezpłatne badania słuchu.

Badania odbędą się w Przychodni TOPMED w czwartek, 20 lipca, od go-
dziny 9.00. Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 61 225 80 70.

~ ARz (info TOPMED)

Sołtys i Rada Sołecka Tarnowa Podgórnego zaprasza na wycieczkę turystyczno-
-krajoznawczą w Beskid Żywiecki. Wyjazd zaplanowano w terminie 20 – 24 
września, koszt 510 zł / os. Szczegóły i zapisy u sołtysa Piotra Owczarza, tel. 

603 601 933.
~ ARz 

Zbadaj bezpłatnie słuch

Wycieczka w Beskid Żywiecki

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmierowa w dniach 29 września – 1 października or-
ganizuje wycieczkę turystyczną.  W programie: Międzyrzecki Rejon Uzbrojo-
ny, Łagów, Świebodzin, Zielona Góra, Olcha, Drzonów, Klęsk, Wolsztyn oraz 

szkolenie i degustacja win w winnicy. Chętnych do wzięcia udziału zapraszamy .
Ze szczegółowym programem wycieczki można się zapoznać u Sołtysa lub pod nr 

tel. 508 355 505.
~ Katarzyna Preyer, Sołtys

 Zapraszamy w Lubuskie

Decyzją Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, 
z dniem 1 lipca dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Baranowie Andrzej Strugarek został przeniesiony do Szczepanko-

wa, gdzie będzie proboszczem parafii pw. św. Józefa. Natomiast proboszczem parafii 
chybsko-baranowskiej został ks. Krzysztof Frąszczak.

~ ARz

Zmiana proboszcza w Baranowie
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~ aktualności

 „Gdy już minął ten czas zły,
czas bólu, udręki, ta wojenna zamieć.
Ty, co żyjesz, oddychasz wolnością,
tej mogile winien jesteś pamięć”

Dzień 21 czerwca na stale wpisał 
się w kalendarz Towarzystwa Pa-
mięci Generała Józefa Dowbor 

Muśnickiego i Gminy Tarnowo Podgór-
ne. Stało się już tradycją, że delegacja 
Towarzystwa  jedzie do Palmir, by tam 
oddać hołd pamięci Agnieszki Dowbor 
Muśnickiej rozstrzelanej w 1940 r. przez 
Niemców. W tym roku oprócz członków 

Towarzystwa do Palmir pojechali przed-
stawiciele Gminy, członkowie Mło-
dzieżowej Rady Gminy oraz delegacje 
szkół Gminy Tarnowo Podgórne: mło-
dzież z Liceum im. Powstańców Wiel-
kopolskich z Tarnowa Podgórnego oraz 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Gen. J. D. Muśnickiego z Lusowa. Au-
tokarowi towarzyszyła asysta motocy-
klowa z Wójtem Tadeuszem Czajką na 
czele. Przy grobie Agnieszki odbyła się 
krótka uroczystość, złożono kwiaty i za-
palono znicze. Uczestnicy zwiedzili tak-
że palmirskie muzeum. Była to ważna 
lekcja historii. 

Agnieszka Dowbor Muśnicka była 
córką przywódcy Powstania Wielkopol-

skiego Generała Józefa Dowbor Muśnic-
kiego. Po wybuchu wojny wstąpiła do 
podziemnej organizacji niepodległościo-
wej „Wilki”.  25 kwietnia 1940 r. zosta-
ła aresztowana i osadzona w najcięższym 
więzieniu na Pawiaku. 21 czerwca po 
ciężkich przesłuchaniach, podczas któ-
rych była torturowana, została przewie-
ziona do Palmir i tam rozstrzelana. Wraz 
z nią straceni zostali inni członkowie 
organizacji. Zasypano ich w bezimien-
nych grobach, by na zawsze zatrzeć ich 
tożsamość. Ekshumacje ofiar rozpoczę-
to już w 1945 r. Większość z nich leży 

w grobach opatrzonych tabliczką z napi-
sem NN, natomiast tożsamość Agnieszki 
przywrócono w 2015 r., kiedy po wielu 
latach starań Anny Grajek członkowie 
Towarzystwa dokonali 21 czerwca od-
słonięcia tabliczki epitafijnej poświęco-
nej Agnieszce. Od tego czasu w rocznicę 
śmierci Agnieszki delegacja Towarzy-
stwa oraz przedstawicieli Gminy jedzie 
na jej grób złożyć hołd jej pamięci. 

~ Aleksandra Ludwiczak

Oddajmy głos młodzieży:
Aby oddać hołd Agnieszce Dowbor-

Muśnickiej do Palmir pojechała także 
reprezentacja Młodzieżowej Rady 

Gminy Tarnowo Podgórne. Uważamy 
jako rzecz bardzo ważną pamiętanie 
o historii, a zwłaszcza tej lokalnej. 
Młodzi ludzie bardzo chętnie poznają 
bohaterów, którzy zasłużyli się dla 
Polski i z których można brać przykład. 
Niewiele młodych osób zna wydarzenia 
historyczne związane z Palmirami i wie, 
że mieszkańcy Gminy umierali za Polskę 
w całym kraju, również pod Warszawą. 
Zgłębianie historii jest rzeczą istotną 
podczas każdego etapu życia. Cieszy-
my się, że mogliśmy pojechać do Pal-
mir i zwiedzić muzeum, które pokazało 
jak tragiczne wydarzenia miały miejsce 
w Puszczy Kampinoskiej podczas II Woj-
ny Światowej. Często ginęli tam mło-
dzi ludzie – nasi rówieśnicy. Dzisiejszy 
patriotyzm nie wymaga już poświęcania 
życia. My, wdzięczni osobom poległym 
na przestrzeni tych wszystkich lat, 
powinniśmy robić wszystko, żeby 
sytuacje takie się nie powtórzyły. 
Liczymy, że tegoroczne przeżycia 
wywiezione z Palmir będą towarzyszyć 
wszystkim młodym w następnych latach. 
My z pewnością pojedziemy jeszcze 
niejeden raz.

~ Stanisław Garstecki 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy

Palmiry – Pamiętamy!
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Trwa procedura przetargowa na budowę ul. Morskiej

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
oświetlenia Os. Morskiego 

Trwa opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej do Sierosławia (ul. Sierosławska – 
Prosta)

Przeźmierowo
Trwa budowa ul. Wysogotowskiej 

Rozpoczęto realizację terenu rekreacyjnego przy ul. 
Olszynowej

Trwa opracowywanie projektu przebudowy ul. Wrzo-
sowej

Wyłoniono wykonawcę przebudowy placu dydak-
tyczno-rekreacyjnego przy szkole w Przeźmierowie

Złożono wniosek o przeprowadzenie przetargu na 
modernizację szkoły podstawowej

Wysłano zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw 
na os. Ptasim

Trwa opracowywania programu funkcjonalno-użyt-
kowego dla Centrum Integracji Obywatelskiej

Zawarto umowę na dostawę analizatora pyłu PM10/
PM2,5 i przenośnego miernika pyłu PM2,5

Rumianek
Trwa procedura przetargowa dla przebudowy ruro-
ciągu 

Zakończono realizację siłowni zewnętrznej przy świe-
tlicy w Rumianku

Sady
Trwa procedura przetargowa na przebudowę ul. Za 
Motelem

Trwa przygotowanie przetargu na I etap budowy ulic: 
Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolo-
wa

Trwa opracowywanie dokumentacji na wykonanie 
chodnika w ul. Kobylnickiej

Trwa przygotowanie ponownego przetargu na reali-
zację terenu rekreacyjnego przy świetlicy

Swadzim
Trwają uzgodnienia dla przebudowy węzła drogowe-
go na drodze krajowej nr 92

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę ul. 
Ogrodowej.

Sierosław
Trwa budowa mieszkań komunalnych

Trwa opracowywanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej do Lusówka (ul. Prosta)

Tarnowo Podgórne
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Cichej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na 
budowę ul. 27 Grudnia

Trwa budowa mieszkań komunalnych przy ul. Krętej

Trwa opracowywanie programu funkcjonalno-użyt-
kowego dla budowy branżowej szkoły I i II stopnia i 
technikum

Otwarto wybieg dla psów w Parku 700-lecia

Trwa opracowywanie projektu na budowę szatni przy 
boiskach ul. Nowa.

~ aktualności

Już trzeci raz dane nam było prze-
żyć piknik parafialny w parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Tarnowie 

Podgórnym. Jak było tym razem? Nie-
dzielę 18 czerwca zaczęliśmy od mszy 
polowej ze śpiewem animowanym 
przez scholę liturgiczną. Zaś po oficjal-
nym rozpoczęciu… coś dla ciała, coś dla 
ducha: zabawy dla najmłodszych (m.in. 
układanie wieży z kolorowych kub-
ków, malowanie świętych, piłka nożna 
z ministrantami, itd.), stanowisko ekipy 
kajakarzy, którzy zapraszali do udzia-
łu w lipcowym spływie parafialnym, 
stanowisko dla małżeństw „Ekip No-
tre Dame” (a tam małżeński quiz i ro-
mantyczne zadanie do wykonania – np. 
zorganizuj randkę w miejscu waszego 
pierwszego spotkania), punkt gastrono-

miczny z przepyszną strawą zorganizo-
waną przez Restaurację Oaza oraz punkt 
cukierniczy (w tym roku padł rekord 
przyniesionych ciast!) i oczywiście lote-
ria „Santo Fanto” (każdy los był szczę-
śliwy). 

W międzyczasie wspólne, radosne 
tańce. Punkt kulminacyjny – uwielbie-
nie animowanie przez zespoły działa-
jące w parafii, scholę dziecięcą „Boże 
Krówki”, zespół młodzieżowy i zespół 
„Z Nim!” 

Wszyscy świetnie się bawili i w spo-
łeczności śpiewem modlili. Powtórka 
za rok! Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji, w tym GOK Se-
zam, Gminie i wielu darczyńcom w lo-
terii Santo Fanto.

~Mateusz „Poeta” Dobrzyński

Na pikniku u Wszystkich Świętych
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Uczniowie i przyjaciele Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Pod-
górnym ambitnie walczą o Po-

dwórko Talentów Nivea – plac zabaw, 
który może zostać wybudowany przez 
firmę Nivea. 

By tak się stało, ich filmik konkurso-
wy (świetny!) musi znaleźć się wśród 
dwudziestu zwycięzców, którzy zbiorą 
najwięcej głosów internautów. 

Każdy z nas może pomóc – głosować 
można codziennie. Wystarczy raz się za-
rejestrować na www.podworko.nivea.pl 
(co trwa dosłownie kilka chwil), a po-
tem CODZIENNIE zagłosować (to trzy, 
cztery szybkie kliknięcia!).

Co prawda, dzięki pełnej mobilizacji 
przed wakacjami Szkoła wypracowała 
sobie wysoką lokatę w konkursie, ale te-

Głosujmy – razem możemy więcej!

raz systematycznie spada w rankingu i 
powstanie placu zabaw w Tarnowie jest 
bardzo zagrożone. Dlatego liczymy na 
czytelników „Sąsiadki~Czytaj” – po-
móżmy dzieciakom spełnić marzenia! 
Pokażmy najmłodszym, że popieramy 
ich inicjatywę! Głosujmy codziennie!

~ ARz

Grupa 50 dzieci przyjechała z Ka-
mieńca Podolskiego (Ukra-
ina) na wakacyjny wypoczy-

nek do naszej Gminy. Dzieci ulokowane 
są w Ośrodku Val do Sole w Lusowie. 
Zaplanowano dla nich szereg atrak-
cji, m.in. zwiedzanie Poznania, wizytę 
w Tarnowskich Termach, ogniska. Dzie-
ci będą u nas odpoczywać w dniach 7 
– 16 lipca.

Koszty pobytu dzieci pokrywa nasza 
Gmina przy wsparciu lokalnych przed-
siębiorców (za które bardzo dziękuje-
my).

~ ARz

Przyjechały dzieci z Kamieńca

Grupa absolwentów Szkoły Pod-
stawowej w Przeźmierowie (roczni-
ki 1969 i 1970) spotkała się niedawno 
na wspólnym wspominaniu szkolnych 
lat. Spotkanie zaszczyciły swą obecno-
ścią seniorki: Maria Apolinarska i Wan-
da Szelągowicz. Rozmowy trwały do 
późnych godzin wieczornych. Na kolej-
ne takie spotkanie absolwenci umówili 
się za 3 lata, kiedy przypada jubileusz 
50-lecia podstawówki.   

~ Jacek Stypiński

Spotkanie  
po 47 latach
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Uczennice Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odniosły 
sukcesy we Włoszech! Antonina Kowalewska i Anna Maria Rzesoś z kla-
sy Agnieszki Liman zostały laureatkami dwóch I miejsc w swoich grupach 

wiekowych podczas 15.Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio 
Citta di Padova”. Serdecznie gratulujemy! ~ ARz

Włoskie muzyczne sukcesy

Wzorem lat ubiegłych Wydział Infrastruktury 
Kubaturowej i Ochrony Środowiska prze-
prowadza nieodpłatną zbiórkę odpadów 

niebezpiecznych, do których zaliczmy opakowania 
po nawozach i środkach ochrony roślin. Objazdowa 
zbiórka odbędzie się w poszczególnych sołectwach 
wg zamieszczonego poniżej harmonogramu odbioru:
19 lipca 2016
 Kokoszczyn od 9.00 do 9.30 – przy świetlicy 
wiejskiej
 Góra od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Tarnowo Podgórne od 10.30 do 11.00 – parking 

ul. Szkolna przy Markecie „MILA”
  Rumianek od 11.15 do 11.45 – ul. Szkolna przy 

starej świetlicy wiejskiej
  Ceradz Kościelny od 12.00 do 12.30 – przy świe-

tlicy wiejskiej

Nieodpłatna zbiórka opakowań  
po nawozach i środkach ochrony roślin

  Jankowice od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
 Lusówko od 13.30 do 14.00 – wjazd do pałacu
 Lusowo od 14.15 do 14.45 – parking przy kościele
20 lipca 2016
 Sierosław od  9.00 do 9.30 – ul. Kasztanowa przy nr 4
 Wysogotowo od 9.45 do 10.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Batorowo od 10.30 do 11.00 – przy świetlicy wiejskiej
  Przeźmierowo od 11.15 do 11.45 – ul. Orzechowa za Pasażem 
  Sady od 12.00 do 12.30 – przy świetlicy wiejskiej
  Swadzim od 12.45 do 13.15 – przy świetlicy wiejskiej
  Baranowo  od 13.30 do 14.00 – Szamotulska 28 wjazd na teren Uni-

wersytetu Przyrodniczego
  Chyby od 14.15 do 14.45 – przy świetlicy wiejskiej

W przypadku posiadania większej ilości (powyżej 50 kg) odpadów , 
prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wielo-
branżowego „IRK” Ryszard Klimaszewski tel. 61 663 49 91 lub tel. kom. 
605 108 099 w celu odbioru bezpośrednio z posesji.

~ Marek Ratajczak, Inspektor d/s ochrony środowiska

Wysogotowo
Trwa opracowanie projektu terenu rekreacyjnego 
przy ul. Długiej / Wierzbowej

Trwają uzgodnienia dla przebudowy zachodniej czę-
ści pasa drogowego ul. Wierzbowej w Wysogotowie 
(na odcinku od ul. Sojowej do ul. St. Batorego)

Pozostałe
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych 
oraz budowa oświetlenia ulicznego w różnych czę-
ściach gminy.

Trwają prace remontowe w komunalnych budyn-
kach mieszkalnych 

W związku z reformą oświaty w przygotowaniu umo-
wy na remont w gimnazjum w Baranowie; trwa po-
szukiwanie wykonawcy na remont w Tarnowie Pod-
górnym. 

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę placów zabaw przy gimnazjach w Tarno-
wie Podgórnym (podpisano umowę) i Baranowie

Trwa realizacja umowy na kosze na śmieci

Sprawdź,  
co się dzieje w 

Twojej miejscowości

W Lusowie  
można się kąpać!
Na podstawie wyników badań wody, pobranej 20 czerw-

ca 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Poznaniu informuje, że woda w miejscu wyko-

rzystywanym do kąpieli w Lusowie na Jeziorze Lusowskim 
jest przydatna do kąpieli.  ~ ARz
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Mamy już wyłonione przodu-
jące projekty na Centrum 
Tarnowa, wykonane przez 

studentów kończących Wydział Archi-
tektury Politechniki Poznańskiej. Jak 
zapowiadałam w czerwcowym numerze 
Sąsiadki (str.4) 29 czerwca, w Urzędzie 
Gminy konkurowało ze sobą siedem ze-
społowych projektów architektonicz-
nych w prezentacjach przed władzami 
Gminy i gronem profesorskim architek-
tury i socjologii. Wszystkie prace wyka-
zały się wielką kreatywnością i między-
narodowym standardem jakości, robiąc 
wybór najlepszych z nich bardzo trud-
nym zadaniem. Po dłuższej konsultacji, 
Fundacja IHPS przyznała trzy nagrody 
za prace o najwyższych walorach ar-
chitektonicznych. Projekty te również 
w ocenie władz Gminy, najlepiej spro-
stają uwarunkowaniom prawno-finan-
sowo-logistycznym w ich realizacjach. 
Każdy z siedmiu prezentowanych pro-
jektów powstał z myślą o stworzeniu 
Centrum Tarnowa atrakcyjnego dla 
użytkowników z wszystkich grup spo-
łecznych i wiekowych. Nagrodzone pro-
jekty szczególnie zadbały o wymiar spo-
łeczno-demograficzny Centrum. 

Wyłonienie najlepszego projektu na 
Centrum Tarnowa poprzez konkurs wy-
różnia się rownież tym, że wszystkie 
zgłoszone do konkursu projekty bazo-
wały na wcześniejszych komplekso-
wych opracowaniach urbanistyczno-so-
cjologicznych Tarnowa i całej Gminy 
Tarnowo Podgórne, wykonanych przez 
naukowców z Politechniki Poznańskiej 
i UAM. Centrum Tarnowa, które zosta-
nie zrealizowane jako dobro wspólne, 

Centrum Tarnowa coraz bliżej!

jest jednocześnie wynikiem długoterminowych ekspertyz, konsultacji i współpracy 
wielu osób i instytucji. 

~ Sławomira Zbierska-Salameh,  Instytut Haverford Publicznej Socjologii (IHPS) 

I nagroda

II nagroda

III nagroda
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Międzynarodowa konferencja 
„Młodzi przedsiębiorcy zaan-
gażowani społecznie i obywa-

telsko” odbył się 30 czerwca. w Hotelu 
500 w Tarnowie Podgórnym. Organiza-
torem była Gmina Tarnowo Podgórne, 

a uczestniczyli w niej m.in. goście z gmin 
partnerskich i zaprzyjaźnionych. Wyda-
rzenie odbywało się w ramach Dni Gmi-
ny Tarnowo Podgórne. 

Podczas konferencji zaprezentowano 
projekty biznesowe wypracowane pod-

czas międzynarodowych warsztatów od-
bywających się od 27 czerwca w Tarno-
wie Podgórnym. Ich uczestnikami byli 
młodzi przedsiębiorcy z Livani (Łotwa), 
Solecznik (Litwa), Ukmerge (Litwa), 
a także przedstawiciele Młodzieżowej 
Rady Gminy Tarnowo Podgórne.

W programie warsztatów zaplanowa-
no wspólne debaty na temat roli mło-
dych obywateli w nowoczesnej Europie, 
e-votingu i zarządzania projektowego), 
warsztaty (m.in. z wystąpień publicz-
nych i społecznego zaangażowania biz-
nesu). Uczestnicy pojechali także na 
tzw. wizyty studyjne do firm na terenie 
naszej Gminy: w Schattdecor poznawa-
li zasady biznesu zaangażowanego spo-
łecznie, a w Amazon – organizację pra-
cy w dużym przedsiębiorstwie. 

Zwieńczeniem warsztatów były 
wspólnie wypracowane projekty bizne-
sowych przedsięwzięć. 

Uczestnicy pracowali w pięciu mię-
dzynarodowych grupach – każda zapre-
zentowała na konferencji swój autorski 
pomysł biznesu współpracującego ze 

społecznością lokalną i wspierającą jej 
rozwój. 

Wystąpieniom – z dużym zaintere-
sowaniem – przysłuchiwali się goście 
z gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych: 
z Livani (Łotwa), Ukmerge (Litwa), 
Solecznik/Salcininkai (Litwa), Rohr-
dorf (Niemcy), Kamieńca Podolskiego 
(Ukraina) oraz z Polski: z Barda, Czort-
szyna i Szemudu. Na konferencję przy-
szli także radni i zainteresowani tema-
tem mieszkańcy. 

Wójt Tadeusz Czajka, podsumowu-
jąc warsztaty i konferencję, podkreślił 
zarówno profesjonalne przygotowanie, 
jak i dojrzałe podejście prelegentów 
do spraw związanych ze współpracą 
biznesu ze społecznością lokalną. Po-
dziękował również pracownikom Tar-
nowskiego Centrum Wspierania Przed-
siębiorczości za przygotowanie tego 
wydarzenia.

~ ARz
Reportaż z międzynarodowej konfe-

rencji jest dostępny na gminnej stronie 
internetowej www.tarnowo-podgorne.pl 

w zakładce Media / Tarnowo 24/7.

Młodzi – międzynarodowo o biznesie

DNI GMINY
Dwa Dni świętowania 
Dwudniowy festyn pełen atrakcji dla dzieci (w tym naj-

większe jak dotąd w Gminie wesołe miasteczko), kon-
cert w ramach wakacyjnej trasy Lato Zet oraz Ogól-

nopolski Festiwal Coverów – to najważniejsze wydarzenia w 
ramach Dni Gminy Tarnowo Podgórne. I chociaż pogoda nie 

rozpieszczała, to i w sobotę 1 lipca, i w niedzielę 2 lipca gości 
na stadionie przy ul. 23 Października nie brakowało. 

Sobotnie sceniczne występy rozpoczął koncert naszej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej. Potem na scenie zagrał Łukasz 
Zagrobelny, który tego akurat dnia obchodził swoje urodzi-
ny (oczywiście był tort i życzenia!). Potem wysłuchaliśmy 
największych hitów Formacji Nieżywych Schabuff, w tym 
„Klubu Wesołego Szampana”. Mimo deszczu tłum pod sce-
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Zapytacie „co daje rajd?” Otóż, 
wszystkie prawdziwe emocje – 
satysfakcję, radość, żal, rozcza-

rowanie, złość, kłótnie i sprzeczki o za 
wcześnie „wrzuconą trójkę”, a ponad 
wszystko DOBRĄ ZABAWĘ.

Dane nam było przejechać kilka raj-
dów, w różnych załogach i z różnym re-
zultatem, ale ten był wyjątkowy pod wie-
loma względami.

Sobota, 1 lipca, godz. 9.31, Country 
Park „Pod Gajem”. Po odebraniu pakie-
tów startowych i stymulującej do myśle-
nia odprawie Marcina, przyklejamy na 
auto jakże obiecujący nr startowy „1”. 
Tomek myśli : „ A może ta „1” coś wró-
ży ….?”, Lidka: „Obyśmy się znów nie 
pokłócili…”. Jeszcze tylko rajdowy iti-
nerer, kilka miłych słów od Ani i …GO!

Niby łatwo, niby przyjemnie, a po 
dwóch kilometrach wracamy na start bo 
coś nie pasuje. Później jeszcze kilka razy 
powtarzamy fragmenty trasy. Odwiedza-
my Ceradz Kościelny, Gaj Wielki, znów 
Ceradz, potem Jankowice, Lusówko i… 
Lusówko (i tu brawa dla Lidki za spo-
strzegawczość) itd. – zielone tablice od-

wiedzanych miejscowości będą długo 
śnić nam się po nocach. Podobnie jak 
PKPy (dla niewtajemniczonych Punkty 
Kontroli Przejazdów) i odwieczny nasz 
dylemat „wpisać czy nie wpisać?”. Tym 
razem trudniejsze od trasy rajdu okazu-
ją się próba rzutów do kosza (0 trafień) 
i próba samochodowa. Dalej już jest 
w miarę spokojnie. Może oprócz wypad-
ku z udziałem motocyklisty, przez który 
trasa rajdu zostaje zablokowana, a objazd 
jest dość skomplikowany. Rajdowcom 
z pomocą przychodzi nasza lokalna zało-
ga rodziny Dąbkiewiczów – nagroda Fair 
Play dla nich w pełni zasłużona. Osta-
tecznie przed upływem wyznaczonego 
czasu, dojeżdżamy na metę.

I w końcu stało się! Ogłoszenie wyni-
ków i… jest – 1st Prize! Odbieramy pu-
chary przeszczęśliwi i dumni z siebie, 
dumni z kilku powodów – po pierwsze ze 
zwycięstwa, po drugie z tego, że dotrwa-
liśmy do końca rajdu jako małżeństwo 
i to w dodatku zgodne, a po trzecie – to 
w końcu nasz domowy rajd. I to są wła-
śnie te elementy, dzięki którym tegorocz-
ny Rajd z Lwem był dla nas wyjątkowy.

Do uczestników rajdu trafiło jeszcze 
kilka bardzo fajnych nagród, w tym kar-
nety do Energi Super Parku i dwa (!) auta 
na weekend od KIA Delik, ale tak po 
prawdzie, w tym dniu już żadne inne na-
grody nie miały dla nas znaczenia.

Bardzo dziękujemy Organizatorowi – 
naszej Gminie Tarnowo Podgórne oraz 
ekipie Rajdów w Pobiedziskach za przy-
gotowanie rajdu, a wszystkim załogom 
za wspólna zabawę. Jak zwykle impreza 
na najwyższym poziomie. Do zobaczenia 
na kolejnych imprezach rajdowych, a za 
rok na V Rajdzie z Lwem!

Lidka i Tomek Szała

Uczestnicy o rajdzie, czyli relacja zwycięzców

DNI GMINY
ną gęstniał z każdą chwilą, by obejrzeć występ gwiazdy wie-
czoru – zespołu Wilki. Wieczór zakończył fantastyczny pokaz 
sztucznych ogni. 

Drugiego dnia na scenie zagościł Ogólnopolski Festiwal Co-
verów. Bawiliśmy się przy przebojach Abby, Boney M. czy 
Smokey. Na finał na scenie pojawiła się orkiestra dęta, która 
pod dyrekcją Pawła Joksa wykonała największe przeboje ze-
społu Queen.

Przez cały weekend na dużych i małych czekały liczne 
atrakcje. Karuzele i inne propozycje wesołego miasteczka 
(mieszkańcy posiadający Kartę Mieszkańca, którzy wcześniej 
odebrali żetony, mogli z wybranej skorzystać za darmo),  gry 
i zabawy przygotowane przez animatorów oraz strefa gastro-
nomiczna sprawiły, że Dni Gminy Tarnowo Podgórne były na 
pewno udane.

~ ARz
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Z prac Rady Gminy
Sesje z 13 i 27 czerwca

Natłok spraw koniecz-
nych do rozpatrzenia 
przez Radę Gminy jest 

tak duży, że przyzwyczajamy się 
powoli do dwóch sesji w miesią-
cu. Taka sytuacja oznacza dodat-
kowo dwa posiedzenia komisji 
wspólnej, na której omawiamy 
i analizujemy projekty uchwał 
przygotowanych na sesje. Do 
tego dochodzą posiedzenia po-
szczególnych komisji tematycz-
nych oraz pozostałych gremiów, 
których Radni są członkami. 
Wszystko to powoduje koniecz-
ność czasem i 10-krotnej obec-
ności obowiązkowej Radnych 
w miesiącu, by wywiązać się 
z obowiązku uczestnictwa w pra-
cach Rady Gminy! Nie inaczej 
było w czerwcu. Sesje o nume-
rach 46 i 47 odbyły się w dniach 

13 i 27 czerwca. W programie 
pierwszej z nich umieściłem 10 
projektów uchwał. Niby niewie-
le, ale na recenzowanej sesji roz-
patrywaliśmy niezwykle ważną 
i absorbującą sprawę udzielenia 
absolutorium Wójtowi za wyko-
nanie budżetu Gminy za 2016 
rok. Prace analityczne dotyczą-
ce wydania opinii w tej kwestii 
toczyły się w komisjach niemal 
nieprzerwanie przez ostatnie dwa 
miesiące. Oceniano przedłożone 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu oraz specjalistyczne spra-
wozdania finansowe dotyczące 
2016 r. Najwięcej pracy w wyda-
nie opinii na wyżej wymieniony 
temat, a także w sformułowanie 
wniosku dotyczącego udzielenia 
Wójtowi absolutorium włożyła 
Komisja Rewizyjna Rady Gmi-
ny. Brawurowe wystąpienie jej 

przewodniczącego Dariusza Jóź-
wika było najistotniejszą częścią 
finału niezwykle sformalizowa-
nej procedury absolutoryjnej. 
Po wysłuchaniu opinii komisji 
stałych, emocjonującej dyskusji 
i wystąpień Rada Gminy udzie-
liła Wójtowi absolutorium za 
wykonanie budżetu za 2016 r. 
Za podjęciem takiej decyzji byli 
wszyscy obecni na sesji radni. 
Wójt nie omieszkał przekazać 
wyrazów satysfakcji z powodu 
jednogłośnej aprobaty dla swo-
jej pracy w obszarze finansów 
Gminy za ubiegły rok. Jeszcze 
ważniejsze były słowa podzięko-
wań dla tych wszystkich, którzy 
przyczynili się do finansowego 
sukcesu Gminy w 2016 r. W spo-
sób szczególny Wójt podkreślił 
udział byłej już Skarbnik Gminy 
Justyny Witkowiak w tym uda-
nym przedsięwzięciu. Pozostałe 
projekty uchwał miały w porów-
naniu z opisanym zdecydowanie 
lżejszy ciężar gatunkowy. Zno-
welizowano drobne fragmenty 
uchwały budżetowej na rok bie-
żący, określono zasady udziela-
nia dotacji na finansowanie prac 
konserwatorskich restaurator-
skich i robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
położonych na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne, określono 
zasady i tryb przyznawania, po-
zbawiania i wysokości stypen-
diów sportowych za osiągnięcia 
w tej dziedzinie oraz przyznawa-
nia nagród i wyróżnień trenerom 
i innym osobom wyróżniającym 
się osiągnięciami w działalno-
ści sportowej, uchwalono regu-
lamin użytkowania wybiegów 
dla psów na terenie Gminy Tar-
nowo Podgórne, zmodyfikowa-
no uchwałę dotyczącą dostoso-
wania sieci publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz 
granic ich obwodów do nowego 
ustroju szkolnego. Sporą część 
recenzowanej sesji poświęco-
no miejscowemu planowi zago-

spodarowania przestrzennego 
w Wysogotowie przy ul. Skó-
rzewskiej. To niezwykle trudny 
i kontrowersyjny planistycznie 
teren z wieloma przemieszanymi 
funkcjami przestrzennymi. Kon-
flikt interesów właścicieli nie-
ruchomości położonych na ob-
szarze planu zaowocował grubo 
ponad setką uwag. Po ich wnikli-
wym rozpatrzeniu oraz przyjęciu 
wniosku Radnej Elżbiety Szym-
kowiak dotyczącego zawar-
cia w parametrach wysokości 
maksymalnej zabudowy 12 m 
oraz możliwości budowy jedy-
nie dwóch kondygnacji Rada 
uchwaliła wspomniany plan. 

Na kolejnej sesji Rady Gminy 
najważniejszymi projektami były 
te o znaczeniu dla finansów Gmi-
ny. Modyfikacji uległa Wielolet-
nia Prognoza Finansowa Gmi-
ny oraz budżet na 2017 r. Czas 
w okolicach połowy roku obfitu-
je w sporą liczbę nowych zjawisk 
finansowych, które trzeba dosto-
sować do tych zaplanowanych. 
Rada w związku z upływem ka-
dencji swego poprzedniego dele-
gata do Rady Sportu Gminy Tar-
nowo Podgórne powierzyła tę 
misję Radnemu Michałowi Do-
lacie. Rada podjęła też uchwałę 
umożliwiającą dokonywanie róż-
nych form płatności elektronicz-
nych przy regulowaniu należności 
podatkowych. Pozostałe projekty 
uchwał dotyczyły głównie spraw 
związanych z gospodarką nie-
ruchomościami. Rozstrzygnięto 
też skargę na działalność Wójta. 
Szczegóły poznać będzie można 
jak zwykle w protokołach z opi-
sywanych sesji niezwłocznie 
po ich przyjęciu. Kolejna sesja 
Rady Gminy odbędzie się 25 lip-
ca 2017 r. Przed nią, z uwagi na 
okres wakacyjny nie zaplanowa-
łem komisji wspólnej. Jak zwykle 
serdecznie zapraszam wszystkich 
do udziału w pracach Rady. 

 ~ Grzegorz Leonhard
Przewodniczący Rady Gminy

Rada uchwaliła plan 
zagospodarowania 
dla ul. Skórzewskiej 

w Wysogotowie
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym 
przypomina, że świadczenia wychowawcze w pierw-
szym okresie obowiązywania Programu Rodzina 

500+, przyznane są do 30 września 2017 r. Drugi okres wy-
płaty świadczeń wychowawczych rozpocznie się 1 paździer-
nika 2017 r. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało 
13 czerwca komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów 
wniosków o ustalenie prawa m. in. do świadczeń wychowaw-
czych, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2017 r. W no-
wym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, które zacznie obowiązywać 
od 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas 
– sposób i tryb postepowania oraz – co jest nowym rozwią-
zaniem – podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać 
zawarte we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz w załącznikach. Po ustaleniu w procesie 
legislacyjnym ostatecznego kształtu tej nowelizacji (przewi-
dywany termin zakończenia prac to połowa lipca 2017 r.), Mi-
nisterstwo opublikuje przykładowe wzory wniosków i załącz-
ników, zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem 
prawnym.

Warto zatem pamiętać, że:
Nowy okres obowiązywania Programu Rodzina 500+ rozpo-

czyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.
Aktualne wzory wniosków Ministerstwo udostępni na swojej 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.mrpips.gov.pl).
Od 1 sierpnia 2017 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 

na nowy okres 2017/18 można przekazywać do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym za pośrednictwem:

- Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Pod-
górne, budynek C w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94,

- Filii Urzędu w Przeźmierowie, Pasaż, ul. Rynkowa 75c,
- internetowej platformy usługowej PIU Emp@tia,
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS, 
- bankowości elektronicznej.
Ponadto wnioski można składać drogą internetową – wnio-

sek podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufa-
nym przez e-Puap, jak również listem poleconym.

Pierwszym miesiącem nowego okresu świadczeniowego 
jest październik 2017 r. i warunkiem niezbędnym do nabycia 
uprawnień do świadczeń wychowawczych za ten miesiąc jest 
złożenie wniosku do 31 października 2017 r.

~ Dariusz Nowakowski
Kierownik OPS Tarnowo Podgórne

Otrzymujesz 500+? Złóż nowy wniosek!

INFORMACJA O PROGRAMIE RODZINA „500+” REALIZOWANYM NA TERENIE 
GMINY TARNOWO PODGÓRNE WG. STANU NA 30 CZERWCA 2017 r.

Obecny okres realizacji Programu Rodzina 500+ trwa od 1 kwietnia 2016 r. i w czerwcu 2017 r. upłynęło 15 miesięcy przy-
znawania świadczeń wychowawczych.

L.p. Wyszczególnienie
1. Liczba decyzji wydanych od 1 kwietnia 2016 r. 

w tym:
2 677

1.1    przyznających świadczenie wychowawcze 2 498
1.2 umarzających postępowanie 48
1.3 zmieniających i uchylających wcześniejsze decyzje 48
1.4 odmawiających prawa do świadczenia wychowawczego 83
2. Kwota świadczeń wypłaconych do 30 czerwca 2017 r. 

w tym:
22 083 211 zł

2.1 kwota świadczeń wypłaconych w czerwcu 2017r. 1 522 268,80 zł
3. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w czerwcu 2017 r. z tego: 2 274
3.1 na pierwsze dziecko (kryt. do 800 zł / os. w rodzinie) 707
3.2 na pierwsze dziecko (kryt. do 1200 zł / os. w rodzinie) 71
3.3 liczba rodzin pobierających św. wych. na II i kolejne dziecko 1 496
3.4 liczba rodzin niewykazujących dochodu 83
3.5 liczba rodzin o dochodzie do 400 zł / os. w rodzinie 262
3.6 liczba rodzin pobierających św. wych. na 3 i więcej dzieci 126
4. Wysokość planowanych w 2017r. wydatków na św. wych. 19 217 948 zł

Wzory formularzy będą dostępne na gminnej stronie internetowej  
www.tarnowo-podgorne.pl  

po opublikowaniu ich przez ministerstwo.
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Młodzieżowa Rada Gminy
Gala Młode Lwy już za nami, ale wspomnienia cały czas 

są obecne w naszych myślach. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym na Galę i mamy nadzieję, że za rok spotka-

my się w jeszcze liczniejszym gronie. W kategorii „Młody Ar-
tysta” nominowani byli: Anna Kubot, Dawid Kapturczak oraz 
Julia Mróz, która zwyciężyła. „Młody Sportowiec”: Jan An-
toszewski, Adrian Jaśkowiak i zwycięzca w tej kategorii Ka-
rol Robak. „Młody Społecznik”: Ida Owczarek, Gabriela Pola 
i zwyciężczyni Katarzyna Wojewoda. „Młody Naukowiec”: 
Szymon Kaczmarek, Laura Konieczna oraz zwycięzca Jan 
Majchrzak. W ostatniej kategorii „Oddany dla Młodych” no-
minowani byli: Maria Apolinarska, Maja Stępień oraz Henryk 
Witkowski. Zwyciężył nie kto inny, jak Maria Apolinarska, 
w imieniu której nagrodę odebrał jej syn. Wszystkim nomino-
wanym oraz zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy. Galę umili-
ły występy Anny Kubot, Julii Mróz oraz Aniki Reiss i Amelii 
Leszyk.

21 czerwca delegacja Młodzieżowej Rady Gminy pojechała 
do Palmir złożyć kwiaty na grobie Agnieszki Dowbor Muśnic-
kiej. Odwiedziliśmy wtedy Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry.

Podczas Dni Gminy mieliśmy okazje przedstawić Młodzie-
żową Radę przed przedstawicielami gmin partnerskich pod-
czas konferencji „Młodzi przedsiębiorcy zaangażowani spo-
łecznie i obywatelsko”. Rozmawialiśmy, wymienialiśmy się 
doświadczeniami oraz wspólnie spędziliśmy czas na koncer-
tach Łukasza Zagrobelnego, Formacji Nieżywych Schabuff 
i Wilków. Dzięki możliwości zaprezentowania się na forum 
nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą z gmin Ukmerge z Litwy 
oraz Livani z Łotwy i wspólnie będziemy pracować nad kil-
koma projektami.

Ale wspólne projekty z młodzieżą gmin partnerskich to nie 
koniec naszych planów na przyszłość. Oprócz rozpoczętych 
już zadań (przyznanie sztandaru dla Liceum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, ustawienie drugiego 
lustra rowerowego, zmiana Statutu MRG) chcielibyśmy zor-
ganizować rajd rowerowy wokół Jeziora Lusowskiego oraz 
konferencję Młodzieżowych Rad z Wielkopolski. Wszystkie 

aktualne tematy będziemy omawiać na kolejnej Sesji 17 lipca 
o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy – zapraszamy!

Zachęcamy także do obejrzenia zdjęć z Gali Młode Lwy: 
fb.com/MRGTarnowoPodgorne

~ Stanisław Garstecki
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy 

Nominowani w kategorii „Młody Artysta”: Julia Mróz, Anna 
Kubot, Dawid Kapturczak.

Doradcy emerytalni w ZUS 
udzielą informacji  klientom, 
którzy jeszcze w tym roku ze-

chcą przejść na emeryturę i skorzystać 
z obniżenia wieku emerytalnego do 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Na podstawie informacji uzyskanych 
od doradcy, można będzie świado-
mie podjąć decyzję o tym kiedy z tego 
świadczenia skorzystać. Doradca eme-
rytalny wyjaśni od czego zależy wy-
sokość emerytury, pomoże wypełnić 
wniosek i formularze oraz sprawdzi 
dokumentację dołączoną do wniosku. 

Porady doradcy emerytalnego w ZUS!
Obliczy także prognozowaną wyso-
kość emerytury. 

Aby spotkać się z doradcą emerytal-
nym, należy przyjść na salę informa-
cyjną ZUS, na dyspenserze/biletomacie 
wybrać kategorię spraw „Emerytury/
Renty”, a następnie wybrać usługę „Do-
radca emerytalny”. Posiadacze profili na 
Platformie Usług Elektronicznych PUE 
ZUS mogą zamówić obsługę u doradcy 
na konkretny dzień i godzinę. 

~ Marlena Nowicka 
regionalna rzeczniczka prasowa  

ZUS w Wielkopolsce 
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Z notatnika Gminnego Strażnika
Rowerem zgodnie z przepisami

Latem chętnie wsiadamy na rower – to bardzo przyjem-
na forma aktywnego wypoczynku. Dlatego chciałbym 
przypomnieć najważniejsze zasady bezpiecznego poru-

szania się rowerem. 
Rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowe-

rów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla 
kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Pamię-
tać należy, że korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, ro-
werzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i 
ustępować miejsca pieszym. 

Na terenie Gminy jest wiele dróg rowerowych, korzystajmy 
z nich: z jednej strony ze względów bezpieczeństwa, z drugiej 
zaś, by nie narazić się na odpowiedzialność w związku z po-
pełnionym wykroczeniem.

Jazda po jezdni dwóch rowerów obok siebie jest możliwa, 
ale tylko wtedy, gdy nie utrudnia  poruszania się innym uczest-
nikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. 

Pamiętać należy, że na drogach publicznych zabrania się ro-
werzyście:

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy 
oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

- czepiania się pojazdów.
Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, rowerzysta 

jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym. Jest to niezmiernie ważne, 
ponieważ pieszy jest najsłabszym uczestnikiem ruchu drogo-
wego i nawet zderzenie z rowerem może być dla niego zagro-

żeniem. Zdarzają się przypadki, gdy rowerzysta 
stwarza zagrożenie dla pieszych poprzez swoją 
niebezpieczną jazdę.

Pamiętać należy, że korzystanie z chodnika lub drogi dla 
pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątko-
wo w określonych przypadkach. Jedna z sytuacji to, gdy opie-
kuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. Kolej-
ny przypadek, gdy  szerokość chodnika wzdłuż drogi wynosi 
co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów, a ruch pojazdów na drodze  jest do-
zwolony z prędkością większą niż 50 km/h. Ostatnim z przy-
padków są warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu ro-
werzysty na jezdni, np. silny wiatr. 

By bezpiecznie poruszać się rowerem, musi być on prawi-
dłowo wyposażony. Zgodnie z przepisami rower powinien być 
wyposażony:

●	 	z przodu – w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej,

●	 	z tyłu – w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w co naj-
mniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

●	 	co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,
●	 	w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźli-

wym dźwięku.
Choć nie jest to obowiązkiem, to jednak warto, by rowerzy-

sta posiadał kamizelkę odblaskową, która w znaczący sposób 
podnosi poziom bezpieczeństwa rowerzysty, a także pozwala 
zdecydowanie wcześniej dostrzec jego przez innych uczestni-
ków ruchu. 

~ Artur Szeląg
Komendant Straży Gminnej

Wakacje to czas wyjazdów, wypoczynku, beztroski 
oraz relaksu. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest 
to wymarzony czas na rozrywkę i zabawę. Niestety 

jest to również czas, w którym znacznie wzrasta stopień za-
grożenia w ruchu drogowym. Jak wskazują statystyki w okre-
sie wakacyjnym zwiększa się liczba zdarzeń drogowych, któ-
rych przyczyną nierzadko jest brawura i nadmierna prędkość. 
W miesiącach letnich wzrasta również liczba zdarzeń z udzia-
łem motocyklistów oraz rowerzystów. Wśród najczęstszych 
„grzechów” popełnianych przez kierujących jednośladami jest 
poruszanie się niesprawnymi pojazdami, brak odpowiedniego 
wyposażenia, tj. kasku ochronnego i odblasków, nieprawidło-
wa zmiana kierunku jazdy oraz w przypadku motocyklistów 
nadmierna prędkość niedostosowana do panujących na drodze 
warunków. 

Wpływ na bezpieczeństwo mają również piesi, wśród któ-
rych najczęściej popełnianymi błędami jest przechodzenie 
przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, nieużywanie ele-
mentów odblaskowych po zmroku w terenie niezabudowanym 
oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Wystarczy 
chwila nieuwagi, a beztroska może zakończyć się poważnymi 
konsekwencjami. By do tego nie doszło policjanci z Komi-

sariatu Policji w Tarnowie Podgórnym apelują o przestrzega-
nie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa dzięki którym 
mamy szanse uchronić się przed zagrożeniami. 

Pamiętajmy:
- w terenie niezabudowanym, po zmroku używajmy elemen-

tów odblaskowych, które sprawią, że kierowca  ma szanse do-
strzec nas już z 150-300 metrów od pojazdu – dla porównania, 
bez odblasku jest to odległość zaledwie 20 metrów,

- nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu, środkach odurzają-
cych czy też lekach, które mogą powodować m.in. obniżenie 
koncentracji i spowolnienie psycho-ruchowe,

- wsiadając na motor czy też rower używaj kasku ochronne-
go, który w razie wypadku zamortyzuje uderzenie,

- przestrzegaj przepisów ruchu drogowego – patrz na znaki, 
respektuj sygnalizację świetlną, nie śpiesz się, bo pośpiech to 
zły doradca,

- przechodź przez ulicę tylko i wyłącznie w miejscach do 
tego przeznaczonych,

- przed wyjazdem sprawdź dokładnie stan techniczny po-
jazdu.

~ Sebastian Kołodziejczyk
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym

By wakacje były bezpieczne...
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Z prac Rady Powiatu

POselskie wieści

Powiatowe nagrody 
za twórczość 
artystyczną i 
kulturalną

W środę, 21 czerw-
ca, w sali sesyjnej 
Starostwa Powia-

towego w Poznaniu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 
Powiatu Poznańskiego za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2016. 
Nagrody mogły otrzymać osoby 
fizyczne, prawne oraz podmioty 
zamieszkałe lub mające siedzibę 
na terenie Powiatu Poznańskiego 
i działające na jego rzecz. Mogą 
być one przyznawane w szcze-
gólności twórcom, artystom, 
organizatorom i promotorom 

działalności kulturalnej, popula-
ryzatorom kultury, pracownikom 
instytucji kultury, nauczycielom 
szkół artystycznych oraz pod-
miotom prowadzącym działal-
ność kulturalną. W tym roku na-
grody otrzymali:

Nagroda główna – 8 000 zł: 
otrzymał Zespół Wokalny „Aspi-
rynki” z Komornik,

II Nagroda – 5 000 zł: Stowa-
rzyszenie Orkiestra Dęta Chlu-
dowo,

III Nagroda – 2 500 zł: poetka 
Krystyna Miłobędzka z Puszczy-
kowa.

Gratulujemy laureatom.

Absolutorium dla 
Zarządu Powiatu 
Poznańskiego 

Prospołeczny i proinwe-
stycyjny – tak określili radni 

ubiegłoroczny budżet powia-
tu poznańskiego i zdecydowa-
ną większością głosów udzielili 
absolutorium Zarządowi Powia-
tu w Poznaniu. W 2016 roku do-
chody w budżecie powiatu po-
znańskiego wyniosły 254 460 
420,51 zł, natomiast wydatki 250 
184 645,85 zł. Na sesji, która się 
odbyła 28 czerwca, za przyję-
ciem wykonania budżetu głoso-
wało 20 radnych, 5 było przeciw, 
przy 1 głosie wstrzymującym. 
W minionym roku najwięcej pie-
niędzy przeznaczono na oświatę 
– 64 mln zł, na utrzymanie dróg 
– 47 mln zł, oraz pomoc społecz-
ną – 25 mln zł. Na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę prze-
ciwpożarową Powiat Poznański 
wydał ponad 2,6 mln zł. 

~ Piotr Burdajewicz  
Przewodniczący  

Rady Powiatu w Poznaniu

Drodzy Czytelnicy Sąsiadki,

Po raz kolejny pojawiają się 
(po części opisywane przeze 
mnie wcześniej) informacje do-
tyczące ewentualnych zmian 
w obszarze kodeksu wyborcze-
go. Śledzę te zagadnienia, nie-
jednokrotnie z narastającym 
zdumieniem. Część z propono-
wanych zmian jest argumen-
towane jako niezbędne, aby 
zapobiec „fałszerstwom wybor-
czym”. 

I tak po raz kolejny słyszymy 
między innymi postulacie wpro-
wadzenia przezroczystych urn 
do głosowania. Mówił o tym 
osobiście Jarosław Kaczyń-

ski oraz marszałek Adam Bie-
lan. Problem polega na tym, że 
wprowadziliśmy to rozwiązanie 
jeszcze w zeszłej kadencji sejmu 
– pamiętam to doskonale jako 
przewodniczący podkomisji ds. 
kodeksu wyborczego. Tak wła-
śnie wygląda dziś merytoryczna 
debata…

Ponadto ze strony rządzących 
po raz pojawiły się zastrzeże-
nia co do funkcjonowania komi-
sji wyborczych. Podważana jest 
niezależność i uczciwość człon-
ków komisji, co miałoby skut-
kować manipulowaniem wyni-
ków wyborczych. Receptą na ten 
„problem”, miałoby być powo-
łanie drugiej komisji w każdym 

obwodzie. Ciężko znaleźć racjo-
nalne argumenty, za takowym 
zwiększeniem biurokracji, nie 
wspominając już o podwójnych 
kosztach dla budżetu państwa.

Osobną kwestią jest systema-
tyczne powtarzanie tezy o fał-
szerstwie wyborczej, na które 
nie znaleziono dotąd dowodów. 
Szkoda, że dyskusja o sprawach 
ustrojowych państwa przybiera 
taką formę. To sprawy zbyt po-
ważne.  

~ Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP
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~ wspomnienie

W (namiotowych) tropikach 
czyli… w pierwszych sło-
wach mojego listu informu-

ję, że jestem zdrów czego i Wam życzę.
 W poprzednim artykule z tego cyklu 

opisywałem swoje przeżycia związane 
z wakacjami spędzanymi niemal wy-
łącznie w moim ukochanym Przeźmie-
rowie. Było ono w końcu lat sześćdzie-
siątych pępkiem świata dla zamieszkałej 
tu dziatwy. W wakacje Przeźmierowo 
nie wyludniało się tak jak teraz, lecz 
wręcz przeciwnie tętniło gwarem dzie-
cięcego „szczebiotu”. Hermetyczna kra-
ina szczęśliwości wręcz! Wyjazdy na 
wakacje? A cóż to takiego? – spytałby 
ówczesny młodzian. Na szerszą skalę 
nie występowało to wcale! Przyczyną 
tego stanu rzeczy był brak możliwości 
przemieszczania się, finansowa mizeria, 
a także fakt, że zwyczaj spędzania wa-
kacji poza domem nie był jeszcze wtedy 
tak powszechny. Jeśli zapuszczaliśmy 
się gdzieś dalej to celem naszych wy-
praw było Jezioro Kierskie, żwirownia 
na pograniczu przeźmierowskiego Fol-
warku i Krzyżownik czy też położony 
tamże opuszczony niemiecki cmentarz. 
Dwóch ostatnich lokalizacji próżno już 
szukać dziś. Jak widać antypody na-
szych eskapad skrojone były w sam raz 
na miarę świata kilkulatków! Muszę po-
wiedzieć, że nie byliśmy nieszczęśliwi 
z faktu, że nigdzie nie wyjeżdżaliśmy! 
O letnich wyjazdach poza miejsce swo-
jego zamieszkania można było poma-
rzyć. Ale my… nie marzyliśmy o tym 
wcale! Dobrze nam było wśród przyja-
ciół na swoich „śmieciach”! Co dzień na 
dworze, bez cienia nudy! Próbuję sobie 
przypomnieć swoje wyjazdy na waka-
cje! Pierwsze z nich wiodły do rodziny 
na wieś na Kujawy, najczęściej w asy-
ście mamy poczuwającej się do pomocy 
swojemu bratu przy żniwach. Kolejne 
wiążą się z uczestnictwem w zuchowych 
obozach. Organizowały je wspominane 
przeze mnie do dzisiaj z ogromną sym-
patią siostry Wanda i Maria Szelągo-
wicz, niezwykle zasłużone nauczycielki 
ze Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie. W ciężkich realiach socjalistycz-
nego ustroju potrafiły zachować klasę, 
godność oraz dystans i demonstracyjny 
wręcz opór w stosunku do oczekiwań 
rządzących pragnących ulepić ówcze-
sne harcerstwo na obraz i podobieństwo 
organizacji radzieckich pionierów. Na 

obozach organizowanych przez obie pa-
nie przemycane były fakty z prawdziwej 
historii Polski. Gdziekolwiek byśmy nie 
byli, co niedziela w ramach zwiedzania, 
oczywiście „przypadkowo”, trafialiśmy 
też do okolicznego kościoła akurat – co 
za traf! – w porze mszy. Obie panie po-
trafiły przywołać w ostrych słowach do 
porządku niesfornych, ale też przytu-
lić i otrzeć dziecięce łzy w nierzadkich 
chwilach tęsknoty maluchów za do-
mem. Przypomina mi się obóz w Wiseł-
ce, na którym miałem okazję doświad-
czyć opisywanych dobrodziejstw z ich 
strony. Dziś jawi mi się on jako niezła 
szkoła przetrwania. Nieprzyjazny las ze 
złowrogim szumem morza, podniszczo-
ne, przeciekające namioty , przerażające 
warty, służba w kuchni, latryna, myszy 
i komary, absolutnie żadnych cywiliza-
cyjnych wygód – to coś, z czym trudno 
było mi się oswoić. Jednak alternatywy 
do tej formy spędzania czasu nie było 
wtedy wcale! Kontakt z domem moż-
liwy był tylko listowny, najczęściej co 
do joty brzmiący jak druga część tytułu 
dzisiejszego artykułu! Kolejny obóz, już 
w trochę starszym wieku, miał charak-
ter wędrowny i odbywał się w Karko-
noszach. Przemieszczaliśmy się od wsi 
do wsi przemierzając czasami i 10 kilo-
metrów dziennie, kwaterując w klasach 
przerobionych na sypialnie szkół. Świe-
ża pościel prawie wcale nie była zapew-
niana przez gospodarzy, więc wróciłem 
do domu z dwoma zakaźnymi choro-
bami. Pomimo tego warto było! Obóz 
prowadziła wspaniała wychowawczyni 
mojej klasy p. Małgorzata wtedy Bar-
dzińska, dziś Migdalewicz. Piszę wspa-
niała, bo wywarła znakomity wpływ na 
moją osobowość. Podobnie zresztą jak 
p. Maria Woźna, moja wychowawczy-
ni z młodszych klas. Niedawno przy-
niosła mi pocztówkę jaką wysłałem Jej 
z tego obozu! Kolejną z wykorzysta-
nych przeze mnie tylko raz możliwo-
ści wyjazdowego spędzania wakacji 
związana była z zakładem pracy rodzi-
ców. Kolonia w Puszczykówku zdawa-
ła się wczasami na świata końcu! Ze 
wszystkich wspomnianych była najgor-
szą jednak! Przemoc fizyczna, kradzie-
że i inne patologie wspominam bardziej 
niż atrakcje Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Uczestnikami tej kolo-
nii były dzieci z całej Polski, z różnych 
środowisk, których rodzice związani 

byli pracą w gminnych spółdzielniach 
„Samopomoc Chłopska”. Pozbawiony 
przyjacielskich więzi, samotny dotrwa-
łem do końca z wielkim trudem. Kil-
ka lat później przyszedł czas na waka-
cje organizowane na własny rachunek. 
Z grupą kolegów wymyśliliśmy sobie 
wyprawę rowerową do rodziny jedne-
go z nich na zachodnie wybrzeże. Plan 
był prosty: w dzień jazda, w nocy spanie 
w przydrożnych stogach siana. Total-
na improwizacja. Niestety nie wziąłem 
pod uwagę swego fizycznego nieprzy-
gotowania do takiej eskapady. Wstyd 
się przyznać, ale sił starczyło mi jedy-
nie na minięcie Szamotuł. Koledzy po-
jechali dalej, a ja niepocieszony z nosem 
na kwintę wróciłem do domu. Podobnie 
skończyła się dla mnie jedna z ostatnich 
młodzieńczych wypraw już w latach 
siedemdziesiątych. Związana była ona 
z modnym wtedy i pociągającym podró-
żowaniem autostopem. Ta forma zwie-
dzania kraju była jednak bardzo sforma-
lizowana. Nie można było po prostu, ot 
tak, machnąć ręką, zatrzymać samochód 
na drodze i podróżować gdzie oczy po-
niosą. Socjalistyczne państwo nie po-
zwoliło sobie na pozostawienie tej tak 
bardzo związanej z wolnością sfery ży-
cia bez kontroli. Trzeba było kupić spe-
cjalną uprawniającą do zatrzymywania 
pojazdów książeczkę, zarejestrować ją 
i dokumentować przebieg podróży. Mi-
licja skwapliwie kontrolowała tę spra-
wozdawczość. Sporo czasu zajęło mi 
przekonanie rodziców, by zgodzili się 
na udział nastolatka w niebezpiecznej 
z zasady podróży tego typu. Gdy się to 
udało, z 3 kolegami wyruszyliśmy do-
celowo do stolicy. Pamiętam, że bardzo 
starannie zaplanowaliśmy tę wyprawę. 
Wyszliśmy na trasę E8 (teraz DK 92) 
i jakże byliśmy szczęśliwi bo zatrzymał 
się i zabrał nas pierwszy przejeżdżają-
cy samochód. Miłe złego początki. Do-
jechaliśmy w okolice Konina i… przez 
dwa kolejne dni nie zainteresował się 
nami żaden kierowca! Rozczarowani 
i skłóceni przerwaliśmy wyprawę, do 
domu wracając koleją. Jak widać ka-
talog moich młodzieńczych eskapad 
wypada nader blado! To tu, w Prze-
źmierowie, czułem się w dzieciństwie 
zdecydowanie najlepiej! Ten stan trwa 
nieprzerwanie do dziś!

 ~ Grzegorz Leonhard

Wakacje mojego dzieciństwa cz. 2
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~ rolnictwo

W poprzednim numerze „Sąsiadki~Czytaj” przedstawiłem  no-
wości w środkach ochrony roślin firmy BASF. Dziś przybliżę 

technologię produkcji pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku 
ozimego, czyli roślin uprawianych na największym obszarze w na-
szej Gminie.

Kolekcja 19 odmian pszenicy ozimej – połowa hodowli pol-
skiej, reszta zagranicznej w tym jedna odmiana hybrydowa Hyvento 
F1 hodowca Saaten Union. Stanowisko po rzepaku ozimym, nawo-
żenie przedsiewne fosforan amonu 1 dt/ha, uprawa – orka z wałem 
zagęszczającym Campbell + Crosskill, siew 27-09-2016, nawożenie 
pogłówne – Korn Kali 2,5 dt/ha w końcu listopada 2016, ESTA Kie-
serit 1 dt/ha w połowie lutego 2017.

Nawożenie azotowe: saletra amonowa 2,35 dt/ha przed ruszeniem 
wegetacji, saletra amonowa 2 dt/ha w fazie BBCH 30, saletra amono-
wa 1,2 dt/ha w fazie BBCH 37; łącznie 189 kg N/ha.

Nawożenie mikroelementami: Basfoliar 2.0 12-4-6+S 5 l/ha + 
ADOB 2.0 Mn 1 l/ha +ADOB 2.0 Cu IDHA 0,5 l/ha + ADOB 2.0 
Mo 0,1 l/ha w stadium BBCH 13-14 (III dekada listopada 2016), Bas-
foliar 2.0 36 Extra 4 l/ha + ADOB 2.0 Mn 1,5 l/ha + ADOB 2.0 Cu 
IDHA 1 l/ha + ADOB Siarka 2 kg/ha w stadium BBCH 29-30 (I deka-
da kwietnia 2017), Basfoliar 2.0 36 Extra 4 l/ha + ADOB Bor 0,3 l/ha 
+ ADOB 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha w stadium BBCH 39-41, Basfoliar 2.0 
36 Extra 4 l/ha + ADOB Fe IDHA 0,5 kg/ha w stadium BBCH 51-55.

Regulatory wzrostu: Medax Max 0,4 kg/ha + Stabilan 750 SL 1 l/
ha w fazie BBCH 31, Medax Max 0,3 kg/ha w fazie BBCH 37-39.

Ochrona fungicydowa: Capalo 337,5 SE 1,5 l/ha w fazie BBCH 
31, Adexar Plus 1,25 l/ha w fazie BBCH 39,  Osiris 65 EC 1,5 l/ha 
w fazie BBCH 61-63.

Ochrona herbicydowa: Picona 2 l/ha + Lexus 50 WG 10 g/ha w fa-
zie BBCH 11-12 (II dekada października 2016).

Zwalczanie szkodników: Bi 58 Nowy 400 EC 0,5 l/ha + Fastac 
Active 050 ME 0,2 l/ha zwalczanie mszyc (II dekada października 
2016), Fastac Active 050 ME 0,2 l/ha zwalczanie skrzypionek (II de-
kada maja 2017).

Kolekcja 11 odmian jęczmienia jarego po połowie polskiej i za-
granicznej hodowli. Stanowisko po kukurydzy, nawożenie przed-
siewne Polifoska Krzem (N:P:K:S) 6-12-34-10 3,5 dt/ha, uprawa 
przedsiewna, siew zestawem uprawowo-siewnym 28-03-2017.

Nawożenie azotowe: saletra amonowa 1,7 dt/ha przedsiewnie; 
łącznie 58 kg N/ha.

Nawożenie dolistne: Basfoliar 2.0 36 Extra 4 l/ha + ADOB 2.0 Mn 
2 l/ha + ADOB 2.0 Cu IDHA 1 l/ha + ADOB Siarka 2 kg/ha w fa-
zie BBCH 31, Basfoliar 2.0 36 Extra 4 l/ha + ADOB Bor 0,3 l/ha + 
ADOB 2.0 Zn IDHA 1 kg/ha.

Regulatory wzrostu: Medax Max 0,5 kg/ha w fazie BBCH 31.
Ochrona fungicydowa: wszystkie odmiany zaprawiono zaprawą 

Kinto Duo 080 FS, natomiast 4 odmiany dodatkowo nowym bezod-
pryskowym fungicydem Systiva 333 FS w dwóch kombinacjach – 
bez Systivy i z nią. Nalistną ochronę w odmianach bez Systivy prze-
prowadzono fungicydem Duett Star 334 SE w dawce 1 l/ha w fazie 
T1 (BBCH 30-31); po zastosowaniu Systivy zabieg ten pominięto. 
W fazie T2 (BBCH 57-59) użyto Priaxoru 0,7 l/ha w obu wariantach.

Ochrona herbicydowa: Biathlon 4D 0,05 kg/ha + DASH HC(adiu-
want) 0,5 l/ha w fazie BBCH 25 (II dekada maja 2017).

Zwalczanie szkodników: Bi 58 Nowy 400 EC 0,5 l/ha + Fastac 
Active 050 ME 0,2 l/ha zwalczanie mszyc i skrzypionek (II deka-
da maja), Fastac Active 050 ME 0,2 l/ha zwalczanie skrzypionek 
i mszyc (II dekada czerwca).

Kolekcja 18 odmian rzepaku ozimego po Polowie odmiany ho-
dowli polskiej i zagranicznej. Stanowisko po jęczmieniu jarym, na-
wożenie przedsiewne fosforan amonu 1,25 dt/ha, Korn Kali 4,0 dt/ha 
(w dwóch dawkach po 1 i 3 dt/ha), orka przedsiewna + wał Campbel-
la + Crosskill, siew 24-08-2016, nawożenie pogłówne – ESTA Kiese-
rit 1,5 dt/ha II dekada lutego 2017.

Nawożenie azotowe: saletra amonowa 3,8 dt/ha przed ruszeniem 
wegetacji, saletra amonowa 2,2 dt/ha w fazie BBCH 30 ; łącznie 205 
kg N/ha.

Nawożenie mikroelementami: Basfoliar 2.0 12-4-6+S 5 l/ha + 
ADOB 2.0 Mn IDHA 1 l/ha + ADOB 2.0 MN 0,1 l/ha + ADOB Bor 
1,5 l/ha w fazie BBCH 14 (II dekada września), Basfoliar 2.0 12-4-
6+S 5 l/ha + ADOB 2.0 Mn IDHA 1 l/ha + ADOB 2.0 MN 0,1 l/ha 
+ ADOB Bor 1,5 l/ha w fazie BBCH 31 (III dekada marca), Basfo-
liar 2.0  36 Extra 5 l/ha + ADOB Bor 1,5 l/ha + ADOB 2.0 Zn IDHA 
0,5 kg/ha + ADOB Siarka 2 kg/ha w fazie BBCH 55-59 (III deka-
da kwietnia),  Basfoliar 2.0 36 Extra 5 l/ha + ADOB Bor 1,0 l/ha + 
ADOB Fe IDHA 0,5 l/ha w fazie BBCH 61-65 (II dekada maja).

Regulatory wzrostu + ochrona fungicydowa: Caryx 240 SL 1 l/
ha w fazie BBCH 14-16 (II dekada września), Caryx 240 SL 1 l/ha 
w fazie BBCH 31 (III dekada marca), Pictor 400 SC 0,5 l/ha w fazie 
BBCH 61-65 (II dekada maja).

Technologia produkcji Clearfield to efekt współpracy wielu part-
nerów (Monsanto, Pioneer, Rapool, Euralis). Chodzi o stworzenie 
systemu roślin niemodyfikowanych genetycznie, ale odpornych na 
działanie herbicydów. Odmiany rzepaku przeznaczone do technologii 
Clearfield (odporne na imazamoks) oznaczone są w nazwie symbo-
lem CL np. DK Impression CL, Edimax CL. Technologia ta umożli-
wia eliminację chwastów jedno- i dwuliściennych w tym także z ro-
dziny kapusiowatych przy użyciu jednego środka odznaczającego się 
szerokim oknem aplikacji i efektywnością niezależnie od warunków 
pogodowych. Technologia Clearfield zakłada stosowanie herbicydu 
do momentu osiągnięcia przez chwasty fazy 4 liści. Termin oprysku 
dobiera się do fazy rozwojowej chwastów, a nie rzepaku. Herbicyd 
Cleravo 285 SC – dwuskładnikowy zawierający chinomerak i imaza-
moks. Chinomerak to substancja czynna z grupy regulatorów wzro-
stu, pobierany jest przez korzenie oraz liście chwastów, kumulowany 
jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Objawy działania chinome-
raku najszybciej widać na najmłodszych częściach chwastów. Imaza-
moks to substancja czynna z grupy inhibitorów syntezy acetolakta-
nowej, w skład której wchodzą też herbicydy sulfonylomocznikowe.

Ochrona herbicydowa dla odmian standardowych: Butisan Avant 
500 SE 2 l/ha 31-08-2016, zwalczanie samosiewów zbóż Focus Ultra 
100 EC 0,5 l/ha 31-08-2016, Iguana 0,2 l/ha 13-09-2016, zwalczanie 
samosiewów zbóż Focus Ultra 100 EC 1 l/ha 13-09-2016

Ochrona herbicydowa dla odmian Clearfield:
Focus Ultra 100 EC 0,5 l/ha zwalczanie samosiewów zbóż 31-08-

2016, Cleravo 285 SC 1 l/ha + Iguana 0,2 l/ha + DASH HC (adiu-
want) 1 l/ha 13-09-2016

Zwalczanie szkodników: Fastac Active 050 ME  0,25 l/ha zwalcza-
nie gnatarza rzepakowego, tantnisia krzyżowiaczka, pchełek 09-09-
2016, Dursban 480 EC 0,6 l/ha zwalczanie gnatarza rzepakowego, 
tantnisia krzyżowiaczka, mszyc 19-09-2016, , Fastac Active 050 ME 
0,25 l/ha zwalczanie mszyc 22-10-2016, Nurelle D 550 EC 0,6 l/ha 
zwalczanie chowacza brukwiaczka, słodyszka rzepakowego 31-03-
2017, Mospilan 20 SP 0,12 kg/ha zwalczanie szkodników łuszczyno-
wych 11-05-2017

Opracował: Wiesław Biały

Warsztaty polowe Agro Akademia – część II
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W dniach od 3 do 10 czerwca grupa mieszkańców 
Tarnowa Podgórnego, mogła dzięki Radzie Solec-
kiej z Tarnowa Podgórnego zwiedzić południowo-

-wschodnie ziemie Polski oraz miejscowości położone na tere-
nie Ukrainy. W wycieczce uczestniczyło 46 osób.

Pierwszym przystankiem w naszej wycieczce był Zespół 
Kościoła i Klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku, które-
go początki sięgają I poł. XVII w. W kościele na szczególną 
uwagę zasługują organy z XVII w. – jedyny taki instrument na 
świecie, bo może grać na nim trzech organistów jednocześnie!

Następnie pojechaliśmy do Przemyśla. Uroki tego miasta 
oglądaliśmy z Kopca Tatarskiego, będącego pięknym miejscem 
rekreacji i wypoczynku. Podziwialiśmy Zamek Kazimierzow-
ski, Rynek z fontanną misia oraz pomnikiem Szwejka, nie-
zwykłą wieżę zegarową (obecnie Muzeum Dzwonów i Fajek), 
bardzo starannie odrestaurowany dworzec kolejowy, który jest 
(obok tarnowskiego) jedną z najokazalszych budowli na linii 
kolejowej łączącej Kraków ze Lwowem. Znajduje się tu także 
niezwykły pomnik poświęcony młodym obrońcom Przemyśla, 
tzw. Pomnik Orląt Przemyskich. Niestety brak czasu nie pozwo-
lił nam na przejście podziemną trasą turystyczną. Może następ-
nym razem?

Kolejnym przystankiem był Lwów. Miasto położone na 
Ukrainie, będące ważnym ośrodkiem przemysłowym, kultu-
ralnym i naukowym, założone ok. 1250 roku. Ze szczytu (413 
m n.p.m.) kopca Unii Lubelskiej usypanego z okazji 300. rocz-
nicy Unii Lubelskiej podziwialiśmy miasto i okolice Lwowa. 
Do drugiej wojny światowej było to miasto wieloetniczne, 
zamieszkiwane przez Polaków, Żydów, Ukraińców, Ormian, 
Niemców Czechów i Rosjan. W 1998 roku historyczne cen-
trum Lwowa zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO – ponad połowa zabytków dzisiejszej Ukrainy znaj-
duje się właśnie tutaj. 

Odwiedziliśmy też Cmentarz Łyczakowski – najstarszą 
zabytkową nekropolię Lwowa, położoną na malowniczych 
wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego drzewostanu. 
Mówi się, iż tutaj „spoczywa polski Lwów”, bo to panteon 
wielkich postaci: powstańcy styczniowi wraz z Konstantym 
Julianem Ordonem, Maria Konopnicka, Artur Grottger oraz 
oczywiście Cmentarz Orląt Lwowskich.

Udając się do Kamieńca Podolskiego zahaczyliśmy o nie-
zwykłe miejsce: Poczajów. Położone na wzgórzu święte 
miejsce prawosławia, najważniejsze sanktuarium maryjne na 
Rusi, do którego pielgrzymowali wierni trzech obrządków: 
prawosławni, grekokatolicy i katolicy rzymscy. „Ruska Czę-
stochowa”. Zespół ten niezwykle starannie odrestaurowany 
przy pomocy środków UNESCO, przyciąga rzesze wiernych 
i przybyszów.

Celem naszej wyprawy był Kamieniec Podolski, gmina 
partnerska z Ukrainy. Tutaj podziwialiśmy zespół urbanistycz-
no-architektoniczny Starego Miasta, Nowe Miasto, twierdzę, 
kościoły pw. św. Piotra i Pawła, św. Mikołaja z klasztorem do-
minikanów, franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP z 1616 
roku, w którego podziemiach złożono ciało Jerzego Wołody-
jowskiego, Ratusz Polski z końca XIV wieku, Rynek Polski, 
Ratusz Ruski, Ormiański Dom Handlowy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje twierdza – architektoniczny i historyczny skarb 
Podola. Ta średniowieczna budowla, która słusznie zasłuży-

ła na zwycięstwo w ogólnoukraińskim konkursie pt. „Siedem 
cudów Ukrainy”, słynie nie tylko z przepięknego wyglądu, ale 
przede wszystkim z porażającej niedostępności, udowodnionej 
zresztą w czasie licznych bitew. Naturalna ochrona w postaci 
głębokiego kanionu i stromych skał oraz dzieło rąk ludzkich 
– potężne mury, umocnione baszty i bastiony, stały się godny-
mi zaufania sojusznikami Twierdzy w Kamieńcu Podolskim, 
która na przestrzeni sześciu wieków zaledwie tylko dwa razy 
została zdobyta przez nieprzyjaciela. To tutaj w zabytkowych 
wnętrzach baszty obok studni, mogliśmy uczestniczyć z Wi-
cemerem Kamieńca Podolskiego Vadymem Savchukiem we 
wspaniałej kolacji. Niezwykły klimat, proste a jakże smaczne 
potrawy! I to wszystko przy pięknym zachodzie słońca!

Kolejną atrakcją był Zamek w Chocimiu – budowla obron-
na, usytuowana na wysokim, skalistym brzegu Dniestru. Bu-
dowa tego zamku rozpoczęła się w 1325 r., a prace nad nią 
trwały do 1380 r. W 2007 r. budowla została również zaliczo-
na do „Siedmiu cudów Ukrainy”. Na przestrzeni wieków za-
mek był wielokrotnie uszkadzany i następnie poddawany re-
montom przez kolejnych użytkowników. Nie jest to ogromna 
twierdza, jeśli chodzi o wielkość, ale wrażenie na pewno robi 
wysokość jej murów. 40 metrów trochę falującego muru o gru-
bości dochodzącej do 6 metrów nie pozostawia obojętnym. 
W podziemiach wystawione są machiny oblężnicze. Wszyst-
kiego można dotknąć, można przeczytać jak działały. Obok 
zamku usytuowana jest również zabytkowa cerkiew. 

To była niezwykła wyprawa, nie tylko turystyczna, ale przede 
wszystkim historyczna, pełna śladów polskości. Dziękujemy bar-
dzo serdecznie Henrykowi Witkowskiemu za pokazanie nam tych 
niezwykłych miejsc, za przypomnienie dziejów Polski, a Radzie 
Sołeckiej w Tarnowie Podgórnym za zorganizowanie tej niezwy-
kłej i jakże interesującej wycieczki.

~ Uczestnicy 

Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego na Ukrainie
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Kącik Seniora

Pół roku w kilku słowach...
Początek roku to okres karnawału, który liczna grupa 

seniorów z naszego koła przeżyła bardzo intensyw-
nie. Nowy rok powitaliśmy na balu sylwestrowym, na 

którym bawiliśmy się razem z grupą studentów z UTW. Za-
chęceni świetną atmosferą panującą na tym balu, seniorzy 
bawili się jeszcze na trzech kolejnych zabawach karnawało-
wych. Jak zwykle rozpoczynaliśmy je polonezem. Wyjątek 
stanowiła zabawa kostiumowa, którą rozpoczęła krótka in-
scenizacja przedstawiająca poszukiwanie wiosny w wykona-
niu przebranej pary seniorów przy wsparciu małej artystki. 
Zabawy odbywały się w sali Centrum Kultury Przeźmiero-
wo dzięki wsparciu kierownika tej placówki Jolanty Tepper. 
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy sezon turystyczny. 
Rozpoczęła go (w drugiej połowie kwietnia) wycieczka do 
Brdowa, małej miejscowości leżącej na pograniczu Wielko-
polski i Kujaw. Zwiedziliśmy tam Sanktuarium Matki Bożej 

Zwycięskiej oraz odwiedziliśmy cmentarz, na którym znaj-
duje się mogiła powstańców styczniowych poległych w bi-
twie pod Brdowem. Następnie udaliśmy się do Kopalni Soli 
w Kłodawie gdzie zwiedziliśmy podziemną trasę turystyczną 
znajdującą się na głębokości 600 m. W maju pojechaliśmy do 

Strzelna, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę św. Trójcy (z jej słyn-
nymi kolumnami), Rotundę św. Prokopa i Muzeum Romań-
skie, by następnie po przyjeździe do Inowrocławia, odpocząć 
przy tężniach w Parku Solankowym oraz lodach i kawie w ka-
wiarenkach parkowych.

W czerwcu wyjechaliśmy na wycieczkę dwudniową. 
W pierwszym dniu zwiedziliśmy Zieloną Górę zapoznając 
się z ciekawszymi jej miejscami. Po krótkim odpoczynku po-
jechaliśmy do winnicy w maleńkiej miejscowości o nazwie 
Koźla, gdzie bardzo mili gospodarze poczęstowali nas wy-
śmienitym winem z własnej winnicy i smacznymi zakąskami. 
Dzień zakończyliśmy w hotelu w miejscowości Łęknica. Dru-
gi dzień zaczęliśmy od przejazdu do Cottbus i zwiedzania Par-
ku Księcia Pücklera znajdującego się na jego przedmieściach. 
Trochę zmęczeni spacerem po parku pojechaliśmy na przy-
stań, z której popłynęliśmy na łodziach urokliwymi kanałami 
Sprewy. Zwiedziliśmy też Stare Miasto Cottbus.

Nasi seniorzy brali też udział w V Spotkaniu Sportowo-In-
tegracyjnym Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, zorgani-
zowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Możemy po-
chwalić się zajęciem II miejsca.

W tym półroczu liczne grupy seniorów brały także udział 
w wydarzeniach kulturalnych takich jak wyjazd do Teatru 
Wielkiego na operę „Nabucco” oraz w spektaklach „Kabaretu 
Moralnego Niepokoju” czy „Bodo”, które odbyły się w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo.

Minione półrocze zakończyliśmy w sobotę 1 lipca zaba-
wą taneczną, na której bawiliśmy się z zaproszonymi gość-
mi z UTW (oczywiście w sali CK Przeźmierowo) Tak bogate 
w wydarzenia i imprezy półrocze możliwe było do zrealizo-
wania dzięki finansowemu wsparciu Gminy Tarnowo Podgór-
ne oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Przed nami realizacja wydarzeń zaplanowanych na drugie 
półrocze. Myślę że będzie ono równie ciekawe.

~ Julian Kiełczewski

Kilkudziesięciu Seniorów z Prze-
źmierowa wypoczywało 10 dni 
w Sarbinowie. 

Sukcesywnie modernizowany ośro-
dek „Kamyczek” położony blisko pięk-
nej nadmorskiej promenady umożliwiał 
integrację uczestników także na wie-

Seniorzy w Sarbinowie czorkach tanecznych i przy grillowaniu 
na dziedzińcu wewnętrznym. 

Ułatwieniem dla wypoczywających 
były bezpieczne schody na piaszczystą 
plażę i łagodne podjazdy dla wózków 
różnego rodzaju. 

Amatorzy kąpieli słonecznych (woda 
w Bałtyku była zimna) mogli korzystać 
z licznych barów z rybkami w różnej po-
staci oraz kafejek, lodziarni i sklepików 
z pamiątkami. 

Dla chętnych zorganizowano wyjazdy 
elektrycznym busikiem do Chłopów na 
wędzoną rybkę, a także do Gąsek, gdzie 
z latarni morskiej (190 stopni) podzi-
wiano krajobraz wybrzeża Bałtyku. 

Zadowoleni seniorzy poprosili organi-
zatorki o przygotowanie kolejnego wy-
jazdu w 2018 roku.

~ Danuta i Zbigniew Koczorscy
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Nasz wyjazd na odpoczynek nad Morzem Bałtyckim 
do Mrzeżyna zaczął się 1 czerwca bardzo sympatycz-
nie, a pogoda i humory dopisywały do aż wyjazdu  

8 czerwca. W tym czasie zwiedzaliśmy Mrzeżyno kolejką, 
poznając historię miasteczka. Wypłynęliśmy na krótki rejs 
w morze. Poza tym delektowaliśmy się ciszą przed sezonem 
i pogodą. 

Ten krótki odpoczynek motywuje do życia i pokonywania 
trudów wieku senioralnego – bo warto! 

W imieniu Koła Seniorów z Tarnowa Podgórnego
~ Anna Gryska

Seniorzy w Mrzeżynie

17 i 18 czerwca 56 osób wzięło 
udział w projekcie, który otrzy-
mał dofinasowanie w I edycji 

Budżetu Inicjatyw Społecznych. Grupa 
wolontariuszy z Przeźmierowa pojecha-
ła na wycieczkę do Wrocławia w ramach 
projektu „Dajesz – Otrzymujesz”, zgło-
szonego przez Małgorzatę Raciborską.

Wycieczka miała być z jednej strony 
formą nagrody dla osób zaangażowanych 
w różne działania na rzecz społeczności 
lokalnej, głównie związanej z przeźmie-
rowską parafią, a z drugiej zaś integracją, 
okazją do lepszego poznania, wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń.

Tak rzeczywiście się stało. Wyciecz-
ka wyruszyła o 7 rano i już około 11.00 
była we Wrocławiu, gdzie na początek 
z przewodnikiem zwiedziła najważniej-
sze zabytki Starego Miasta, Ostrów Tum-
ski, katedrę, rynek, mosty nad Odrą. Plan 
zwiedzania był rozpisany co do minuty, 
a udało się go zrealizować dzięki świet-
nej organizacji, dobremu przewodnikowi 
oraz zdyscyplinowaniu grupy, która mimo 
deszczu i niskiej temperatury punktualnie 
trzymała się harmonogramu. Po zwiedze-
niu starówki i zjedzeniu posiłku grupa od-
wiedziła ZOO i Afrykarium. Następnie 
przespacerowała się po ogrodzie japoń-
skim i parku otaczającym halę stulecia 
wysłuchując ciekawych opowieści doty-
czących oglądanych obiektów. Na koniec 
tego dość wyczerpującego dnia wyciecz-
ka zobaczyła, połączony z muzyką, pokaz 
fontann.

Po zakwaterowaniu w hotelu i kolacji 
był czas na „wieczorne Polaków rozmo-
wy”, wizytę na oświetlonej starówce lub 
wypoczynek. Zależnie od tego kto na co 
miał ochotę.

Następny dzień rozpoczęła msza św. 
w katedrze. Piękna pogoda sprzyjała spa-
cerom wzdłuż Odry zakończonym rej-
sem statkiem. Po zejściu na ląd uczest-
ników czekała jeszcze jedna atrakcja 
– Panorama Racławicka, która zrobiła 
wielkie wrażenie zarówno na tych, któ-
rzy widzieli ją po raz pierwszy, jak i tych, 
którzy mogli porównać jej obecny wy-
gląd do wcześniejszych wizyt.

Po obiedzie, około 15.00 z żalem trze-
ba było opuścić słoneczny Wrocław. 
W drodze powrotnej zaplanowano ostat-
ni punkt wycieczki – odwiedzenie Sank-
tuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Miłym 
akcentem definitywnie kończącym atrak-
cje tego dwudniowego wyjazdu były 
pyszne lody zafundowane przez organi-
zatorów. 

Fantastyczna atmosfera przyjaźni 
i życzliwości, która towarzyszyła tej du-
żej i zróżnicowanej grupie osób, była do-
wodem na to, że wspólne działanie i pra-
ca łączy najbardziej. Na co dzień ludzie 
pomagający potrzebującym i biednym,  

podejmujący często trudne i wymagają-
ce działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści, podczas wycieczki mogli wśród osób 
podobnych sobie poczuć się docenionym 
i zrozumianym. Śmiech, radość, opowie-
ści o wspólnych doświadczeniach mimo 
napiętego grafiku na pewno staną się mo-
torem i zachętą do kolejnych trudnych 
wyzwań. Zapewne nie wszystkie osoby, 
które angażują się w pracę na rzecz szcze-
gólnie przeźmierowskiej parafii mogły 
wziąć udział w wycieczce. Być może 
będzie jeszcze taka okazja. Jednak trud-
no wyobrazić sobie lepiej wydane środ-
ki w ramach BIS, które z założenia miały 
być przeznaczone na Inicjatywy Społecz-
ne. Ta grupa to ludzie z inicjatywą, za-
angażowani, nieobojętni. We Wrocławiu 
mogli lepiej się poznać, naładować aku-
mulatory,  zobaczyć jeszcze jeden, inny 
sens swojego zaangażowania, bycie czę-
ścią wspólnoty, która dzięki tej sile może 
podejmować coraz większe wyzwania.

~ Dorota Barełkowska

Budżet Inicjatyw Społecznych

Dajesz – Otrzymujesz 
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W harcerstwie się dzieje

Być harcerzem to nie tylko two-
rzyć rodzinę bratnich serc w krę-
gu rówieśników w ramach zastę-

pów, drużyn, szczepów… 
W weekend 16-18 czerwca harce-

rze z męskiej drużyny Zenit pojechali 
w okolice Tuczna na biwak 16. Poznań-
skiej Drużyny Harcerskiej, do której ofi-
cjalnie należą. Biwak przeznaczony był 
dla starszych harcerzy i stał się świet-
nym sposobem na przypomnienie sobie 
zasad polowego życia. Harcerze rozbija-
li namioty, gotowali na ognisku, działali 
w terenie.

Harcerstwo to także wybór dla całej 
rodziny, przynależność do rodziny ro-
dzin. Miłym zwyczajem stały się Pik-
niki Rodzinne organizowane przez har-
cerki z Lusówka. Na ostatnim, który 
odbył się w ostatnią niedzielę czerwca, 
nie brakowało smacznego jedzenia, gier 
i zabaw nie tylko dla dzieciaków, lecz 
także dla zawsze młodych duchem ro-
dziców. Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie, lecz to, co najbardziej cenne w tego 
typu spotkaniach, to przede wszystkim 
możliwość wymiany poglądów i rozmo-
wy o niełatwej dziś roli rodziców wy-

chowujących do służby Bogu i Ojczyź-
nie.

Rozpoczęły się wakacje i czas tra-
dycyjnych obozów harcerskich. 1 lip-
ca, jak w każdą pierwszą niedzielę mie-
siąca, odbyła się msza św. z udziałem 
naszych harcerzy, podczas której ks. 
proboszcz Adam Przewoźny udzielił 
specjalnego błogosławieństwa na czas 
obozu i całych wakacji.

Życzymy wszystkim harcerkom 
i harcerzom udanego wypoczynku, 
wielu nowych przyjaźni i pozytywnych 
wrażeń. ~ SPHzL

Zakończyliśmy rok akademicki 2016/2017. Notat-
ki z wykładów i zajęć powędrowały głęboko na 
półki biblioteki – wrócimy do nich w październiku.

Na przełomie maja i czerwca odbyła się zorganizowana przez 
Zarząd wycieczka po Lubelszczyźnie. Grupa naszych słucha-
czy zwiedzała zabytki urokliwego Sandomierza (Brama Opa-
towska, podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, itp.), podzi-
wiała Kazimierz Dolny nad Wisłą, nazywany najpiękniejszym 
miasteczkiem w kraju i statkiem oraz kolejką dotarła do Janow-
ca. Kolejny dzień wycieczki to Kozłówka z imponującym par-
kiem, pałacem zbudowanym w stylu późnego baroku i Galerią 
Sztuki Socrealizmu. Następnie Nałęczów – jedno z najstarszych 

Przed nami wakacje polskich uzdrowisk. Duże wrażenie zrobił na wycieczko-
wiczach Lublin. Miasto o 700-letniej tradycji kusi licz-
nymi zabytkami: Brama Krakowska, zamek na Wzgórzu 
Zamkowym, rynek z kamieniczkami, Bazylika i klasztor 

oo. Dominikanów, kościół pw. Jana Chrzciciela i wiele in-
nych. Miasto zadbane, czyste, stateczne, rozwijające się z wiel-
kim rozmachem w różnych dziedzinach życia.

Ostatnim akcentem czerwca było Walne Zgromadzenie 
członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgór-
nym. Wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności dydaktycznej 
i finansowej. Dokonane zostały zmiany w Statucie dotyczące 
zajęć płatnych i nieodpłatnych. W jawnym głosowaniu zaak-
ceptowano przystąpienie do Federacji Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Nowym Sączu. Przyjęta została rezygnacja 
z członka Zarządu i uzupełnienie jego składu o dwóch człon-
ków. Są nimi Ewa Fertsch i Franciszek Jakóbiec. Określono 
i przyjęto wytyczne do pracy w roku akademickim 2017/2018. 
Prezes Irena Szewczyk zakończyła zgromadzenie życzeniami 
na zaczynające się wakacje.

Wakacje w zasadzie nie dotyczą Zarządu. Dopracowujemy 
i dopinamy na ostatni guzik półkolonie dla seniorów. Odbę-
dą się one w terminach: 24 – 28 lipca oraz 21 – 25 sierpnia. 
Wiadomości na ten temat zamieszczone były w poprzednim 
numerze „Sąsiadki~Czytaj”. Szczegółowe informacje pod nr 
tel. 500 620 938 lub 507 099 603. Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkim naszym słuchaczom, darczyńcom i sympatykom 
Zarząd UTW w Tarnowie Podgórnym życzy udanych wakacji, 
pogody, która zawsze jakaś jest, miłych turystycznych wrażeń 
i naładowania akumulatorów do pracy w kolejnym roku aka-
demickim 2017/2018. ~ Maria Zgoła 
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Wiadomości brackie 
W dniach 9 – 11 czerwca sio-

stry i bracia kurkowi wraz ze 
sympatykami Bractwa udali 

się na wycieczkę. Celem tegorocznego 
wyjazdu było poznanie piękna Pomorza 
Zachodniego. W pierwszym dniu zago-
ściliśmy w Szczecinie, mieście książąt 
pomorskich, gdzie przewodnik Tomek 
opowiedział nam o historii miasta. Na 
naszej trasie znalazły się Filharmonia, 
Wały Chrobrego, Jasne Błonia, Cerkiew 
św. Mikołaja oraz Muzeum Narodowe 
w Centrum Dialogu Przełomu. W prze-
rwie skosztowaliśmy szczecińskich 
pasztecików. Noclegi mieliśmy w Mię-
dzyzdrojach, dlatego po dniu pełnym 
wrażeń mogliśmy pospacerować po 
plaży i podziwiać zachód słońca. W so-
botni ranek przywitał nasz przewodnik 

Adam, z którym ruszyliśmy przepra-
wą promową na wyspę Wolin i Uznam. 
Tam po stronie niemieckiej zwiedzili-
śmy muzeum broni rakietowej V1 i V2 
Peenemunde oraz łódź podwodną Ju-
liet i spróbowaliśmy bułkę ze śledziem 
o nazwie Bismarck. W drodze powrot-
nej zwiedziliśmy trzy nadmorskie ce-
sarskie kurorty oraz zatrzymaliśmy się 
na przeuroczej fermie truskawek Karls. 
W przerwie w podróżni nie zabrakło 
również tradycyjnego chleba ze smal-
cem i kiszonego ogórka. W niedzielę 
zwiedzaliśmy Świnoujście. W podziem-
nym mieście cofnęliśmy się do epo-
ki minionych lat, a na Forcie Gerharda 
przeszliśmy prawdziwą musztrę woj-
skową. Na zakończenie podziwialiśmy 
zapierającą dech w piersiach panoramę 

44 wysp Zalewu Szczecińskiego z tara-
su widokowego w Grodzisku Lubinine. 
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu snu-
jąc plany następnych wyjazdów.

18 czerwca strzelaliśmy o tytuł Kró-
la Zielonoświątkowego Okręgu Szamo-
tulskiego na strzelnicy w Grzebienisku, 
nasza siostra Halina Dutkiewicz zdoby-
ła godność II rycerza.

W dniu 30 czerwca 2017 r. w koście-
le w Tanowie Podgórnym odbyła się in-
tronizacja Króla Zielonoświątkowego. 
Mszę świętą w intencji Bractwa odpra-
wił ksiądz Szymon Czarnasiak. Prezes 
Stanisław Bączyk u stóp ołtarza miano-
wał na rycerza brata Stanisława Leitge-
bera, a Waldemara Kubiaka mianował 
Królem Zielonoświątkowym 2017 roku. 

 Z brackim pozdrowieniem
~ sekretarz Magdalena Mazantowicz

Trwają warsztaty literackie 
„Ocalić od zapomnienia”
Co za historia! Pan Józef chodził z Karolem Wojtyłą po 

górach! Na przedwakacyjnych warsztatach literackich, 
w których uczestniczą seniorzy i młodzież z naszej 

Gminy, pytaliśmy o najpiękniejsze słowo na świecie i o ich 
wspomnienia z dawnych lat. Pan Józef wprawił nas w osłupie-
nie, przedstawiając fragment swojego dziennika pokładowego 
z rejsu do Egiptu i list od swojego przyjaciela, z którym zdo-
bywał Turbacz – św. Jana Pawła II! 

Oprócz tego na zajęciach usłyszeliśmy sonet 13-zgłosko-
wiec Pana Janusza, barwną opowieść o cygańskim taborze 
Pani Marii, a zaklęty zegar Pani Joli do dziś sprawia, że mam 
gęsią skórkę.

Ty też możesz nam opowiedzieć swoją historię. Latem będzie-
my wędrować po naszej Gminie z kamerą w poszukiwaniu zwy-
kłych – niezwykłych ludzi i ich opowieści. Najciekawsze z nich 
umieścimy w książce, do której ilustracje wykonają uzdolnio-
ne gimnazjalistki z projektu „Namaluj swój świat”. Ania, Ida 
i Marta szkoliły swój warsztat pod okiem Beaty Pflanz, a teraz 
są pod artystyczną opieką Magdaleny Święcickiej z Akademii 

Rysunku. Wsparcie merytoryczne zapewniają wybitni poloniści 
Małgorzata Wiernowolska Cieślak i Tomasz Cierzniak, którzy 
pomagają myśl ubrać w słowo i redagują gotowe teksty.

Nigdy nie jest za późno, aby do nas dołączyć. Zapraszamy
~ Maja Stępień

Fundacja Nigdy nie jest za późno
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W dniach od 12 do 14 czerwca grupa podopiecznych 
Stowarzyszenia ROKTAR wraz z terapeutami brała 
udział w zadaniu „Wyjazdowy trening samodziel-

ności” – sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawno-
ści i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepeł-

nosprawnościami. Zadanie było współfinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu i realizowane w Ośrodku 
„Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu. Wyjazd ten zakładał 
doskonalenie umiejętności życia codziennego, niezbędnych 
w przyszłym, samodzielnym życiu uczestników zadania. Do 
codziennych obowiązków uczestników wyjazdu należało po-
budka o wskazanej godzinie, ubranie się odpowiednio do po-
gody, ścielenie łóżka, sprzątanie w swoim pokoju, przyjmo-
wanie leków o odpowiedniej porze, ćwiczenie samodzielności 
podczas przygotowania i spożywania posiłków oraz porannej 

i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy uczyli się zagospo-
darować swój czas wolny. Ośrodek, w którym mieszkaliśmy, 
jest położony nad Jeziorem Raczyńskim z Wyspą Edwarda, 
na którą w ramach czasu wolnego przepłynęliśmy promem. 
Realizując trening komunikacyjny pojechaliśmy autobusem 
podmiejskim do Kórnika, aby zwiedzić piękne Arboretum. 
Uczestnicy chętnie skorzystali ze organizowanej wieczornej 
dyskoteki, ogniska, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Pod-
czas wyjazdu nie zabrakło też czasu na spotkania i rozmowy 
przy kawie i słodkościach. Podopieczni Stowarzyszenia chęt-
nie spędzali wspólnie czas, wspierali się i pomagali sobie na-
wzajem. 

~ Elżbieta Kram – Stowarzyszenie ROKTAR

Na wyjazdowym treningu samodzielności

Zadanie było współfinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu  
i ze środków własnych Stowarzyszenia.

Gmina Tarnowo Podgórne wzboga-
ciła się o nową organizację poza-
rządową. 22 czerwca komitet za-

łożycielski powołał do życia Tarnowskie 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
TARSON. Organizacja za cele wyznaczy-
ła sobie wspieranie osób niepełnospraw-
nych na każdym etapie życia, wspieranie 
otoczenia, w szczególności rodziców i 
opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
kształtowanie pozytywnych postaw spo-
łecznych wobec osób niepełnosprawnych. 

Misją Stowarzyszenia jest niesienie 
wszechstronnej pomocy we wszystkich 
dziedzinach życia przede wszystkim oso-
bom niepełnosprawnym od urodzenia, 
szczególnie z dysfunkcją intelektualną. 
Stowarzyszenie obejmuje pomocą rów-
nież ich rodziny. Stowarzyszenie nakie-
rowane jest na niesienie pomocy osobom 
niepełnosprawnym w pierwszej kolejno-
ści będących mieszkańcami Gminy Tar-
nowo Podgórne. W miarę możliwości 
otwarte jest również na pomoc osobom 

niepełnosprawnym, będących mieszkań-
cami gmin ościennych.

Założyciele mają już trzyletnie doświad-
czenie w prowadzeniu zajęć sportowych 
dla osób niepełnosprawnych w naszej gmi-
nie. Działanie nowego Stowarzyszenia w 
pierwszej kolejności będzie kontynuacją 
treningów w Clubie WUEF, na stadionie 
GKS, w plenerze oraz na Tarnowskich Ter-
mach – od 1 stycznia 2018 r. już pod szyl-
dem TARSON. W miarę możliwości oraz 
zainteresowania podopiecznych i ich rodzi-
ców będziemy z czasem poszerzali ofertę 
Stowarzyszenia, zmierzając ostatecznie do 
powołania placówek świadczących pomoc, 
rozwój i pracę osobom niepełnosprawnym 
od urodzenia: odpowiednio dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym. Swoją działalnością 
będziemy chcieli dostosować się do haseł 
naszej Gminy: „Poziom wyżej” i „Poziom 
bliżej”.

Zakładamy ścisłą współpracę przede 
wszystkim z Gminą Tarnowo Podgórne, z 
lokalnymi placówkami szkolnymi i spor-

towymi, z tutejszymi organizacjami po-
zarządowymi i firmami, a także z innymi 
jednostkami samorządowymi i państwo-
wymi odpowiedzialnymi za osoby niepeł-
nosprawne oraz z wszystkimi chętnymi, 
którzy zechcą nieść pomoc. 

Władze Stowarzyszenia oraz Komitet 
założycielski Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych tworzą 
wyłącznie mieszkańcy Gminy Tarnowo 
Podgórne (alfabetycznie): Danuta Bo-
rowczyk, Paweł Dębski, Zofia Kandulska, 
Andrzej Kawa, Grażyna Nowicka, Natalia 
Przybylska, Kazimierz Szulc, Małgorzata 
Wilga-Siemkowicz.

Serdecznie zapraszamy do naszego Sto-
warzyszenia rodziców lub opiekunów 
osób niepełnosprawnych oraz osoby chęt-
ne do społecznej współpracy. Czeka nas 
dużo zadań, każdy znajdzie swoje miejsce.

Więcej można dowiedzieć się dzwo-
niąc po nr tel. : 665 282 828 (Kazimierz),  
508 610 256 (Grażyna) lub 603 684 930 
(Paweł). ~ Kazimierz Szulc

Dla osób niepełnosprawnych nowe stowarzyszenie TARSON
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Ostatnimi czasy musiałem zmierzyć się z naszą służbą 
zdrowia, dlatego ten artykuł będzie o poważnych za-
chorowaniach. W Polsce ponad 360 tys. osób żyje z no-

wotworem rozpoznanym w ciągu ostatnich 5 lat (za portalem 
onkologia.org.pl). Umieralność z powodu nowotworów złośli-
wych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europej-
skiej, o około 20% u mężczyzn i około 10% u kobiet.

Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu u mężczyzn jest 
rak płuca (ponad 1/3 zgonów). Nowotwory jelita grubego stano-
wią 12% zgonów nowotworowych u mężczyzn, a rak gruczołu 
krokowego 8%. Wśród najczęstszych nowotworowych przyczyn 
zgonu znajduje się również rak żołądka, pęcherza moczowego, 
trzustki, nerki, białaczki oraz nowotwory mózgu. Wśród kobiet 
od czterech lat rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonu, stano-
wiąc co szóstą przyczynę zgonów nowotworowych. Rak piersi 
stanowi 13% zgonów, wyprzedzając raka jelita grubego (12%). 
Kolejnymi co do częstości zgonów nowotworami są rak jajnika, 
trzustki, żołądka, szyjki macicy, nowotwory mózgu i białaczki.

Przeanalizowałem też umieralność w wyniku chorób układu krą-
żenia ludności w wieku do 64 lat. W 2013 r. zmarło blisko 110 tys. 
osób w wieku 0-64 lata, a ogólny współczynnik zgonów wyniósł 
334 zgony na 100 tys. tej grupy ludności. Dla tej populacji pod-
stawową przyczynę zgonów stanowią nowotwory, które w 2013 r. 
dotyczyły prawie 1/3 zgonów osób w wieku poniżej 65. Kolejny-
mi grupami przyczyn zgonów przedwczesnych są właśnie choroby 
układu krążenia (prawie 28%) oraz wypadki, urazy i zatrucia (po-
nad 14%).

A jakie są koszty leczenia głównej przyczyny śmierci ludzi 
w Polsce? Weźmy przykład kobiety, chorującej na raka piersi. 
Już wie, że potrzebuje 360 tys. zł na lek, który by pomógł, ale 
w Polsce nie jest refundowany… Brat innej kobiety, 28-letniej 

pracownicy biurowej, kiedy dowiedział się, że siostra ma raka, 
przeczesywał internet, a nawet wykupił dostęp do amerykań-
skich bibliotek medycznych i znalazł w końcu lek – w USA. 
Co roku 150 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się że ma raka, 
a ponad połowa z nich nie przeżyje pięciu lat z powodu kiep-
skiej profilaktyki, diagnostyki, braku dostępu do nowoczesnych 
leków i terapii.  Obietnice NFZ o bezpłatnym leczeniu to moim 
zdaniem iluzja, kolejki na badania diagnostyczne są ogromne, 
a lekarze niechętnie wypisują skierowania. Jeżeli zależy nam na 
czasie, to wiele badań musimy załatwiać prywatnie. 

Małe podliczenie miesięcznych kosztów leczenia raka piersi. 
700 zł na paliwo, suplementy diety, leki przeciwzakrzepowe, jed-
na lub dwie wizyty u specjalistów. Jeżeli trzeba wyjechać gdzieś 
dalej do specjalistów, to trzeba doliczyć jeszcze ok. 300 zł. Nie 
wspominam już o kwocie 340 tys. na lek. To poza możliwościa-
mi naszej bohaterki. Do tego prywatna rehabilitacja 50 zł za jeden 
masaż (drenaż limfatyczny ręki – takich masaży powinno być 10, 
aby miały sens). Koszty leczenia są horrendalne, 1 000 zł za jedna 
wizytę onkologiczną z badaniami, 40 tys. zł koszt leczenia ostrej 
białaczki (za jeden pobyt w szpitalu w Polsce).

No cóż jako agent ubezpieczeniowy powiem tak: czy to było 
straszenie? Tak. Czy robię to bez powodów? Nie. Jedynym za-
bezpieczeniem szybkiego leczenia poważnych zachorowań jest 
posiadanie odpowiednio skonstruowanej polisy ubezpieczenio-
wej. Obecne nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe pozwa-
lają na zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia finansowe-
go na wypadek poważnego zachorowania. Koszt takiej polisy 
nie jest bardzo wysoki, a może zabezpieczyć przed skutkami 
finansowymi choroby i kosztów leczenia.

Konsultant ds. ubezpieczeń i inwestycji
Dariusz Jóźwik, jozwik.dariusz@live.com

Ile kosztuje leczenie 

Są w życiu chwile, kiedy trudno po-
radzić sobie bez pomocy specja-
listy. Wtedy wizyta u psycholo-

ga wydaje się jedynym rozwiązaniem. 
W Polsce wizyty u psychologa nie są 
tak popularne jak na przykład w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie jest to powszech-
ne zjawisko. Dla wielu osób wizyta 
u psychologa jest powodem do wstydu, 
a często też tematem tabu. Myślimy, że 
jeżeli ktoś chodzi do psychologa, to po 
prostu nie radzi sobie z problemami we 
własnym życiu i dlatego wizyta u spe-
cjalisty leczącego duszę często kojarzy 
się nam tak negatywnie. 

Powszechnie sądzi się, że psycholog 
może pomóc tylko tym, których dotyczy 
problemem uzależnienia od alkoholu, 
narkotyków czy cierpiącym na chorobę 
psychiczną. Żyjemy szybko, śpieszymy 
się, ścigamy się – często sami ze sobą. 
Jeśli chcemy uchodzić za osobę sukce-
su, nie pozwalamy sobie na zwolnienie 
tempa. W dzisiejszych czasach ludzie 

mają różne sposoby na walkę ze stre-
sem, bo trudno całkowicie wyelimino-
wać go z naszego życia. Jeśli jednak 
czujemy, że stres nie mija tylko potęguje 
się, a z równowagi potrafi wyprowadzić 
nas nawet błahostka, to sygnał, że dzie-
je się z nami coś niedobrego i powinni-
śmy pozwolić sobie pomóc. Wszyscy 
jesteśmy podatni na wpływy, świat ze-
wnętrzny i raz na jakiś czas wybucha-
my złością. To normalne i nie należy 
się temu dziwić. Jednak o ile kipienie 
złością raz na jakiś czas to jedno, o tyle 
niepanowanie nad emocjami i wpadanie 
w furię na każdym kroku powinno dać 
nam powód do zastanowienia się nad 
naszym zachowaniem. Kiedy czujemy, 
że dopadła nas chandra, jesteśmy wol-
niejsi, nostalgiczni, płaczliwi, nie wpa-
dajmy w panikę. To są normalne zjawi-
ska, które po jakimś czasie mijają. 

Jednak zaniepokoić powinny nas huś-
tawki nastrojów, senność, poczucie rezy-
gnacji, osłabienia, zniechęcenia i przedłu-

żający się smutek w naszym życiu. Gdy 
nic nie sprawia nam już radości, a czekola-
da, ukochany serial czy zakupy nie popra-
wiają nam humoru – nie ma, na co czekać 
– ten stan nie przejdzie sam. Oczywiście, 
wszystko zależy od psychiki i od odporno-
ści człowieka na pewne skrajne sytuacje 
w jego życiu. To, co podłamie jedną oso-
bę, dla drugiej może być mało znaczącym 
epizodem. Jednak w momencie, gdy pew-
ne wydarzenia i związane z nimi emocje 
nas przerastają, trzeba interweniować, bo 
pogłębiający się stan przygnębienia może 
przerodzić się w niebezpieczną dla zdro-
wia depresję. 

Nie jest wstydem przyjść do gabine-
tu psychoterapeuty i porozmawiać o wła-
snych problemach. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest właśnie przyznanie się przed 
samym sobą, że ma się problem, z którym 
sami nie potrafimy sobie poradzić. Tak wła-
śnie zaczyna się droga do zdrowia! 

~ Małgorzata Remlein 
psycholog, www.malgorzataremlein.pl 

Pierwsza wizyta u psychologa 
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Po długich zimowych miesiącach, wraz ze zmianą gar-
deroby na letnią, warto zadbać na nowo o swoje zdro-
wie i wygląd. Zaplanowane zabiegi kosmetyczne i zaku-

py nowej garderoby tylko wtedy przyniosą optymalny efekt, 
gdy będą połączone z kontrolą naszego zdrowia, w tym oceną 
funkcji naszej tarczycy.

Niedoczynność tarczycy jest bardzo częstym zaburzeniem 
układu endokrynnego. Szacuje się, że już co piąty Polak może 
mieć problemy z tarczycą, a co 7 – 10 Polka cierpi na nie-
doczynność tarczycy, najczęściej w przebiegu przewlekłego 
autoimmunologicznego zapalenia typu Hashimoto. Stan nie-
doczynności tarczycy charakteryzuje się tym, że tarczyca nie 
wytwarza wystarczającej ilości hormonu tarczycy (głównie 
tyroksyny). W krajach o wystarczającej ilości jodu w diecie 
(a takim krajem jest Polska) najczęstszą przyczyną niedoczyn-
ności tarczycy jest przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie 
tarczycy typu Hashimoto. Do częstych przyczyn niedoczynno-
ści tarczycy należą również: wcześniejsze leczenie jodem ra-
dioaktywnym (z powodu nadczynności tarczycy lub raka tar-
czycy), wcześniejsza operacja tarczycy, niektóre leki. 

W wyniku niedoboru hormonów tarczycy pojawiają się licz-
ne objawy ze strony różnych układów i narządów. Do najczę-
ściej zgłaszanych przez pacjentów objawów należą: postę-
pujące uczucie zmęczenia, ospałość, przybieranie na wadze, 
problemy z pamięcią, skupieniem uwagi i koncentracją, chryp-
ka, nawracające infekcje, obniżenie nastroju i/lub stany depre-
syjne, zaparcia (pomimo odpowiedniej diety bogatej w płyny 
i błonnik), uczucie zimna, trudności z utrzymaniem stałego 
poziomu energii przez cały dzień. Dodatkowo pacjentki z nie-
wyrównaną niedoczynnością tarczycy często skarżą się na nie-
regularne miesiączki, uciążliwe dolegliwości zespołu napięcia 
przedmiesiączkowego (tzw. PMS), łamliwe paznokcie, łatwo 
wypadające włosy oraz suchość skóry (zwłaszcza łokci i ko-
lan), trudności z zajściem w ciążę i/lub niepłodność, trudność 
z utrzymaniem wagi przy normalnym odżywianiu się. Szcze-

gólnie niebezpieczna jest nieleczona niedoczynność tarczycy 
w okresie ciąży, ponieważ może prowadzić do opóźnienia we 
wzroście i rozwoju intelektualnym u niemowląt (co dawniej 
nazywano kretynizmem), może również prowadzić do poro-
nienia i/lub przedwczesnego porodu.

Podejrzenie niedoczynności tarczycy mogą nasuwać wyniki 
różnych badań diagnostycznych, przeprowadzanych przez le-
karza rodzinnego lub innych specjalistów, przede wszystkim 
podwyższony poziom hormonu TSH. W innych badaniach 
może to być np. wysoki poziom cholesterolu i/lub triglicery-
dów (mimo stosowania prawidłowej diety), zaburzenia rytmu 
serca w badaniu EKG, nadciśnienie tętnicze, podwyższony 
poziom prolaktyny itd. Rozpoznanie niedoczynności tarczycy 
może zostać postawione po przeprowadzeniu badań hormo-
nalnych z krwi – po oznaczeniu poziomu hormonu tyreotro-
powego (TSH) i poziomu tyroksyny (fT4), czasem dodatkowo 
trijodotyroniny ( fT3).

Po postawieniu diagnozy niedoczynność tarczycy należy 
podjąć leczenie preparatami tyroksyny podawanymi doustnie. 
Dzięki dostępności do wielu dawek leku u pacjentów z niedo-
czynnością tarczycy udaje się uzyskać stan wyrównania hor-
monalnego i obserwuje się wycofanie wyżej wymienionych 
objawów niedoczynności. Dawka leku jest dostosowywana do 
objawów, stężenia TSH, wieku oraz masy ciała chorego. Pre-
paraty L-tyroksyny są bezpieczne w ciąży i umożliwiają jej 
prawidłowy przebieg.

Pacjenci z niedoczynnością tarczycy wymagają także ultra-
sonograficznej oceny gruczołu tarczowego (badania USG tar-
czycy) w celu uwidocznienia ewentualnych guzków tarczycy 
i wytypowania zmian do przeprowadzenia biopsji cienkoigło-
wej.

Wiosna to najlepszy czas na zmiany! Zacznijmy działać już 
teraz, a efekty widoczne będą już wkrótce!

~ Piotr Buczkowski
BOMedica

Prawidłowa czynność tarczycy
sprzymierzeńcem letnich metamorfoz

W końcu wakacje! Dzieci z uśmiechem na ustach wy-
ruszają w wakacyjną podróż. Nadszedł w końcu 
czas na całkowite poświęcenie się temu, co lubią 

robić najbardziej. Niestety czas szkoły często jest czasem po-
zbawionym radości, czasem kiedy dzieci żyją od weekendu 
do weekendu, bo szkoła jest dla nich nudna... Winna temu jest 
edukacja, która opiera się na systemie powstałym 200 lat temu 
na potrzeby świata, którego już nie ma. Ta szkoła w naturalny 
sposób ograbia nasze dzieci z ich uzdolnień i talentów, które 
nie leżą na powierzchni – są raczej jak zasoby naturalne, które 
leżą głęboko w ziemi. Trzeba stworzyć odpowiednie warunki, 
by rozkwitły, a najpierw przede wszystkim trzeba je znaleźć 
i wydobyć z głębi. Dopóki nie nastąpi całkowita rewolucja 
szkoły, to my – rodzice –  musimy wziąć sprawy w swoje 

ręce. Bądźmy jak rolnik, który stwarza odpowiednie warunki 
do rozwoju rośliny. Szczególnie teraz, kiedy dzieci mają tak 
dużo wolnego czasu, zadbajmy o przestrzeń na rozwój ich pa-
sji i talentów. Pozwólmy im poczuć się odkrywcami i ekspe-
rymentatorami. Zadbajmy o przestrzeń, w której będą mogły 
odkrywać swoje mocne strony, bo to ich świadomość będzie 
dla nich motorem na kolejny rok szkolny. Pamiętajmy – każdy 
rok, kiedy nasze dzieci nie wykorzystały swojego potencjału, 
to jest niezmienna strata, którą będzie bardzo trudno nadrobić. 
Czas wakacji poświęćmy więc na odkrywanie i pokażmy na-
szym dzieciom, że odkrywanie daje radość! Razem z naszymi 
dziećmi wyruszmy w podróż pełną pasji i energii.

~ Marta Żak-Jędrzejewska
ppskrzydla@gmail.com

Wakacyjne podróże
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~ porady

Zawsze jest dobry czas na porzucenie złych nawyków do-
tyczących urody. Kilka niewielkich zmian sprawi, że na 
nowo odkryjesz swoje naturalne piękno.

MAKIJAŻ
•  Unikaj podkładów i pudrów w różowawych odcieniach. Naj-

lepsze są kosmetyki w odcieniach kości słoniowej lub beżu. 
Pamiętaj też, by podkład nie był zbyt ciemny. To nie samoopa-
lacz. Ma on wyrównać koloryt cery, ukryć drobne niedosko-
nałości, dodać jej blasku lub zmatowić, a nie uczynić z ciebie 
ciemnoskórą kobietę z basenu Morza Śródziemnego.

•  Nie używaj zbyt jasnego korektora wokół oczu. Zamiast od-
młodzenia i rozjaśnienia okolicy oczu uzyskasz mocny kon-
trast, a twój makijaż stanie się mało elegancki. Idealny korek-
tor powinien być o odcień lub dwa jaśniejszy od fluidu.

•  Nie zapominaj, że masz brwi. Aby oczy miały odpowiednią 
oprawę, a rysy twarzy właściwe proporcje, powinnaś podkre-
ślać również brwi. Niezbyt mocno. Czarne, grube kreski po-
starzają i nadają twarzy groźny wygląd. Wystarczy delikatny 
brąz lub grafit. 

•  Podczas stosowania różu zachowaj umiar. Nakładaj go tylko 
na centralną część policzka, przeciągając kolor delikatnie po 
jego wypukłej części, w kierunku skroni.

•  Zmień czarną mascarę na brązową. Jest subtelniejsza i nadaje 
oczom bardziej naturalny, świeży wygląd.

•  Nie podkręcaj rzęs zalotką po nałożeniu mascary. Zamiast 
tego nakładaj tusz specjalną techniką: najpierw jedno dobre 
pociągnięcie od nasady rzęs, potem następne od połowy. By 
spotęgować efekt, wybierz tusz z odpowiednią, wygiętą w łuk 
szczoteczką.

•  Zaprzyjaźnij się z bazą. W jaki sposób gwiazdy uzyskują efekt 
perfekcyjnej cery? Zanim nałożą podkład, używają bazy, któ-
ra zapewnia gładką, równą powierzchnię dla podkładu, wy-
gładza drobne linie, maskuje przebarwienia i rozświetla skórę.

•  Unikaj zbyt ciemnej konturówki do ust. Sięgaj po kredkę 
w odcieniu pomadki. 

•  Poznaj dobrany duet: podkład i puder. Zawsze na zakończenie 
make-upu nakładaj sypki puder. Zanurz w nim gruby, miękki 
pędzel i omieć twarz. Efekt murowany.

•  Używaj właściwych pędzli i szczoteczek. Zainwestuj w „przy-
bory malarskie” z naturalnego włosia. 

•  Nie noś tego samego makijażu przez cały czas. Twoja skóra 
nieustannie się zmienia, podobnie zresztą jak pory roku. Za-
cznij eksperymentować z kolorami, konsystencjami i trenda-
mi w makijażu. Podkreśl oko kolorowym eyelinerem. Może 
odkryjesz, że w innym zestawieniu barw jest ci bardziej do 
twarzy?
WŁOSY

•  Nie stosuj odżywek i masek z silikonami. Silikon nałożony 
na pasma pozostawia na nich bezbarwny film, sprawiający, że 
wydają się błyszczące i gładkie. Jednak powłoka ta jest trudna 
do usunięcia podczas mycia (wymaga silnie działających de-
tergentów, które niszczą włosy). 

•  Poszukaj farb bez amoniaku. Zwłaszcza jeśli koloryzujesz pa-
sma zgodnie z zaleceniami fryzjerów, czyli co półtora miesią-
ca. Amoniak uszkadza bowiem włos, który staje się porowaty, 
szorstki i bardziej podatny na wypłukiwanie się koloru. 

•  Pozwól włosom wyschnąć naturalnie. Krótka przerwa w co-
dziennych zabiegach „suszarkowo-prostownicowo-stylizacyj-
nych” przyda się każdym pasmom. 

•  Nie używaj gumek recepturek. Wyrywają i strzępią włosy. 
Wybieraj frotki, które są delikatniejsze dla twoich pasm, nie 
powodują też ich łamania i plątania.

•  Nie spiesz się podczas mycia włosów. Pamiętaj, że spłukiwa-
nie szamponu z włosów powinno zająć przynajmniej dwa razy 
tyle czasu, co jego nakładanie. Ważne też, byś dokładnie usu-
nęła odżywkę. 

•  Nie szarp swoich włosów. Zwłaszcza kiedy są mokre. Możesz 
je bowiem uszkodzić. Delikatnie odsączaj pasma w ręcznik 
i rozczesuj grzebieniem o szerokim rozstawie zębów. 
SKÓRA

•  Nie zapominaj o używaniu toniku. Niezależnie od tego, czy 
zmywasz twarz wodą i żelem, stosujesz płyn micelarny czy 
mleczko. Tonik ma przywrócić skórze naturalne pH i odbudo-
wać jej warstwę ochronną. Ale uwaga! Zamiast nakładać go 
na wacik i przecierać twarz, nalej odrobinę na dłoń i wklep go 
delikatnie w skórę opuszkami palców. Zadziała znacznie lepiej 
i głębiej wniknie w naskórek.

•  Pokochaj maski do twarzy. Maseczka nałożona na skórę przy-
najmniej raz w tygodniu dostarczy jej substancji odżywczych, 
nawilży ją, oczyści lub poprawi napięcie.

•  Masuj twarz podczas nakładania kremu. Najpierw ogrzej nie-
co kosmetyk w dłoni, a następnie wmasowuj go kolistymi ru-
chami, zaczynając zawsze od środka twarzy i kierując się ku 
skroniom.

•  Śpij na plecach.  Spanie na brzuchu lub na boku pomaga się 
wyspać, ale źle wpływa na wygląd oczu. Spanie na plecach 
zapobiega zbieraniu się limfy wokół oczu oraz porannej opu-
chliźnie.

•  Zamiast odżywek do paznokci stosuj oliwkę. To naprawdę re-
welacyjny kosmetyk. Nawilża i uelastycznia płytkę, zmiękcza 
też i odżywia skórki wokół paznokci.

•  Nie rozciągaj skóry wokół oczu. Kiedy usuwasz makijaż, 
szczególnie starannie rób to w okolicy oczu. Skóra w tym 
miejscu jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia. Na-
sącz płatek kosmetyczny preparatem do demakijażu i przyłóż 
do zamkniętej powieki. Poczekaj, aż preparat rozpuści makija-
żowe kosmetyki. Powtarzaj tę czynność tak długo, aż kolejny 
płatek będzie czysty.

•  Chroń skórę przed UV. Kiedy pada i kiedy nie pada, kiedy 
świeci słońce i kiedy niebo jest zachmurzone. Po prostu za-
wsze wtedy, gdy wychodzisz z domu. 

Maja Wachowska make up & styling
www.majawachowska.pl

Zadbaj o siebie
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INFORMATOR KULTURALNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Urlop, czas wolny, wakacje tylko 
z książką z… Biblioteki. Czy-
tam, bo lubię – to dobre hasło 

na letnie, wakacyjne miesiące. Czyta-
my nad morzem, w górach, nad jeziora-
mi, na kajaku i jachcie, na wsi i w mie-
ście. Każde miejsce dobre do kontaktu 
z książką. Zabieramy ją do walizki, ple-
caka, na obóz, pod namiot, na wyciecz-
kę, w podróż samochodem, samolotem, 
statkiem. Czas wolny bez książki to czas 
zmarnowany. Letnie miesiące to dobry 
moment na przypomnienie sobie świata 
wartości intelektualnych, to dobry czas 
na uzupełnienie zaległości kulturalnych, 
na poznanie nowych tematów, poszerze-
nie lub uzupełnienie wiadomości, na re-
fleksję, odpoczynek, rozrywkę. 

W Bibliotece duży wybór przewodni-
ków po kraju i świecie, poradników na 
różne tematy, książek biograficznych, 
sensacyjnych, kryminałów, beletrysty-
ki autorów z różnych stron świata. Best-
sellery, książki nagradzane, wyróżniane, 
z pierwszych miejsc na liście sprzedaży. 
A także publicystyka, reportaże, dzien-
niki z podróży, przygody z najdalszych 
zakątków świata, książki o tematyce 

sportowej, rozrywkowej, a więc wszyst-
ko i dla każdego niezależnie od wieku 
i zainteresowań. Również do wyboru 
literatura obcojęzyczna – tak dla doro-
słych jak i dla dzieci. Doskonalić języki 
obce można także w wakacje. Dla dzie-
ci i młodzieży chcących uzupełnić wie-
dzę i zaległości szkolne (a takie zawsze 
są) to możliwość połączenia przyjemne-
go z pożytecznym. Tym, którzy narzeka-

ją na brak czasu na czytanie, polecamy 
audiobooki. To wygodna forma kontaktu 
z literaturą, to świetny sposób, aby czytać 
książki nawet wtedy, gdy brak czasu. Ale 
przecież wakacje i urlopy to jednak… 
dużo wolnego czasu, który można spo-
żytkować również intelektualnie. Biblio-
teka w swoich zbiorach ma literaturę dla 
wszystkich i tę lżejszą, rozrywkową, i li-
teraturę poruszającą tematy trudniejsze, 
o problemach współczesnego świata.

Warto w czasie letnim odwiedzić i za-
pisać się do Biblioteki. Czy to w sło-
neczne, czy deszczowe dni z Biblioteki 
każdy wyjdzie z ulubionymi i interesu-
jącymi książkami. Warto zachęcać do 
czytania dzieci i młodzież, bo dajemy 
im wtedy szansę na polubienie literatu-
ry, odkrywanie nieznanych a fascynują-
cych światów, dajemy możliwość wej-
ścia do świata wartości intelektualnych 
tak przydatnym w dalszej edukacji. 

Książka – to alternatywa dla wielogo-
dzinnego oglądania telewizji, bądź sie-
dzenia przy komputerze i grania w gry 
przesycone przemocą i brutalnością.

Książka – to nie tylko podręcznik, ale 
przyjemna forma spędzania wolnego 
czasu.

Książka – to odskocznia dla tych, 
którzy ze względów zdrowotnych, nie 
mogą uprawiać różnych sportów, wy-
cieczek rowerowych czy innej formy ru-
chu, to możliwość oderwania się od cho-
roby, problemów, to lek na samotność. 

Książka – to podróże bez potrzeby 
wychodzenia z domu.

Zapraszamy!
 ~ I.B.

Jazz i Bach spotkają się w Lusowie

Jarek Kostka Quartet (na zdjęciu) 
będzie wykonawcą wyjątkowego 
koncertu, który w kościele w Lu-

sowie odbędzie się w pierwszą nie-
dzielę sierpnia. „Jazz contra Bach” to 
program łączący kompozycje jednego 
z największych kompozytorów wszech 
czasów z jazzową ekspresją.

Zanim pierwsze dźwięki wyda z siebie 
kwartet, jego lider, Jarek Kostka, przy-
wita słuchaczy recitalem organowym. 
Po nim z organów przesiądzie się na for-
tepian, a towarzyszyć będą mu znako-
mici muzycy jazzowi: Jan Adamczew-
ski (saksofon), Piotr „Max” Wiśniewski 
(kontrabas) i Waldemar Franczyk (per-
kusja). Wspólnie wykonają koncert za-
tytułowany „Jazz contra Bach”. 

– Jako pianista jazzowy, a równocze-
śnie organista grający muzykę baroku 
odkryłem, że Bach jest jazzem – nie trze-
ba wiele zmieniać – jego muzyka swin-
guje – stwierdził Jarek Kostka, twórca 
projektu, który ukazał się na płycie. 

Jest on kierownikiem artystycznym ze-
społów After Four, Con Alma i Combo 

Lationo. Współpracował z takimi arty-
stami, jak The Platters, Joe Williams, Ur-
szula Dudziak, Michał Urbaniak, Hanna 
Banaszak i Grażyna Łobaszewska.

Saksofonista Jan Adamczewski wystę-
puje z wieloma artystami polskiej sce-
ny rozrywkowej, takimi jak Kasia Wilk, 
Mezo, Daniel Moszczyński, Katarzyna 
Skrzynecka czy Kasia K8 Rościńska. 
Jest też członkiem grupy Bibobit, którą 
słyszeliśmy podczas styczniowego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Piotr Max Wiśniewski to kontraba-
sista i gitarzysta basowy, który grywał 
m. in. z Hanną Banaszak, Grzegorzem 
Tomczakiem i Kabareciarnią Zenona 
Laskowika. Związany jest z Teatrem 
Nowym w Poznaniu i Teatrem Polskim 
w Szczecinie.

Perkusista Waldemar Franczyk wśród 
artystów z którymi współpracował, wy-
mienić może m. in. Jarka Śmietanę, Je-
rzego Główczewskiego, Macieja Sika-
łę, Adama Wendta, Bogdana Hołownię 
i Hannę Banaszak. Jest też członkiem 
wspomnianego zespołu Bibobit.

Co znakomici jazzmani potrafią zro-
bić z muzyką Jana Sebastiana Bacha? 
Przekonamy się już 6 sierpnia o godz. 
13 w kościele w Lusowie, w ramach 
Lusowskich Spotkań Muzycznych. 
Wstęp wolny! ~ Jarek Krawczyk
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„Afisz” zawiera wybrane imprezy. Pełna informacja o imprezach kulturalnych 
dostępna w miesięczniku TarNowa Kultura oraz na stronie www.goksezam.pl.

Latem bilety dostępne:
- w siedzibie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym) pon. - pt. w godz. 9-15
- w Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 13a) na godzinę przed seansami
- online w serwisie Bilety24 i na stronie www.goksezam.pl

Kino Zielone Oko dla dzieci:
„Zielona szkoła”
niedziela,  23 lipca godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł, 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Miłość aż po ślub”
niedziela,  23 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Kino Zielone Oko dla dzieci:
„Rock Dog”
niedziela,  30 lipca godz. 12.30. Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł, 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Volta”
niedziela, 30 lipca godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Lusowskie Spotkania Muzyczne:
„Jazz contra Bach” - J. Kostka
niedziela, 6 sierpnia godz. 13, kościół w Lusowie. Wstęp wolny

Półkolonie GOK „SEZAM”
i Bricks 4 Kids - część 2
7-11 sierpnia, godz. 8-16, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Zapisy zakończone

Kino Zielone Oko dla dzieci:
„Auta 3”
niedziela,  13 sierpnia godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł / 1 zł

Kino Zielone Oko zaprasza:
„Paryż może poczekać”
niedziela,  13  sierpnia godz. 18, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł

Afisz
~ gok
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To najwspanialsza nagroda jaka 
spotkała „Lusowiaków” na Fe-
stiwalu w Sorrento. Żywiołowe 

tempo oberka, kujawiaka, polek i krako-
wiaka oraz błyskawiczna zmiana stro-
jów zachwyciły bardzo wymagającą 
publiczność. W festiwalu brały udział 
zespoły z Grecji, Turcji, Czech, Litwy 
i Włoch promując kulturę swoich oj-
czyzn. 

Na czas festiwalu zamieszkaliśmy 
w hoteliku w górach, z którego okien 
i balkonów rozciągał się malowniczy 
widok na Wezuwiusza i Zatokę Neapo-
litańską. U naszych stóp rozciągał się 
Neapol. Robiło to niesamowite wraże-
nie o każdej porze dnia i nocy. Sąsiadu-
jące z nami dachy to piękne tarasy, na 
których odbywały się przyjęcia ślubne. 
Niejednej parze odśpiewaliśmy sto lat. 
W tymże hotelu w niezwykłej scenerii, 
bo nad basenem, odbył się wieczór in-
tegracyjny pod hasłem „Włoskie klima-
ty”. W trakcie imprezy została przeka-
zana władza nowej kierownik zespołu 
Elżbiecie Kucharskiej, a jednocześnie 
członkowie zespołu podziękowali Kry-
stynie Sembie za długoletnie prowadze-
nie „Lusowiaków”. 

Nazajutrz podziwialiśmy wspaniałe 
panoramiczne widoki Zatoki Neapoli-
tańskiej, która tak naprawdę jest beczką 
prochu wziętą z jednej strony w klesz-

cze Wezuwiusza, a z drugiej przez wul-
kaniczne pola. Zwiedziliśmy Pompeje 
– antyczne miasto z VIII w p.n.e, któ-
re w 79 r. erupcja Wezuwiusza zamieni-
ła w skamieniały starożytny świat. Wy-
kopaliska pozwoliły nam poznać życie 
ludzi w tym bogatym mieście. Promem 
przeprawiliśmy się na Capri. Wyspa ta 
była jednym z ulubionych miejsc poby-
tu cesarzy rzymskich. Odkrycie Lazu-
rowej Groty w XIX w. rozsławiło wy-
spę po całym świecie. My opłynęliśmy 
ją dookoła, wpłynęliśmy do podobnej 
groty, przepłynęliśmy pod Mostem Za-
kochanych, gdzie wszyscy obowiąz-
kowo się całowali na szczęście. Potem 
wjechaliśmy kolejką (taką jak na Guba-
łówkę) do centrum Capri i spacerkiem 
po miasteczku weszliśmy do urzeka-
jących ogrodów Augusta, skąd podzi-
wialiśmy przepiękne widoki na wyspę 
Marinę i wille sławnych i zamożnych 
ludzi tego świata. Naszym przewodni-
kiem po zatoce była Pani Basia, od 35 
lat zamieszkująca w Neapolu. Niesa-
mowicie charyzmatyczna, pełna osobi-
stego wdzięku, przekazująca rady jak 
żyć elastycznie i cieszyć się życiem, jak 
poruszać się w kurorcie – „spacerować, 
spacerować, nic nie kupować. Zobacz-
cie, pustki w sklepach, a oni chodzą, 
chodzą i się cieszą, wy też tak chodź-
cie. A u nas, w Polsce, odwrotnie”. Po-

byt w wiecznym mieście rozpoczęliśmy 
od Watykanu, a tam nawiedziliśmy grób 
św. Jana Pawła II, św. Piotra i katakum-
by. Następnie rozpoczęliśmy spacer po 
antycznym Rzymie i Barokowym Fo-
rum Romanum, zobaczyliśmy Kolo-
seum, Panteon, Piazza Venezia, Piazza 
Navona i chłodziliśmy się przy fontan-
nie di Trevi. Po Rzymie odwiedziliśmy 
San Marino, malutką republikę, któ-
ra przyciąga turystów swoimi atrakcja-
mi. Spacerowaliśmy średniowieczny-
mi uliczkami, zwiedziliśmy katedrę św. 
Marino, wieże zamku, mury i fortyfika-
cje obronne. No i co ciekawe most czy 
przesmyk czarownic, po którym, gdy 
przejdzie niewierna żona to się zawali, 
a jednak po naszym przejściu stoi tam 
nadal, za to budżety w San Marino tro-
chę nadszarpnięto. 

Ważnym wydarzeniem dla całej gru-
py był wjazd na Monte Cassino i nawie-
dzenie Polskiego Cmentarza Wojenne-
go, gdzie armia gen. Andersa stoczyła 
zwycięską walkę w jednej z najbardziej 
zaciekłych bitew II Wojny Świato-
wej. W imieniu własnym i społeczno-
ści Gminy Tarnowo Podgórne złożyli-
śmy bukiet biało–czerwonych maków 
oraz odśpiewaliśmy „Czerwone maki 
na Monte Cassino”. Była to wzruszają-
ca lekcja patriotyzmu, nie tylko dla naj-
młodszych członków zespołu. 

Niewiele jest osób, które potrafią 
oprzeć się urokowi Włoch. Tu powsta-
wały najwspanialsze dzieła sztuki i li-
teratury. Tu były największe i najbar-
dziej znaczące imperia starożytnego 
i średniowiecznego świata, to tu można 
skosztować wspaniałej pizzy i makaro-
nów, ale i spotkać Włochów otwartych 
na ludzi, serdecznych i potrafiących cie-
szyć się życiem. Tych cech charakteru 
możemy się uczyć od nich.

W imieniu zespołu ”LUSOWIACY” 
~ Krystyna – Lusowianka

Viva, Viva, Viva Polonia!

W dniach 11-15 czerwca 2017 „Senioritki” uczestni-
czyły w zajęciach warsztatowych w Środzie Wlkp.

Pilnie pracowały nad nowym programem pt. 
„Pan Tadeusz od kuchni”. Tym razem wcielą się w rolę służby 
na dziewiętnastowiecznym polskim dworze. Zobaczymy ów-
czesne zwyczaje, obrzędy i posłuchamy kuchennych ploteczek 

o Telimenie, Tadeuszu, polowaniu na niedźwiedzia itp. Scena-
riusz przedstawienia powstał na podstawie „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza, a przygotowała go Mariola Ryl-Krystia-
nowska, która od 7 lat prowadzi zespół. Premiera „Pana Tade-
usza od kuchni” planowana jest na początek listopada 2017.

~ Joanna Czajka

Wkrótce premiera „Senioritek”
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W niedzielę, 27 sierpnia, odbędą się w Lusowie aż 
trzy imprezy, na których warto się pojawić. Dzień 
rozpoczną Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne. 

Po nich odbędzie się Powiatowy Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych. Dzień pełen wrażeń zakończy natomiast występ 
znakomitego chóru gospel: TGD.

Dożynki w tym roku poprowadzi Dziecięcy Zespół Pie-
śni i Tańca Ludowego „Modraki”. Doskonale znany nie tyl-
ko w naszej Gminie zespół zaprezentuje obrzęd dożynkowy, 
a zgromadzeni goście będą mogli skosztować pysznych lokal-
nych przysmaków na stoiskach sołeckich.

Od godz. 13 rozpoczną się w Lusowie występy artystyczne. 
Wśród wykonawców znajdą się zespoły z GOK „SEZAM” - 
wspomniane Modraki i Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”. 
Silną reprezentację będą miały zespoły z Powiatu Poznańskie-

go i z Wielkopolski. Będą wśród nich Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie z Chludowa, Zespół Folklorystyczny Goślinia-
nie z Murowanej Gośliny, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnic-
kiej z Kórnika i Zespół Folklorystyczny Marynia z Wronek.

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych będzie 
także okazją do zapoznania się z tradycyjną muzyką, śpiewem 
i tańcem z wielu krajów. Na scenie pojawią się grupy z Bośni 
i Hercegowiny, Francji, Kraju Basków, Litwy, Turcji, Węgier 
i z Sycylii, które wystąpią w ramach Festiwalu Sztuki Ludo-
wej. Szczegółowy program Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych oraz opisy zespołów opublikujemy w ko-
lejnym wydaniu „Sąsiadki~Czytaj”. Już dziś dostępne są na 
stronie www.goksezam.pl oraz na Facebooku.

Bluesowo-folklowy weekend w Lusowie zakończy występ 
nietuzinkowego zespołu gospel: TGD. Chór, którego nazwa 
jest skrótem od słów Trzecia Godzina Dnia nie kopiuje muzyki 
afroamerykańskiej, lecz łączy różne inspiracje w poszukiwa-
niu własnego stylu. Repertuar kilkunastoosobowego zespołu 
opiera się na kompozycjach jego dyrygenta, Piotra Nazaruka. 
Więcej o zespole – w kolejnym numerze „Sąsiadki~Czytaj”.

~ Jarek Krawczyk

Folklor z Powiatu, Wielkopolski i ze świata,  
a na koniec – TGD!

Tegoroczny konkurs w ramach festiwalu BLusowo za-
powiada się niezwykle ciekawie. Spośród nadesłanych 
zgłoszeń wybrano już 4 finalistów, którzy w Lusowie 

walczyć będą o tytuł Grand Prix oraz nagrodę finansową.
Wśród kandydatów do niej będą grupy: Day After Day 

z Zielonej Góry, George Dyer Band z Wrocławia, Goggis z ko-
legami z Pabianic oraz wrocławski duet Pola Chobot & Adam 

Baran. Ich występ oceniać będzie jury pod przewodnictwem 
Ryszarda Glogera, znanego dziennikarza muzycznego i fana 
bluesa.

W Lusowie zagrają także zwycięzcy ubiegłorocznej edycji – 
The Louders z rzeszowszczyzny, a także Iga & Igi Tata i Wie-
lebny Blues Band. Ciekawie zapowiada się pierwszy po latach 
występ mieszkanki naszej Gminy, Joanny Pilarskiej z zespo-
łem. Jedną z głównych gwiazd festiwalu będzie poznańska le-
genda muzyki bluesowej – zespół Hot Water, który powrócił 
właśnie z nową płytą „Elektryczny Kot”. Gwiazdą wieczoru 
będzie amerykański wokalista i gitarzysta Chuc Frazier z ze-
społem.

Nowością będą warsztaty tańca bluesowego, które poprowa-
dzi Hanna Paulouskaya. Tradycyjnie nie zabraknie atrakcji dla 
dzieci – w ośrodku Val di Sole działać będzie bluesowa Dzie-
cięca Strefa Artystyczna.

Szczegółowy program opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„Sąsiadki~Czytaj”. Niecierpliwi mogą go znaleźć na stronie 
www.goksezam.pl oraz na Facebooku. Już dziś warto zarezer-
wować sobie termin: 26 sierpnia widzimy się na placu przy 
kościele oraz w ośrodku Val di Sole w Lusowie!

~ Jarek Krawczyk

Znamy finalistów festiwalu BLusowo 2017!

Chuc Frazier
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„Lato, lato, lato czeka” – śpiewały dzieci podczas 
uroczystego zakończenia roku przedszkolnego 
w Przedszkolu Publicznym „Chatka Kubusia Pu-

chatka”. W tym dniu pożegnaliśmy absolwentów, którzy już 
od września rozpoczną nowy etap edukacji w szkole. Czas 
spędzony w naszym przedszkolu z pewnością rozbudził ich 
ciekawość i chęć podejmowania pasjonujących wyzwań. 

Dzieci bezbłędnie i z radością zaprezentowały program ar-
tystyczny  „Wakacyjny pociąg”. Pięknie recytowały wiersze, 

śpiewały piosenki i tańczyły. Z uśmiechem na twarzy wystą-
piły przed zaproszonymi gośćmi, przez których wielokrotnie 
zostały obdarowane gromkimi brawami. Przedszkolaki pamię-
tały też o tym, aby uczcić Dzień Ojca i wręczyły niezwykłe, 
samodzielnie przygotowane prezenty. Nie zabrakło uśmie-
chów radości i łez wzruszenia. Malowniczości całemu przed-
sięwzięcu dodały przepiękne stroje dzieci, w których przygo-
towanie włączyli się rodzice.

Nauczycielki uroczyście wręczyły pamiątkowe dyplomy, 
plecaczki na wakacyjne skarby i książki wszystkim dzieciom. 
Podczas gali dyrektor złożyła rodzicom oraz pracownikom 
serdeczne podziękowania za owocną współpracę, życzliwość 
i pomoc. W imieniu wszystkich pracowników przedszkola ży-
czyła niezapomnianych i bezpiecznych wakacji. Spotkanie za-
kończyło się słodkim poczęstunkiem dla gości. 

Rodzice zachwyceni występem dzieci, dziękowali Ciociom 
za opiekę nad swoimi pociechami, wręczając piękne kwiatki. 
Dziękowali za udane wycieczki, za realizowanie zadań wy-
chowawczych i edukacyjne wyzwania, które sprawiły, że dzie-
ciaki są pewniejsze siebie i rozbudzone do dalszego odkrywa-
nia świata.

Ten rok szkolny był dla nas bardzo udany i obfitujący w suk-
cesy, mamy nadzieję, że dla was również. Przed nami wakacje, 
życzymy wszystkim, aby były udane, a we wrześniu spotka-
my się znów w pełnym składzie i z nową energią zrealizujemy 
nowe pomysły. 

~ Ewelina Sobańska

Przedszkole Publiczne „Chatka Kubusia Puchatka”

Powitanie Lata w „Chatce Kubusia Puchatka”

Ledwo zabrzmiał ostatni szkolny 
dzwonek i wręczono świadectwa, 
wyróżnienia i dyplomy, a już nasi 

uczniowie wyruszyli na niezwykłą wy-
cieczkę – na letnią kolonię, którą zorga-
nizowano dla nich w Szkole Podstawo-
wej w Ceradzu Kościelnym. 

Tygodniowy wyjazd odbywał się 
w zalanym słońcem Zakopanem 
w ostatnim tygodniu czerwca i obfito-
wał w wiele niesamowitych atrakcji. 
Dwadzieścioro uczniów wraz z opieku-
nami zdobywało górskie szczyty i zwie-
dzało jaskinie i wąwozy, podziwiając 
przy tym górski krajobraz, który stale na 
nowo zauraczał. Dzieci miały też oka-
zję zaszaleć na roller coasterach w Ener-
gylandii w Zatorze, zrelaksować się na 
Termach Bania w Białce Tarzańskiej, 
zjeść oscypka na Krupówkach czy też 
wjechać kolejką na Gubałówkę i podzi-

Szkolą Podstawowa w Ceradzu Kościelnym

Letnie kolonie w Zakopanem

wiać stamtąd panoramę Zakopanego. 
Atrakcji, przeżyć, doznań i pozytyw-
nych emocji nie brakowało, więc zarów-
no dzieci, jak i ich opiekunowie wrócili 
do domów zachwyceni i już teraz chętni 

na kolejny wyjazd. Oby pozostała część 
wakacji była dla wszystkich tak udana 
jak letnia kolonia w Tatrach! Tego Wam 
życzymy. 

~ Marta Anders, Agnieszka Łopata 
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Szkolą Podstawowa w Lusówku

Nasz patron – Kawalerowie Orderu Uśmiechu

13 czerwca 2017 r. dla całej 
Społeczności Szkoły Podsta-
wowej w Lusówku był dniem 

długo oczekiwanym… Strategiczna 
data, do której każdy z nas przygoto-
wywał się przez ostatnie kilka miesięcy. 
Dzień, który w historii naszej placówki 
zapisał się jako jeden z tych najważniej-
szych! Uroczystość nadania imienia Ka-
walerów Orderu Uśmiechu.

Nasze szkolne świętowanie rozpoczę-
liśmy mszą św. w kaplicy parafialnej 
p.w. św. Rity z Cascia. Eucharystii prze-
wodniczyli proboszcz ks. Adam Prze-
woźny oraz ks. Kanonik Ignacy Karge.

Następnie nasz gość Beata Sobocińska 
– z ramienia Wicekanclerz Międzynaro-
dowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Wójt 
Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard, Dyrek-
tor Szkoły Bożena Krystianc oraz pro-
boszcz ks. Adam Przewoźny dokonali 
odsłonięcia i poświęcenia tablicy patro-
na. W tym czasie uczniowie naszej Szko-
ły, artyści zaangażowani w program ar-
tystyczny z niecierpliwością oczekiwali 
na przybycie gości. Sala gimnastyczna 
wypełniona była tego dnia „po brzegi”. 
A gości witaliśmy naprawdę zacnych! 
Kawalerowie Orderu Uśmiechu, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz przed-
stawiciele instytucji, które na co dzień 
wspierają działania naszej placówki. 

Po hymnie odczytana została zgo-
da Międzynarodowej Kapituły Orde-
ru Uśmiechu, a Przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Leonhard odczytał 
Uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgór-
ne o nadaniu Szkole imienia, którą prze-
kazał – aktem nadania Pani Dyrektor.

Podczas uroczystego ślubowania nie-
jednemu rodzicowi „zakręciła się w oku 
łza”. Dzieci najpiękniej określiły rangę 
tego dnia: 

My, Uczniowie Szkoły Podstawowej 
imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Lusówku,  w obecności naszych ro-
dziców, nauczycieli i zaproszonych go-
ści Naszej Ojczyźnie – Rzeczypospolitej 
Polskiej, Patronowi i Tobie Szkoło uro-
czyście ślubujemy:

- uczciwą nauką i pracą służyć praw-
dzie, sprawiedliwości i pokojowi 

- wyrabiać w sobie silną wolę i kole-
żeństwo, uczynność, odwagę i prawdo-
mówność 

- strzec honoru i dobrego imienia na-
szej szkoły

- z młodzieńczym zapałem i wiarą jed-
noczyć wysiłki dla dobra naszej szkoły 
i Ojczyzny 

- kierować się w codziennym życiu ide-
ami bliskimi Kawalerom Orderu Uśmie-
chu: dobrem, życzliwością i wzajemnym 
szacunkiem.

Nadszedł czas na prezentację logo na-
szej szkoły… Nikt ze zgromadzonych 
nie spodziewał się, że symbol ten zosta-
nie przedstawiony w sposób kreatywny, 
nietuzinkowy i po prostu zjawiskowy!

Przy niewielkiej smudze światła pani 
Kasia „wyczarowała” dla nas niezwykłą 
animację! Tylko piasek, dłonie i świa-
tło. Każdy z nas z wielkim zachwytem 
patrzył, jak z niewielkich ziaren piasku 
powstaje prawdziwe arcydzieło. Logo 
z piasku!

Program artystyczny uroczystości nie 
byłby jednak dopełniony, gdyby nie uta-
lentowani uczniowie. Jako pierwsze, 
przełamując olbrzymią tremę wystąpi-
ły dzieci z oddziałów przedszkolnych. 
Zagrały na flażoletach utwór „Przyszła 
wiosna do niedźwiedzia”. Następnie 
dzieci z sąsiadującej z nami Nowocze-
snej Szkoły Młodych Talentów „Key-

School” zaśpiewały piosenkę „Dłonie” 
Majki Jeżowskiej.

„Wisienką na torcie” okazał się pro-
gram młodzieży zaprzyjaźnionej z na-
szą szkołą. Trio po mistrzowsku wyko-
nało na klarnetach utwór „Na praskim 
moście”. 

Najstarsze klasy zaprosiły na krót-
kie przestawienie teatralne na podsta-
wie powieści Ireny Jurgielewiczowej 
„Ten obcy”. Doskonała gra Stasia, któ-
ry wcielił się w rolę doktora oraz Łuka-
sza, który idealnie odegrał rolę Zenka, 
pokazały nam, że dobroć, otwartość na 
drugiego człowieka oraz gotowość do 
niesienia pomocy bezbronnemu, zagu-
bionemu człowiekowi jest sztandarową 
ideą przyświecającą każdemu Kawale-
rowi Orderu Uśmiechu!

Uroczystość nadania imienia dobiega-
ła końca. Świętowanie musiało jednak 
zostać dopełnione słodkim poczęstun-
kiem. Co prawda tego dnia nie próbo-
waliśmy soku z cytryny (obiecujemy, 
że w przyszłych latach podejmiemy się 
tego wyzwania), jednak na dobry począ-
tek częstowaliśmy się… pysznym cia-
stem cytrynowym!

~ Uczniowie klas szóstych,
Małgorzata Łuczka

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Lusówku
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Szkolą Podstawowa w Lusówku

III w Wielkopolsce!
Uczennica pilna, systematyczna, o wszechstronnych za-

interesowaniach, wielu talentach  i dziewczynką z nie-
znikającym uśmiechem na twarzy!

Maria Matuk ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Lusówku, w mijającym roku szkolnym 
2016/2017 została Laureatem Kangura Matematycznego. 
Uzyskała doskonały rezultat – III miejsce w Wielkopolsce – 
w kategorii Żaczek.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu  
Uśmiechu w Lusówku

Szkolą Podstawowa w Lusowie

Odkryto nowy talent ze szkoły w Lusowie
Już koniec roku szkolnego, a u nas jeszcze ujawniają się 

nowe talenty…
Nazywa się Jaś Nogaj i chodzi do czwartej klasy Szko-

ły Podstawowej w Lusowie. Uczy się dobrze. Na co dzień 
pogodny i sympatyczny, w czasie lekcji lubi zabierać głos. 
Wszystko byłoby zwyczajne, gdyby nie jego niezwyczaj-
na i rzadko spotykana pasja. Są nią perfumy. Już od naj-
młodszych lat Jasiu wymyśla i tworzy nowe kompozycje 
zapachowe w swoim domowym laboratorium. A wszyst-
ko zaczęło się od jednego wyjazdu do Grasse – francu-

skiej stolicy perfum. Tam, będąc z rodzicami w muzeum 
perfum, jako pięciolatek po raz pierwszy zetknął się z po-
jęciem zapachu. To właśnie z Grasse przywiózł ze sobą 
pierwsze olejki zapachowe. Obecnie ma ich sporą kolek-
cję. Ulubionymi zapachami są: jaśmin i różowy lotos. Są 
słodkie i cukrowe. Nie znosi natomiast często używanego  
w przemyśle perfumeryjnym olejku ylangowego, bo jak 
mówi, jego woń kojarzy mu się… z moczem.

Ważnym wydarzeniem w życiu młodego perfumiarza było 
spotkanie z Martą Siembab – jedyną w Polsce profesjonalną 
trenerką zapachową.  – Pani Marta podczas spotkania da-
wała mi różne trudne, według niej, zapachy do rozpoznania, 
a ja sobie poradziłem – mówi Jaś i dodaje: – Tylko jednego 
nie rozpoznałem, był znajomy, kojarzył mi się z kosmetykami 
dla dzieci, ale nie wiedziałem, co to jest. 

W najbliższym czasie Jasiu ma zamiar rozwijać swoją pa-
sję i pobierać lekcje właśnie u pani Marty – profesjonalnej 
senselierki.

W tym roku szkolnym Janek uczęszczał na zajęcia „Mały 
Medyk” w ramach projektu Polskiej Akademii Dzieci w Uni-
wersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Pozna-
niu. Zaprezentował tam szerokiemu gronu wykład „Świat 
perfum.” Zaproszony został również do wygłoszenia tego 
samego wykładu podczas VIII Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej dla dzieci na Politechnice Gdańskiej. Miało to 
miejsce 1 czerwca. 

A jakie są marzenia Jasia? Chciałby zostać projektantem 
mody z własną, wykreowaną przez siebie linią perfum. – Nie 
chciałbym się ograniczać tylko do wymyślania nowych za-
pachów, chciałbym przede wszystkim projektować ubrania – 
mówi jedenastoletni chłopiec.

Życzymy Jasiowi rozwijania talentów i wytrwałości w dą-
żeniu do celu. Mamy nadzieję, że nie poprzestanie na marze-
niach i jeszcze o nim usłyszymy. Dumni z niego już jesteśmy.

Informacje zebrała:
Justyna Dąbrowska – wychowawczyni Jasia
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W piątek, 2 czerwca, w ramach ogólnopolskiej ak-
cji Noc bibliotek, w Szkole Podstawowej im. gen.  
J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie odbyło się 

spotkanie pod hasłem „Czytanie porusza”. Było wspólne po-
dróżowanie „Lokomotywą” Juliana Tuwima, quiz wiedzy li-
terackiej, kalambury z przysłowiami, tworzenie niezwykłych 
opowieści z życia mieszkańców tajemniczych wysp, projekcja 
filmu i oczywiście słodkie co nieco, czyli „wygryzanie” książ-
kowych postaci z andrutów. Wszyscy miłośnicy i entuzjaści 
czytania wykonali wagoniki z orgiami, tworząc pociąg z ulu-
bionymi książkami.

Dzieci przekonały się, że czytanie może poruszyć i umysł, i ciało.
Organizatorki spotkania:

~ Halina Taciak, Stanisława Janeczek

Szkolą Podstawowa w Lusowie

Mamy pociąg do czytania

Szkolą Podstawowa w Przeźmierowie

Gminny Przegląd Talentów
Nie od dzisiaj wiadomo, że Gmina Tarnowo Podgórne to 

zagłębie niezwykle utalentowanej młodzieży. Świad-
czą o tym sukcesy uczniów w licznych konkursach – od 

szczebla szkolnego po ogólnopolski.
Kolejną okazją do przekonania się o tym był Gminny Przegląd 

Talentów, który odbył się 8 czerwca w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Szybko przekonaliśmy się, że uczniowie mają zróż-
nicowane, a niekiedy zaskakujące talenty! Już po raz trzeci or-
ganizatorem tego przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski 
działający przy Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmie-
rowie, a honorowy patronat objął Przewodniczący Rady Gminy 
Grzegorz Leonhard.

Podczas gali mogliśmy podziwiać głównie umiejętności ta-
neczne i wokalne. Cenne były też pokazy zdolności manualnych. 
Nad przebiegiem Przeglądu czuwało jury w składzie: Przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard, kierownik Centrum 
Kultury Jolanta Tepper, przedstawiciel Rady Rodziców Joanna 
Hoffmann oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP 
w Przeźmierowie.

Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonienia laureatów Gmin-
nego Przeglądu Talentów.

● W kategorii klas I – III nagrodzono: 
– Wojciecha Szymańskiego SP Tarnowo Podgórne – taniec
– Kingę Osowczyk SP Przeźmierowo – taniec
– Gabrysię i Michała Marszał SP Tarnowo Podgórne – śpiew
Wyróżniono Natalię Szramkę SP Lusowo (prezentacja szycia) 

i Krystynę Didina SP Przeźmierowo (taniec).
● W kategorii klas IV – VI nagrodzono:
– Julię Kucembę SP Lusowo – Speed Stacks
– Aleksandrę Chmielnik SP Przeźmierowo – taniec
–  „Volume” Weronika Górka, Filip Antos, Stanisław Woźniak 

SP Ceradz Kościelny – prezentacja orgiami
Wyróżniono Wiktorię Jaźwicką i Laurę Gołębiowską SP Lu-

sowo (śpiew), Natalię Czarnotę SP Tarnowo Podgórne (śpiew) 
i Dominikę Żeglarską SP Przeźmierowo (śpiew)

Uroczystość uświetnił gościnny występ Jacka Hałasa z synami 
Jonaszem i Jakubem. Pan Jacek Hałas jest absolwentem Akade-

mii Sztuk Pięknych, muzykantem, śpiewakiem, tancerzem, kom-
pozytorem i niespokojnym duchem. Współtwórcą interesujących 
formacji muzycznych, niezwykłych projektów artystycznych 
i teatralnych. Zajmuje się tańcem korowodowym, tradycjami wę-
drownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyjną. 
Od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, 
zapisach etnografów, domowych archiwach i praktykuje grę na 
tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków – lirze kor-
bowej. Natomiast Jonasz i Jakub Hałasowie – najmłodsi człon-
kowie „klanu” Hałasów – od dzieciństwa uczestniczą w życiu 
artystycznym rodziny. Absolwenci Szkoły Podstawowej w Prze-
źmierowie kończą właśnie gimnazjum w Baranowie. Obaj zaj-
mują się też czynnie działalnością muzyczną i teatralną. Jonasz 
ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Tarnowie Podgórnym 
w klasie trąbki  i w tej chwili jest członkiem Orkiestry Antrakto-
wej Teatru Polskiego. Jakub ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym w klasie akordeonu i kontynuuje naukę 
w Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu jako jeden z pierw-
szych studentów wydziału akordeonu jazzowego.

Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół i nauczycielom za 
to, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przybyli tak licznie 
na uroczystość. „Cele w życiu człowieka powinny być jak ho-
ryzonty, aby osiągając jedne, zawsze widzieć nowe”. Życzymy 
Wszystkim, aby słowa Agnieszki Lisak były dla Państwa moty-
wem do działania. 

~Mariola Socha-Kowalska, Iwona Kuźniarek
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
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Szkolą Podstawowa w Przeźmierowie

Sukcesy w konkursie przyrodniczym „Świetlik”

Po raz kolejny raz wzięliśmy udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Przyrodniczym Świetlik organizowanym 
przez Fundację Młodych Odkrywców w Krakowie (X 

edycja). Honorowy patronat nad nim objął Rektor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk 
przyrodniczych jako fascynującego źródła wiedzy o świecie. 
Jego nowatorska formuła uświadamia dzieciom, że wszyst-
ko, co dzieje się w naturze, domu, szkole, środowisku, moż-
na naukowo wyjaśnić.  Każdy może mieć swój wkład w roz-
wój świata. Doświadczenia, które przeprowadzają dzieci 
w warunkach domowych, pozwalają na ciekawe, kreatywne 
spędzanie czasu w gronie rodziny.

Uczniowie naszej szkoły po raz ósmy raz wzięli udział 
w Świetliku, który przebiega zawsze w dwóch etapach. Etap 

przygotowawczy polega na przeprowadzeniu przez uczestni-
ków zestawu doświadczeń konkursowych, a zadaniem etapu 
drugiego jest poprawne rozwiązanie testu finałowego.

W tym roku szkolnym wszystkie dzieci pisały test 14 mar-
ca. Aż 56 osób  z klas III – VI, uczniów naszej szkoły, przy-
stąpiło do rozwiązywania zadań.  

Możemy pochwalić się wielkimi sukcesami! W klasach 
III nagrody zdobyli: Kornelia Woźniak z kl. 3g i Nina Bart-
kowska z kl. 3g, a wyróżnienia: Karolina Woźniak z kl. 3g 
i Paweł Korzec z kl. 3c.  W starszych klasach wyróżnienia 
otrzymali: Adam Barczyk z kl. IVa, Jakub Łakomy z kl.Vc 
i Maksymilian Jankowski z kl. VI e.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w edukacji szkolnej.

~ G. Nowak, E. Pietrzak, P. Dulat-Sawicka

W dniu 3 czerwca przy wspaniałej słonecznej pogo-
dzie odbył się Festyn Indiański, zorganizowany dzię-
ki współpracy Rady Rodziców, Dyrekcji i Opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego oraz pracowników Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy bardzo 
dużym zaangażowaniu Grona Pedagogicznego. Przed festynem 

Szkolą Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Festyn rodzinny 2017
Szkoła zorganizowała kilka konkursów związanych z tematem 
przewodnim – klasy przygotowały m.in. przepiękne totemy! 
W sobotę na terenie szkoły powstał plac zabaw i zawitała indiań-
ska wioska z namiotami tipi, łukami itd.

Dzięki zaangażowaniu rodziców, zwłaszcza tych działa-
jących w prezydium Rady Rodziców, oraz licznym sponso-
rom już kolejny rok udało się zorganizować tak udaną im-
prezę. Każde dziecko wraz z rodzicami mogło uczestniczyć 
i korzystać z zabaw na sprzętach typu eurobangee, na dmu-
chanej zjeżdżalni, a dla najmłodszych przygotowany został 
dmuchany plac zabaw. Dzięki ofiarodawcom rozdawane były 
słodkości: pączki i drożdżówki dodawały energii dzieciom 
i wywoływały uśmiech na twarzach dzieci, bo kto nie lubi sło-
dyczy? Jedną z większych atrakcji był wóz strażacki, dzięki 
któremu każdemu komu było gorąco mógł zostać schłodzony 
zimną wodą. Podczas Festynu każdy mógł za niewielką opła-
tą skorzystać z cateringu zapewnionego przez firmę „Bistro 
u Grzegorza” z Tarnowa Podgórnego oraz zakupić pyszne tra-
dycyjne lody. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za tak liczne 
przybycie. Dziękujemy także sponsorom, bez których ta im-
preza nie miałaby tak interesujących nagród, które mogły być 
wylosowane w loterii lub wygrane podczas licytacji – Zofii 
Zander, firmom Komplet Polska, Schenker i Herlitz, Kurko-
wemu Bractwu Strzeleckiemu z Tarnowa Podgórnego i wielu, 
wielu innym indywidualnym darczyńcom. I przede wszystkim 
dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i prowadzenie 
zabaw. To właśnie dlatego ta impreza tak bardzo podobała się 
dzieciom.

Zapraszamy na kolejną imprezę już za rok! Liczymy na 
wszystkich rodziców podczas kolejnego festynu, bo dzięki 
waszej pracy nasze dzieci mogą mieć wspaniałe wspomnienia 
z pobytu w szkole. 
 ~ Rada Rodziców  

SP im. Jana Pawła II w Tarnowie Podg.
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Szkolą Postawowa w Tarnowie Podgórnym

Kolejny sukces
Już koniec roku szkolnego i upragnione wakacje, ale osią-

gnięcia konkursowe uczniów pozostają. Nasza uczennica 
Alicja Obstalecka z klasy 4d została laureatką Konkursu 

Wiedzy o Wielkopolsce zdobywając III miejsce w wojewódz-

twie. Konkurs nie należy do łatwych, ponieważ opiera się na 
wiedzy z kilku przedmiotów: historii, przyrody, geografii, et-
nografii jak również ze znajomości gwary poznańskiej. 

~ Małgorzata Duda

18 maja społeczność Szkoły im. 
Jana Pawła II w Tarnowie 
Podgórnym obchodziła uro-

czysty Dzień Patrona. Wszystkie zaję-
cia szkolne były skoncentrowane wokół 
osoby naszego wielkiego rodaka – Jana 
Pawła II. Od rana panowała świąteczna 
atmosfera, a uroczyste stroje uczniów 
podkreślały doniosły charakter tego dnia. 

Na dzieci czekały liczne atrakcje, które 
wypełniły cały dzień zajęć. Dzieci z klas 
0 – III rozwiązywały karty pracy związa-
ne z życiorysem Patrona. Ponadto w każ-
dej z klas odbywała się projekcja filmu 
poświęconego jego osobie. Starsze dzieci 

z klas IV – VI obejrzały film: „Karol, który 
został świętym”, brały udział w zajęciach 
integrujących i sportowych uwzględniają-
cych charakter naszego święta. Dodatko-
wo brały udział w szkolnej grze terenowej, 
w czasie której, przemierzając szkolne ko-
rytarze, poznawały historię naszej szkoły 
oraz życie Patrona. 

Starsi i młodsi brali udział w uroczy-
stym apelu, a wydarzeniem, które w spo-
sób szczególny połączyło wszystkich była 
pamiątkowa fotografia uczniów szkoły. 
Wszyscy z żółtymi i białymi kartkami 
utworzyli na boisku napis upamiętniający 
lata życia Papieża Polaka.

Jednak największym owocem tego dnia 
jest dobro, jakim dzieliliśmy się tworząc 
kartki z życzeniami na Dzień Dziecka dla 
dzieci z Marzycielskiej Poczty. Każdy 
uczeń tworzył kartkę lub pisał list do wy-
branego dziecka, w którym dzielił się do-
brym słowem, uśmiechem, radością.

Wykonywane zadania były powodem 
naszej wspólnej radości (nie tylko humor, 
ale i pogoda nam dopisała!). Wszystko to 
sprawiło, że ten dzień pozostanie na długo 
w naszej pamięci. 

Oprac. ~ D. Koralewska, E. Wielgosz

Szkolą Podstawowa w Tarnowie Podgórnym

Dzień Patrona – 97 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Dnia 2 czerwca na Wydziale Matematyki i Informa-
tyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu po raz kolejny odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu „Matematyka bez granic”. 

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich 
w Tarnowie Podgórnym jest jego organizatorem w Wielkopol-
sce.

Ten międzynarodowy konkurs matematyczny polega na gru-
powym rozwiązaniu 12 zadań matematycznych, w tym jednego 
zadania w języku obcym. Jego historia sięga 1989 r. – zaczęło 
się od Akademii w Strasburgu, obecnie uczestniczy w nim mło-
dzież z ponad 40 krajów Unii Europejskiej, a także z USA, Ka-
nady oraz Meksyku. 

Liceum w Tarnowie Podgórnym

Podsumowanie konkursu „MATEMATYKA BEZ BRANIC”

Podczas uroczystości dr Jolanta Grala-Michalak wygłosi-
ła wykład „Sztuka przekształceń geometrycznych”, na którym 
młodzież dowiedziała się o wielu przekształceniach mających 
ciekawe zastosowanie w otaczającej nas rzeczywistości. 

Dyplomy i nagrody zwycięskim klasom wręczali: prodziekan 
ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki dr Roman 
Czarnowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiato-
wego Monika Lis-Nożyńska, I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat oraz sponsorzy nagród. 

Gratulacje należą się uczestnikom, a przede wszystkim zwy-
cięzcom XXVIII edycji konkursu „Matematyka bez granic”. 

~ Mirosława Przyłudzka-Moryl
 Koordynator konkursu MBG w Wielkopolsce
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Podajemy wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów naszych gminnych gimnazjów: w Tarnowie Podgórnym i w Bara-
nowie, a także dla porównania średnie wyniki uzyskane w Powiecie Poznańskim, Wielkopolsce i ogólnopolskie.
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Gimnazjum im. Integracji 
Europejskiej w Tarnowie 
Podgórnym

55,48 65,69 51,64 44,83 64,54 44,00 56,25  
2 osoby zdawały

Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Baranowie 69,41 77,59 60,01 57,17 81,82 65,67 51,65  

5 osób zdawało
Średnia Gminy 61,73 71,05 55,38 50,24 72,33 53,72 53,00
Średnia Powiatu 
Poznańskiego 61,55 70,15 54,57 48,40 71,43 51,88 57,56

Średnia województwa 57,91  66,69 51,64 45,59 65,31 47,60  52,67

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Maturzyści naszego liceum dopiero 30 czerwca odebrali wyniki egzaminów maturalnych przeprowadzonych w maju. 
Oto średnie wyników procentach z trzech przedmiotów obowiązkowych w zestawieniu z wynikami z miasta Po-
znania, powiatu poznańskiego, okręgu (trzy województwa) i kraju:

Wyniki egzaminów maturalnych w LO 

Przedmiot

Liczba
Zdających 

maturę
w LO TP

Średni
wynik

w LO TP
w %

Średni
wynik

dla
Poznania

Średni wynik dla
Powiatu

Poznańskiego

Średni wynik
dla okręgu

Średni wynik
w kraju

j. polski 39 56 57,8 52 54,8 56

j. angielski 39 73 78,6 67,1 71,4 71

matematyka 39 54 55,8 44,2 52,1 54

Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

Ponownie na podium
Podsumowanie sportowego współ-

zawodnictwa szkół Powia-
tu Poznańskiego za rok szkol-

ny 2016/2017 odbyło się 14 czerwca. 
W klasyfikacji gimnazjów ponownie 
znaleźliśmy się na podium zajmując tym 
razem 3 miejsce! 

W Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej wystartowały 42 gimnazja, a na-
sza szkoła zdobyła 408,8 pkt. Więcej 
informacji i zdjęć można znaleźć pod 
linkiem:  www.powiat.poznan.pl/spor-
towe-podsumowanie-4/

~ Nauczyciele  
wychowania fizycznego
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WZP. 6721.8.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: 
Kościelną, Modrzewiową, Kwiatową i Akacjową.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo 
Podgórne Uchwały Nr XLIII/680/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Przeźmierowie pomiędzy ulicami: 
Kościelną, Modrzewiową, Kwiatowąi Akacjową.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne - pokój 13 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-
080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

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

WZP.6721.7.2016
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów w Baranowie, 
w rejonie ulicy Białej.

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 2017 r. poz. 1073) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Baranowie, 
w rejonie ulicy Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 25 lipca 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r., ul. Poznańska 
115, w godzinach pracy urzędu, pokój 13. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego, odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnymo godz.15:00.

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

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowa-
ni mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok.13. oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie. Uwagi 
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 
2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne.

WZP.6721.7.2017
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodar-
czej w Tarnowie Podgórnym, po południowej stronie drogi krajo-
wej 92, przy ulicy Szumin 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwały Nr 
XLIII/679/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia 

do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, 
po południowej stronie drogi krajowej 92, przy ulicy Szumin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115 (budynek A), pokój 13 oraz składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Pod-
górne w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

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

Mieszkanka naszej Gminy So-
nia Pieczyńska wraz z Kadrą 
Polski zajęła trzecie miejsce 

w drużynowych rozgrywkach Wielkiej 
Brytanii w tenisie ziemnym. Sonia jest 
MISTRZYNIĄ  POLSKI  w grze deblo-
wej do lat 12 oraz brązową medalistką 
gry singlowej (grę o finał uniemożliwiła 
kontuzja ręki). Nasza utalentowana mło-
da tenisistka otrzymała także powołanie 
do Kadry Polski na wyjazd na Druży-
nowe Mistrzostwa Europy, które odbę-
dą się 27 lipca we Włoszech. Trzymamy 
kciuki!

~ na

Tenisowe sukcesy Soni
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Mamy zwycięzców Wielkiego Finału Grand Prix 
Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Plażowej 
o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, który 

odbył się w dniu 18 czerwca na plaży w Lusowie! 
Przypomnijmy, że finaliści musieli wcześniej zakwalifi-

kować się poprzez zajęcie premiowanego awansem miejsca 
od I do VI w jednej z dwóch poprzednich eliminacjach, któ-
re miały miejsce najpierw 4 czerwca na terenie Tarnowskich 
Termach, a następnie 11 czerwca na ul. Ogrodowej w Tarno-
wie Podgórnym, gdzie gospodarzem był przesympatyczny 
Sołtys Tarnowa Podgórnego. Zatem sam udział w finale był 
już nie lada osiągnięciem. Po niezwykle zaciętym pojedynku 
na najwyższym podium stanęła para Łukasz Grabowski/Bar-
tosz Kramer z Poznania, pokonując parę Bartosz Rubaszew-
ski/Mateusz Kiersznicki z Poznania i Nakła. Trzecie miejsce 

zajęła para Szymon Bułkowski/Paweł Jaroszczak, pochodzą-
ca kolejno z Wrześni i Poznania, zwyciężając z parą Tomasz 
Prońko/Oskar Harmaciński z Drezdenka. Nasz regionalny ak-
cent w turnieju zajął dopiero V miejsce, a była to para Krzysz-
tof Grodziski z Chyb wraz z Szymonem Krzyżkowiakiem ex 
aequo z parą Kamil Małecki/Jędrzej Bąkiewicz z Kwilcza 
i Wschowy. Oprócz pucharów, szampanów i niekończących 
się gratulacji, dodatkowych powodów do radości dodali nam 
nasi sponsorzy, dzięki którym w puli nagród znalazły się mię-
dzy innymi takie rzeczy jak tablety, pamięci przenośne, na-
mioty, torby sportowe, okulary przeciwsłoneczne, gadżety od 
firmy Salon Parkietów Pawlaczyk i Synowie, AMP Transport, 
MK Cafe, Alter, Key Store i WUEF Club. 

Impreza odbyła się w ramach I edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych, w której projekt autorstwa Błażeja Szubstarskie-
go zdobył największą liczbę głosów. 

~ Błażej Szubstarski
Link do krótkiej relacji z finału znajduje się na gminnej  

stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce 
Media / Tarnowo24/4

Budżet Inicjatyw Społecznych

Siatkarskie Grand Prix

Kolejny rok zmagań o mistrzowskie tytuły i jak najlep-
sze wyniki dobiegł końca. Sezon 2016/2017 dla krę-
glarzy OSiR Vector i Alfa Vector Tarnowo Podgórne 

był pierwszym po połączeniu sił. Po raz pierwszy w historii 
klubu zawodnicy zdobyli pięć medali Mistrzostw Polski Mło-
dzików. W konkurencji par złote medale i tytuły Mistrzów Pol-
ski zdobyły Maja Wąsala i Marta Stachowiak oraz Krzysztof 

Kręglarskie podsumowanie
Bartkowiak i Marcin Byliński. W konkurencji indywidualnej 
złoto zdobyła Marta Stachowiak, a brąz Maja Wąsala i Krzysz-
tof Bartkowiak. Srebrny medal w konkurencji sprintów na Mi-
strzostwach Polski Juniorek młodszych wywalczyła Jagoda 
Dziamska, a złote na Makroregionalnych Mistrzostwach Mło-
dzików w konkurencji par Artur Dziamski i Krzysztof Bartko-
wiak oraz w tandemie mikst – Marta Stachowiak i Krzysztof 
Bartkowiak. Podczas MMM srebrne krążki zdobyły w parach 
Maja Wąsala i Marta Stachowiak oraz indywidualnie Marta 
Stachowiak. 

Wyniki Marty Stachowiak, Jagody Dziamskiej i Jakuba 
Cwojdzińskiego przełożyły się na powołanie ich do Kadry 
Narodowej Juniorów młodszych i młodzików, która przygo-
towywała się do Mistrzostw Świata w Dettenheim w Niem-
czech (odbyły się w terminie 13-15 maja br.). Zawodni-
cy OSiR Vector znaleźli się również w grupie centralnego 
szkolenia PZK Juniorów – Młodzików na sezon 2017/2018, 
w której przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów 
2018 w Rumunii oraz w Mistrzostwach Świata Juniorów 
Młodszych 2019 w Czechach. 

Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe za sezon 
2017/2018 wręczył Prezes PZK Bernard Broński, a otrzyma-
li je: Michał Bonk, Marika Ryś, Krzysztof Bartkowiak, Mar-
cin Byliński, Marta Stachowiak, Maja Wąsala, Artur Dziam-
ski oraz Jagoda Dziamska.  ~ Ania Lis
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Dwa medale IV Mistrzostw Świata w Crossmintonie 
zdobyła Joanna Kapłon. Zawody rozgrywane co dwa 
lata w tym roku odbyły się w terminie 26 czerwca – 

2 lipca na kortach KS Warszawianka. Wzięli w nich udział 
zawodnicy reprezentujący 20 krajów z całego świata. System 
gier podzielony był na kategorie wiekowe od dzieci U12 do 
seniorów U50, osobno dla kobiet i mężczyzn. 

W pierwszym dniu zawodów Joanna Kapłon w mixcie 
z Czesławem Kozielskim (gmina Nekla) zajęła drugie miej-
sce. Następnego dnia rozegrano eliminacje gier singlowych, 
po których zawodniczka z drugiej pozycji awansowała do 
grupy finałowej. Pierwszy zacięty mecz o wejście do grupy 
medalowej wygrała, ale w półfinale trafiła na późniejszą zwy-
ciężczynię Niemkę Reginę Strobel i ostatecznie zajęła trzecie 
miejsce. Crossminton to sport rakietowy łączący zalety tenisa, 
badmintona i squasha, w który gra się bez siatki i z użyciem 
tzw. spenderów (specjalnych lotek) oraz rakiet, umożliwiają-
cych wyjątkowo szybką grę.

~ Ania Lis

Mistrzyni Crossmintona

Po sukcesach ubiegłych edycji po-
wracają deskorolkowe zawody 
California Dream. Największe 

w Gminie wydarzenie dla fanów spor-
tów ekstremalnych po raz kolejny od-
będzie się na skateparku w Tarnowie 
Podgórnym. Zmagania najlepszych de-
skorolkowcow z Poznania, Lubonia, 
Nowego Tomyśla czy Zielonej Góry 
śledzą nie tylko dziesiątki młodych 
osób, ale również niezliczona liczba 
przechodniów, którzy podczas weeken-
dowego spaceru mają okazję zobaczyć 
triki na wysokim poziomie. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszy się również 
malowanie na żywo przez czołowego na 
skalę krajową grafficiarza – TUSE, któ-
ry zawsze przyjeżdża do nas specjalnie 
z Gdańska. 

W tym roku całość odbędzie się 
w pierwszy weekend września i plano-
wo frekwencja ma być jeszcze lepsza 

Poszukiwani sponsorzy wyjątkowego  
wydarzenia sportowego

niż na poprzednich edycjach (co jest na-
prawdę trudnym zmaganiem, ale nie ma 
dla mnie rzeczy niemożliwych). Całość 
odbywa się nie tylko dzięki wsparciu 
Gminy Tarnowo Podgórne, ale również 
sponsorów. Jeśli chcą być Państwo czę-
ścią tego wyjątkowego wydarzenia, to 
proszę o kontakt pod adresem filip.no-
wak@pl.redbull.com – na pewno usta-
limy wspólnie atrakcyjne dla obu stron 
warunki.  Organizator: ~ Filip Nowak

Fot.: Piotr Szewc
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Po raz kolejny na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie od-
był się Puchar Polski w kolarstwie szosowym – Memoriał 
Tomka Jakubowskiego, którego organizatorami byli m.in. 

OSiR Tarnowo Podgórne i KK Tarnovia Tarnowo Podgórne.
17 czerwca odbyła się jazda indywidualna na czas. W kate-

gorii junior na dystansie 17 km Jakub Śmieszek z KK Tarnovia 
zajął drugie miejsce, a Adam Sieradzki czwarte. Piąty wśród ju-
niorów młodszych (dystans 10 km) był Kajetan Sztuba. 

W niedzielnym starcie wspólnym czternaste miejsce wśród 
juniorów zajął Michał Maciejewski, a szesnaste Cezary Kwia-
tek.  ~ Ania Lis

Kolarski Puchar Polski 

organizatorzy

TARNOVIA
KLUB KOLARSKI

TARNOWO PODGÓRNE

POWIATOWY TURNIEJ 
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 2.OSOBOWEJ

22 lipca 2017 r.
godz. 11:00

plaża w Lusowie

regulamin dostępny na stronie 

www.osir.pl

Sołecka plażówka

22 lipca na plaży w Lusowie odbędzie się VII Po-
wiatowy Turniej Siatkówki Plażowej 2-osobowej. 
Mogą w nim wziąć udział drużyny żeńskie, męskie 

lub mieszane. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne, a liczba 
miejsc ograniczona.  Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu 
w dniu zawodów. Regulamin dostępny jest na stronie www.osir.
pl. Organizatorami turnieju jest Powiat Poznański, OSiR Tarno-
wo Podgórne i KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. ~ Ania Lis

Ostatni turniej sołectw, którym była siatkówka plażowa, 
wyłonił zwycięzców XIII edycji Rankingu Sołectw 
Gminy Tarnowo Podgórne w sezonie 2016/2017. Sołec-

ki turniej plażówki, który odbył się 25 czerwca na plaży w Lu-
sowie, wygrali reprezentanci Sołectwa Przeźmierowo – Michał 
Czekański i Mariusz Kucharski. Drugie miejsce zajęło Sołec-
two Tarnowo Podgórne – Łukasz Pawlaczyk i Błażej Szubstar-
ski, a trzecie Sady – Piotr Górny i Maciej Górny. W klasyfi-
kacji po jedenastu konkurencjach wygrało Tarnowo Podgórne. 
Drugie miejsce zajęło Przeźmierowo, a trzecie Lusówko. Miej-
sca 4-16 zajęły: Lusowo, Sady, Baranowo, Rumianek, Batoro-
wo, Chyby, Ceradz Kościelny, Sierosław, Jankowice, Swadzim, 
Wysogotowo, Góra i Kokoszczyn.  ~ Ania Lis

Powiatowa plażówka

Utrata zbędnych kilogramów, zwiększenie wydolno-
ści układu krążeniowo-oddechowego i wytrzymałości 
oraz świetna zabawa to jedne z wielu korzyści uprawia-

nia spinningu. Od września będzie można uczęszczać na zajęcia 
w hali sportowej OSiR w Przeźmierowie pod czujnym okiem in-
struktorki Julii Zaręby. Jazda na rowerze stacjonarnym w grupie 
przy muzyce i opiece instruktora to ciekawa propozycja na jesień 
i nie tylko. Więcej informacji w następnym wydaniu.  ~ Ania Lis 

Spinning w OSiR
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Tobiasz Pawlak z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne zajął 
trzecie miejsce w wyścigu ze startu wspólnego i zdobył 
tytuł drugiego wicemistrza podczas Mistrzostw Polski 

w kolarstwie szosowym. W sobotnim starcie Orlicy mieli do 
przejechania 190 km. Trasę podzielono na jedną pełną rundę 
i jedną mniejszą z finiszem w Gdyni. Zawody rozegrano w ter-
minie od 21 do 25 czerwca na trasach Krokowa – Gdynia. 

Weekend wcześniej na torze w niemieckim Cottbus podczas 
zawodów Cottbuser Sprintercup Julita Jagodzińska wykręciła 
szósty wynik w sprincie elity kobiet. W sprincie drużynowym 
zdobyła brązowy medal, a w keirinie dobre szóste miejsce. 

~ Ania Lis

Podwójny brąz Sezon triathlonowy
Przed rozpoczęciem sezonu Triathloniści UKS Luso-

wo sprawdzili swoje przygotowanie w aquathlonie 
pościgowym Grand Prix 4Mobility. Zawody składały 

się z pływania na pływalni i biegu w terenie, a rywalizacja 
odbywała się w Poznaniu, Iławie i Rumi. Pierwszą rundę ro-
zegrano 12 marca w Poznaniu. Wzięli w niej udział zawod-
nicy z kat. wiekowej od 8 do 16 lat. W kat. K12 Ula Sołty-
siak zajęła trzecie miejsce, a chłopcy w M12 zajęli dobre 
miejsca, w tym w czołowej dziesiątce. W drugiej rundzie, 
którą rozegrano 2 kwietnia w Iławie Ula Sołtysiak zajęła 
również trzecie miejsce. Ostatnie zawody z cyklu „Grand 
Prix 4Mobility Aquathlon” odbyły się 30 kwietnia w Rumi. 
Tym razem na podium stanęła Zosia Hibner, która w kat. K8 
zajęła trzecie miejsce. W całym cyklu z bardzo dobrej stro-
ny zaprezentowali się Sebastian Kaczmarek, który w kla-
syfikacji ogólnej zajął 7 miejsce oraz Maria Albrecht, która 
uplasowała się na 9 pozycji. Pierwszy start w sezonie odbył 
się w weekend 10-11 czerwca. Część zawodników wystar-
towała w Triathlonie Lwa i pokazała wysoką formę. Wśród 

nich znaleźli się: Wiktor Prager – 2 miejsce (M1), Franek 
Pisanko – 3 (M1), Ula Sołtysiak – 1 (K2), Michał Pisanko 
2 – (M2), Wojtek Guranowski – 3 (M2). Pozostali zawod-
nicy wystartowali w triathlonie w Augustowie. Rywalizacja 
odbyła się w kat. młodzik i junior młodszy i była zalicza-
na do cyklu zawodów Pucharu Polski. W kategorii młodzik 
o podium otarła się Marysia Albrecht, zajmując 4 miejsce. 
Siódme miejsce zajął Sebastian Kaczmarek, a dziewiąte Ja-
kub Kędra. Na wyróżnienie zasługuję postawa Zosi Soł-
tysiak, która pomimo przebitej dętki na etapie kolarskim 
zdołała ukończyć zawody. W rywalizacji juniorów/juniorek 
młodszych Łukasz Przyślewicz i Weronika Bochnak zajęli 
w swoich kat. dziesiąte miejsca. Udział w ww. zawodach 
był możliwy m. in. dzięki wsparciu Gminy Tarnowo Pod-
górne.
 
 ~ Ania Lis, Tomasz Kosicki

Formacje OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne pod-
czas tegorocznych Otwartych Mistrzostw Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Grand Prix Polski PZTF 

zdobyły komplet medali. Złoto zawisło na szyjach Formacji 
Street 16 + (I Liga), srebro przypadło Formacji Jazz (12-15 lat, 
II Liga), a brąz Formacji Jazz 16 + (II Liga). 

Okres wakacji to czas warsztatów. Pierwsze rozpoczną się  
7 sierpnia i potrwają do 11. W tych dniach w hali OSiR w Prze-
źmierowie odbędą się stacjonarne warsztaty ogólnorozwojo-
wo-akrobatyczne. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w grupie 
młodszej 6-8 lat w godz. 17.00-18.00. Natomiast od 16 do 25 
sierpnia OSiR DS wyjedzie na obóz taneczny do Chrzypska 
Wielkiego. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc 
pod nr tel. 665 121 302 lub pisząc na e-mail: b.dudek@dbst.pl 
 ~ Ania Lis

Taneczne medale
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Tegoroczny sezon sportowy obfitował w wiele emocjonu-
jących chwil. Największym osiągnięciem bezdyskusyj-
nie jest zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Europy 

Juniorów w mikście przez Magdalenę Świerczyńską, która za-
grała w parze z Pawłem Śmiłowskim. Obecnie Magdalena prze-
szła pomyślnie testy naborowe do Ośrodka Centralnego Szkole-
nia w Warszawie i tam dalej będzie się rozwijać. Jej osiągnięcia 
sportowe zaowocowały również znalezieniem się w Team100. 
Jest to program ministerialny, którego celem jest wspieranie 100 
najwybitniejszych młodych polskich sportowców. Magda za-
kończyła sezon z dwoma medalami Indywidualnych Mistrzostw 
Polski  Juniorów (złoto w mikście z Pawłem Śmiłowskim i brąz 
w deblu z Zuzanną Glijer) oraz ze srebrnym medalem z Mi-
strzostw Polski Województw Drużyn Mieszanych Juniorów. Do 
tego dorzuciła kilka krążków z turniejów międzynarodowych 
(Slovak Junior 2016, Czech Junior 2016, Valamar Junior Open 
2016, Yonex Slovak Open 2016, Romanian Junior 2016) oraz 
zaliczyła start na Mistrzostwach Świata Juniorów. 

Magdalena nie była jedyną zawodniczką, która zdobywała 
medale na imprezach mistrzowskich w tym sezonie. Ostatnimi 
i najważniejszymi mistrzostwami były Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Elity rozegrane w czerwcu w Białymstoku. Dwa 
brązowe medale zdobył tam Mateusz Świerczyński – w grze 
pojedynczej oraz w grze podwójnej z Piotrem Wasilukiem. Do 
ćwierćfinałów doszła para Paweł Śmiłowski/Magdalena Świer-
czyńska, Aleksandra Felska/Magdalena Okupniak, Zuzanna 
Glijer/Magdalena Świerczyńska, Adrian Jaśkowiak/Radosław 
Wróbel. Na początku czerwca zostały rozegrane również Indy-
widualne Mistrzostwa Polski Seniorów, na których złoto w grze 
pojedynczej obroniła Magdalena Okupniak. Trenerski duet 
Magdalena Okupniak/Oliwia Zimniewska zdobyły natomiast 
srebro. 

Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców obroniła złoto w mikście Magdalena Świerczyńska 
i dołożyła brąz z gry podwójnej. Brąz w grze podwójnej zdobył 
również Adrian Jaśkowiak w parze z Radosławem Wróblem. 
Wśród młodzieżowców srebro w grze pojedynczej i brąz w grze 
podwójnej z Miłoszem Bochatem zdobył Mateusz Świerczyń-
ski.

W tym sezonie juniorzy wielokrotnie stawali na podium tur-
niejów ogólnopolskich, Grand Prix Polski i Grand Prix Gold. 
Próbowali również swoich sił w turniejach międzynarodowych. 
Adrian Jaśkowiak w parze z Tymoteuszem Malikiem zdobyli 
brązowy medal na Polish Junior International 2017.

Z kolei dla młodzików sezon był bardzo trudny. Zanotowali 
wzloty ale i upadki. Na szczęście sezon zakończyli sukcesem. 
Po dwa medale zgarnęli: Piotr Sadalski (debel i mikst), Joanna 
Rybak(debel z Joanna Lasecką i mikst) i Nikodem Jaśkowiak 
(debel i singiel), a Aleksandra Sękowska w parze z Julią Na-
skręt dorzuciły brąz w grze podwójnej na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, których organizatorem były kluby 
UKS Orkan Przeźmierowo i UKS Baranowo. Cała piątka do-
stała się również na Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków, w których pary Piotr Sadalski / Joanna Rybak oraz Joan-
na Rybak / Patrycja Kuszmar, znalazły się w najlepszej ósemce 
w Polsce. Piotr, Nikodem, Joanna oraz Aleksandra zostali rów-
nież powołani na Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mie-
szanych Młodzików. 

Nasi najmłodsi zawodnicy również mieli bardzo pracowity 
sezon. Wiele startów w ramach Wielkopolskiej Ligi Młodych 
Talentów, jak również stawianie pierwszych kroków przez Zu-
zannę Marczak, Jasia Haber, Piotra Nowakowskiego i Kacpra 
Wieczorka  na Ogólnopolskich Turniejach Młodzika Młodsze-
go. Ich zaangażowanie i praca na treningach zaowocowały me-
dalami na owych turniejach (Jan Haber brąz w mikście z Marią 
Leciej w Solcu Kujawskim, Piort Nowakowski/Kacper Wieczo-
rek brąz w deblu w Miastku). Trójka chłopców zdobyła również 
brązowy medal na wojewódzkim etapie drużynowych rozgry-
wek SZS Wielkopolska, reprezentując SP Przeźmierowo. Tru-
dy trójki chłopców zostały dostrzeżone i zaowocowały powoła-
niem do Kadry Wojewódzkiej. Z kolei najmłodsi badmintoniści 
zjeździli Wielkopolskę wzdłuż i wszerz w ramach Wielkopol-
skiej Ligi Młodych Talentów. Na podium regularnie stawa-
ła Martyna Sadalska, która ostatecznie wygrała cały cykl ligi. 
Zawsze blisko podium plasował się Szymon Kwieciński, któ-
ry w całym cyklu zajął 4 miejsce. Warto wspomnieć, że w kla-
syfikacji klubowej podsumowania całego cyklu Wielkopolskiej 
Ligi Młodych Talentów UKS Baranowo zajęło 2 miejsce!

Wymienione sukcesy to ciężka praca zawodników na trenin-
gach, ich zaangażowanie i poświęcenie dyscyplinie. To również 
wiele wyrzeczeń, łez smutku ale też chwile szczęścia, które re-
kompensują wszystkie niedogodności. Gratulujemy Wam Za-
wodnikom wytrwałości w dążeniu do spełniania swoich marzeń 
i trzymamy kciuki za wasz dalszy sportowy rozwój. Takie po-
święcenie i zaangażowanie zawodników nie byłoby możliwe 
bez wsparcia rodziców. Dziękujemy Wam Rodzicom za wspie-
ranie młodych badmintonistów. Cieszymy się, że możemy pra-
cować z Państwem i Państwa dziećmi.

Za każdym sukcesem zawodnika stoi również trener. To ich 
codzienna praca, motywowanie zawodników, przygotowywanie 
planów treningowych powoduje, że zawodnicy są tak przygoto-
wani do swoich startów głównych. To również wielogodzinne 
rozmowy z zawodnikami, setki przejechanych kilometrów, li-
try wypitych kaw, setki tysięcy nagranych lotek, dziesiątki na-
ciągniętych rakiet, zmienionych owijek, nerwy ze stali i opano-
wanie podczas najmniej oczekiwanych zwrotów akcji podczas 
meczy swoich podopiecznych. Ich poświęcenie zawodnikom 
jest nieocenione. Dziękujemy sztabowi trenerskiemu Marzenie 
Świerczyńskiej, Magdalenie Okupniak i Oliwii Zimniewskiej 
za ich codzienną trenerską pracę. 

Wakacje to czas krótkiego odpoczynku, po którym przycho-
dzi czas na przygotowania do następnego sezonu sportowego. 
 ~ Oliwia Zimniewska

Podsumowanie sezonu sportowego – Badminton
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„Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę swojego bliźniego, ulice ziemi wypełniłyby 
się radością.”  (przysłowie angielskie)

Dziękujemy za pomoc w organizacji Gminnego Przeglądu Talentów. Serdeczne podziękowania kieruje-
my do Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Leonharda za objęcie konkursu honorowym patronatem 
i ufundowanie nagród, do Jolanty Tepper i pracowników Centrum Kultury w Przeźmierowie oraz Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie. W organizację włączyło się również wiele instytucji i 
firm – oto one:

Firma PASO z Sierosławia, Firma Passion Cards Sp. z o.o., z Wysogotowa, Firma Celiko z Poznania, 
Pracownia Kwiatowe Inspiracje z Przeźmierowa, Sklep Lewiatan, Przeźmierowo ul. Wrzosowa, „Dziupla” 
Sklepik przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie.

Dziękujemy za podarowanie radości naszym uczniom.
Mariola Socha-Kowalska, Iwona Kuźniarek – Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Przeźmierowie

Podziękowanie

Sołtysi i Rady Sołeckie Baranowa, Chyb, Przeźmierowa  
i Tarnowa Podgórnego zapraszają na  

Zawody Wędkarskie „Baranowo 2017”
Warunki udziału:
• posiadanie karty wędkarskiej
•  zamieszkanie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub członkostwo 

w organizacji wędkarskiej na terenie gminy
• wpłata opłaty startowej w wysokości 30,00 zł w chwili zapisu
• młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty startowej
• zgłoszenia i wpłaty do 31 lipca
• młodzież do lat 14 łowi pod opieką pełnoletniego opiekuna 
Organizacja zawodów w dniu 6 sierpnia:
7.00  zbiórka uczestników, sprawdzenie listy startowej, odprawa, 

losowanie, wyjście na stanowiska 
8.20 nęcenie
8.30 rozpoczęcie łowienia
12.30 zakończenie łowienia  
13.30  poczęstunek, ogłoszenie wyników, dekoracja  zwycięzców
Zasady połowu ryb:
•  połów ryb zgodnie z RAPR PZW na jedną wędkę – spławik lub 

grunt
•  ilość zanęty (ziemia, glina, spożywka) ograniczona do 10,0 l plus 

do 2,5 l robaków
Organizatorzy: Sołtysi i Rady Sołeckie Baranowa, Chyb, Prze-

źmierowa i Tarnowa Podgórnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym  
zaprasza na:  

„II Wędkarskie Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podgórne”

Warunki udziału:
• posiadanie karty wędkarskiej
•  zamieszkanie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne lub członkostwo 

w organizacji wędkarskiej na terenie Gminy
• wpłata opłaty startowej w wysokości 40,00  zł w chwili  zapisu
• młodzież do lat 16 jest zwolniona z opłaty startowej
• zgłoszenia i wpłaty do 24 lipca
• młodzież do lat 14 łowi pod opieką pełnoletniego opiekuna 
Organizacja zawodów w dniu 29 i 30 lipca:
7.00  zbiórka uczestników, sprawdzenie listy startowej, odprawa, 

losowanie, wyjście na stanowiska 
8.20 nęcenie
8.30 rozpoczęcie łowienia
12.30 zakończenie łowienia  
13.30  poczęstunek, ogłoszenie wyników, dekoracja  zwycięzców
Zasady połowu ryb:
• połów ryb zgodnie z RAPR PZW na jedną wędkę – spławik 
•  ilość zanęty ograniczona do 10,0 l / ziemia, glina, spożywka/ oraz 

do 2,5 l robaków na turę
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

Zarząd Koła PZW nr 132 w 
Tarnowie Podgórnym zaprasza 
członków Koła na zawody spła-

wikowe o Puchar Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne. Zbiórka uczestników w 
dniu 23 lipca  o godzinie 7.00 na sta-
wach w Baranowie. Połów ryb jedną 
wędką  metodą spławikową. 

Zawody rozegrane zostaną w trzech 
sektorach. Zawody zaliczane do klasy-
fikacji GPx koła.

Projekt jest dofinansowany przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

25 czerwca na Stawiskach w Ceradz 
Kościelnym odbyły się zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży. Na starcie 
pomimo niepewnej pogody stanęło 8 za-
wodników. Zawody wygrał Mikołaj Mi-
chalski łowiąc w czasie 2,5 godziny po-
nad 2 kg ryb. Drugim był Andrzej Lima, 
trzeci Mikołaj Dorszyk.

MAMY MISTRZA OKRĘGU!
11 czerwca na zalewie w Radzy-

nach odbyła się 2 tura feederowych mi-
strzostw okręgu PZW w Poznaniu. Nasz 
kolega Rafał Sikorski zdobył tytuł mi-

WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE

Patronat honorowy: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne  
Patronat medialny: Sąsiadka – Czytaj
Zapisy i wpłata startowego:
1.  Zdzisław Braciszewski – Tarnowo Podgórne, ul. Owoco-

wa 1/33, tel. 517 586 267

2.  Foto Matuszewski – Przeźmierowo, ul. Wiosny Ludów 
63, (od 10.30 do 17.00), tel. 504 263 279

3.  Krzysztof Żakowski – Przeźmierowo, ul. Rynkowa 63 
(Farby lakiery) od 9.00 do 17.00, tel. 502 333 227

strza okręgu w klasyfikacji indywidual-
nej. Gratulacje!

Tego samego dnia, ale na Jeziorze Lu-
sowskim odbyły się indywidualne mi-
strzostwa Rejonu XII Powiatu Poznań-
skiego. Wystartowało 27 zawodników. 
Zawody wygrał nasz członek 

Piotr Lima, drugi był Marek Sikorski.
9 lipca na stawie w Dopiewie odbyły 

się drużynowe mistrzostwa Rejonu XII 
Powiatu Poznańskiego. Nasza drużyna 
w składzie: Piotr Lima, Rafał Bracha-
czek i Rafał Sikorski wygrała te zawody, 
zdobywając po raz drugi z rzędu Puchar 
Starosty Poznańskiego.

~ Prezes koła, Zdzisław Braciszewski
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Naszemu Pracownikowi

Piotrowi Magnusowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składa  
Zarząd i pracownicy

Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej
TP – KOM Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia dla  

Marii Urbanowskiej, 
oraz Renaty  

i Wojciecha Mani  
z powodu śmierci męża, ojca i teścia 

Śp Bronisława  
Urbanowskiego 

w imieniu mieszkańców 
Wysogotowowa i własnym składa 

Elżbieta Szymkowiak soltys 
Wysogotowa.

Naszemu Koledze

Markowi Świerczyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci  

Brata Krzysztofa

składają:
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

Gimnazjum w Baranowie

Organizatorzy Parafialnego Festynu Antoniańskiego 2017 serdecznie dziękują wszystkim osobom i 
instytucjom za wkład wniesiony w przygotowanie naszej uroczystości (kolejność przypadkowa):

Gmina Tarnowo Podgórne, GOK Sezam, OSiR Tarnowo Podgórne, „Hotel 500” Tarnowo Pod-
górne, Sołtys Przeźmierowa Katarzyna Preyer i Rada Sołecka,  Sołtys Baranowa Mieczysław Paczkow-
ski, Sołtys Wysogotowa Elżbieta Szymkowiak, Sołtys Lusowa  Marian Walczak, Szkoła Podstawowa w 
Przeźmierowie, Gimnazjum w Baranowie, Barbara Nowak – sponsor nagrody głównej, „Chata Polska” 
ul. Rynkowa Przeźmierowo,  Ogrodnictwo Batorowo Violetta Glinka, Sklep Zoologiczno-Wędkarski 
„Bajcik” Bogumiła i Paweł Wojciechowscy, Kwiaciarnia „Salonik” ul. Modrzewiowa Iwona Gadomska, 
„Kwiatowe Inspiracje” Magdalena Jeżyńska, „Ogrodnictwo” Krzysztof Drążkowiak, Bistro „Dromader” 
Beata i Krzysztof Winieccy, Karczma „U Tomasza” Tomasz Kaniewski, „Simay-sushi”, „Nissan” Polody, 
Glamour Hotel-Restauracja-Spa Państwo Witkowscy, „Millano”  Krzysztof Kotas, „Lorenz Snack World”, 
Salon sukien ślubnych „Violetta” Violetta Polcyn, „Derform” Państwo Deręgowscy, „WP Media” Przemy-
sław Przybył,  Firma Handlowa Przemysław Drążkowiak, „Second Skin – świat reklamy” Irmina Musiał, 
Sklep „Artykuły metalowe” Jacek Jagiełka, „ABC Iwa Pasaż - Mariusz Molski”, „Pasieka”- Jan Chlebow-
ski, V-Bud Wysogotowo, Dorota i Krzysztof Żakowscy,  Przemysław i Lucyna Marianowscy, Piekarnia 
„Rawa” Olejniczak, Salon Urody „Lafayette” Przeźmierowo Anna Petczke, „Schattdecor”, Międzynaro-
dowy Transport Ciężarowy Państwo Żaneta i Janusz Gruntkowscy, „Artpak – Usługi Introligatorskie Do-
rota i Piotr Jasina, Zakład Poligraficzny „Pol-Mak” Batorowo – Przemysław i Danuta Makowiak, Zakład 
Cukierniczo-Piekarniczy „Glutenex” Sady Andrzej Kawa, „Nova Elektro” Sady Barbara i Marian Nowak, 
„Miviena”, „Strauss Cafe Poland”, „Fides” Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-
-Rodzinnej, Bernadeta Baraniak, Anna Ratajczak, Anna Ilska, Elżbieta Marcinkowska, Kazimierz Zygma-
nowski, Stanisław Kordus, Franciszek Kopydłowski, Edward Ćmil, Jerzy Ewertowski, Piotr Kiełczewski, 
Julian Kiełczewski z zespołem członków Koła Seniorów, Łukasz Wojtyniak oraz panie z sekcji Rękodzie-
ła: Magda Sołtysiak, Marzena Król, Katarzyna Pietruszewska. Grażyna Krawczyk, Monika Szkuratowicz, 
Violetta Ciesielska, Dorota Jasina i ks. Wiktor Łakomy.

Osobne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich anonimowych darczyńców, którzy w formie rze-
czowej przekazali przedmioty na aukcję lub w formie finansowej wsparli nasze dzieło! Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim paniom, których wspaniałe wypieki trafiły do naszej festynowej kawiarenki. Odzew na 
prośbę ks. Proboszcza był nadzwyczajny!

Zaproszeni goście i mali artyści w sposób profesjonalny uświetnili naszą uroczystość! Serdeczne słowa 
podziękowania kierujemy do następujących solistów i zespołów: „Modraki”, Przedszkola „Kaczuszka”, 
„Pod Muchomorkiem”, „Leśne Skrzaty” oraz  Martyny Rok, Barbary Szymkowiak i Jessici Dem.

Szczególne podziękowanie kierujemy do osób, które przygotowały wspaniały koncert – Dorocie Bareł-
kowskiej, Jagodzie Jaskólskiej i Krystynie Jarysz oraz całemu chórowi i konferansjerom – Maciejowi Na-
rożnemu i Piotrowi Barełkowskiemu.

Mamy pełną świadomość, że bez Was nasz kolejny Festyn Antoniański, nie mógłby zaistnieć! Dziękuje-
my serdecznie wszystkim sponsorom i sympatykom za wsparcie naszej imprezy.

W imieniu organizatorów – Małgorzata Raciborska

Podziękowanie



lipiec 2017 | sąsiadka~czytaj |    49

~ reklamy

Wydawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.
Zespół Redakcyjny: Agnieszka Rzeźnik (red. naczelna), Jaro-
sław Krawczyk, Anna Lis, Ewa Noszczyńska-Szkurat, Grzegorz 
Leonhard, Artur Szeląg.

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

Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 (budynek 
Urzędu Gminy) tel. 61 8959 264, redakcja@tarnowo-podgorne.pl
Skład i druk: studioPROJEKT - 62-081 Przeźmierowo, ul. Ryn-
kowa 148, e-mail: biuro@pwprojekt.pl

Pismo kolportowane jest nieodpłatnie do wszystkich mieszkańców 
Gminy, trafia również poza jej granice i ciągle poszerza swój zasięg.
Nakład: 7 800 egz.; Numer zamknięto: 11.07.2017 r.
Propozycje artykułów, ogłoszenia i reklamy przyjmują: 
  Wydawnictwo - studioPROJEKT - Przeźmierowo, ul. Rynko-

wa 148, tel. 61 8161 159, biuro@pwprojekt.pl
  Biuro Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17,  

tel. 604 372 440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl
 Sklep „Dobre Okna” - Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
  Ogłoszenia CRISGOVA (Rokietnica) tel.: 781 377 122, sc@cris-

gova.pl, ul. Obornicka 1B (przy Market Dino, Manufaktura)
Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma. 
Okładka: archiwum

DAM PRACĘ
• Firma ogrodnicza z Przeźmierowa 
zatrudni mężczyzn w wieku od 20-
50 lat do prac przy zakładaniu i pie-
lęgnacji ogrodów. Zapewniamy 
stabilną pracę, przyjazną atmos-
ferę oraz regularne, cotygodniowe 
wynagrodzenie. Prosimy o kontakt 
osoby z doświadczeniem oraz tych, 
którzy chcą je zdobyć i  rozwijać 
swoje umiejętności. Zapraszamy 
do współpracy. Kontakt telefonicz-
ny: 669 324 437
• Przyjmę instalatora wod.-kan., 
gaz, c.o. lub osobę do przyuczenia. 
Mile widziany rencista lub emeryt. 
Kontakt 603 118 115.
• Poszukujemy osoby na stanowi-
sko asystenta biurowego w firmie 
IT zajmującej się produkcją opro-
gramowania. Szczegóły na stronie: 

http://rtnet.pl/praca oraz praca@
rtnet.pl
• Poszukujemy niani dla dwójki 
dzieci od września w Przeźmie-
rowie. Praca od poniedziałku do 
piątku ok. 6,5h dziennie, stawka 12 
zł/h. Telefon 662-124-095
• Szukam niani – niepalącej, dla 
Sary – 3 latka i Gabrysia – 10 mie-
sięcy, z Tarnowa Podgórnego, opie-
ka popołudniami, w weekendy, raz 
na dwa tygodnie, przez 2-5 godzin, 
tel. 695 401 323, lub mail: domini-
cze@wp.pl
• Zatrudnię fryzjera, fryzjerkę w sa-
lonie fryzjersko-kosmetycznym w 
Poznaniu (grunwald). Stała praca, 
umowa na pełen etat. 606 809 700
• Salon Fryzjerski „NATALII”w Ro-
kietnicy przyjmie fryzjerkę/fryzjera 
do pracy na 1/2, 3/4 lub pełen etat. 
Osoby zainteresowane proszę o 

kontakt tel.:513-383-529,CV mawa-
lo@wp.pl
• Piekarzy, cukierników i ekspe-
dientki do pracy nad morzem 
przyjmę. Zapewniam zakwatero-
wanie tel. 91 38 13 950 oraz 602-
457-739
• Zatrudnimy pracownika do pracy 
przy zakładaniu ogrodów. Tel. 502 
320 559
• Zatrudnimy recepcjonistę do Ho-
telu Glamour. Wymagania: pogod-
ne usposobienie, komunikatywna 
znajomość j.angielskiego. CV+ foto 
prosimy przesyłać na spa@glamo-
urhouse.pl lub dostarczyć osobi-
ście ul Rynkowa 92,Przeźmierowo
• Firma Ogrodnicza zatrudni do 
pracy mężczyzn, umowa o pracę - 
604 613 789
• Pilnie potrzebna opiekunka do star-
szej Pani codziennie  500-120- 801

• SZUKAM PRACY
• Posprzątam biura. Tel. Kontakto-
wy 504-319-329
• Szukam pracy!Skoszę trawę, po-
maluję płot, zetnę drzewo, po-
sprzątam zaniedbana działkę. Tel. 
667 069 745
• Wykonam wszelkie prace ogro-
dowe, wykoszę wysokie trawy. Tel. 
515 336 526
• Młody, pracowity mechanik utrzy-
mania ruchu, uprawnienia na wóz-
ki widłowe, znajomość komputera 
szuka pracy - 507-849-337
• Szukam pracy chałupniczej 723 
-119-480
• Podejmę się wykonania usług re-
montowo-budowlanych: malowa-
nie, szpachlowanie, układanie pły-
tek, remonty. Tylko w godzinach 
popołudniowych. Tel. 781-494-980

ZATRUDNI
stolarza meblowego

b. dobre warunki pracy i płacy

producent mebli kuchennych

CV prosimy wysyłać na adres:
biuro@brmmeble.pl

Siedziba �rmy: Góra 62-080,
ul. Szamotulska 6c, www.brmmeble.pl

tel. 61 667 58 48

Zatrudnimy osoby  
do sprzątania  

w Szkole Podstawowej  
w Lusowie. 

Kontakt: 
tel. 61 8146 129, e-mail:  
sekretariat@splusowo.pl

lub osobiście  
w sekretariacie szkoły

REKLAMA 005202058

Salon Vesna w Rokietnicy
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Fryzjer/Fryzjerka
Zapewniamy:
 pracę w doświadczonym zespole
 udział w szkoleniach
 atrakcyjne wynagrodzenie
 umowę o pracę

Tel.: 665-14-14-44,  
CV: biuro@vesna-salon.pl

zatrudni
na obiekt logistyczny

w Tarnowie Podgórnym
OPERATORÓW WÓZKA WIDŁOWEGO

umowa o pracę, wynagrodzenie 2800 brutto 
+ 10% premii + zwrot za dojazd

wymagane uprawnienia na wózek widłowy

DYSPOZYTORÓW
umowa o pracę, wynagrodzenie 2700 brutto

wymagane wykształcenie
lub doświadczenie z zakresu logistyki

Prosimy o kontakt pod nr telefonu:

61 8823747 w godz. 8-16
lub przesłanie CV: 

ewa.lewandowska@konsalnet.pl

Dynamicznie rozwijająca się �rma
z branży poligra�czno-reklamowej

szuka
pracowników produkcyjny

Gwarantujemy przyuczenie do zawodu.
Prosimy o kontakt telefoniczny

pod numerem 882 097 645
CV proszę przesyłać na adres mailowy
anastazja.dublaga@kreativia.pl Wymagania: doświadczenie na podobnym

stanowisku, dyspozycyjność, komunikatywność,
punktualność, umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy: stałą pracę, możliwość rozwoju,
płatne nadgodziny.

Firma Odzieżowa
z Baranowa k/Poznania

Zgłoszenie z CV kierować na adres:
biuro@salko.com.pl

zatrudni na pełen etat
w godz. 7.00-16.00

PRACOWNIKA MAGAZYNU
Praca od zaraz!

MATEMATYKA
Nauczycielka z doświadczeniem

Egzaminy poprawkowe, korepetycje

603 818 114

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 505 454 426

Jeśli chcesz zatrudnić się w firmie, która poważnie i uczciwie podchodzi do swoich pracowników i zainteresowała
Cię powyższa oferta, zadzwoń pod numer: 531 533 200 lub 517 574 235

Agencja ochrony o stabilnej pozycji na rynku poszukuje 
kandydatów do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK OCHRONY-DOZORU
W Tarnowie Podgórnym lub Wysogotowie (obiekt przemysłowy)

Nasza Agencja oferuje:
- stabilne zatrudnienie
- terminowe wynagrodzenie
-  szkolenie przed rozpoczęciem pracy
-  dobre warunki pracy (umundurowa-

nie, wyposażenie)

Do zadań na tym stanowisku należy:
- prowadzenie ewidencji osób
- prowadzenie ewidencji pojazdów
- prowadzenie książki zdarzeń
- obchody terenu

Od kandydatów oczekujemy:
-  niekaralności (warunek konieczny)
-  orzeczenia o niepełnosprawności 

(mile widziane)
- chęci do pracy i dyspozycyjności
-  doświadczenie w ochronie będzie 

dodatkowym atutem

Firma Sprzątająca poszukuje osób do prac w charakterze 

PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO

•  Obiekt Curtis,  
ul. Batorowska 52, Wysogotowo,  
okolice Poznania

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt,

tel. 506 088 316

• Praca 3-zmianowa
• 13 zł brutto/godz.
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Lider Zespołu 
Produkcyjnego

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady
 
Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:

  Zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu (m.in. 
Przydzielanie zadań, ustalanie priorytetów, nadzór nad 
wykonaniem obowiązków, ocena i motywowanie podległych 
pracowników, organizacja pracy zgodnie z przepisami bhp).
  Zapewnienie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania 
zespołu.
  Samodzielne prowadzenie ocen pracowniczych.
  Zapewnienie sprawnej komunikacji z działami wspierającymi 
i dostawcami.
  Prowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie z wyznaczonymi 
standardami.
  Nadzór nad realizacją planu produkcyjnego, rozliczanie produkcji 
w systemie SAP oraz raportowanie wyników.
  Podejmowanie działań w celu optymalizacji kosztów.
  Angażowanie pracowników w działania usprawniające.
  Pobieranie surowców i  materiałów do produkcji.
  Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad GMP i BHP.

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
  Wykształcenie min. średnie lub wyższe. 
  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  Znajomość narzędzi Lean Manufacturing.
  Obsługa komputera, pakietu Office oraz SAP.
  Umiejętność myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. 
  Umiejętność organizacji pracy swojej i podległego zespołu.

Operator  
Działu Mas

System pracy: 3 zmiany / 4 brygady

Do zadań na tym stanowisku należeć będzie:
  Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 
produkcyjnego.
  Bieżąca kontrola obsługiwanych maszyn i urządzeń. 
  Obsługa urządzeń procesowych w celu wytworzenia produktu 
zgodnego ze specyfikacją.
  Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.
  Przestrzeganie zasad GMP i BHP.

Poszukujemy kandydatów, którzy mają:
  Doświadczenie w pracy na produkcji przy obsłudze urządzeń  
(najchętniej w branży spożywczej, chemicznej lub pokrewnej).
  Znajomość podstaw obsługi komputera i pakietu MsOffice. 
  Komunikatywność i umiejętności pracy w grupie.
  Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Mondelēz International to spółka, której powołaniu przyświecał ważny cel – dostarczać
konsumentom chwil radości, dzieląc się z nimi markami znanymi na całym świecie.

Jesteśmy światowym liderem na rynku czekolady, ciastek, gum do żucia oraz cukierków.

Aktualnie poszukujemy pracowników na poniższe stanowiska
do Fabryki Czekolady w Jankowicach (Tarnowo Podgórne)

Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić duży krok naprzód i być częścią naszej firmy,
aplikuj przez stronę app.enJOYmdlz.pl lub wyślij CV na adres rekrutacjapoznan@mdlz.com

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Co oferujemy naszym pracownikom?
 Zatrudnienie w renomowanej, międzynarodowej firmie
 Rozwój zawodowy
  Szeroki pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, 
karty sportowe, bony rekreacyjne, ubezpieczenie, 
deputaty, pracowniczy program emerytalny)
 Atrakcyjny system premiowy
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10 minut
od granic Poznania

Osiedle Sady / ul. Jagodowa

Miejsce owocujące 
szczęściem

74,21 – 113,86 m2 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań

www.osiedlesady.pl

Przytulne domy dwulokalowe z ogródkiem 
i garażem w cenie mieszkania.

Zadzwoń: +48 61 824 61 64  |  +48 694 694 190  |  +48 605 103 820 facebook.com/osiedlewsadach
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GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek-piątek

9 - 12, 16 - 19
sobota 10 - 14

- chirurg -

wizyty domowe
62-081 Przeźmierowo
ul. Kwiatowa 23

tel. 61 814 11 62, 609 330 204

Gabinet weterynaryjny

US¸UGI POGRZEBOWE

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

504 453 567
www.uslugipogrzebowe-oaza.pl

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

PRZEWÓZ ZMARŁYCH 
W KRAJU I ZAGRANICĄ

ORGANIZACJA CEREMONII POGRZEBOWYCH
 NA WSZYSTKICH CMENTARZACH

Kancelaria Radcy Prawnego
Justyna Jemioło

tel. 605 609 059
Lusówko, ul. Przystaniowa 9

§

tel. 723 140 159

OGRODY
• pielęgnacje
• modernizacje
• zakładanie

Kadry i płace                       

Pełna i uproszczona księgowość

BIURO RACHUNKOWE

tel 575 24 50 24

ul Pogodna 6, Baranowo 

Już czas na otwarcie 3 2 1 startujemy
Już otwarte!

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe doradztwo

ZAPRASZAMY
Rynkowa 42, 62-081 Przeźmierowo (obok chłodnic Nowak)

577 142 111
bhp.przezmierowo@gmail.com
fb: bhp.przezmierowo

- odzież ochronna
- buty ochronne
- rękawice

Całościowe zaopatrzenie fi rm, oraz osób prywatnych
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Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Skup złomu i makulatury: gruby, mieszany - cena dnia
Przyjmujemy zgłoszenia na materiał siewny rzepaku

GMINNA SPÓŁDZIELNIA SCh
Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 25

tel. 61 814 63 61, 61 814 63 62

MATERIAŁY BUDOWLANE
WĘGIEL

WĘGIEL BRUNATNY
MIAŁ

ECO GROSZEK

PALIWO

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

CIEPŁE OKNA

Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 62A
tel. 61 816 43 76, fax 61 814 76 56, kom. 602 150 364 

biuro@dobreokna.poznan.pl,  pn.-pt.: 8.00-16.00, sob.: 9.00-13.00

PROMOCJA!NAPRAWA,  

REGULACJA 
OKIEN I ROLET,
WYMIANA SZYB

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

 

ROLETY  
ZEWNĘTRZNE

ALUMINIOWE,
OCIEPLANE

ROLETKI  
MATERIAŁOWE

ROLETKI „DZIEŃ-NOC”
MOSKITIERY

www.dobreokna.poznan.pl

 
 

RATY BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Infuzja tlenowa - nowy zabieg
Tarnowo Podgórne 62-080, Plac Margaretek 17/1

tel. 61 670 77 49, kom. 502 525 816
Zapisy telefoniczne:

(Osiedle Zielony Gród)



54    | sąsiadka~czytaj | lipiec 2017

~ reklamy

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

WIST

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 41
tel. 513 035 741, 665 356 318,  61 8142 974

www.wist.poznan.pl

Rok założenia 1992

• Rolety - montaż i naprawa
• Moskitiery
• Roletki materiałowe
• Szyby - wymiana

z kuponem
rabat

HIT!!!  
Rabat na moskitiery!

tel.: 667 706 513
e-mail: skot1972@wp.pl

TWÓJ DOMOWY
FACHOWIEC

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy

szybko • czysto • solidnie

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

ROLNA 8

600 45 37 27

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

US¸UGI
MINIKOPARKÑ

kom. 505 805 204

• nowe instalacje •
• przeróbki •
• remonty •

• Reportaże
• Kursy fotogra�i

605 188 010
kxrx@wp.pl

www.krfoto.pl
BEZPIECZNY DOM
POMYŚL O ZABEZPIECZENIU 

SWOJEGO
DOMU NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

SYSTEMY ALARMOWE
SIECI TELEFONICZNE

KAMERY
PRZEMYSŁOWE

INSTALACJE
NIKOPRĄDOWE

601 73 64 47 Przeźmierowo
wstępne kosztorysy i doradztwo bezpłatne
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

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

NESOS
MANUFAKTURA MEBLI IDYWIDUALNYCH                                                                          
SOFY, SOFY NAROŻNE, ŁÓŻKA, PANELE ŚCIENNE,
KRZESŁA, STOŁY, MEBLE LITE DREWNIANE, SZAFY,
MEBLE DO KUCHNI, SALONU, ŁAZIENKI,
RENOWACJA MEBLI TAPICEROWANYCH
www.nesos.com.pl
Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa 8A, tel. kontaktowy: 608 314 680                                     

tel. 603 635 878

M Y C I E
O K I E N

S ol idnie
i  sprawnie

HISZPAŃSKI
725 261 948

KOSTKA BRUKOWA

Ceny producenta

TRANSPORT GRATIS!*
Przeêmierowo, ul. Rynkowa 71

tel. 61 816 14 31
tel. 696 427 436

www.wibet-bruk.pl
* strefa dowozu ograniczona

P¸OTY BETONOWE
KOSTKA GRANITOWA

RA
TY

CZYSZCZENIE PIERZA
SZYCIE KOŁDER

509 879 621
Lusowo, Nowa 45

OKNA • ROLETY
NAPRAWA
515 514 211
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Nieruchomości
Art-Family

Szybko! Sprawnie! Skutecznie!

katarzyna@art-family.pl
www.art-family.pl

tel. 511 696 328

FACHOWE
USŁUGI PŁYTKARSKIE

660 070 232

SALON PARKIETÓW
PAWLACZYK I SYNOWIE

Szlifowanie bezpyłowe
504-202-143

• SPRZEDAŻ RATALNA
• RENOWACJA
• KONSERWACJA
• UKŁADANIE

LODÓWKI
Najtańsze w Wielkopolsce

naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy.

696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych

(sklepowych, gastronomicznych)

kom. 602 659 208

61 814 27 12

CZYNNE: Pn-Pt  12.00-18.00

W SIERPNIU NIECZYNNE

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

www.stomatologialusowko.pl

Zapraszam
Małgorzata Zajdler

lekarz dentysta

tel. 733 353 483

Stomatologia Lusówko ul. Tarnowska 33 B, 62-080 Lusówko

DREWNO KOMINKOWE
I OPA¸OWE

wszystkie gatunki, ca∏y rok

601 704 832

Drzewa
i krzewy ozdobne

www.kucemba.pl
Lusowo, ul. Nowa 45

tel. 601 850 706

Artykuły
ogrodnicze

TELEFONY GSM
www.top-tel.pl

e-mail: toptel@op.pl
Allegro login: telgsm2

Przeźmierowo, ul. Rynkowa 68
tel. 601 753 838

Podnośniki koszowe
Wycinanie i przycinanie drzew

tel. 608 443 604

DOBRA JAKOÂå = NISKA CENA

MALOWANIE
TAPETOWANIE

PŁYTKI • PANELE
TARASY DREWNIANE

TEL. 537-700-281

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPIA

ZABURZEŃ LĘKOWYCH
660 140 488

Tel. 603 913 948
Zapraszamy

Wiele pot�eb - jedno miejsce

Pożyczki Kredyty Leasing

Oferty wielu banków 
i firm pozabankowych

Przeźmierowo
ul. Rynkowa 105

(naprzeciwko Chaty Polskiej)

GEODETA
607 644 710

USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

MIESZKAŃ I DOMÓW
TEL. 505 454 426
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DOCIEPLENIA i ELEWACJE
od projektu po realizację

Fachowość za przystępną cenę!
piotr.tatka@op.pl

www.ptbud.pl 508-33-22-20

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

ul. Pietrusińskiego 34
61-418 Poznań

tel. 794 706 702
601 219 164

fax. 61 628 24 60
biuro@e-agar.pl

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

ul. Pietrusińskiego 34, 61-418 Poznań
tel. 794 706 702, 601 219 164, fax. 61 628 24 60

biuro@e-agar.pl

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

agarbaranowo@e-agar.pl

1a. 1b.

2a. 2b.

3b.3a.

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE
Kompleksowa obsługa księgowa - ZUS - Płace

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

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

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

WELTENWELTEN

COSMETICS

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

HURT - DETAL

Sklep
przeniesiono

na Leśną 19

USŁUGI
DEKARSKO-BLACHARSKIE

naprawy i remonty
dachów • balkonów • tarasów

666 072 710

MALOWANIE

604 345 047

20 lat doświadczenia

z k
uponem

20%
ra

batu

G R O C H Ó W K A
z NapachaniaDOLEWKA 

GRATIS!

T.Podg-Rumianek, ul Poznańska 13 - przy skupie palet 24h - pon.-pt.:10:30-18:00 ; Cerekwica - Trasa P-ń_Szamotuły 
tel. 508-6-7-8-9-10

grochowka_z_napachania@wp.pl

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

• sprawnie • skutecznie • tel. 694 99 88 21

tel. 726-075-566

ABSOLUTNA POMOC
ZADŁUŻONYM

 ocieplanie poddaszy
 ocieplanie i wygłuszanie ścian
 izolacje budynków przemysłowych i rolniczych
 izolacje pod wylewki, izolacje fundamentów

Poznań ✆    536 412 412

Natrysk pianki poliuretanowej

www.goodizo.pl

607 95 11 50
rozsądne ceny

OGRODY
• ZAKŁADANIE
• RENOWACJA
• PIELĘGNACJA
• NAWADNIANIE
   MONTAŻ-SERWIS

tel. 602 124 820
www.geotest.poznan.pl

Pracownia Geotechniki
GEOTEST

• badania podłoża gruntowego
  i opracowania geotechnicznych
  warunków posadowienia 
• ustalenie przyczyn zawilgocenia
• opracowanie metod wzmacniania
  słabych podłoży

Profesjonalna
opieka

stomatologiczna

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

specjalista protetyk

ul. Spokojna 1, Palędzie, tel. 790 795 737

STUDIO FIGURA PALĘDZIE
PROFESJONALNE STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI

Spełnij
marzenie
o pięknej
sylwetce

• zwalcz celulit
• wyroluj zbędne kilogramy
• zredukuj tkankę tłuszczową
• idealnie wyrzeźbij swoje ciało

POMOC
DROGOWA
606 820 060

24h

Czynne: pon- pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

Pogotowie Krawieckie
Wszywanie zamków • Przeróbki i naprawa odzieży

Prasowanie odzieży, pościeli, ręczników
ul. Poznańska 62a, Tarnowo Podg.
tel. 504 485 108, 693 721 394

BARANOWO
UL. SPOKOJNA 62

TEL./FAX 61 814 25 13
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Nowe instalacje
Modernizacja i remont

Usuwanie usterek
Pomiary

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

tel. 691 494 447

Oddam 
ziemię

516 066 984

tel./fax + 48 61 814 23 08

WIZYTY DOMOWE

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „LORWET”

lek. wet. Cezary Lorkiewicz
tel. 602 608 892

Gabinet Weterynaryjny

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

lek. wet. Łukasz Lorkiewicz
tel. 694 064 288

 603 635 878

SPRZĄTANIE
• biur i powierzchni
  usługowo- handlowych
• po remontach 
• profesjonalne
  czyszczenie parowe

FAKTURY

Gabinet Psiej Urody

Profesjonalne studio dla psów i kotów
oraz butik z akcesoriami

ZAPISYTELEFONICZNE

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

ZAPRASZAMY

DO SALONU!

Smochowice, 
ul. Kościerzyńska 9,
tel. 796 127 287

BRUKARSTWO
KOMPLEKSOWO

514 676 041

SOLIDNIE
TANIO
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KAZBET® Rok zał. 1979
A i P. Balcerzak

Kaêmierz, ul. Nowowiejska 11
tel. 61 291 77 80, 601 77 10 43
www.kazbet.pl

PRODUKCJA I UKŁADANIE

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

P
R
O
M
O
C
J
A

WYNAJEM AUTOLAWET
I POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

WYNAJEM AUTOLAWET
I POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

Transport Pojazdów Europa

Poznań Przeźmierowo
ul. Folwarczna 19
tel. +48 666 465 466

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LUMIERE prasa 180x126,2 DRUK 1.pdf   1   09.06.2017   10:43
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PEDIATRA - PULMONOLOG

Przyjęcia w gabinecie
i wizyty domowe

• od poniedziałku do soboty •

LUSÓWKO, Wiązowa 16

tel. 603-137-270
61 8147-826

www.drstankiewicz.pl

Spirometria na miejscu

USG 3D
dopochwowe

piersi
GINEKOLOG
POŁOŻNIK

dr EWA CIEŚLAK

601 71 00 55

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

Tarnowo Podgórne, Plac Margaretek 16/1 tel. 606 160 504

STOMATOLOGIA
 ORTODONCJA
  IMPLANTY

REHABILITACJA
I MASAŻ
ul. Grabowa 30/3, Lusówko

WIZYTY DOMOWE
Bezpłatna rehabilitacja powypadkowa

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

PORADNIA
DIETETYCZNA

Zaprasza w piątki
od godz. 15.00

 Rejestracja: 608 032 592
Tarnowo Podgórne, ul. Jasna 8

www.twojdietetyk.org

dr Magdalena
Człapka-Matyasik

SPECJALISTYCZNA
PIEL¢GNACJA

STÓP
Laserowe leczenie grzybicy
ul. Grabowa 30, Lusówko

tel. 780 084 080
www.podologiahelp.pl

U
S
G

SPECJALISTA
GINEKOLOG-POŁOŻNIK
lek med. Janusz Talikowski

Zaprasza w poniedziałki i środy
od godz. 15.00

Rejestracja

602 465 143
Tarnowo Podgórne, Jasna 8 

PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ

PRZEŹMIEROWO, ul. Krótka 14
tel. 606 261 239; 61 670 09 28

WYKONANIE
I NAPRAWA

PROTEZY
ZĘBOWE

CENTRUM REHABILITACJI MED-LUX
www.med-lux.plPrzeźmierowo, ul. Rynkowa 76

RELAKS I ZDROWIE
FIZYKOTERAPIA I REHABILITACJA

MASAŻE LECZNICZE I RELAKSACYJNE
TERAPIE MANUALNE

BEZPŁATNE MASAŻE KOBIET W CIĄŻY*
*w ramach szkoły rodzenia

tel. 61 8163 901       www.med-lux.pl

PROTEZY ZĘBOWE

PRACOWNIA KAŹMIERZ

TEL. 535 900 848

EKSPRESOWA NAPRAWA
CZYSZCZENIE

NOWOCZESNE PROTEZY
EASTYCZNE

Tarnowo Podgórne
ul. Jasna 8

PSYCHIATRA
lek. med. Paulina Undrych

tel. 509 797 384

SPECJALISTA
PEDIATRA I NEONATOLOG
lek.med.Wiesława Dzieciątkowska- Hibner

WIZYTY DOMOWE
607 037 274

PEDIATRA
lek. med. Irena Pietrzykowska
Przeêmierowo, ul. Brzozowa 1
tel. 61 814 16 61, 602 11 95 71
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Producent łóżek
z drewna litego
WYPRZEDAŻ Z MAGAZYNU

RABATY 50%

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

602 628 588

PHARAO, BASIC PLUS,
NEPAL, PRIMO,

OMEGA, LIZBONA

ROD IV SIEROSŁAW

SPRZEDAM
691 369 344

Działkę 400/60 z domkiem
nowym, całorocznym

CHIŃSKI  MARKET  WIELOBRANŻOWY

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 158

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9.00 – 19.00

sobota 9.00 – 17.00, niedziela 10.00 – 15.00

NISKIE CENY! DOBRA JAKOŚĆ!
DUŻY WYBÓR!

ZAPRASZAMY!

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
DORADZTWO KREDYTOWE

LICENCJA ZAWODOWA NR 7225 

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

www.dobrzenieccynieruchomosci.pl

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY:

DOMY-  LUSÓWKO, TARNOWO,
RUMIANEK, POZNAŃ

DZIAŁKI BUDOWLANE- GÓRA,
CHYBY,  RUMIANEK, CERADZ,

KOŚCIELNY, MŁYNKOWO  
ROLNA 2,15 HA JANKOWICE, 

AG  TARNOWO PODGÓRNE 5HA

ELEKTRYK
instalacje • naprawa

tel. 607 286 479

01342016_KV1 PZU PRASA S 205x135.indd   1 2016-06-06   15:40:00

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

Piotr Zaradny
Agencja PZU Przeźmierowo
Agent wyłączny PZU ŻYCIE

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

tel. 693 533 533

Sprzedam działkę
1000 lub 2000 m2

Jankowice-Edmundowo

PSYCHOLOG

tel. 660 140 488

TRENING
ASERTYWNOŚCI

Sprzedam ziemię rolną 

      w Rumianku.

 Tel.: 502-44-00-39

- bezpłatne optometryczne
  badanie wzroku
- okulary jednoogniskowe
- okulary progresywne
- okulary przeciwsłoneczne

Telefon: 507 294 294

Rynkowa 68,
62-081 Przeźmierowo

Szukam mieszkania 
do wynajęcia  

w Tarnowie Podg.
519 113 185

KAD
art.

Projektowanie
wnętrz

wizualizacje�3D

609�642�119

Osuszanie budynków,
drenaże, izolacje, injekcja 

krystaliczna, wentylacja
609 270 132
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Przeźmierowo, ul. Rynkowa 146
tel. 533 515 001, www.dermatis.com.pl

Indywidualnie dobrany preparat!
Twarz, szyja, dekolt, 
okolice oczu czy głowa?

ZRÓB 3 ZABIEGI ZAPŁAĆ ZA 2  

MEZOTERAPIA IGŁOWA

zabiegowe na lato!
MUST HAVE 
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QUADY
DLACZEGO AUTO WACHE ?
• doświadczenie
• profesjonalna obsługa
• jazdy testowe na torze
• możliwość odliczenia VAT-u

DLACZEGO POLARIS ?
• homologacja – CIĄGNIK ROLNICZY
• komfort i wygoda
• stabilność pojazdu
• wytrzymała konstrukcja

   Oferujemy możliwość zakupu oryginalnych części
fi rmy Polaris oraz profesjonalny serwis quadów.

www.wache.com.pl

Osoby do kontaktu w sprawie
Quadów Polaris:

Mikołaj Wache | tel.: 783 000 022
e-mail: mikolaj.wache@wache.com.pl

Sylwia Marciniak | tel.: 726 030 030
e-mail: sylwia.marciniak@wache.com.pl

AUTO WACHE
...w motoryzacji od zawsze!

• wytrzymała konstrukcja

   Oferujemy możliwość zakupu oryginalnych części
fi rmy Polaris oraz profesjonalny serwis quadów.

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko

CZYNNE:
pn-pt: 9:00-18:00
sob: 10.00-15.00

SALON:
ul. Poznańska 14-16, 62-081 Baranowo k/Poznania
Droga krajowa 92 kier. Świecko
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