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Błogosławionych, pięknych Świąt
życzy Redakcja

Panie oto stągwie
które napełniłem tęsknotą
pełno wokół chorych
trędowatych sparaliżowanych ślepych
przyjdź i dotknij
uzdrów
umarłych przywróć życiu

oczyma wypełnionymi po brzegi
miłością przywróć spokój
naszym duszom
gdy stopy Twoje rosimy łzami
gdy wchodzimy na drzewa
naszych osamotnień
wypatrując Ciebie

Wiesław Mikulski,
z cyklu „Krzyk wiatru”

Długi Puszczykowa, czyli fantastyka urzędowa
K

iedy pod koniec 2010 roku ekipa pana burmistrza Andrzeja Balcerka obejmowała władzę w Puszczykowie,
powtarzała słowa z kampanii wyborczej o tym, jak bardzo

Prognoza zadłużenia Puszczykowa wg WPF z roku 2011 w mln zł
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miasto zostało zadłużone przez poprzedniczkę, o tym jak
dług jest niebezpieczny, kosztowny i o konieczności walki
z długiem. Trudno się nie zgodzić z tym poglądem. Burmistrz
powoływał się na swoje doświadczenie biznesowe i obiecywał
mieszkańcom rozsądek ekonomiczny, zmniejszanie i rychłą spłatę długów. Przyjrzyjmy się jak obietnice przekuły się w praktykę.
Każdego roku wraz z budżetem radni uchwalają Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF). Jest to dokument, w którym władze miasta przewidują najważniejsze wskaźniki ekonomiczne. Zgodnie z ustawą WPF musi być przygotowana
w sposób realistyczny dla każdego roku. Tutaj chciałbym skupić
się na jednym z elementów tej prognozy – długu. Na początku 2011 r. w WPF opracowanej przez ekipę burmistrza Balcerka
uchwalono jak wysoki będzie dług miasta.
Jak widać z powyższej tabeli w 2011roku przewidywano, że na
koniec obecnego roku dług miał wynosić 6,5 miliona złotych i dalej
radykalnie spadać by już na koniec 2018 r. wynosić ma zero złotych!
Niestety jak wiemy obecnie dług nadal wynosi ponad 13 milionów,
ale warto przyjrzeć się temu samemu dokumentowi - WPF z bieżącego roku.

Prognoza zadłużenia Puszczykowa wg WPF z roku 2016 w mln zł
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Jak widzimy z tabeli powyżej dług, który miał się zmniejszyć,
ani drgnie, cały czas przekracza 13 mln zł i wg obecnych prognoz nie zmniejszy się do końca obecnej kadencji. Zakładany
pięć lat temu stan bez długów mamy osiągnąć pięć lat później, czyli w 2023 roku. Znaczy to, że obecnie ci sami burmistrz
i skarbnik miasta dziś przewidują, że w 2018 r. dług zamiast obiecanych na początku ich rządów zero złotych ma wynieść nadal
ponad 13 milionów (!). Chciałoby się usłyszeć odpowiedź na pytanie, co stało się dramatycznego w finansach Puszczykowa w
ciągu minionych 5 lat, że długi zamiast maleć, cały czas są na
tym samym poziomie, a ich obliczenia rozminęły się z rzeczywistością, w tym wypadku o 13 milionów? Dlaczego dług, który
był czymś złym, kiedy ekipa pana burmistrza Balcerka obejmowała władzę, przestał władzy przeszkadzać, a władza przestała
z nim walczyć, mimo że w ciągu tych kilku lat samych odsetek
od tego długu zapłaciliśmy już my - podatnicy kilka milionów
złotych. Obecnie, mimo że kredyt jest wyjątkowo tani, i tak
oddajemy bankom rocznie ok. 400 tys. zł – ile to nowych ulic
i metrów chodnika? Co teraz podpowiada burmistrzowi jego
doświadczenie biznesowe?
Zadać można sobie pytanie, jaka jest wiarygodność tak
uchwalanych dokumentów, skoro wartości przewidywane kilka
lat temu tak bardzo odbiegają od rzeczywistości, którą mamy?
Gdyby różnice w prognozach WPF na przestrzeni 5 lat wynosiły
10-15 procent można byłoby taki dokument poważnie traktować, ale jeśli z roku na rok przewidywania różnią się o 5 milionów złotych, a w ciągu 5 lat o 13 milionów, to rodzi się pytanie:
czy radni wykazują się jakąkolwiek refleksją, czy może uchwalając dokument w jednym roku, nie sprawdzają, co uchwalali rok
wcześniej? A z drugiej strony, czy skarbnik i burmistrz przedkładając Radzie Miasta do uchwalenia ten dokument wierzą, że
będzie miał on jakikolwiek związek z rzeczywistością? Niestety
przychodzi mi do głowy smutny wniosek, że skarbnik wpisuje
liczby, z góry zakładając, że z rzeczywistością nic wspólnego
mieć nie będą, a WPF powstaje tylko dlatego, że taki jest wymóg
ustawowy. Bardzo chętnie usłyszałbym odpowiedź na pytanie,
co stało w finansach Puszczykowa, że dług który za dwa lata miał
przestać istnieć, mimo braku większych inwestycji miejskich
w ostatnich 5 latach, nadal wynosi ponad 13,3 milionów? Idąc
dalej należy zadać sobie pytanie, jaka jest wiarygodność prognoz rządzącej ekipy, która w ciągu 2 lat chce wybudować halę
za blisko 11 milionów i obiecuje, że długi nie wzrosną. Chciałbym się mylić, ale obawiam się, że za dwa lata, kiedy za nową
halę trzeba będzie zapłacić jedenaście milionów, założony przez
naszego skarbnika poziom długu znowu się nie sprawdzi i okaże
się, że w 2018 zamiast 13,3 milionów, będziemy mieli do spłaty
o wiele, wiele więcej.
Krzysztof J. Kamiński
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Łatwiej zjeść tort po kawałku
Jako prawnik patrzę na to tak: oczyszczano szpital ze zbędnego majątku, żeby wyprostować w przyszłości
drogę do prywatyzacji.
WYWIAD Z FILIPEM ŻELAZNYM, RADNYM RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO.
ROZMAWIAJĄ E. BYLCZYŃSKA I K. KAMIŃSKI
Elżbieta Bylczyńska: – Sytuacja prawna
szpitala w Puszczykowie jest taka, że
umożliwia w przyszłości przejęcie tego
ogromnego majątku przez prywatnego
inwestora. Do takiej konkluzji sprowadza się propozycja uchwały Pana klubu, którą niedawno radni powiatowi
PiS przedłożyli Radzie Powiatu poznańskiego. Chcieliście Państwo, mówiąc
krótko, gwarancji, że do tego nie dojdzie. Co takiego dzieje się ze szpitalem
w Puszczykowie?
Filip Żelazny: – Sytuacja ta małymi krokami może doprowadzić do przekazania
szpitala w ręce prywatne. Szpital był i jest
mocno dofinasowany przez powiat, jest
to duży majątek, ma do tego nowoczesny
sprzęt i wyposażenie. Obecnie od dwóch
lat przewija się temat budowy bloku operacyjnego, do tego powstały dwie spółki
przy szpitalu. Jedna zajmuje się terenami przyszpitalnymi, druga budynkiem
mieszkalnym – dawnym hotelem dla pielęgniarek. Jak informował starosta, spółki
te mają pozyskać środki ze sprzedaży nieruchomości, między innymi na finansowanie bloku operacyjnego.
– Był to czas, kiedy Powiat nie miał
funduszy na budowę i tłumaczono, że
trzeba sprzedać i hotel, i tereny przyszpitalne, bo blok operacyjny budować
trzeba.
– Najpierw powiat twierdził, że środków
nie ma, a teraz okazuje się, że już ma. Po
co więc było tworzenie spółek? Dlaczego przejęły taki majątek? Ze sprzedaży
terenów już się wycofano. Szpital oprócz
podstawowej działalności zarządzał budynkiem mieszkalnym i przyległymi terenami. Z punktu zarządzania szpitalem był
to majątek o tyle zbędny, że generował
koszty dla szpitala.
Zaczęło się od tego, że najpierw został
wydzielony duży teren przyszpitalny, potem majątek związany z blokiem mieszkalnym. Pozostawiono tylko to, co z punktu widzenia czystego biznesu szpitalnego
stanowiło sens. Zaznaczam, że teren, który
ze względu na walory przyrodnicze znakomicie mógłby w przyszłości służyć pacjentom. Jako prawnik patrzę na to tak:
oczyszczano szpital ze zbędnego majątku,
żeby wyprostować w przyszłości drogę do
prywatyzacji.

atrakcyjne pieniądze. Moim zdaniem takie
jest realne niebezpieczeństwo.
Krzysztof J. Kamiński: – Czy budynek
mieszkalny dalej ma być sprzedawany,
czy zaniechano tego pomysłu?
Filip Zelazny: – Na jednej z komisji zdrowia w ubiegłym roku pan starosta Grabkowski powiedział wprost, że ze sprzedaży
się wycofano. Z moich informacji wynika,
że to była próba sprzedaży, był inwestor,
ale nie zgromadził wystarczających środków finansowych.
Idźmy dalej, sam szpital został przekształcony – ja powiedziałbym wprost –
bardzo po cichu ze spółki z o.o. w spółkę
akcyjną.

Te działania mogą prowadzić do konkluzji, że łatwiej jest zjeść tort po kawałku,
np. najpierw budynek mieszkalny, potem
atrakcyjne tereny przyszpitalne w pobliżu
Warty pod budownictwo jednorodzinne.
A na koniec zostawić sobie prawdziwą
perłę, bo szpital to dziś majątek.
– Kilkakrotnie słyszałam, że sprzedaż budynku i terenu jest konieczna ze
względu na budowę bloku operacyjnego i bieżącej działalności szpitala.
– Prawda jest taka: wariantów sfinansowania budowy bloku przygotowano co
najmniej kilka. Pierwszy to sprzedaż budynku mieszkalnego. Wycofano się z tego.
Natomiast budowa bloku operacyjnego
w tej chwili ma być finansowana właściwie w 100 procentach z budżetu Powiatu.
Choć kiedyś mówiło się, że Powiat absolutnie nie ma na to pieniędzy, gdyż oprócz
Puszczykowa ma wiele innych zadań.
Natomiast budynek mieszkalny mógł
być wystawiony na sprzedaż, bo mógł
znaleźć się chętny na kupno na korzystnych warunkach. I tylko dzięki temu, że
tam mieszkają ludzie (mieszkańcy protestowali), nie udało się tego przeprowadzić.
Sądzę, że takie rozwiązanie mogło wchodzić w grę. Także wobec terenu przyszpitalnego (przygotowuje się studium zagospodarowania przestrzennego). I budynek,
i teren może pójść w prywatne ręce za

– Z jakiego powodu?
– Tego do dzisiaj nie wiem, moim zdaniem szpitalowi nie było to potrzebne.
Sekwencja zdarzeń była taka: 15 września 2014 roku w końcówce kadencji
samorządu (można było zakładać, że będzie nowy starosta) Zarząd Spółki podjął
uchwałę w sprawie przystąpienia do tego
przekształcenia. 16 września, czyli dzień
później odbyło się posiedzenie Komisji
Zdrowia Powiatu. Komisja debatowała
długo, protokół jest sążnisty, przejrzałem
go. Ani jednym słowem nie mówiono
o przekształceniu, o którym dzień wcześniej Zarząd podjął uchwałę. Na komisji mówiono o wszystkim, ale nie o tej
uchwale z dnia poprzedniego! I dlatego
mocno mnie to zdziwiło, bo zakładałem,
że skoro była uchwała o przekształceniu
w spółkę akcyjną, to jest tego jakiś cel. No
i szukałem na komisji zdrowia. I właśnie
chodzi o to, że nie znalazłem...
– Czy zapytał Pan na komisji?
– Pytałem wielokrotnie i w szpitalu, i na
komisji, i potem jako radny – do teraz nie
uzyskałem jasnej odpowiedzi. 10 listopada 2014 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i przekształcono
spółkę z o.o. w spółkę akcyjną. Zrobiono to
krótko przed wyborami, które odbyły się
16 listopada 2014 r., co też daje do myślenia. Dlaczego starosta Grabkowski, który
jest od trzech kadencji, na koniec tej ostatniej robi tego rodzaju ruch? Podczas gdy
komisja zdrowia nie jest informowana i nic
nie wiedzą radni. Kiedy jako radny zwró-

wywiad
ciłem na to uwagę, miałem wrażenie że
większość radnych nie wie nawet, że szpital jest już spółką akcyjną. Spółka akcyjna
ma sens na przykład wtedy, kiedy podmiot
planuje wejść na giełdę. Zgadzam się, ma
to sens również, kiedy planuje się rozwinąć dużą działalność. O wiele łatwiej jest
wówczas wprowadzić kapitał zewnętrzny.
I teraz na moje pytanie, po co było to
przekształcenie, padły odpowiedzi, że
daje to lepszą możliwość funkcjonowania szpitala, pozyskania dofinansowania
z różnych źródeł. Jednak z punktu widzenia samego szpitala nie ma to żadnego
znaczenia, bo nie ma na przykład żadnych programów unijnych, które preferują
w dofinansowaniu szpitale działające
w formie spółek akcyjnych. W mojej ocenie
prawniczej jest to dorabianie teorii do stanu faktycznego. I dlatego mam duże wątpliwości, stąd podnieśliśmy ten problem.
W latach 2004 – 2009 zainwestowano
w szpital 70 milionów zł, w 2015 r. 8,5 miliona, a na lata 2016 – 2017 kolejne 13,6
mln. Te środki były przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego, ale również wprost na dofinansowanie budowy
bloku operacyjnego.
E. Bylczyńska: – Jaki teraz jest koszt
budowy, bo padały różne kwoty?
– Padały różne kwoty najczęściej
w okolicach 20 mln zł. Ja jednak nie znam
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zakładanych kosztów budowy. Nie przypominam sobie, aby taka ostateczna, czy
nawet zbliżona do ostatecznej, kwota
w ogóle padła.
Krzysztof J. Kamiński: – Pan starosta
twierdził w 2014 r., kiedy wystąpił do
Rady Miasta Puszczykowa o zmianę
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyszpitalnych na
teren budowy domów jednorodzinnych (taki miałby być sprzedawany), że
blok operacyjny trzeba wybudować do
2016 r. Mamy marzec, czy szpital zdąży ten blok wybudować? Pan Starosta
tłumaczył, że do końca roku blok musi
powstać, bo inaczej szpital nie dostanie
kontraktu z NFZ na 2017 rok i można
będzie go w zasadzie zamknąć.
Filip Żelazny: – Ciągle jest jeden podstawowy problem, że realnej informacji
na temat planów i zamierzeń nie ma. Wielokrotnie pytałem, z czego wynika obowiązek budowy bloku operacyjnego. Nie
usłyszałem nic konkretnego ani od Starosty, ani od pani prezes szpitala, Ewy Wieji.
Więc jest to tylko potwierdzenie naszych
wątpliwości. Podkreślam, nie dostaliśmy
na żadne pytanie jasnej deklaracji – dlaczego mamy budować, z czego to wynika,
poza ogólnym stwierdzeniem, że istnieje
konieczność dostosowania do nowych
przepisów. Tak samo, jak nie ma jasnej

odpowiedzi, z jakiego powodu przekształcono szpital w spółkę akcyjną. Nie ma
problemu, jeżeli inwestujemy jako Powiat
w szpital i jest on naszym szpitalem, podkreślam naszym, nie prywatnym. Tym bardziej, że są to miejsca pracy i opieka zdrowotna. Róbmy to, tylko prosimy o rzetelną
informację.
Dlatego chcieliśmy na jednej z ostatnich
sesji przyjąć stanowisko – moim zdaniem
bardzo spokojne, nie konfrontacyjne, które de facto sprowadzało się do dwóch
rzeczy: inwestujemy w nasz majątek, ale
zapewnijmy sobie to, że ten majątek nasz
pozostanie.
Efekt tego jest taki, że radni PO, PSL
i część Niezależnych dla Powiatu zaproponowali stanowisko swoje, z którego...
nic nie wynika, oprócz pełnego wsparcia
radnych dla Zarządu. Nasze stanowisko –
oprócz radnych klubu PiS poparło jeszcze
dwóch radnych spoza klubu. Stanowisko
jednak przepadło w głosowaniu.
Niepokoi mnie to, bo uważam, że
mimo wszystko jest taki plan, który
może prowadzić do prywatyzacji, wiele
elementów na to wskazuje. Najdziwniejsze jest to, że takie transakcje zamiany
właścicielskiej, sprzedaż szpitala będzie
można przeprowadzić absolutnie zgodnie z prawem, ze szczerymi, dobrymi
intencjami pod hasłem „dofinansujmy
jeszcze szpital”…

SOWY pohukiwały w Puszczykowie
N
OC SÓW to ogólnopolska akcja organizowana od
pięciu lat przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie, mająca
na celu popularyzację wiedzy o tych pięknych i trochę tajemniczych ptakach. Dzięki puszczykowskiej SOWIE, (czyli
Swobodnemu Organowi Wypoczynku Aktywnego) w tym
roku akcja zawitała do naszego miasta. W sobotę, 12 marca,
w godzinach wieczornych ponad 40 osób zainteresowanych sowami spotkało się w gościnnych progach Centrum
Animacji Kultury. Podczas prezentacji goście dowiedzieli
się wiele na temat gatunków sów występujących w Polsce
i żyjących w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz okolicach, ich biologii oraz zwyczajów. Następnie obejrzeli ciekawy film „Sowy Polskie” znakomitego przyrodnika Artura
Tadora, który przybliżył życie nocnych łowców.
Po części teoretycznej nadszedł czas na oczekiwany punkt
wieczoru, nocny spacer po Wielkopolskim Parku Narodowym, połączony z wypatrywaniem oraz nasłuchiwaniem
sów. Niestety pogoda nie sprzyjała obserwacji i nie udało się
usłyszeć pohukiwania tajemniczych ptaków. Pomimo tego
wszyscy w dobrych nastrojach dotarli na teren Centrum Animacji Sportu, gdzie czekało na zmarzniętych wędrowców
ciepło ogniska. Sympatyczna atmosfera oraz pewien niedosyt, dały początek pomysłom na kolejne edukacyjne spotkania z przyrodą, o których wkrótce poinformujemy.

Za pomoc w organizacji i udzielenie gościny I Puszczykowskiej Nocy Sów dziękuję Centrum Animacji Kultury
Centrum Animacji Sportu oraz firmie Eco-Ognik z Łowęcina, która przekazała drewno na ognisko. Ponadto dziękuję
moim dzieciom Idze i Jeremiemu za wsparcie organizacyjne w trakcie spotkania.
Bogna Urbaniak-Wichniewicz

reklama

6

SERWIS AGD
Naprawa:
 pralek
 lodówek
 zmywarek
k
Paweł Dobrowolski

tel. 601 714 909
Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej
lub opiekunki
osób starszych.
Osoby oddanej
o dużym sercu
i anielskiej cierpliwości.
Kontakt pod numerem
telefonu 664 484 679.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
POSZUKUJĘ pracownika do prac remontowo–budowlanych.Wymagana znajomość wykonywania prac wykończeniowych oraz doświadczenie w pracach
remontowo–budowlanych tj.: układanie
płytek, malowanie, szpachlowanie, sufity
podwieszane; mile widziane umiejętności elektryczne oraz instalacje wod.-kan.,
– prawo jazdy kat. B. Telefon kontaktowy:
888706502 lub adres e-mail: najlepszeremonty@onet.pl
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko kucharza w restauracji w miejscowości
Śrem. Mile widziane doświadczenie na
stanowisku. CV proszę przesłać na adres:
Śrem, ul. Poznańska 32, 63-100 Śrem. Tel:
500029113.
ZATRUDNIĘ mężczyznę do pracy dorywczej w warsztacie.Więcej informacji
pod numerem 692-662-460.
SPECJALISTA ds. transportu. Aplikuj TYLKO przez: https://kariera.piotripawel.pl/
oferta/specjalista-ds-transportu/. Miejsce
pracy: Gądki k. Poznania.
FRYZJERA, fryzjerkę do pracy w Puszczykowie zatrudnię. tel 506 050 560.
PIEKARNIA poszukuje pracowników na
stanowisko – pomoc piekarza. Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o
pracę, atrakcyjne zarobki. Wymagania:
zaangażowanie, dokładność, umiejętność pracy w zespole. Kontakt: tel. 61
8996 600, tel. 61 8132 659, e-mail: praca@
limaro.pl

Salon Psiej Urody Elegant
-

strzyżenie
trymowanie
kąpiele pielęgnacyjne
obcinanie pazurków
akcesoria dla Twojego Pupila

62-050 Mosina, ul. Śremska 16 (przy przejeździe kolejowym od strony Śremu)
umówienie wizyty: tel. 511 589 757

PIEKARNIA poszukuje pracowników na
stanowisko piekarza (praca przy ciastach,
stole, piecu). Oferujemy: zatrudnienie
w oparciu o umowę o pracę atrakcyjne
zarobki. Wymagania: doświadczenie zawodowe, zaangażowanie, dokładność,
umiejętność pracy w zespole. Kontakt:
tel. 61 8996 600, tel. 61 8132 659, e-mail:
praca@limaro.pl
CENTRUM Medyczne „Małgorzata” Sp. z
o.o. w Śremie zatrudni mgr farmacji do
pracy w aptece szpitalnej na ½ etatu. Cv
proszę kierować na adres: kcyplik@centrummalgorzata.pl lub osobiście do sekretariatu.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Brońmy wody
Zamiar prezydenta Poznania - sprzedaż
udziałów Miasta w spółce Aquanet wywołał
na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie
prawdziwą burzę. Dyskusja radnych na ten temat była ostrym protestem przeciwko takim
zamiarom. Podkreślono, że firma powstała
na podwalinie spółki komunalnej, której zadaniem z założenia jest praca na rzecz dobra
mieszkańców, nie może przejść w ręce prywatne, bo stanie się narzędziem wyciągania
z niej zysków przede wszystkim, a nie zaopatrywania aglomeracji poznańskiej w wodę.
Ponadto, nie ma się co łudzić, twierdzili radni,
że cena wody nie będzie rosła. Podano nawet
kwotę za 1 metr sześcienny w przypadku
sprywatyzowania – 12 zł.
Skąd ta informacja?
Burmistrz Mosiny Jerzy Ryś oraz zastępca
Przemysław Mieloch zostali zaproszeni przez
prezydenta Jaśkowiaka na spotkanie w Poznaniu, celem było poinformowanie władz
Mosiny o tym zamiarze i uzyskanie opinii lub
raczej akceptacji naszych włodarzy. Akceptacja włodarzy gmin wchodzących w skład

Aquanet zbiorniki w Mosinie

udziałowców Aquanetu miałaby służyć prezydentowi Poznania do przekonania swoich
radnych – Rady Miasta Poznania do zagłosowania za i poparcia prezydenta. Taką opinię
na ten temat przekazali włodarze Mosiny i zaapelowali do radnych i wszystkich instytucji,
stowarzyszeń o sprzeciwienie się i zablokowanie tego pomysłu.
- Zapytaliśmy prezydenta Jaśkowiaka, czy
chce pozyskać potrzebne mu pieniądze na inwestycje dla Miasta, czy też dla spółki Aquanet.
Odpowiedział nam, że i dla miasta i dla spółki,
mówił na sesji burmistrz Mieloch. – Jeżeli pan
prezydent chce pozyskać pieniądze dla Miasta
Poznania, to znaczy, że sprzedaje swoje własne
akcje, natomiast jeżeli chce pozyskać pieniądze
dla spółki to oznacza, że nie będą sprzedawane
akcje akcjonariuszy, tylko Aquanet wyemituje
nowe akcje, a to oznacza z kolei, że twierdzenia
pana prezydenta, że chce zachować 51 procent
akcji jest nieprawdą.
Zwracamy się z apelem o podjęcie działań
w celu niedopuszczenia do sprzedaży tych
akcji. Warto zaznaczyć, że prezydent Poznania
(z Platformy Obywatelskiej), zanim objął wła-

dzę był specjalistą - doradcą w dziedzinie prywatyzowania firm.
Tak to oceniamy i w żadnym razie nie chcemy dopuścić do tego, żeby nawet kilka procent
akcji spółki przeszło w prywatne ręce.
Spółka Aquqnet, można tak powiedzieć, od
2013 roku przygotowuje się do sprzedaży. To
znaczy doszło już do podzielenia na poszczególne aglomeracje i każda ma swoje ceny, niejednolite w poszczególnych gminach, a to nie
pokazuje kosztów realnych.
Jeżeli dojdzie do tego, że jakakolwiek liczba
akcji dostanie się w ręce prywatne, to będzie
oznaczało, że wszelkie porozumienia charakterystyczne dla spółek komunalnych, których
sens polegał na tym, żeby sobie nawzajem
pomagać będzie nieaktualna. I celem nadrzędnym stanie się czerpanie zysków.
Woda powinna stanowić dobro narodowe
Czym jest woda i jakie jest jej strategiczne
znaczenie nie trzeba tłumaczyć. Woda zapewnia życie, rozwój i jest dobrem, o które na całym świecie toczą się wojny. Kto ma wodę ten
ma przewagę.
Mosina, która ma niecałe 7 procent akcji
nie jest żadnym graczem i jako udziałowiec
niewiele może zdziałać. Próbowano już sprywatyzować wodę w Warszawie i Łodzi, i dzięki
oddolnym protestom mieszkańców i stowarzyszeń nie udało się tego zrobić.
- W Berlinie włodarze poszli po rozum do
głowy i wykupili udziały, które wcześniej sprzedano firmie prywatnej, po to, żeby przywrócić
komunalność spółki, bo uznali, że tylko taka
komunalna spółka zabezpieczy interesy tak
dużej aglomeracji jak Berlin, wyjaśniał burmistrz Ryś. – Mnie się wydaje, że jest podobnie
w Poznaniu. Spółki komunalne dla nas są najbardziej korzystne. Natomiast taka próba prywatyzacji może być początkiem końca. Będzie
to oznaczało eskalację cen za wodę, redukcję
zatrudnienia itp. Te sytuacje są opisywane, bo
dzieją się w Europie. A warto też zaznaczyć, że
woda jest na drugim miejscu po ekologii wśród
dóbr, które stanowią o sile przetrwania.
Mówiąc krótko, dysponujemy dobrem, które
mamy dosłownie pod stopami, o które to dobro prowadzi się wojny. Jeśli tego jeszcze nie
wiemy, to pomyślmy ile niepokojów jest o to,
że państwa na świecie grają wodą i mając jej
źródła kształtują politykę i podporządkowują
sobie gospodarki sąsiednich państw. Nie powinniśmy dopuścić, do tego, żeby pojawił się
tu podmiot zewnętrzny, który będzie nam narzucał jak mamy żyć. Bo dostęp do wody kreuje
i warunkuje wszystko. Prezydent Poznania powinien sobie z tego zdawać sprawę.
Musimy walczyć, aby nie dopuścić do realizacji czarnego scenariusza. Przez lata nie
zrobiono nic, żeby dokonać takich zapisów
w statucie spółki, żeby nie można było do takiej
sytuacji doprowadzić. A to jest furtka do zrobienia ze spółki komunalnej – firmy prywatnej.
Radny Waldemar Wiązek podkreślił w dyskusji, że już teraz firma Aquanet, która czerpie
z zasobów gminy Mosina 55 milionów sześciennych wody, czerpie też łatwe zyski, bowiem narzuca gminom warunki cenowe i inne.
(red.)
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Zmarnowana szansa? –„Ciemno, prawie noc”
Joanny Bator na marcowym spotkaniu DKK

„C

iemno, prawie noc” otrzymało nagrodę Nike trzy lata
temu, zachęcone tym faktem, jak i entuzjastycznymi
recenzjami, sięgnęłyśmy po powieść Joanny Bator - publicystki, podróżniczki, antropolożki. Pisarka ma wśród nas gorącą
zwolenniczkę, ale pozostałym paniom jej proza nie przypadła
do gustu. Temperatura dyskusji była więc gorąca. Mnie najbardziej zmartwiło zaprzepaszczenie szansy na stworzenie naprawdę wybitnej literatury – bo nie można odmówić Joannie Bator
umiejętności obserwacji, biegłego posługiwania się językiem,
żonglowania stylami i konwencjami. Odniosłam jednak wrażenie pewnej chaotyczności, jakby pisarka zgromadziła wszystkie
naprawdę bolące ją rzeczy (wojna, bieda, dewiacje, alkoholizm,
choroby psychiczne, pornografia dziecięca, nienawiść…), wrzuciła je do jednego worka, potrząsnęła i otrzymała całość, która
jest niby baśnią, niby powieścią gotycką, niby reportażem, niby
kryminałem. Żeby przebrnąć przez „ciemności”, nastój depresyjny tak grubej powieści, powinniśmy spodziewać się na końcu jakieś nagrody, choćby poczucia przetworzenia „brudnej” rzeczywistości w dzieło artystyczne – tu zabrakło mi takiego happy endu.
W drugiej części spotkania polecałyśmy ulubione książki:
„Chmury nad domem” Zofii Hejnowicz-Naglerowej, gostynianki. Dotychczas można było czytać edycję, pochodzącą z 1971 r.,
ocenzurowaną, pozbawioną fragmentów opisujących Powsta-

J

akość żywności decyduje o stanie naszego zdrowia. Tymczasem projekt o sprzedaży dobrej jakości żywności przez rolników leży w "sejmowej zamrażalce".
POMÓŻ Rządowi RP podjąć szybką i dobrą decyzję w tej sprawie.
PODPISZ PETYCJĘ "Alarm - brońmy dobrej żywności" http://
www.petycjeonline.com/alarm-bronmy-dobrej-zywnosci
Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników przywraca
tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy, a jednocześnie
otwiera nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów. Dopuszcza w ramach sprzedaży żywności przez rolników wyłącznie produkty przetworzone w sposób naturalny i tradycyjny,
bez sztucznych i identycznych z naturalnymi dodatków, pochodzące z własnych upraw, chowu i hodowli oraz przetwarzane na
terenie własnego gospodarstwa rolnego.
NIESTETY, Biuro Analiz Sejmowych zgłosiło wątpliwości do tego

R

uszyły nabory do Akademii Piłkarskiej Reissa w Puszczykowie! Jesteśmy jedną drużyną
– dołącz do niej! Początek wiosny to idealny moment, aby zaplanować zajęcia pozalekcyjne dla
dzieci. Wraz z pierwszymi promieniami słońca, z
ciekawą sportową propozycją wychodzi Akademia Piłkarska Reissa. Ogłaszając wiosenny nabór
w Baranowie zaprasza wszystkie dzieci do udziału
w treningach w kategoriach wiekowych: Skrzat
(4-6 lat), Żak (7-9 lat), Orlik (10-11 lat), Młodzik
(12-13 lat), Trampkarz (14-15 lat), Junior Młodszy
(16-17 lat). Do klubu mogą dołączać zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki. Akademia Piłkarska
Reissa to klub sportowy, który nie prowadzi selekcji – wszystkie dzieci marzące o piłkarskiej
karierze mogą spróbować swoich sił w jednej
z największych szkółek piłkarskich w Europie
Środkowo-Wschodniej. Klub, pod egidą którego
gra obecnie 5700 zawodników, jako jedyny organizuje rozgrywki we wszystkich kategoriach
wiekowych – Wielkopolsko-Lubuskie Ligi Piłkarskie. Ponadto, drużyny Akademii biorą udział w
ligach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W

nie Warszawskie. Od roku 2015 można kupić uzupełnione wydanie w Muzeum w Gostyniu, naszej bibliotece książkę podarowała Wanda Bech. Poza tym warto zajrzeć do podobnej rzeczy,
czyli autobiograficznej „Nie pytajcie dlaczego” Marii Mierzyńskiej oraz do ciekawych wspomnień Zofii Komedy-Trzcińskiej
„Nietakty. Mój czas mój jazz”. Świetnie się czyta nową powieść
o poecie „Taniec z Baczyńskim. Historia miłości Barbary i Krzysztofa Baczyńskich” Budzyńskiego. A z książek, które poprawiają
nastrój, wymieńmy „Coraz mniej olśnień” Ałbeny Grabowskiej i
serię „Malownicze” Magdaleny Kordel.
Zofia Staniszewska
projektu, co oznacza, że jeszcze długo będziemy marzyć o łatwym
dostępie do dobrej jakości żywności prosto od rolnika. Rolnicy zaś
nadal będą traktowani jako przestępcy sprzedając nielegalnie
swoje smaczne i zdrowe produkty domowe.
Cała ustawa (projekt):
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-672016/$file/8-020-67-2016.pdf
W imieniu rolników, którzy są współautorami powyższej ustawy
Jadwiga Łopata,
laureatka ekologicznego Nobla
Sir Julian Rose, prezes
==========================================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

treningach może wziąć udział każde dziecko, które ukończyło 4. rok życia. Czy to odpowiedni czas,
aby rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną?
Prezes Zarządu Akademii, Piotr Matecki rozwiewa wszelkie wątpliwości: – Na początku chcemy
przede wszystkim przekazywać dzieciom radość
z aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami. W
najmłodszych grupach prowadzimy głównie zajęcia ogólnorozwojowe, piłka jest dodatkiem do
gier i zabaw ruchowych. W starszych kategoriach
wiekowych nasi podopieczni zaczynają treningi
ukierunkowane na rozwój piłkarski. Taki system
szkolenia działa znakomicie – dzięki niemu młodzi piłkarze mają zapewnioną ciągłość rozwoju,
gdyż mogą płynnie przechodzić przez kolejne
szczeble Akademii, zaczynając od sportowych
zajęć w przedszkolach, a kończąc na drużynie
seniorów. Ponadto nasi zawodnicy mają wiele
okazji do podnoszenia swoich umiejętności, gdyż
poza treningami na lokalizacji, biorą także udział
w Wielkopolsko-Lubuskich Ligach Piłkarskich,
obozach sportowych oraz turniejach piłkarskich.
To, co wyróżnia Akademię spośród innych klubów

piłkarskich, to nie tylko brak selekcji, ale przede
wszystkim własna metodologia szkolenia, oparta na zagranicznych wzorcach. Wszystko po to,
by zapewnić profesjonalny rozwój piłkarski. Jak
zauważa Piotr Reiss, patron klubu, Akademia posiada długofalowe cele, z czego najważniejszym z
nich jest wychowywanie przyszłych reprezentantów Polski. – Cieszę się, że udało nam się stworzyć
projekt, dzięki któremu tyle dzieci pokochało aktywność fizyczną. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie,
a zajęcia sportowe pomagają nie tylko w rozwoju
sprawności ogólnej, ale uczą systematyczności
oraz pracy w grupie. Im wcześniej dziecko zacznie
trenować, tym większa szansa na odniesienie
sukcesu za kilka, bądź kilkanaście lat. Dobrym
przykładem są nasze dwie podopieczne, w Akademii trenowały niemal od samego początku jej
funkcjonowania. Rozpoczynały od treningów w
najmłodszych grupach wiekowych, a dziś są zawodn iczkami Reprezentacji Polski kobiet do lat
15. Wszystkich młodych adeptów piłki nożnej zapraszamy do zapisów na stronie www.akademiareissa.pl. Więcej informacji pod nr tel. 600 925 141.
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Co nagle to po diable – nieprawda
N

iedziela – marzec. Jedziemy w milczeniu na Sielankę po
jedzenie dla psów. Pogoda piękna, nastrój też. Na wysokości wiaduktu mąż nagle pyta? – To, co - kupujemy kucyka?
- Jasne, odpowiadam bez zastanowienia (mamy już jednego
kuca, dwie gęsi, pięć perliczek, cztery kury zielononóżki, gołębie
pocztowe i trzy psy).
Zbliżamy się do targowiska… Pod drzewem stoi brązowy kucyk w „czarnych podkolanówkach” i zawzięcie kopie kopytkiem
ziemię przy pniu. Wysiadam z samochodu nie zamykając drzwi
i pędzę do konika. Spogląda na mnie uważnie, wyciąga sznupę
i zaczyna obwąchiwać mi twarz i ręce. Ma na sobie uprząż do
bryczki. Właściciel wyjaśnia, że można ją kupić za 150 zł. Kucyka za 550. Mamy w portfelu dokładnie taką sumę, plus na psie
jedzenie.
Kucyk Antoś, który mieszka z nami od roku ma dopiero dwa
lata i nie jest jeszcze przeszkolony do chodzenia pod siodłem
czy z bryczką.
A ten to potrafi, ma 8 lat i tak zarabiał na życie. Jest zabiedzony, sierść mu nie lśni i ma ślady – wytartą mocno szyję - od
uprzęży. Reaguje nerwowo, kiedy podnoszę dłoń – musiał być
bity po pysku…
Ale jest wesoły i miły, smyra mnie chrapkami po rękach i twarzy. Biorę sznur, którym jest przywiązany do drzewa i idziemy na

Całuję rączki

Ty mówisz serio?

trawnik. Łapczywie skubie trawę i reaguje na każdy mój ruch ręki
– skręca w prawo lub w lewo, w zależności od tego jak nim kieruję. Świetnie. Nasze wnuki będą miały wielką radość. Bez obawy
posadzimy je na tego konika (Antosia mogły tylko głaskać).
Julek

Przed domem kucyk prowadzony przez właściciela wysiada z
przyczepki (podczas jazdy pukał mocno kopytkiem, czyżby mu
się tak spieszyło do nowego domu?).

Chodź, powiem ci coś na ucho

Wchodzimy na podwórko. Za niskim płotem z poziomych desek Antek nieruchomieje. Chyba nie wierzy własnym oczom. Już
dawno pan weterynarz doradzał nam kupno dla niego jakiegoś
zwierzęcia do towarzystwa. Miała to być koza, bo wydawało się,
że drugi kuc to byłaby już przesada. A tu zamiast kozy podchodzi do niego taki sam, jeśli chodzi o wzrost osobnik. Też wałach.
No i zaczyna się – Antek napiera na płot, za chwilę wydaje się,
deski pękną. Wpuszczamy przybysza do zagrody.
Koniki - jeden czarny, drugi brązowy splatają się w powitalnym uścisku. Antek dostaje amoku. Piszczy jak mysz, nie jak
koń… Nie słyszałam jeszcze takich dźwięków wydawanych
przez konie. Gość jest równie zachwycony.
Tulą się do siebie, skubią, całują, biegają, wyrzucają tylne kopyta, tarzają w piachu.
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Julek stoi Antek go iska

Julek iska Antosia

Nie odrywamy od nich oczu, widownia powiększa się o sąsiadów, których ściągają te niecodzienne odgłosy.
Nadajemy kucykowi imię. Julek. Koniki wyciągają teraz pyski do nas stojąc jeden przy drugim. Antek zna jabłka, buraki,
marchew. Julek tylko siano i suchy chleb. Następuje mlaskanie,
chrupanie, cmokanie.
Po jedzeniu - dowody wdzięczności. Antoś jak zwykle chrapkami muska nam ręce, próbuje sięgnąć twarzy. Julek robi to
samo, po czym liże mi dłonie i policzki jak pies…

Codziennie rano, przed kawą, zaraz po wstaniu z łóżka wychodzimy do zwierzaków. Antek z Julkiem rżą, gęsi (Zdzichu
i Arletka) krzyczą z radości wniebogłosy, kogut pieje, kury jak
oszalałe biegną w sprawie ziarna, gołębie gruchają, a zazdrosne
psy napierają na nasze nogi, domagając się pieszczot w pierwszej kolejności.
Po takiej porcji miłości jesteśmy zmęczeni, kiedy wreszcie możemy napić się kawy i podziękować Bogu za wszystkie te wspaniałości…
(DB)

No, jest super

Chodź się bawić
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Ta droga jest bardzo prosta...
Rozbójniczy umysł nie potrafi w biegu prawidłowo myśleć… Stąd chaos
myślowy, uczucie lęku, pustki – zapominamy często, kim jesteśmy i po co
przyszliśmy na świat.

N

aukowcy zamiast głębiej badać
matkę naturę, która w dalszym
ciągu jest dla nas olbrzymią tajemnicą,
wciąż na nowo otwierają drzwi coraz to

nowym, często bardziej niebezpiecznym
wynalazkom chemicznym. Mamy chemię
i jest jej coraz więcej, na polach uprawnych, w produktach żywnościowych, w
pracy, w domach, aptekach. Stwarza to

nam coraz to bardziej sztuczny świat, ale
powie ktoś – nowoczesny… Wydaje się,
że nowocześni ludzie nie potrafią bez
chemii żyć, choć coraz częściej jest ona
przyczyną wielkiego cierpienia – ponad
ludzką wytrzymałość. Cierpią przez nią
także bezbronne stworzenia zamieszkujące Ziemię. One w przeciwieństwie do
ludzi nie mogą nic zrobić w swojej beznadziejnej sytuacji, są bezbronne i po prostu masowo giną.
W tym i pszczoły,
których
koniec
bytu na tej Ziemi
nie trudno przewidzieć.
Coraz
częściej
pojawiają się groźnie brzmiące akordy tej apokalipsy.
Coraz bardziej nowoczesny
świat
mami ludzi błyskotkami. Gonimy więc
bez opamiętania
za kolejnymi rozkoszami, za łatwym
sposobem życia.
A rozbójniczy umysł nie potrafi w biegu
prawidłowo myśleć… Stąd chaos myślowy, uczucie lęku, pustki – zapominamy
często, kim jesteśmy i po co przyszliśmy
na świat.

Dziesiąte urodziny
W

2015 roku stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
obchodziło 10 lecie powstania. Z tej okazji w lutym odbył się koncert w Miejskim
Ośrodku Kultury, bardzo entuzjastycznie
przyjęty przez publiczność. Rozpoczęła
go prezes Jolanta Szymczak, a poprowadził Andrzej Kasprzyk, który koncert zakończył, śpiewając znany szlagier, (czym
spowodował, że niejednej pani zakręciła
się łza w oku).
Trzeba tu koniecznie zaznaczyć, że
występ grającego pięknie na fletni Pana
– Marcina Lewandowskiego został oceniony przez jednego ze znanych znawców muzyki – Leszka Marciniaka (Affabre
Concinui) jako najwyższej, światowej klasy artysty, bardzo wysoko.
Stowarzyszenie NRM powstało z inicjatywy kilku osób po to, aby „mieszkańcom
Mosiny żyło się lepiej, nowocześniej i ciekawiej”. Celem też była integracja ludzi.

W ramach swoich akcji zorganizowało ponad 50 imprez na temat zdrowia,
kultury, turystyki, rekreacji itp. Na szczególną uwagę zasługują Białe Niedziele,
bowiem u kilku mieszkańców zostały
wykryte poważne schorzenia. Gdyby nie
te badania najprawdopodobniej ludzie
ci o swojej chorobie dowiedzieliby się za
późno. Jedna osoba została z takiej akcji
zabrana na Szpitalny Oddział Ratunkowy.
We współpracy z telewizją poznańską
Stowarzyszenie przygotowało m. in. reportaż historyczno-patriotyczny „Barwy
Rzeczypospolitej Mosińskiej”. W r. 2009
odnowiło Mogiłę Rozstrzelanych mieszkańców regionu, na mosińskim rynku
20 października 1939r.
Stowarzyszenie zawsze włącza się w organizację imprez przez MOK, uzupełniając bogatą ofertę ośrodka swoimi działaniami i projektami.
Warto również przypomnieć o orga-

Tymczasem wystarczy wyjść za miasto i
dopóki miejscami istnieje jeszcze nieskalana przyroda, dostroić się do niej duchowo i fizycznie.
Zobaczymy inny świat – urokliwy, prosty, szczery.
Świat, który ma otwarte serce dla
wszystkich i wszystkim rozdaje to, co w
nim najlepsze i najpiękniejsze: miłość i
zdrowie…
Zamiast więc wmawiać sobie, że jesteśmy nowocześni, wolni przyjmijmy ten
świat z otwartymi ramionami i nie zapominajmy, czym była przyroda dla ludzkości przez całe wieki.
Może warto zawrócić do życia prostego, uczciwego, sprawiedliwego, a
nade wszystko mądrego i opartego na
odwiecznych prawach Stwórcy tego
świata. Gdzie drogi są przejrzyste i czytelne. I może więc jeszcze warto zestawić w jednej nucie niebo i ziemię, ciało
i ducha i iść przed siebie trzymając się
zasad i nie poddając destrukcji.
Stanisław Kaczmarek,
mistrz pszczelarski

nizacji różnych festynów: wojskowych,
rodzinnych, letnich oraz o rajdach samochodowych. Długo by wymieniać.
Dziękujemy stowarzyszeniu za wszystko!
(red.)

reklama

M

osina – Puszczykowo. Sprzedam dom 147
m2 zbudowany z cegły w 1985 r., po kapitalnym remoncie. Dach płaski, możliwość podniesienia o piętro, lub strych, strop grubości 1 metra
– porcelanowy. Podłogi: parkiet dębowy i kafelki,
dwie łazienki – jedna z wanną i prysznicem i WC,
druga – WC, umywalka, pralka itp. Salon z kominkiem 36 m2, dwa pokoje po 24 m, przedpokój,
hol pełniący funkcję mniejszego saloniku. Kominek zewnętrzny na tarasie. Ogrzewanie gazowe

13

i na węgiel, koks (dwa piece, plus piec elektryczny), woda i kanalizacja miejska. Położony niemal na granicy Puszczykowa w Mosinie, parafia
Puszczykowo. Częściowo podpiwniczony. Ogród
– dużo drzew, ustronne położenie, sąsiedzi niewidoczni dzięki zieleni, uliczka willowa, krótka.
Działka 1009 m2. Otoczenie lasów i Wielkopolskiego Parku Narodowego w odległości 300 metrów. Dobra lokata kapitału – dzielnica cieszy się
najlepszą renomą. Tel. 660 031 893.
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ZUS wypłaci jednorazowe dodatki do emerytur i rent
Od 1 marca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę jednorazowego dodatku. Będzie ono przysługiwało emerytom i rencistom, których świadczenia nie przekraczają 2 tys. zł. miesięcznie.

O

d 1 marca 2016 r. ZUS rozpocznie wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego. Przysługuje on świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do jednego
z wymienionych w ustawie z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym, świadczeń, np: emerytury,
renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej,
renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, czy nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego oraz
 łącznie wysokość osiąganych świadczeń ustalonych na dzień
29 lutego 2016 r. nie przekracza kwoty 2 tys. zł miesięcznie.
Wysokość
jednorazowego dodatku jest zróżnicowana,
w zależności od wysokości świadczeń przysługujących na dzień
29 lutego 2016 r. Emeryt/rencista otrzyma:

Waloryzacja emerytur i rent 2016
Począwszy od 1 marca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24 procent.

T

egoroczną waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do 29 lutego 2016 r.
W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania
stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą
podjęcia jego wypłaty.
Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty
najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń
pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur

Uwaga: oświadczenia dopiero od kwietnia!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oświadczenia w sprawie przekazywania składek do OFE lub ewidencjonowania ich wyłącznie w ZUS należy składać dopiero
od 1 kwietnia.
Osoby, które przed 1 lipca 2014 r. należały do otwartego funduszu emerytalnego, musiały w okresie od kwietnia do końca
lipca 2014 r. zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich
składki emerytalnej (2,92 procent). Wybór, którego dokonali nie
był jednak ostateczny. Decyzję tę będą mogli zmienić. Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca
otwierane będzie „okienko transferowe”.
Najbliższe okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do
otwartego funduszu emerytalnego lub ich zapisywaniu w całości
w ZUS-ie, rozpocznie się 1 kwietnia, a skończy 31 lipca tego roku

400,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł,
300,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie
więcej jednak niż 1 100,00 zł,
200,00 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 100,00 zł, nie
więcej jednak niż 1 500,00 zł,
50 zł – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1 500,00 zł, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.
Dodatek pieniężny zostanie wypłacony z urzędu wraz ze
świadczeniem za marzec 2016 r. – co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą zgłaszać w tej sprawie wniosku.
W sprawie jednorazowego dodatku pieniężnego zostanie
wydana odrębna decyzja i dodatek ten będzie wypłacony przez
placówkę ZUS, która wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.
Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa
I Oddziału ZUS-u w Poznaniu
i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej:
 emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 882,56 zł,
 renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 676,75 zł,
 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku
z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna
wypadkowa - 1059,07 zł,
 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku
z wypadkiem lub chorobą zawodową - 812,10 zł
 renta socjalna - 741,35 zł
 dodatek dla sieroty zupełnej wynosi - 392,20 zł ,
 dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie
- 208,67 zł,
 dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego
za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji - 313,01 zł ,
 dodatek kombatancki - 208,67 zł,
 dodatek kompensacyjny - 31,30 zł.
Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa
I Oddziału ZUS-u w Poznaniu
– informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa I Oddziału
ZUS w Poznaniu – W ramach okienka transferowego można zmienić swoje deklaracje sprzed dwóch lat. Należy jednak przestrzegać
wskazanych dat granicznych.
Oświadczenia wpływające do ZUS-u przed terminem, jak i po
nim – zgodnie z prawem - nie będą uznawane za ważne. W trakcie trwania okienka transferowego oświadczenia będzie można
składać osobiście, za pośrednictwem poczty, jak i drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług
Elektronicznych.
Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa
I Oddziału ZUS-u w Poznaniu

tel. : 61 841-60-00
faks: 61 841-15-51
www.zus.pl

wydarzenia
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Warsztaty dietetyczne w SOSW
U

czniowie klas I-III Szkoły Podstawowej SOSW im. Janusza Korczaka w Mosinie od kilku lat uczestniczą w ogólnopolskim programie „Owoce i warzywa w szkole”. W ramach
programu dzieci otrzymują owoce i warzywa oraz biorą udział
w różnych działaniach edukacyjnych, mających na celu propagowanie zdrowego odżywiania.
Jednym z takich działań były warsztaty dietetyczne, które odbyły się 25 lutego 2016 r. na terenie Ośrodka. Przeprowadziły
je studentki IV roku kierunku Dietetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach praktyk odbywanych w Fundacji
Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie” pod okiem
Pani Marty Lewandowicz.
Zajęcia miały na celu rozwijanie świadomości żywieniowej

uczniów poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich
codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się na czym polega praca
dietetyka . Wszyscy bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zabawach ruchowych i wykonywali zadania edukacyjne. W dalszej części warsztatów, jako przykład
dań z wykorzystaniem owoców, uczniowie przygotowali sałatkę
i szaszłyki owocowe. Było pysznie!!!
Mamy nadzieję, że po tych warsztatach owoce i warzywa zagoszczą na co dzień w diecie naszych uczniów.
Spotkanie przygotowały nauczycielki: S. Stangryczak, A. Górna, M. Ludwiniak-Burek, J. Roszak i A. Pniewska.
Anna Pniewska

KRONIKA POLICYJNA LUTY/MARZEC 2016
18.02. 2016 r.
Około godziny 22.30 patrol policji zatrzymał do kontroli kierowcę pojazdu osobowego marki Mazda. Po przebadaniu alkomatem stwierdzono 1,22 mg/1l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
19.02.
Mosińska policja odzyskała skradziony kilkanaście dni wcześniej spod sklepu Neonet
w Mosinie rower, który złodzieje wstawili do
komisu w Poznaniu.
20.02.
W godzinach popołudniowych spacerowicz będący w okolicach Krajkowa przy
rzece Warcie, zauważył w odległości 50 m
od linii brzegu, na lądzie leżące zwłoki mężczyzny. Dzięki pomocy OSP Mosina (trudno
dostępny teren) ciało zostało przetransportowane drogą wodną. Policja ustaliła tożsamość denata.
24.02.
Trzy kobiety przedstawiające się jako pracownice wodociągów, pod pretekstem wy-

płaty nadpłaty należności za wodę, weszły
do jednego z mieszkań w Mosinie, a następnie wykorzystując nieuwagę mieszkańców starszych ludzi - dokonały kradzieży gotówki
i biżuterii. Straty wyniosły 2.500 zł.

08.03.
Na terenie ogródków działkowych w Rogalinie włamano się do altanki letniskowej,
z której skradziono sprzęt mechaniczny
i RTV. Właściciel ocenił straty na 1.500 zł.

29.02.
Około godz. 23.50 w Mosinie na ul. Śremskiej prowadzący pojazd marki Fiat Uno nie
zatrzymał się do kontroli. Po udanym pościgu i zatrzymaniu, kierowca przyznał się do
spożycia alkoholu. Po badaniu alkomatem
stwierdzono 0,94mg/1l alkoholu w wydychanym powietrzu.

08.03.
We wsi Krosno, przy bloku na ul. Piaskowej
odnaleziono skradziony dn. 25.02.16 r. w Luboniu samochód marki VW Cady.

03.03.
We wsi Krosno w godzinach 06.00 - 16.00
dokonano kradzieży zaparkowanego przed
zakładem IDMAR pojazdu marki Pegueot 308 koloru srebrnego. Straty wyniosły
20.000zł Postępowanie w toku.
03.03.
We wsi Krosno na os. Olszynka, w godz.
18.00 - 20.00 z pomieszczenia piwnicznego
skradziono cztery felgi aluminiowe.

09.03.
We wsi Świątniki na ul. Kórnickiej starsza
mieszkanka wpuściła do domu osoby podające się za pracowników organizacji charytatywnej, które wykorzystując jej nieuwagę
skradły szkatułkę ze złotą biżuterią o wartości 4.000 zł.
POLICJA APELUJE!
W związku z wieloma oszustwami i kradzieżami „na wnuczka" lub „pracownika instytucji" przestrzegamy wszystkich mieszkańców, aby wzmogli czujność i nie wpuszczali
podejrzanych osób do domów i mieszkań.
/J.Sz/

informacje
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PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA

Przeziębienie czy grypa?
Sezon grypowy w pełni. To ciężki czas
dla dzieci, ich rodziców jak i osób starszych. Te dwie grupy wiekowe- dzieci
i seniorzy są najbardziej narażone na
zachorowania w okresie jesienno-wiosennym. Mówi się , że dorośli przeziębiają się kilka, a dzieci nawet kilkanaście razy w roku.
Jak rozpoznać czy przeziębiliśmy się czy
może chorujemy na grypę?
Przeziębienie
Jest stanem zapalnym błony śluzowej
nosa, gardła, zatok przynosowych, spowodowanym zakażeniem wirusowym.
Do zakażenia dochodzi:
– drogą kropelkową w czasie kontaktu
z chorym, który – kaszląc lub kichając
– rozpyla drobne kropelki wydzieliny
dróg oddechowych, zawierające wirusy;
– przez kontakt z zakażonymi przedmiotami; niektóre wirusy mogą przez
kilka godzin przetrwać w środowisku,
np. na przedmiotach codziennego
użytku (na klamkach od drzwi, słuchawkach telefonów, poręczach itp.) –
po dotknięciu zakażonego przedmiotu zarażamy się, dotykając ust, oczu
lub nosa, (dlatego ważna jest higiena
rąk w okresie zwiększonej zapadalności na przeziębienia).
Objawy występują około 1-2 dni po zakażeniu. Choroba często rozpoczyna się
okresem złego samopoczucia. Pacjenci
skarżą się w tym czasie na uczucie wysychania, pieczenia lub drapania w nosie.
Kolejnym objawem jest często ból gardła,
czasem chrypka. Następnie pojawiają się
katar i kichanie. Ból gardła zwykle mija po
1-2 dniach. Początkowo wodnisty katar
z czasem staje się gęstszy i często ma ropny charakter (żółte lub zielonkawe zabarwienie), a u niektórych chorych pojawia
się kaszel. W pierwszych dniach choroby
może występować również stan podgorączkowy (temperatura ciała 37–38°C). Gorączka częściej występuje u dzieci. Objawy
utrzymują się przez około 7 dni. Zwykle po
3—4 dniach osiągają największe nasilenie,
a potem stopniowo ustępują. Katar lub
kaszel mogą utrzymywać się u niektórych
chorych nawet przez dwa tygodnie.
Dostępne leki nie skracają istotnie
choroby, a jedynie łagodzą jej objawy.
Ważne jest postępowanie ogólne.
Zalecenia dla przeziębionych
– odpoczynek, leżenie w łóżku, w razie potrzeby zwolnienie z pracy czy szkoły:

– picie odpowiedniej ilości płynów
(szczególnie, jeżeli przeziębieniu towarzyszy gorączka), np. wody mineralnej niegazowanej albo herbaty; nie
powinno się pić napojów gazowanych;
– doraźne zmniejszenie objawów można uzyskać dzięki inhalacjom ciepłego,
nawilżonego powietrza;
– domowe sposoby na przeziębienie
pomogą odetkać zatkany nos, obniżyć
podwyższoną temperaturę i złagodzić
chrypkę lub kasze;
– wśród domowych, naturalnych sposobów na przeziębienie zaleca się m.in.
herbatkę z imbirem, z sokiem z malin,
cytryny, herbatkę z lipy, mleko z miodem, masłem i czosnkiem, rosół.
Przykładowy przepis: Obierz imbir i cytrynę ze skórki, pokroj w cienkie plasterki, włóż do szklanki i zalej gorącą wodą.
Szklankę przykryj i pozostaw na 15 minut.
Przed wypiciem herbaty dodaj miód i całość dokładnie wymieszaj.
Za skuteczne leki na przeziębienie uważa się np. wapno, paracetamol, ibuprom.
Działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Grypa
Grypa jest chorobą zakaźną, którą wywołują wirusy. Wirusy grypy ulegają częstym zmianom genetycznym (tzw. mutacje), co powoduje, że w każdym sezonie
wiele osób może zachorować na grypę.
Wirusy przenoszą się między osobami
chorymi a zdrowymi. Grypa nie jest "zwykłym przeziębieniem", ponieważ wirusy
grypy są znacznie bardziej niebezpieczne,
a konsekwencje grypy mogą być o wiele
groźniejsze. Dla niektórych osób, szczególnie z przewlekłymi chorobami serca, płuc
czy cukrzycą, grypa może stanowić zagro-

żenie dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego
nie należy grypy lekceważyć.
Zarażenie grypą następuje podobnie
jak w przypadku przeziębienia drogą kropelkową i poprzez kontakt bezpośredni
z przedmiotami, których dotyka osoba
chora. Objawy grypy pojawiają się nagle
tj. w ciągu kilku godzin. Do najważniejszych należą: wysoka gorączka (powyżej
38°C), dreszcze, suchy (tzn. bez odpluwania plwociny) i męczący kaszel, katar,
mogą wystąpić krwawienia z nosa, silne
bóle głowy, bóle mięśni, uczucie rozbicia
i wyczerpania. Zwykle nie ma kataru ani
zapalenia spojówek.
Objawy nie powikłanej grypy ustępują po około tygodniu. Najdłużej utrzymującym się objawem jest kaszel, który
może trwać kolejny tydzień po ustąpieniu
ostrych objawów. Również niektóre osoby
po przechorowaniu grypy mogą odczuwać osłabienie przez dłuższy czas.
Wbrew powszechnej opinii, grypa może
być bardzo niebezpieczną chorobą. Zachorowanie na grypę może powodować
pojawienie się innych chorób (powikłań,
np. zapalenie płuc). Grypa również może
pogorszyć przebieg chorób, na które dana
osoba cierpiała przed zachorowaniem, np.
zaostrzenie astmy czy rozregulowanie cukrzycy.
Do najczęstszych powikłań grypy należą: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie ucha, zaostrzenie
już istniejących chorób np. chorób układu
krążenia (niewydolność krążenia), chorób
układu oddechowego (astma, przewlekłe
zapalenie oskrzeli i inne).
Do rzadszych powikłań należą: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerwów,
zapalenie mózgu.
Ważna jest umiejętność rozróżnienia
grypy i przeziębienia, ponieważ powikłania pogrypowe takie jak zapalenie płuc
mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie
życia.
Gdy zaistnieje podejrzenie grypy należy
udać się do lekarza. Lekarz potwierdzi lub
odrzuci nasze przypuszczenia. Lekarz również oceni ryzyko powikłań, biorąc pod
uwagę nasz wiek i istniejące już choroby.
Warto podkreślić, że grypa jest chorobą,
przeciw której istnieją skuteczne sposoby
ochrony. Przede wszystkim jest to szczepienie .Zaszczepienie się przeciw grypie
nie da nam 100 procent pewności, że nie
zachorujemy, ale przebieg choroby będzie
łagodniejszy i unikniemy powikłań.
Szczepionkę najlepiej przyjąć we wrześniu- październiku, przed sezonem zachorowań. Po szczepieniu, przez dwa tygodnie spada odporność organizmu, dlatego
należy unikać w tym czasie osób chorych
i dużych skupisk ludzi.
Joanna Faleńska,
pielęgniarka środowiskowa
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„Pudełko życia” odbierz bezpłatnie

P

udełko życia” to akcje skierowana do osób starszych, chorych
i mieszkających samotnie. Polega na umieszczeniu formularza ze swoimi danymi w specjalnym pudelku. Formularz zawiera
imię i nazwisko, informacje o stanie zdrowia, o przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakt do najbliższych. Pudełko przechowujemy w lodówce, która jest łatwo dostępna. Dodatkowo na
lodówce umieszczamy specjalną naklejkę dla służb ratowniczych
o tym, że Pudełko znajduje się w lodówce.
Ważne informacje w razie wypadku:
- Numer osoby, do której mógłby zadzwonić ratownik w razie
wypadku, zapisz w telefonie komórkowym pod międzynarodowym
skrótem ICE
- Jeśli chorujesz na cukrzycę – noś bransoletkę. Na opasce powinny znajdować się: imię i nazwisko, typ cukrzycy oraz numer telefonu do bliskich.
- Jeżeli chorujesz przewlekle, bierzesz stale leki lub jesteś na coś
uczulony, noś w portfelu karteczkę z takimi informacjami.
- Jeżeli opiekujesz się chorym na chorobę związaną z utratą pamięci (Alzheimer, demencja starcza) przyczep do jego ubrania lub
włóż do kieszeni kartkę z imieniem, nazwiskiem, informacją, na co
choruje oraz numerem telefonu do bliskich.
- Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzinnym, umieść w widocznym miejscu numer domu i nazwę ulicy. Dzięki temu służby ratownicze łatwiej dotrą do celu.
Ważne numery alarmowe 999 i 112
Pudełko życia można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, w przychodni Medicomplex, ul. Konopnickiej 33, w ośrodku zdrowia na
ul. Dworcowej 3, w aptece Gencjana w Krośnie (galeria, biedronka)
ul. Nektarowa 3, w aptece Macierzanka w Rogalinku, ul. Mostowa
10, apteka Alchemia, Puszczykowo, ul. Kościelna 7.

Nowe życie
starych
rzeczy
S

tare rzeczy zyskały „nowe życie"
podczas Ciuchowiska, które 4 marca 2016r. w restauracji Działkowiec zorganizowała „Nieformalna Grupa - Strefa
Rodzica" z inicjatywy Zarządów Osiedli
Czarnokurz i Za Moreną.
Ciuchowisko, czyli „babski targ ubraniowy" cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkanek naszego miasta, które
wymieniały się ubraniami oraz galanterią. W tym samym czasie dla dzieci zorganizowano kreatywny kącik, tym razem
były to warsztaty mydełkowe. Z uwagi
na zbliżający się Dzień Kobiet, przedstawiciel męskiej części obydwu Zarządów
złożył paniom życzenia. Nie obyło się
bez słodkiego poczęstunku. Ten projekt
wsparli i współorganizowali: restauracja
Działkowiec, Słoneczna Kraina i sklep
Kleks.
Spotkanie trzeba powtórzyć!, stwierdziły zgodnie wszystkie uczestniczki
„babskiego targu".
(JSZ)

wywiad
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Na ostatnie takty mocnego uderzenia
publiczność wstała i biła brawa na stojąco

Orkiestra mosińska potrafi wywołać
niesamowite emocje, a jej dyrygent daje
z siebie wszystko – niemal odrywa się od
podłogi, dyrygując i prowadząc graczy po
meandrach sztuki grania. Zawsze dynamiczny, wesoły, pełen oddania temu, co
robi.

M

ieszkańcy Mosiny znają go jeszcze
z czasów, kiedy przez osiem lat był organistą w kościele św. Mikołaja. Zatrudnił go
ks. proboszcz Kus. Maciej Kubacki przyznaje,
że skusiły go wtedy prawdziwe kościelne organy piszczałkowe, jak mówi – te mosińskie
organy go „załatwiły”.
Bardzo pięknie wspomina go mosiński
chór św. Cecylii, a pani prezes Bronisława Dawidziuk mówi o świetnej współpracy z nim
jako dyrygentem chóru w latach 2007 – 2011.
Koncert muzyki świątecznej zorganizowany w lutym, w MOK –u z okazji 10 lecia
istnienia stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska został przyjęty niezwykle
serdecznie. Zagrała w nim m. in. Mosińska
Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka, którą
dyryguje od kilku lat Maciej Kubacki. I właśnie
po tym koncercie poprosiłam pana Macieja o
spotkanie i rozmowę na łamach naszej gazety.
Elżbieta Bylczyńska: – Jest Pan nauczycielem i zastępcą dyrektora szkoły nr 2 w
Puszczykowie. Muzyka jest z pewnością
wszystkim dla Pana. Od lat słyszę same
dobre opinie na temat Pańskiej pracy
i zaangażowania. Czym jest dla Pana muzyka? Dlaczego związał się Pan z nią na
całe życie?

Maciej Kubacki: – Nastąpiło to, kiedy byłem już kilkunastoletnim chłopakiem i wiedziałem, że nie będę artystą wirtuozem, czy
organistą z plakatów. Gdybym miał pewne
nawyki z dzieciństwa mógłbym kształtować
tzw. miomechanikę, która jest pożądana,
a stosowana daje efekty. Ja zainteresowałem
i zająłem się muzyką jako starszy chłopak
i pewne rzeczy mnie ominęły, właśnie ta fizjologia muzyki, którą się wdraża (w sensie
rozwojowym) już u maluszków. Jednak postanowiłem pracować z muzyką zawodowo.
Skończyłem Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie dyrygentury chóralnej i muzyki
kościelnej.
– Wybrać tą drogę w naszym kraju
i związać się z muzyką zawodowo... – trzeba ją chyba kochać, bo to perspektywa, jeśli chodzi o ekonomię raczej słaba.
– Tak, wydaje mi się, że taką decyzję można podjąć tylko i wyłącznie z miłości... Ale
też dzięki muzyce mogłem zwiedzić Europę,
co dla młodego chłopaka, żądnego przygody było pociągające. Jeździłem jako pianista
i wspomagałem wtedy Chór Nauczycieli m.
Poznania. Grałem też z chórem Polskie Słowiki pod batutą Wojciecha Krolopa.
– Co to Panu dało, patrząc z perspektywy czasu?
– Bardzo dużo... Pamiętam śpiew pewnego
chłopca we fragmencie opery Mascaniego
(to rodzaj modlitwy), on tak śpiewał... a ja po
raz pierwszy grałem i płakałem... Bo zazwyczaj, kiedy się angażuje człowiek w muzykę,
kiedy gra, to świat przestaje istnieć. A tutaj
przeżywałem, to było coś niesamowitego.

Coś, co daje głębię przeżycia i człowiek spełnia się od środka.
Dzięki pani profesor Karolak, która wlała
we mnie wiarę w to, co robię i powiedziała, że
nie muszę grać utworów skomplikowanych,
które są dla przeciętnej osoby nawet za trudne do słuchania, zacząłem ćwiczyć i tak grać,
abym sam był poruszony, a przez to był poruszony także słuchacz. I przyznam szczerze, że

Maciej Kubacki

wywiad

moje credo brzmi (może za dużo powiedziane) – zawsze staram się tak pracować z muzyką, żeby był efekt i nie marnować swojego
czasu i ludzi.
– Jest Pan na scenie jak dynamit... Dyryguje Pan „na całego”. Do tego gra na pianinie i organach.
– Wiem, że członkowie naszej orkiestry mówią, że gdybym tak nie dyrygował, oni by tak
nie grali. Z drugiej strony nie odkrywam Ameryki i też im to mówię, bo nie nauczyłem ich
przecież techniki palcowej czy oddechowej
– nie jestem w żaden sposób związany z instrumentami dętymi. Po prostu wydobyłem
z nich to, co w nich było...
– Pan mocno dyryguje, a oni mocno grają.
– W 2009 roku „spadła” na mnie ta orkiestra
– zaproponowano mi funkcję kapelmistrza na
trzy miesiące, bo nikt nie wierzył, że człowiek
wykształcony w zupełnie innej dziedzinie,
skończyłem przecież dyrygenturę chóralną
i muzykę kościelną, da sobie radę z orkiestrą
dętą.
– Orkiestra mosińska liczy 31 osób,
chciałby Pan powiększyć skład, ale wiem,
że nie ma na to pieniędzy...
– Ubolewam nad tym, że zgłaszają się dzieciaki i w związku z brakiem perspektywy finansowej nie możemy ich szkolić, bo nie stać
nas na instruktora. Obecny prezes pan Tadziu
Matusiak, dla którego orkiestra jest całym ży-
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ciem, szkoli dzieci charytatywnie, ale już więcej nie może.
– Jest w orkiestrach dętych jakaś siła?
– Każdy instrument ma swoją specyfikę.
Gitara jest subtelna, fortepian sentymentalny...
– A mosińska orkiestra jak trzeba, potrafi „przywalić”...
– Można to tak określić (śmiech).
– Jesteście zapraszani na różne koncerty, coraz więcej tych zaproszeń. Stanowicie od lat – w tym roku przypada 70
rocznica powstania Orkiestry – oprawę
do każdej gminnej uroczystości. Wszyscy Was znają. Warto jeździć i rozsławiać
Mosinę.
– Ale często nie mamy za co wyjeżdżać,
wiele koncertów nie dochodzi do skutku...
Marzy nam się sponsor...
– Jak więc sobie radzicie?
– W ubiegłym roku nagraliśmy płytę
z utworami m.in. Beatelsów, jednak oficjalnie
na rynku muzycznym nie możemy jej sprzedawać, bo nie stać nas na opłatę w ZAIKS... Jedyną formą rekompensaty jest przyjmowanie
darowizny na rzecz stowarzyszenia.
– Co na tej płycie jest?
– Muzyka filmowa i rozrywkowa, utwory,
które najbardziej mi się podobają. I powiem,

że z wiązanki melodii filmowych, napisanych
przez Mariana Frankowskiego...
– Orkiestra w Mosinie robi z tego perłę...
– Między innymi jest tam najpiękniejsza
chyba muzyka, jaka powstała do filmu, mianowicie „Stawka większa niż życie” i „Polskie
drogi”.
– Podejrzewam, że ci, co kupili są zachwyceni. Gra Pan też muzykę kościelną,
od niej Pan zaczął. Jaki jest Pana stosunek
do wiary, religii?
– Chyba modlę się w ten sposób... Rodzajem intymnej wypowiedzi była dla mnie
improwizacja w czasach, kiedy grałem do
Mszy św. w kościele. Na ten moment zawsze
czekałem. Część ludzi o tym wiedziała i nie
wychodziła. I wtedy serce mi podpowiadało utwór, palce nadążały lub nie, ale dla
mnie to był najważniejszy moment. Sam na
sam... I mogłem się wyżyć. Co tu dużo mówić – czekałem, aż Msza się skończy...
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Żonie
Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu
Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli
A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
– niebieski odlot duszy ...
Wiesław Janusz Mikulski

Wiesław Janusz Mikulski
Urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce
w rodzinie robotniczej o rodowodzie chłopskim.
Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii
polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej
Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna
im. A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską
z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra hab.
Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od
1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. W latach 1994
– 2014 naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama
Chętnika w Ostrołęce. Jest nauczycielem dyplomowanym. Debiutował jako poeta 2 sierpnia
1992 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Jest żonaty z poetką Janiną Żanetą z d. Jakubiak,
z wykształcenia polonistką i bibliotekoznawcą, autorką wielu bibliografii.
Odbył kilka podróży zagranicznych, m.in. do Leningradu, Moskwy, do Lwowa, do Francji
i Monako, do Włoch, Watykanu i San Marino, do Grecji, do Holandii, Belgii i Luksemburga, do
Czech, Słowacji, Austrii i na Węgry, do Izraela - Ziemi Świętej i na Litwę.
Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotykanie
nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), "Dotyk Twojej miłości" (2008),
"Kielich jesieni" (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony.
Wiersze wybrane z lat 1992 – 2015 (2015).
W. J. Mikulski jest współautorem wielu antologii poezji, m.in. następujących: „A Duch wieje
kędy chce...” (Lublin 1994), „Modlitwy znane i na nowo odkryte” (Kraków 1996), „Miłość jak
ziarno odwagi. Antologia poezji religijnej” (Białystok 2000), „Ogrody przeobrażeń” (Łódź 2001),
Tom VIII „Antologii Poezji Emigrantów” (USA 2001), „Krzyż - Drzewo Kwitnące” (Warszawa 2002),
"Furtka słońca ..." (Bydgoszcz 2004), Antologia "Contemporary Writers of Poland" (Nowy Jork
2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angielski); "Tu się tylko gościem jest, tam się do domu
powraca. Śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej. Antologia" (Kraków 2005), "Wieczność nie ma kalendarza. Epigramat w polskiej liryce religijnej 1939 - 2005. Antologia" (Kraków
2006), "POSTscriptum. Antologia" (Kraków 2008), „ANTOLOGIA POEZJI Grupy Młodych Artystów
i Literatów” (Łódź 2008), „Poetycka Poczta” (Kielce 2008).
Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. W sumie
ukazało się ponad dwa tysiące sześćset publikacji drukiem. Wiersze tego poety można spotkać
w licznych - w ponad dwustu - portalach internetowych, w tym na jego stronie domowej:
www.wjmikulski.prv.pl Publikowane są w czasopismach internetowych, m.in.w The Scrolls.
An Internet Cultural Periodical (Edmonton).
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Ustąp, aby zwyciężyć
Mistrzostwa Wielkopolski to duży
sukces w tym wieku. Oskar Piłat z Mosiny judo trenuje od pięciu lat. Ale swój
pierwszy sukces odniósł w zawodach
międzynarodowych po dwóch miesiącach treningu.
– Zgłosiliśmy go do zawodów dużej
rangi i w pierwszym swoim występie, po
dwóch miesiącach trenowania zajął piąte
miejsce, mówi tata Oskara – Michał Piłat.
Jego trener – Dariusz Migdałek twierdzi, że Oskara prawie nic to nie kosztuje,
że chłopak nie czuje żadnego stresu, ponieważ judo traktuje jak zabawę.
Co takiego jest w judo, co ten sport ma
w sobie, że tak pociąga Oskara?
– Najbardziej pociąga mnie poznawanie nowych kolegów, poznawanie
i trenowanie nowych rzutów i udział
w zawodach, współzawodnictwo, wyjaśnia chłopiec. – Nie zawsze chodzi
o wygrywanie, lecz o fajną zabawę, szczęście… Według trzech zasad: minimum
wysiłku, maksimum efektu, udoskonalenie samego siebie i ustąp, aby zwyciężyć.
– I ważna jest chyba kultura tego sportu, ma naprawdę bardzo duży wpływ na
to, jak funkcjonujemy, na nasze życie.
Dwa lata temu Oskar wygrał ligę judo
w Poznaniu (trenuje w Akademii Judo),
natomiast teraz pierwszy raz startował
w mistrzostwach Wielkopolski i zdobył
mistrza Wielkopolski w kategorii wagowej 38 kg. Podczas mistrzostw trenerem
opiekującym się zawodnikami Akademii
Judo Poznań była Barbara Jopek.
Rodzice towarzyszą dziecku zawsze, na
mamie Oskar trenuje dźwignię i duszenie… Mama Renata podczas zawodów
siedzi trochę dalej na trybunie, ponieważ
jak to mama boi się zobaczyć, że syn np.
boleśnie upada.
Rodzice są zadowoleni z tego, że
dziecko rozwija się w dobrym kierunku,
podkreślają, że sport ten kształtuje mu
charakter, że nie siedzi godzinami przed
komputerem. Wspierają go, przeżywają
jego sukcesy i bardzo się cieszą, kiedy je
osiąga.
Oskar ma 11 lat (chodzi do Szkoły nr 1
w Mosinie) lubi też grać w piłkę nożną,
jest zwinny i ruchliwy. I dobry w każdym
innym sporcie. Razem z tatą przejeżdża
na rowerze 65 km w wolnej chwili.
Sport w życiu taty Oskara, a także
dziadka miał wielkie znaczenie.
Jak ważny jest rodzinny przekaz i tradycja... Następne pokolenie odbiera w dwój-

nasób to, że kiedyś dziadek czy ojciec wpoił
swojemu dziecku pewne wartości.
Bo są dzieci zupełnie pozbawione
opieki, zaangażowania. Szkoda, bo często są one bardzo utalentowane. Ale nie
wszystkie mają szczęście mieć takich rodziców i taką rodzinę…
Oskar trafił na wspaniałego trenera
judo. Dariusz Migdałek zajmuje się też
trenowaniem osób niepełnosprawnych.
– To się w głowie nie mieści jak ci ludzie są z nim szczęśliwi i okazują mu to.
Na Youtubie jest film na ten temat, dodaje Michał Piłat. – Pan Darek trenuje
świetnie zdrowych i niepełnosprawnych
judoków. Jest otwartym i wspaniałym
człowiekiem. Jego klub w Luboniu cieszy się wielkim uznaniem. I oczywiście
uwielbia go Oskar.
– Od niego bije taki spokój, trener nie
denerwuje się, kiedy coś nam nie wychodzi, wyjaśnia chłopiec.
(eb)
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Rower elektryczny - sposób na ruch bez nadmiernego wysiłku
– Jak działa rower elektryczny? Czy
muszę pedałować, żeby nim jechać?
– Rower elektryczny na pierwszy rzut
oka nie różni się od zwykłego roweru.
Bliższe przyjrzenie się e-bikowi pozwoli
dostrzec trzy główne elementy, które go
wyróżniają: silnik umieszczony najczęściej w jednym z kół, bateria oraz kontroler umożliwiający sterowanie zakresem
wspomagania jazdy. Na rowerze elektrycznym musimy pedałować, ponieważ
silnik elektryczny zaczyna nas wspomagać dopiero wtedy, kiedy sami zaczniemy
napędzać rower. Niemniej dzięki regulacji siły wspomagania owo pedałowanie
jest bardzo przyjemne, ponieważ prawie
nie czujemy oporu. Robi się to łatwo bez
nadmiernego wysiłku. Dodatkowo im
szybciej obracamy korbą, tym mocniej
silnik elektryczny nas wspomaga.
– Czy zatem można jeździć rowerem
elektrycznym bez włączonego wspomagania? Co się stanie, kiedy bateria
się wyczerpie?
– Oczywiście rowerami elektrycznymi
można jeździć tak, jak zwykłym rowerem.
Nasze rowery posiadają pełne wyposażenie obejmujące przerzutki, hamulce (często hydrauliczne tarczowe), oświetlenie,
bagażniki itp. Kiedy wyczerpie się bateria
wystarczy ją podłączyć do ładowania na
kilka godzin i znów możemy się cieszyć
pełnym zasięgiem wspomagania, który
sięga ponad sto kilometrów.

– Jaki jest koszt roweru elektrycznego?
– Nasza oferta obejmuje prawie trzydzieści różnych modeli rowerów elektrycznych począwszy od niewielkich
składanych, przez miejskie i trekkingowe, kończąc na górskich czy stylowych
cruiserach. Ceny zaczynają się od nieco ponad 3000 zł, ale większość modeli
oscyluje między 3500 a 4500 zł. Oprócz
tradycyjnej formy płatności oferujemy
możliwość zakup kartą oraz na raty.

Witold Konopko
wygrywa
w Sopocie

B

ardzo dobrze zaprezentował się na turnieju ogólnopolskim
w Sopocie
do
lat 16 zawodnik Akademii Tenisowej Angelique Kerber w Puszczykowie Witold Konopko.
Podopieczny trenera Wojciecha Gawlaka wygrał turniej singlowy a w grze podwójnej z Filipem Cieślą ( AZS P-ń ) dotarł do półfinału.
Wyniki:
Finał singla
Witold Konopko (A.T. Angie Puszczykowo) - Piotr
Galus (SKT Szczecin) turniejowa jedynka 6/1,7/5.
Jak mówi prezes A.T. Henryk Gawlak sukces jest
tym cenniejszy, że Witold Konopko w kategorii kadetów jest rocznikiem młodszym. Obecnie zajmuje 16 miejsce na liście klasyfikacyjnej PZT.
Gratulujemy

– Gdzie można kupić rower elektryczny i czy można skorzystać z jazdy
testowej?
– Zapraszam do pierwszego i jedynego
w Poznaniu salonu rowerów elektrycznych Powerbikes przy ul. Grunwaldzkiej
238, gdzie oferujemy rowery testowe i
każdy może spróbować jazdy zanim podejmie decyzję o zakupie. Niebawem uruchamiamy także wypożyczalnię rowerów
elektrycznych, co umożliwi jeszcze dokładniejsze testowanie przez dłuższy czas.
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IV Amatorski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Zarządu Osiedla nr 6 za Moreną w Mosinie
J

ak co roku w marcu spotkaliśmy się na kolejnej edycji Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego. Czwarta edycja zgromadziła ponad 40 uczestników oraz jak zwykle wielu kibiców.
W przyjaznej oraz integracyjnej atmosferze mieszkańcy rywalizowali w czterech kategoriach: kobiety, juniorzy 12+, młodzież
18+ oraz kategoria OPEN 30+. W tym roku nagrodę specjalną,
Ping-Pong Majstra Osiedla za Moreną 2016, przyznano w kategorii Kobiet oraz OPEN 30+. Zdobywcami tego tytułu zostali Beata Sobisiak oraz Przemysław Mieloch. Akademia Sportu
Mosina ufundowała również puchar dla uczestników z kategorii Junior 12+, a jego zdobywcą został Maciej Owsianny. Wśród
Wyniki poszczególnych grup:
Kobiety:
1. Julia Tomyślak
2. Jolanta Wieczorek
3. Natalia Wieczorek
Junior:
1. Marcin Organiściak
2. Maciej Owsianny
3. Michał Dłużewski
Młodzież 18+
1. Bartosz Tyma
2. Piotr Skrzypek
3. Adam Robakowski
OPEN 30+
1. Jakub Todryk
2. Grzegorz Wojna
3. Wojciech Wolny
Nagroda specjalna:
Beata Sobisiak, Przemysław Mieloch.
Nagroda specjalna Akademii Sportu Mosina:
Maciej Owsianny.
Dominik Michalak

uczestników najstarszej kategorii zrodził się pomysł wspólnych
gier kilka razy w miesiącu – bardzo się z tego cieszymy!
Gratulujemy i do zobaczenia za rok!
Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną w Mosinie.
Serdecznie podziękowania dla wszystkich sponsorów oraz
partnerów wydarzenia!
Klub ADRENALINA Fitness, Medicomplex, TOSMAK, Sklep
KLEKS, Pyszne Kurczaki z Rożna ul. Śremska, Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz AKADEMIA SPORTU MOSINA.

informacje
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Czy był taki Krzyż ?
N

iedawno dowiedziałam, że na parceli w Niwce Starej stał kiedyś krzyż na wzór misyjnego. Idąc tropem pamięci niektórych
mieszkańców Mosiny i Puszczykowa udało mi się pozyskać niektóre fakty z historii tego zdarzenia. Dzisiejsza ulica Nadwarciańska i teren przyległy zwany Niwką Starą na początku ubiegłego wieku był
to teren leśniczówki. Wzdłuż Warty usytuowane były gospodarstwa
rolne, w większości zamieszkałe przez Niemców. Tereny okoliczne
Niwki Starej należały także do Polaków - do rodziny Piaseckich, potem częściowo do Budnych. Żyjąca jeszcze 85 letnia mieszkanka Mosiny wspomina, że jako kilkuletnia dziewczynka chodziła z rodzicami,
w latach drugiego dziesięciolecia ubiegłego wieku, pod krzyż na nabożeństwa majowe. Po pierwszej wojnie światowej rodzina Piaseckich jako
wotum wdzięczności za powrót z wojny jednego z członków rodziny postawiła na swojej parceli, na miejscu zniszczonego pierwszego krzyża,
nowy krzyż na podmurówce kamiennej – krzyż misyjny, stojący w kierunku wschodnim, przodem do Warty. W latach 70 ubiegłego wieku krzyż się
przewrócił i uległ zniszczeniu.
Teraz pragniemy by na nowo stanął w tym historycznym miejscu
Krzyż, na wzór zniszczonego, który będzie chronił puszczykowskie tereny i stanie się miejscem zadumy, modlitwy dla przechodzących. Zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców, Puszczykowa i Mosiny, którzy
może jeszcze pamiętają wygląd tego miejsca z Krzyżem, mają fotografię
i jakąkolwiek wiedzę na ten temat o zgłoszenie informacji do Ojca Proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie.
Informacje uzyskano z bezpośrednich rozmów od mieszkańców pamiętających te fakty, za co szczerze dziękuję.
Jolenta Strabel

Wielkanocne warsztaty artystyczne

11

marca z inicjatywy Zarządów Osiedla Czarnokurz i Osiedla
Za Moreną w restauracji Działkowiec odbyły się „Wielkanocne warsztaty artystyczne". Uczestnicy warsztatów wykonywali
różnorodne ozdoby świąteczne: koszyczki, baranki, pisanki, stroiki.
Zebrała się spora grupa dzieci, rodziców i dziadków. Towarzyszył im
wielki zapał w tworzeniu własnych ozdób świątecznych. Pomagali
nam sponsorzy: restauracja Działkowiec - pani Agnieszka Kordylewska, sklep papierniczy Kleks – p. B. Krakowski oraz hurtownia
przemysłowa Folios - Państwa I. i P. Szóstak.
W imieniu obydwu Zarządów Osiedli i uczestników warsztatów składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i zaangażowanie.
(jsz)

JĘZYK
NIEMIECKI
Doświadczony
nauczyciel
zachęca do nauki,
zaprasza na
KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723

dr n. med.
Anna Modelska-Ziółkiewicz
 Choroby tarczycy
 Zaburzenia hormonalne
Rejestracja telefoniczna: 508 145 458
Mosina, ul. Leszczyńska 64
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JUBILEUSZOWE X MIĘDZYNARODOWE TARGI OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Pamiętam dokładnie spotkanie,
które odbyło się zaraz po pierwszej
GARDENII. Na moje zapewnienie, że
GARDENIA osiągnie taką skalę, jak
targi w Kolonii czy Norymberdze dyrektor Muślewski odpowiedział, że
chciałby mieć taką wiarę.

GARDENIA

D

ziesięć lat Targów GARDENIA to
całkiem spory odcinek historii. Na
dodatek spójnej z historią firmy Zielony
Salon. Ten okres współpracy z targami
został uwieńczony nagrodą MTP Acanthus aureus za stoisko, które najlepiej
odzwierciedla strategię marketingową
w ekspozycji targowej.
Jednak cofnijmy się o dekadę. Poznań
choć miał wielkie tradycje ogrodnicze,
to jednak niewiele mógł zaoferować
branży ogrodniczej. Rozrastająca się
POLAGRA zepchnęła całkowicie na margines wystawę ogrodniczą. Nieliczni wystawcy prezentujący materiały i sprzęt
ogrodniczy zostali rozrzuceni po różnych halach olbrzymich targów rolnych,
przez co nie sposób było ich odnaleźć.
W tym czasie wielkopolski rynek ogrodniczy zaczynał się powoli odradzać choć
w innej postaci.
Od początku istnienia naszej firmy
braliśmy udział w wielu europejskich targach, festiwalach i wydarzeniach architektury krajobrazu w takich krajach jak
Niemcy (Kolonia, Norymberga, Berlin),
Anglia (Chelsea) czy Francja (Chaumontsur-Loire ). Cały czas mieliśmy przekonanie, że w Poznaniu również powinny
powstać targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu z prawdziwego zdarzenia.
Jednak branża musiała dopiero dojrzeć
do tego tematu.
Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych prowadziło długotrwałe rozmowy z dyrekcją Międzynarodowych Targów Poznańskich, które zaowocowały
pierwszą imprezą ogrodniczą w 2006
roku. Gdy tylko się dowiedzieliśmy, że
w Poznaniu rusza tego typu impreza
związana z naszą branżą, od razu podjęliśmy decyzję by się na niej wystawiać
i wspierać merytorycznie jej organizację.
W 2006 roku nosiła ona nazwę „Piknik
ogrodniczy GARDENIA”. Nazwę zaproponował dyrektor Dariusz Muślewski, który również podjął się trudnego zadania
zorganizowania całego przedsięwzięcia. Wystawców było niewielu, ale za to
ich serca pełne wiary, a co ważniejsze
w umysłach świtała już wizja na rozwijanie dalszej współpracy. Pamiętam dokładnie spotkanie, które odbyło się zaraz
po pierwszej GARDENII. Na moje zapew-

nienie, że GARDENIA osiągnie taką skalę, jak targi w Kolonii czy Norymberdze
dyrektor Muślewski odpowiedział, że
chciałby mieć taką wiarę. Jak widać, ku
radości środowiska ogrodniczego, moja
prognoza sprawdziła się. Z pewnością
panu dyrektorowi nie brakowało tej
wiary i determinacji, skoro podjął się
tak trudnego zadania do tego z bardzo
okrojonym budżetem. Skutki takiego
optymistycznego nastawienia owocują
sukcesami targów już od kilku lat. A nasza firma dokłada się do nich od samego
początku. Z czasem ta coroczna wystawa osiągnęła rangę Międzynarodowych
Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i znacznie przerosła znaną warszawską imprezę „ Zieleń to życie”
Za udział w pierwszej GARDENII wystawców uhonorowano tytułem „Założyciela GARDENII”. Nasza firma uzyskała
również taki tytuł. Poczytujemy sobie za
wielki zaszczyt, że nasza firma, Zielony
Salon znalazła się w wąskim gronie, które miało wpływ na powstanie i rozwój
targów naszej branży w Poznaniu.
Ponieważ uważamy, że w jedności siła
od kilku lat budujemy wspólne stoisko
z kolegami z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów (OSTO),
którego jesteśmy członkiem założycielem. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie.
Wszystkie ustalenia związane z zaprojektowaniem i przygotowaniem stoiska
trwają prawie rok. W zespole projektantów spotykamy się i dyskutujemy, by

wszystko było dopięte na ostatni guzik.
W końcu na wybudowanie całego stoiska mamy tylko trzy dni, dlatego nie ma
tu miejsca na jakiekolwiek niedociągnięcia. W tym roku nasze stoisko miało ponad 650m2 i ponownie zostało docenione prestiżową nagrodą przez Kapitułę,
w skład której wchodzą eksperci z zakresu designu, marketingu i wystawiennictwa targowego.
Ponieważ zależy nam na dzieleniu
się wiedzą i budowaniu świadomości
zarówno wśród klientów, jak i kontrahentów, organizujemy podczas targów
GARDENIA w ramach stoiska OSTO,
wiele konferencji i debat tematycznie
związanych z branżą. W tym roku nasza
firma, Zielony Salon, prowadziła konferencję pt.: „ Twój jest ten kawałek zieleni”. Prelegenci przestawiając różne tematy związane z jakością zieleni starali
się rozbudzić u odbiorców poczucie, że
od każdego z nas zależy jaka przestrzeń
nas otacza. Warto podkreślić, że nie ma
znaczenia fakt, czy posiadamy swoje
prywatne ogrody, czy też nie. Wszystkie
rośliny redukują CO2 i produkują tlen,
a zieleń publiczna należy również do nas
wszystkich. Dlatego warto zadbać, by
była ona w jak najlepszym stanie.
Od pierwszej GARDENII przez dziesięć
lat co roku czynnie uczestniczymy w targach budując stoiska i organizując konferencje, dlatego jubileuszowy sukces
targów poczytujemy sobie również za
sukces naszej firmy.
(G)
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Powieść nie nadąża za rzeczywistością,
czyli reportaże noblistki Swietłany Aliksijewicz
S

potkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki w lutym towarzyszyła
lalka, przywieziona ze Związku Radzieckiego, maskotka Olimpiady 1980, przedstawiająca chłopca w stroju ludowym. Chociaż piegowata pogodna buzia wiejskiego urwisa wywoływała uśmiechy, to
dyskusja wokół twórczości dziennikarki Swietłany Aliksijewicz była
utrzymana w poważnym tonie. Czytając„Czarnobylską modlitwę”czy
„Koniec czerwonego człowieka”czułam pewien dyskomfort. I nie wynikał on tylko z niełatwej, bolesnej tematyki reportaży. Chodziło o prawie całkowity brak formy. Aleksijewicz podaje nam słowa bohaterów
wywiadów surowe, nie poddane obróbce literackiej. Zagłębiając się
w książki białoruskiej noblistki czujemy się tak, jakbyśmy popijając czaj znaleźli się w kuchni radzieckiego/rosyjskiego domu
i wysłuchiwali opowieści niezliczonych, najczęściej prostych ludzi, z których każdy zapoznaje nas ze swoją indywidualną prawdą, ze swoim życiem i swoim spojrzeniem na historię Rosji.
A była to historia niewygodna dla władzy, wypierana: rola kobiet w
drugiej wojnie światowej, losy wojennych sierot, skutki katastrofy
w Czarnobylu, radziecka interwencja w Afganistanie. W jaki sposób

Swietłanie udawało wyciągnąć się osobiste wspomnienia od osób,
które poddane praniu mózgu nie potrafiły na oficjalnych spotkaniach powiedzieć niczego poza „ideologicznie słuszne” banały i frazesy? Dziennikarka twierdzi, że była to zasługa wakacji spędzanych
na ukraińskiej wsi, gdzie na ławeczce koło babcinego domu zbierały
się wiejskie kobiety, żeby snuć opowieści o niełatwym życiu. Wtedy
nauczyła się słuchać ludzi i zrozumiała, że próba dotknięcia do prawdy polega na polifonii, oddaniu głosu wielu ludziom. Każdej książce
dziennikarka poświęciła kilka lat, w jej wypadku twórczość polegała na dotarciu do kilkuset osób, rozmowie z nimi, próbie zrozumienia ich, na wysłuchaniu ich jak przyjaciel i na cierpliwym czekaniu
na szczerość. Na spotkaniu DKK zadaliśmy pytanie, czemu bolesne
książki mają służyć? Czy zmienią mentalność, rzeczywistość, czy
może lepiej nie wsadzać kija w mrowisko, bo jak wykrzyczała matka
jednego z poległych „Afganów”, z którym Aleksijewicz przeprowadzała wywiad – ona nie potrzebuje prawdy, ona potrzebuje syna bohatera? Na te pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć.
Zofia Staniszewska

Uczniowie mieli okazję poznać zawody znane i mniej znane
J

uż po raz dziesiąty Gminne Centrum Informacji w Mosinie
zorganizowało Targi Edukacji i Pracy, w których wzięło udział
ponad dwudziestu wystawców z terenu miasta Poznania i okolic.
W tym roku była to wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja tego wydarzenia i odbyła się 1 marca br.
Dla wszystkich osób odwiedzających targi, organizator wraz
z wystawcami przygotował prezentacje zawodów na scenie
i stoiskach, dzięki czemu młodzież trzecich klas szkół gimnazjalnych
miała okazję uczestniczenia w pokazach na żywo. Podczas Targów
była także okazja do kontaktu z przedstawicielami instytucji rynku
pracy, pośrednikami i doradcami zawodowymi, którzy udzielali informacji o ofertach pracy, wyborze kierunku kształcenia, zawodu
czy poruszania się po rynku pracy.
Nowością tegorocznej edycji Targów był także punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu, w którym można było uzyskać wszelkie
niezbędne informacje na temat zakładania działalności gospodarczej, sposobów pozyskania dofinansowania na ten cel, form opodatkowania i marketingu w firmie.
Ważnym aspektem Targów była także promocja zawodów
wśród młodzieży i przybliżenie im ich specyfiki. W tym roku
uczniowie mieli okazję poznać zawody znane i mniej znane,

w tym zawód policjanta, leśniczego oraz zawody branży hotelarsko-gastronomicznej.
Konkursy, pokazy zawodów na scenie, prezentacje na stoiskach,
doradztwo i wiele innych atrakcji – to wszystko czekało na uczestników Targów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie X Targów Edukacji i Pracy w Mosinie, wystawcom
i młodzieży za udział i zapraszamy za rok.
(gci)
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Sportoteka Puszczykowo
W

dniach 12-13 marca na kortach
nowo powstałego obiektu sportowo—rekreacyjnego Sportoteka Puszczykowo odbył się ogólnopolski turniej
dla dzieci „Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej“.

Była to już druga impreza z cyklu współorganizowanego przez fairPlayce w Poznaniu i puszczykowską
Sportotekę. Główną ideą przyświecającą
organizatorom jest promowanie tenisa
wśród najmłodszych oraz stworzenie jak

2

marca 2016 r. w hali OSiR w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym. Zespoły zostały podzielone na trzy kategorie:
szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne. W sumie 16 drużyn rywalizowało na mosińskim parkiecie – 6 zespołów ze szkół podstawowych,
2 z ponadgimnazjalnych oraz 8 z gimnazjum. Występy
oceniało jury w pięcioosobowym składzie: dr Elżbieta
Grodzka-Kubiak – sędzia główny, Dariusz Majchrowicz –
choreograf, Agata Gertchen – instruktor tańca, Martyna
Truśkiewicz – instruktor fitness, Karolina Polis – instruktor
fitness. Na mosińskim parkiecie występowało ponad 100
uczestników z dziesięciu miast naszego powiatu: Radzewo, Zalasewo, Swarzędz, Szczodrzykowo, Plewiska, Tarnowo Podgórne, Luboń, Kostrzyn, Robakowo oraz Mosina.
Zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Województwa Wielkopolskiego
W kategorii szkół podstawowych najlepszy okazał się
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Pierwsze
miejsce ze szkół ponadgimnazjalnych zajął Zespół Szkół
nr 1 w Swarzędzu. Natomiast Gimnazjum nr 1 w Mosinie
zajęło czołowe miejsce wśród szkół gimnazjalnych naszego powiatu. Warto wspomnieć, że mosińskie zespoły przygotowała Justyna Siwerska – instruktor tańca i fitnessu. Dzięki doskonałej oprawie
muzycznej zrealizowanej przy współpracy z Mosińskim Ośrodkiem
Kultury zarówno uczestnicy jak i kibice bawili się doskonale. Za pomoc
w organizacji zawodów dziękujemy wolontariuszkom działającym
przy OSiR: Oldze Jarczyńskiej – prowadzącej oraz Natalii Ignaszak.
Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 2. Szkoła Podstawowa nr 1
w Swarzędzu, 3. Szkoła Podstawowa w Zalasewie, 4. Szkoła Podstawo-

najlepszych warunków do rywalizacji dla
dzieci w wieku 5-10 lat. Do udziału w projekcie udało się zaprosić najlepszą polską
tenisistkę Agnieszkę Radwańską.
Zespół kilkunastu osób dba o to, żeby
dziecięce rozgrywki w jak największym
zakresie przypominały profesjonalne
turnieje tenisowe. Cykl posiada własną
stronę internetową (www.tenis10cup.pl),
za pomocą której zawodnicy zgłaszają się
do turnieju. Znajdują się na niej również
szczegóły na temat rozgrywek, a także
informacje na temat patronki turnieju
(Agnieszki Radwańskiej), partnerów oraz
organizatorów. Utworzono również profil facebook (facebook.com/tenis10cup),
gdzie na bieżąco umieszczane są zdjęcia
oraz relacje turniejowe.

AEROBIK

wa w Szczodrzykowie, 5. Szkoła Podstawowa w Radzewie, 6. Szkoła
Podstawowa w Plewiskach
Klasyfikacja końcowa Szkół Ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 2. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
Klasyfikacja końcowa Szkół Gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 1 w Mosinie, 2. Gimnazjum w Kostrzynie, 3. Gimnazjum w Robakowie, 4. Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, 5. Gimnazjum
w Zalasewie, 6. Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, 7. Gimnazjum nr 1
w Luboniu oraz Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.
OSiR

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2016 roku

W

tym roku była to po raz pierwszy
(wreszcie) uroczystość państwowa. Złożono hołd pomordowanym przez
komunistów patriotom i żołnierzom, którzy nie pogodzili się po II Wojnie Światowej z komunistyczną władzą narzuconą
Polsce przez Sowietów.
Długo musieliśmy czekać na prawdę
i sprawiedliwość. Na prawdę o żołnierzach
niezłomnych i prawdę o tamtych czasach.

Pamiętam lekcje historii w latach siedemdziesiątych – uczono nas, że żołnierze
antykomunistycznego podziemia to byli
bandyci… I że w Katyniu kwiat narodu
polskiego wymordowali Niemcy.
Emocjonalnie i pięknie przemówił
w tym dniu prezydent Polski Andrzej Duda.
W jego głosie wyczuwało się ulgę i radość,
i wielką osobistą cześć dla żołnierzy wyklętych. Ulgę, że można wreszcie powie-

dzieć o nich tą bolesną prawdę bez obawy,
z dumą, oficjalnie podczas państwowej
uroczystości, a nie okolicznościowej imprezy organizowanej przez stowarzyszenia.
W Mosinie uroczystość odbyła się
w Krosinku, przy ul. Stęszewskiej, w miejscu upamiętniającym płk. Stanisława Kasznicę (mieszkańca Krosinka), ostatniego
komendanta NSZ, laureata Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
(eb)
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W Mosinie zatańczą po raz trzynasty
16
kwietnia po raz trzynasty Mosina
będzie gościć u siebie tancerzy z
całej Polski. XIII Otwarty Turniej Wiosny
Formacji Tanecznych i Solistów odbędzie
się w hali sportowej OSiR w Mosinie. Początek imprezy przewidziany jest o godz.
10:00.
Ubiegłoroczny turniej można podsumować następująco: 70 występów formacji, 86 solistów, 862 uczestników z terenu
całej Polski, 60 organizatorów i wolontariuszy. Ponad 800 tancerzy zmagało się
na mosińskim parkiecie pod okiem jury,
w skład którego wchodzili: Filip Czeszyk
(twórca wielu choreografii do tanecznych
programów telewizyjnych You Can Dance,
Mam Talent, był jurorem w programie Got
To Dance), Paulina Trzewikowska-Knieć
(Uważana za jedną z najzdolniejszych
twórczyń tańca współczesnego swojego
pokolenia. Specjalista z dziedziny estetyki

tańca.) oraz Abby Aouragh (występował
jako choreograf i tancerz z Fragma, DJ
Bobo, Jeanette Biedermann, Infernal, No
Angels i Dani Minogue. Pracował przy największych niemieckich produkcjach telewizyjnych m.in. Thomas Gottschalk, Bravo
Supershow, Top of the Pops, Arabella, Markus Schenkenberg, The Dome, Club Rotation). Zeszłoroczna edycja po raz pierwszy
skupiła wokół siebie tak dużą ilość tancerzy z różnych miast i szkół tańca. Mosiński turniej tańca już teraz jest brany pod
uwagę w ogólnopolskich kalendarzach
tanecznych.
Pierwsza edycja tego turnieju „I Otwarty Turniej Formacji Tanecznych WIOSNA
2004”odbyła się w marcu 2004 r. i skupiła
wokół siebie ok 100 tancerzy. Wtedy nie
było jeszcze kategorii solistów, a rywalizacja formacji odbywała się tylko w kategorii
szkół podstawowych do 5 osób i powyżej

5 osób oraz w kategorii szkół gimnazjalnych z takim samym podziałem. Od tego
czasu turniej bardzo mocno ewaluował.
W tym roku tancerze będą rywalizowali
w trzech kategoriach tanecznych: taneczne formy kultury ulicznej, formy klasyczne
i inne formy taneczne oraz trzech kategoriach wiekowych: tancerze urodzeniu
w roku 2005 i młodsi, tancerze urodzeni
w latach 2001-2004 oraz tancerze urodzeni w roku 2000 i starsi . Tegoroczną
edycję poprowadzi Witek „VitoWS” Ostynowicz. Zgłoszenia przyjmowane są do 10
kwietnia. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej www.
osirmosina.pl oraz pod numerem telefonu
618132903
Organizatorami turnieju tańca są: Gmina
Mosina, UKS Mosińska Jedynka, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Mosinie.
(osir)

Robiłem w życiu różne rzeczy, dobre i złe
Marek Piekarczyk w roli Jezusa
„Po 30 latach wracam do Poznania, wracam do roli Chrystusa” – tak zapowiada swoją rolę w musicalu wszechczasów, rock-operze autorstwa Andrew Lloyda
Webbera i Tima Rice’a - Jesus Chrisrt Superstar.

„W

Poznaniu jestem prawie u siebie, bo tutaj się urodziłem, tu są
korzenie moje i mojej rodziny. Wchodząc
do Radia Merkury prawą stroną można
zobaczyć na ścianie portret mojego kochanego dziadka, Kazimierza Piekarczyka, współzałożyciela w 1927 roku Radia
Poznańskiego, dziś Radia Merkury (…).
Jestem z Poznania, potem mieszkałem
w Gnieźnie przy ulicy Sobieskiego. Teraz
tu też obchodzimy Jubileusz wydarzeń,

które miały początek właśnie w Wielkopolsce. Były przełomowe dla naszego
państwa, Kościoła, naszej cywilizacji.
To jest wspaniałe. Cieszę się, że właśnie
mnie to spotyka (…). Przez lata byłem
zaszufladkowany jako rockendrolowiec,
hippis. Nie ukrywam, że ta rola odmieniła moje życie. Tysiąc lat temu zdarzyło
się, że miejsce, w którym przyszedłem
później na świat, a potem Gniezno, gdzie
spędziłem kolejne lata, dało początek

całej naszej wspaniałej historii, naszej Ojczyzny, Narodu. Robiłem w życiu różne
rzeczy, dobre i złe. Grałem, śpiewałem,
lepiłem garnki, pracowałem na roli, studiowałem filozofię, przemierzyłem całą
Polskę w różnych czasach i na wszystkie
sposoby. Aż w końcu Jerzy Gruza dostrzegł we mnie aktora - Jezusa. Stałem
się wtedy spełnionym artystą, gwiazdą.
Czy po zagraniu Jezusa można jeszcze
zagrać kogoś „lepszego”? Cała ta ponad
tysiącletnia wędrówka naszego narodu i
moja własna zamyka się symbolicznie w
tej roli, w musicalu Jesus Christ Superstar.
Roli, która pozwala mi wrócić do korzeni,
wspólnie z innymi radować się i świętować rocznicę Chrztu Polski”.
Przemysław Terlecki

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)


malowanie
 tapetowanie
 fototapety
 techniki dekoracyjne
 wykończenia
 remonty
 adaptacje wnętrz
 łazienki
 płytki

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40
 697 144 771, 607 192 862
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C

ynamon to nie tylko aromatyczna przyprawa. Cynamon ma
również właściwości lecznicze i antyzapalne, co udokumentowane jest badaniami. Zaraz po goździkach jest przyprawą mającą najwięcej antyutleniaczy. Bogactwo działających
zdrowotnie związków w cynamonie może przyprawić w istocie
o zawrót głowy. Aldehyd cynamonowy (cynamal) ma własności
antygrzybicze, antybakteryjne, antypasożytnicze, antymutagenne i antynowotworowe. Katechiny (więcej niż w zielonej
herbacie), flawony, izoflawony, flawonole, eugenol, cenne kwasy
(elagowy, ferulowy, chlorogenowy, kawowy), taniny oraz... spora ilość chromu, dzięki któremu mamy mniejszą ochotę na słodycze. Oprócz tego zawiera też błonnik, żelazo, mangan i wapń.
Same dobre rzeczy! Chorzy na artretyzm doświadczają ustąpienia bólu, gdy spożywają codziennie cynamon (w badaniach
podawano im roztarty na papkę z miodem), również chorzy na
cukrzycę typu 2 doznają ulgi stosując cynamon w codziennej
diecie: poziom cukru spada, polepsza się samopoczucie. Zaś
osoby mające problemy z cholesterolem i trójglicerydami notują spadek poziomu LDL i trójglicerydów. Spożywanie cynamonu poprawia też jasność umysłu
i zdolności intelektualne. Cynamon poprawia również samopoczucie kobietom: wyraźnie zmniejsza przykre objawy napięcia
przedmiesiączkowego (PMS) w tym łaknienie „czegoś słodkiego”
w dniach poprzedzających miesiączkę.

– artretyzm – w badaniu kopenhaskim podawano pacjentom miksturę cynamonowo-miodową 2 razy dziennie, po
tygodniu 73 z 200 badanych poczuło ustąpienie bólu, po
miesiącu większość mających trudności w poruszaniu się
badanych była w stanie samodzielnie chodzić, bez bólu;
– nowotwór żołądka i kości: badania wykonane w Japonii
i Australii wykazały, że pacjenci, którzy przyjmowali 3 razy
dziennie przez miesiąc miksturę miodowo-cynamonową
(łyżka miodu+łyżeczka cynamonu) doszli do zdrowia,
– nadciśnienie: we Włoszech przeprowadzono badanie trwające kilka tygodni, w którym mikstura okazała się nadzwyczaj skuteczna dla wszystkich 137 badanych pacjentów
cierpiących na nadciśnienie: ciśnienie wróciło do normy,
a samopoczucie pacjentów poprawiło się.
Papkę miodu z cynamonem można zjeść lub też rozpuścić
w letniej/ciepłej wodzie lub herbacie (i pić jako napój).
Z uwagi na zawartość kumaryn
(związków rozrzedzających krew,
mogących toksycznie oddziaływać
na wątrobę) najbezpieczniejszy
nawet do długoterminowego
stosowania jest cynamon oryginalny, cejloński (Cinnamomum
verum – jedynie 0,04% kumaryn). Ma on też łagodny i słodki smak,
w przeciwieństwie do popularnego, taniego i dostępnego
w każdym sklepie spożywczym cynamonu odmiany Cassia (zwanego w krajach anglosaskich „bastard cinnamon”, czyli „bękarcim cynamonem” – ma do 5% kumaryn), który ma smak ostry,
drażniący i piekący – z tego powodu nienawidziłam przez całe
moje życie cynamonu, a pokochałam go bez pamięci dopiero
wtedy gdy poznałam „cejlończyka”. Dzisiaj nie wyobrażam sobie
funkcjonowania bez niego.

Cynamon leczy

Przepis na zdrowotne przed-śniadanie
(należy zjeść na czczo):
– 2 łyżki płatków owsianych (zwykłych lub górskich) namoczyć na noc w soku z połówki cytryny.
– rano dodać łyżeczkę cynamonu i łyżkę świeżo zmielonego
siemienia lnianego.
– wymieszać i powoli dobrze przeżuwając zjeść, popijając
szklanką płynu (woda, herbata ziołowa lub zielona itp.).
Taka mikstura skutecznie pomaga kontrolować poziom cukru
jak i cholesterol. Będzie pomocna także osobom walczącym
z kandydozą.
Mikstura miodowo-cynamonowa
Prawdziwym cudem natury jest też mieszanka cynamonu
z miodem: 1 łyżeczka miodu wymieszana na papkę z 1/2-1 łyżeczki cynamonu przydaje się w następujących okolicznościach:
– przy stanach zapalnych m.in. dróg oddechowych (gardło,
zatoki, przeziębienia) – szczególnie lubią ją dzieci (nie dość,
że lekarstwo, to jeszcze jakie smaczne!);
– przy trądziku jako maseczka (położyć papkę na buzię na
jak najdłużej się da, nawet na noc: bakterie Propionibacterium acnes są bardzo wrażliwe na składniki zawarte w cynamonie), a co ci zostało po prostu zjedz – cynamon
działa też „wewnętrznie”. Maseczkę stosuj codziennie przez tydzień lub dwa, wypryski będą się stopniowo zmniejszać
– infekcje skórne (egzemy grzybicowe, drożdżycowe, bakteryjne itd.) – papkę położyć na zainfekowane miejsca jak maść, przykryć gazą i plastrem;
– stany przemęczenia i stresu: miodowo-cynamonową miksturę spożywać 3 razy dziennie przez
3-4 tygodnie, jest ona m.in. immunomodulatorem
wzmacniającym system odpornościowy;
– wzdęcia: zjedzenie mikstury cynamonowo-miodowej pozwoli uwolnić zalegające gazy przynosząc
ulgę, na co wskazują badania robione w Indiach
i Japonii;

Jak rozpoznać co kupiliśmy?
Jeśli na opakowaniu nie jest wyraźnie zaznaczone, iż
jest to cynamon cejloński – najprawdopodobniej kupiliśmy właśnie tanią Cassię. Wskazówką będzie też smak:
tylko cejloński jest słodkawy i łagodny, z lekką cytrusową nutką. Jeśli kupujemy laski różnica jest widoczna
od razu: cynamon prawdziwy cejloński ma laski złożone
z cienkich listeczków (przypomina cygaro), a nie grubej
zwiniętej pojedynczej ścianki jak ma Cassia. Mielenie cejlońskiego cynamonu jest szybkie i łatwe, ponieważ laski są
kruche (w przeciwieństwie do odmiany Cassia, której grube
i twarde laski mielą się bardzo ciężko).
Źródło: Akademia witalności
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Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04
602 554 258
606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.
Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.

Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

STUDNIE
GŁĘBINOWE
794 177 731
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Zakład Kuśnierski
„ALSKÓR”
Sprzedaż - szycie na miarę
futer - kożuchów - kamizelek
i galanterii ze skór naturalnych
- przeróbki, naprawy futer,
kożuchów, odzieży skórkowej

Wyprzedaż do 20%
Zapraszamy
Poznań - Rataje
Os. Boh. II Wojny Św. 62
Pon.-pt.: 11.00-17.00

tel. 61 887 13 22
kom. 601 880 986
SPRZEDAŻ - SERWIS - MONTAŻ

WYCENY
NIERUCHOMOCI
SALON SPRZEDAŻY
ul. Rosnowska 16
62-052
KOMORNIKI
61 8630 123
509 461 559

 DOMY
 LOKALE
 DZIAKI
 SPECJALISTYCZNE





 

TEL. 572 642 585
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

WWW.BASENY.ELESTON.PL

WSZYSTKO DO BASENÓW
BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
- szeroki wybór drzwi - monta¿
zewnêtrznych
- panele pod³ogowe
i wewnêtrznych
- panele boazeryjne
- fachowe doradztwo

CENY PRODUCENTA!

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA


Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
 Instalacje mini zbiorcze naziemne
i satelitarne


Konfiguracja sprzętu audio-video



Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

FIRMA SPRZĄTAJĄCA
poszukuje osób (preferowane
Panie) do sprzątania w szpitalu
w Puszczykowie. Praca w pełnym
wymiarze godzin - wg grafiku.
Wynagrodzenie: 1260 zł/-m-c
brutto. Do zgłaszania zachęcamy
także osoby niepełnosprawne.
PRACA OD ZARAZ!!!
Kontakt: 510 014 302.

ZATRUDNIMY
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

Atrakcyjne wynagrodzenie!
Tel.: 667-820-679
lub 667-820-686

SKUP
AUT
do 10.000 zł
Umowa i gotówka od ręki
Tel. 798-827-337

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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NAPRAWA
MASZYN I POJAZDÓW

AGENCJA
PZU

Tel. 602-153-839 Rogalin

UBEZPIECZENIA:

Naprawy:
 ładowarek  koparko-ładowarek
 ładowarek teleskopowych  żurawi HDS
 pojazdów samochodowych
 mini koparek  wózków widłowych
 hakowców  inne
Usługa u Klienta

USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy
wszelkie remonty:
 malowanie
 docieplanie
 łazienki
 płytki
 papa terma
 klinkier
 i wiele innych
tel. 509434495

 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00
Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84
e-mail: skubiak@agentpzu.pl

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK
PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:
- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./
- DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI
RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11

Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
JĘZYK niemiecki. Doświadczony nauczyciel zachęca do nauki, zaprasza na korepetycje i konwersacje. Tel. 668 225 723.
ZAOPIEKUJĘ się ogrodem i domem
w zamian za pokój w Puszczykowie lub
okolicy. Tel. 510 708 023.
ZATRUDNIMY panie ne stanowisko
kasjer-sprzedawca w sklepie spożywczo-monopolowym w Puszczykowie, tel.
618908237.
ZATRUDNIĘ mężczyznę do pracy dorywczej w warsztacie.Więcej informacji
pod numerem 692-662-460.

wojskowym (manewry, musztry, zajecia
na strzelnicy). Wiek nie gra roli :) liczą się
chęci i trochę wolnego czasu który można aktywnie spędzić w doborowym to-

warzystwie :). Już 12/03/2016 całodzienny marsz po okolicy – zbiórka o 10:00 na
placu Remizy OSP Mosina ul. Śremska
kontakt: zssw_mosina@wp.pl

dr n. med.
Anna Modelska-Ziółkiewicz
 Choroby tarczycy
 Zaburzenia hormonalne
Rejestracja telefoniczna: 508 145 458
Mosina, ul. Leszczyńska 64

ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko kucharza na stołówce szkolnej. Mile widziane doświadczenie na stanowisku. Kontakt: 500029113.
KOMPLEKSOWE Usługi Elektryczne
ELEKTRO-TECHNIK. Krzysztof Maik, 62-050
Mosina, ul. Kolejowa 25, tel. 510966565.
FIRMA z Poznania zatrudni kierowcę C+E
na trasy międzynarodowe, może być bez
doświadczenia.Bardzo dobre wynagrodzenie, tel. 698672815.
ZAPRASZAMY osoby, które chciałyby
czynnie wziąć udział w zajęciach z elementami survivalu, pierwszej pomocy
przedmedycznej, zajęciach o charakterze

AKUMULATORY
nowe, produkcji ukraińskiej
Żywotność 7 lat!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów,
alternatory, rozruszniki, pompy:
wspomagania, wtryskowe

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62

62-050 Mosina, ul. Wawrzyniaka 9
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660 031 893
www.gazeta-mosina.pl
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
e-mail: ebylczynska@op.pl

WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).
WSPÓŁPRACA: Justyna Bryske, Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak,
Wojciech Czeski, Dorota Lisiak.
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 502 525 788.
Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

Firma istnieje od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane
zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie usług w zakresie mechaniki:
silników zawieszeń
układów komfortu

układów jezdnych i napędowych
innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę
tykę k
komputerową
omputterrową
i przeglądy pogwarancyjne
ne
Nasza strategia pomocy Klientom:
przyjęcie auta
niezobowiązujący przegląd i określeniee zza
zakresu
akr
kresu naprawy
wspólne z Klientem podjęcie decyzji ddalszej
aallszejj napra
naprawy
awy i kkosztów
oszttów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.
Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

ZAPRASZAMY
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

PRZYJMIE ZLECENIA
 PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
 KADR
 ZUS
 US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

jesteśmy ubezpieczeni
 odzyskujemy należności
 odbieramy osobiście dokumenty


62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Wyjazdy m. in. na:


wesela
pogrzeby
 imprezy sportowe
 imprezy integracyjne itp.



PAPIS SERWIS
NOWY WARSZTAT MECHANICZNY I BLACHARSKO-LAKIERNICZY
W LUBONIU, UL. ARMII POZNAŃ 37 (2 min. drogo od zjazdu z austrady A2)

NAPRAWA WSZYSTKICH MAREK SAMOCHODÓW
WYMIANA I PRZECHOWYWANIE OPON
LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
SAMOCHODY ZASTĘPCZE
FACHOWA POMOC I ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI W IMIENIU KLIENTA

PROMOCJA WIOSENNA 2016:
USŁUGA WYMIANY OLEJU 20 ZŁ + PRZEGLĄD TECHNICZNY Z UŻYCIEM
SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNEGO GRATIS!

Czynne: pon.-pt. godz. 8-19, soboty godz. 8-14
tel. 618 13 16 40 | www.papis.pl

