





cena 3,50 zł

marzec 2017

Rogalin - tu warto przyjechać!
str. 16

Z siłowni str. 20
na scenę

Duży szacunek
dla mieszkańców
str. 5

 Gospodarka odpadami - nowe informacje – str. 10
 Wspomnienie o Henryku Pruchniewskim – str. 4
 "Komu bije dzwon" - drugie życie po przeszczepie - str. 30

www.gazeta-mosina.pl

 Uwaga na smog! Fatalny stan powietrza w naszym regionie – str. 14
 Kącik porad prawnych - wszystko o rozwodach – str. 31
Zeskanuj kod i wejdź

2

OTWIERAMY SIĘ
NA NOWO!
Już 1 marca 2017 r.

25,TAN

52

15,98
9,95

9

IEJ o 51%

èHKV^HYRHWV^LYIHUR
LEXMAN

90

6000 mAh. kod 45455606

/m²
TANIEJ o 38%

5,-

7HULSWVKéVNV^`
+Ǆ)23(:@*A5@
Kl. ścieralności: AC3. Gr.: 6 mm.
Opak.: 2,93 m². kod 44887570

TANIEJ o 49%
3,+763<?)HǋRH
Moc: 5 W
W. Trzonek:
T
k E27
E27. S
Strumień
świetlny: 470 lm. kod 44472883

Projektujemy

R\JOUPL

Organizujemy

[YHUZWVYt
a^UVZaLUPLm

:<%5321$'7<6,}&<352'8.7:
]F]HJRNLONDQDœFLHW\VLÙF\GRVWÙSQ\FK
MHVWW\ONRZVNOHSDFK/HUR\0HUOLQ

6=(5(*35202&-,
ZNDŪG\PPLHVLÇFXRUJDQL]XMHP\
VSHFMDOQHDNFMHSURPRF\MQH

1$-/(36=(&(1<
]ZUDFDP\SRGZŉMQÇUŉŪQLFÙZFHQLHZSU]\SDGNX
]QDOH]LHQLDLGHQW\F]QHJRSURGXNWXWDŃV]HJR
QLŪ]DNXSLRQ\Z/HUR\0HUOLQ

5($/,=$&-$.203/(.62:<&+868*
RUJDQL]XMHP\PRQWDŪWRZDUŉZ
]DNXSLRQ\FKZ/HUR\0HUOLQ

352*5$0/2-$/12¤&,2:<
SU]\]QDMHP\GRGDWNRZHXSXVW\LERQXV\
ZWUDNFLHUHDOL]DFML]DNXSŉZ

%(=3,(&=1(=$.83<
]DSHZQLDP\EH]WHUPLQRZ\
]ZURWWRZDUŉZ

Organizujemy
montaż

naszych produktów

7VKSLNHQǃJ`a^YV[V^P[V^HY
T\ZPI`ǅWLéUV^HY[VǋJPV^`ILa
ǋSHK}^\Ǐ`^HUPHUPLaUPZaJaVU`
^VY`NPUHSU`TVWHRV^HUP\
VYHaUHKHQǃJ`ZPǇKVWVUV^ULQ
ZWYaLKHǏ`>WYa`WHKR\WYVK\R[}^
WVZPHKHQǃJ`JO[LYTPU^HǏUVǋJP¶PJO
a^YV[UPLTVǏLUHZ[ǃWPǅ^VRYLZPL
KUPWYaLK\Wé`^LT[LYTPU\
^HǏUVǋJP
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Oferta dotyczy sklepu w Komornikach. Obowiązuje od 01.03 do 13.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Marzec wskazuje, że wiosna już coraz
bliżej, a co za tym idzie – więcej słońca,
dłuższe dni i powiew nowej energii. Tymczasem oddajemy w Państwa ręce kolejny
numer gazety z nowymi tematami, propozycjami, wydarzeniami.
Bardzo często mówimy o pasji, spełnianiu
marzeń, realizowaniu swoich planów. Tym
razem przedstawiamy niecodzienny wywiad z zawodniczkami bikini fitness, dziedziny sportu wciąż rozwijającej się, jednak
zyskującej coraz szersze grono zwolenniczek – nic dziwnego, jest to bowiem sport
estetyczny, gdzie liczy się piękno sylwetki,
proporcje, prezencja sceniczna. Nie wszyscy
jednak wiedzą, że wrażenie, jakie dziewczyny robią na jurorach i publiczności, okupione jest ciężką pracą nie tylko na siłowni. Dla
pasjonatów jest to natomiast pewien styl
życia, a zawody – spełnieniem ich marzeń
i zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy.
Z pewnością warto poznać ten sport bliżej!

Skoro już mowa o sporcie – jedna z mieszkanek naszej gminy udowadnia, że można
się rozwijać w różnych jego dyscyplinach
i to w każdym wieku. Biega, pływa, startuje w triatlonach, narciarstwie zjazdowym,
jeździ konno i we wszystkich tych dziedzinach odnosi sukcesy. I robi to z energią
i zapałem, którego pozazdrościć mógłby
jej niejeden dwudziestolatek.
Staramy się być blisko spraw ważnych dla
naszej gminy. Przybliżamy temat reformy systemu oświaty i pokazujemy, jaki
wpływ będzie ona miała na uczniów naszego regionu. Odpowiadamy także na
kilka pytań dotyczących gospodarki odpadami, które mogą najczęściej nurtować
mieszkańców. Przedstawiamy ponadto
najnowsze postępy prac budowy ulicy
Wodnej w Mosinie, wyjaśniając powody
opóźnienia terminu zakończenia realizacji tej inwestycji.
Do ważnych zagadnień zaliczamy Kampanię „Drugie życie”, dotyczącą transplantologii. Tematowi temu poświęcone
było posiedzenie dwóch Komisji Rady
Miejskiej Gminy Mosina, połączone z wystąpieniem zaproszonych gości – specjalistów w tej dziedzinie. Przyłączamy się do
tej akcji pamiętając, że każdy z nas może
znaleźć się po obu stronach, zarówno
jako potrzebujący pomocy i wymagający
przeszczepu jak i ten, kto w akcie wyrażonej wcześniej ostatniej woli będzie niósł
tę pomoc innym.
Nie zabraknie także stałych rubryk – w kąciku zielarskim podajemy przepisy na
nalewki, zatem miłośnicy tych trunków

z pewnością znajdą tutaj coś ciekawego.
I uwaga – otwieramy nowy cykl pod nazwą „Bliżej prawa”. Będzie to kącik porad
prawnych i wszelkich informacji z tej dziedziny, które mogą być przydatne dla Czytelników. Tematyka tego bloku zależy od
Państwa – jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i sugestie naszych Czytelników.
Zbliża się wiosna, zatem tym bardziej
zachęcamy do spacerów i zwiedzania
ciekawych miejsc w naszej okolicy. Przestawiamy Rogalin – miejsce znane jest
chyba wszystkim, jednak nie każdy wie,
że muzeum posiada bardzo ciekawą ofertę edukacyjną, zaadresowaną do uczniów
– dzieci i młodzieży – oraz dorosłych. Byliśmy, zwiedzaliśmy, słuchaliśmy – naprawdę warto skorzystać z tej propozycji!
I na koniec wiadomość, która do głębi
poruszyła nasz redakcyjny zespół, we
wszystkich wywołując ogromny smutek:
odszedł od nas nasz wieloletni współpracownik, Henryk Pruchniewski. Wspominamy Go ze wzruszeniem i wielkim szacunkiem, jesteśmy też przekonani, że – mimo,
że nie ma Go już wśród nas – pozostanie
na zawsze w naszych sercach, a na łamach
gazety – w swoich artykułach. Napisał ich
ponad dziewięćdziesiąt i z pewnością będziemy do nich wracać!
To tylko niektóre zapowiedzi materiałów,
jakie zawarliśmy w bieżącym numerze.
Życzymy przyjemnej lektury i jak zwykle
zapraszamy do kontaktu!
Marta Mrowińska
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Wspomnienie o Henryku Pruchniewskim
HENRYK PRUCHNIEWSKI (1934-2017)
ZASŁUŻONY NUMIZMATYK I BIBLIOFIL POZNAŃSKI
W lutym odszedł nasz wieloletni współpracownik, mieszkaniec
Mosiny, kolekcjoner, numizmatyk,
zbieracz świadectw historii, Henryk Pruchniewski. Mieszkańcy
Mosiny pamiętają go zapewne
z corocznych edycji „Szeroko na
Wąskiej”, gdzie prezentował kolekcję monet, których był znawcą i miłośnikiem. Gromadził pamiątki
i dokumenty po mieszkańcach Mosiny, rozstrzelanych 20 października 1939 roku na mosińskim rynku, przyczyniając się do wydania
publikacji poświęconej ich pamięci. Kolekcjonowanie było jego
pasją – z Gazetą Mosińsko-Puszczykowską współpracował niemal
od początku jej istnienia, publikując cykl artykułów kolekcjonerskich (kącik „Kolekcjoner”). W listopadzie 2016 r. ukazał się dziewięćdziesiąty artykuł z tej serii.
Przebywanie w towarzystwie Pana Henryka było jedną z najprzyjemniejszych i najbardziej wartościowych rzeczy, jakie spotkały mnie w życiu. Ten człowiek pełen pasji, poczucia humoru,
nieustannego wigoru i cudownie radosnej iskierki w oku sprawiał,
że wstępowała i we mnie nowa energia, chęć poznawania świata
i wykonywania różnorodnych zadań z maksymalnym zaangażowaniem i entuzjazmem.
Wierzymy, że Pan Henryk wciąż jest i pozostanie z nami. Z pewnością będziemy wracać do wspomnień o nim, artykułów, które
pisał. Był ważną osobą w naszym redakcyjnym zespole i jest nią
nadal – w trochę inny sposób – w naszej pamięci.
Poniżej publikujemy tekst, który wygłosił Kazimierz Krawiarz,
sekretarz Oddziału PTN oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki w Poznaniu, podczas uroczystości pogrzebowych Pana Henryka.
7 lutego 2017 r. pożegnaliśmy naszego komilitona Henryka
Pruchniewskiego – członka założyciela Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, członka Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Zmarł 3 lutego 2017 r.
w Szpitalu w Puszczykowie.
Urodził się 14 stycznia 1934 r. w Mosinie. Jego ojciec Leon był
stolarzem i pracował w Teatrze Polskim w Poznaniu. Matka Anastazja z Piechockich zajmowała się gospodarstwem domowym.
Szkołę Podstawową ukończył w Mosinie po wojnie. Dalszą naukę
kontynuował w Szkole Zawodowej w Poznaniu. W 1954 r. podjął
pracę zawodową w Zakładzie Produkcji i Usług Technicznych w Poznaniu. I pracował tam, aż do przejścia na rentę. W międzyczasie
odbył służbę wojskową w Wojskach Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, gdzie dosłużył się stopnia plutonowego. W 1958 r. po powrocie
z wojska poznał Aleksandrę Szeszuła, bibliotekarkę. W 1960r., zawarli związek małżeński, a w 1962 r. urodził się ich syn Marek, znany scenarzysta i dramatopisarz. Żona Aleksandra, była jego ostoją
życiową, uczestniczką jego pasji i wystaw, również tych w ramach
pikników mosińskich „Szeroko na Wąskiej”.
Kiedy miał 11 lat na strychu w domu dziadków znalazł dwie
puszki metalowe – w jednej były srebrne monety, w drugiej plik
banknotów. I tak zaczęła się jego wielka kolekcjonerska przygoda. Już w 1960 r. nawiązał znajomości ze znanymi historykami
i numizmatykami w Poznaniu. Mgr Stanisław Gibasiewicz, dnia 28
kwietnia 1961r. zaprosił go do Pałacu Działyńskich na spotkanie
organizacyjne Koła Numizmatycznego. Utworzona wtedy Sekcja

Numizmatyczna Polskiego Towarzystwa Archeologicznego liczyła
na początku 10 osób. Do jego przyjaciół w kolekcjonerstwie należeli: Roman Sadecki, nieżyjący już Kornel Białobłocki, Henryk Zachciał i piszący to wspomnienie.
Na szczególną uwagę zasługuje Jego działalność popularyzatorska i publicystyczna. Henryk Pruchniewski jest autorem ponad
90 artykułów, publikowanych w dziale kolekcjonerskim Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej. W dniach 10-18 października 1970 r.,
w Muzeum Archeologicznym, z okazji 50-letniego jubileuszu polskiego zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Poznaniu,
współorganizował wystawę monet, medali i banknotów ze zbiorów członków Sekcji Numizmatycznej.
W 2000 r. Henryk Pruchniewski, podjął dcyzję o likwidacji swojego zbioru numizmatycznego. W pierwszej kolejności poświęcił
monety kolekcjonerskie PRL, odznaczenia wojskowe i literaturę
numizmatyczną, które trafiły do innych kolekcji lub muzeów.
Jako bibliofil, największą atencją darzył ks. Józefa Poniatowskiego. Na jego temat zgromadził ogromny zbiór pamiątek: książek,
pocztówek, bibelotów, grafik, monet i medali i organizował wystawy jemu poświęcone. W dniu 18 listopada 2013 r. otwarto taką
wystawę w Izbie Pamiątek regionalnych w Bninie. W dniu 18 październiku 2016 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury współorganizował
wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej.
Za swoją ożywioną działalność otrzymał liczne wyróżnienia, szereg dyplomów i odznaczeń z których na wyróżnienie zasługują:
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka PTN, Medal im. Prof.
Ryszarda Kiersnowskiego i inne.
Henryk Pruchniewski był osobą pogodną, pełną wewnętrznego
ciepła, doskonale znał komilitonów w numizmatyce i bibliofilów,
ich ważne dokonania i osiągnięcia zawodowe. Kiedy uczestniczył
w ostatnich spotkaniach w listopadzie 2016 r nikt nie przypuszczał,
że widzimy Go po raz ostatni. Odejście bliskich nam osób zawsze
nasuwa nam pytanie: Co pozostanie po człowieku? Czy jest coś co
przetrwa nasze odejście w zaświaty? Po każdym pozostaje dobro,
jakie czyniliśmy i pozostawiamy po sobie. Henryk pozostawił po
sobie dużo dobra i trudno jest nam pogodzić się z Jego odejściem.
Dziękujemy Tobie Henryku za wszystko. Pozostaniesz w naszej
pamięci.
Dnia 7 lutego na cmentarzu w Mosinie, w uroczystości złożenia
trumny w rodzinnej mogile licznie uczestniczyli Koledzy numizmatycy i bibliofile. Mowę pożegnalną wygłosił Kazimierz Krawiarz,
sekretarz Oddziału PTN oraz prezes Wielkopolskiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki w Poznaniu.
Kazimierz Krawiarz

Składamy serdeczne podziękowania Krewnym, Przyjaciołom,
Sąsiadom, Znajomym oraz wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

Ś.P. Henryka Pruchniewskiego
Wasza obecność, współczucie i wyrazy życzliwości były dla nas
ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.
Z wyrazami wdzięczności,
Rodzina

5

Pożar jadłodajni w Puszczykowie
W niedzielę, 12 lutego doszło do pożaru lokalu gastronomicznego przy ulicy
Poznańskiej w Puszczykowie. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar szybko został ugaszony.
Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej. Przyczyną pożaru
prawdopodobnie było rozszczelnienie
butli z gazem. Spaliła się część wyposażenia i około 10 mkw. powierzchni lokalu. Akcję zakończono około godz. 10.
Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie
został ranny.
Na miejscu obecne były zastępy: OSP
Puszczykowo, OSP Mosina, JRG 9 oraz
Szkoła Aspirantów PSP z Poznania.

Duży szacunek dla mieszkańców
W sierpniu 2016 roku rozpoczęły się prace związane z budową ulicy Wodnej w Mosinie. Planowano zakończyć je
jeszcze w ubiegłym roku, tymczasem budowa wciąż trwa.
Co powoduje przesunięcie terminu jej zakończenia?
Przede wszystkim – bardzo wysokie zwierciadło wody
gruntowej w tym rejonie – trzeba było obniżyć je aż o 4
metry, zamontować wysokowydajne pompy, by doprowadzić do obniżenia poziomu wody. Poza tym – oś
nowo budowanej kanalizacji deszczowej była w kolizji
z istniejącym już na ulicy wodociągiem, który trzeba
było zdemontować, pogłębić kanał i stopniowo, odcinkami montować nowy wodociąg. Związane to jest
z okresowymi przerwami w dostępie wody dla mieszkańców (przerwy te są jednak planowane, a mieszkańcy informowani o nich wcześniej). Trzecia poważna
trudność, z jaką musiała zmierzyć się firma budująca
drogę to linia wysokiego napięcia, która także musiała
zostać przeniesiona w inne miejsce (kabel wysokiego
napięcia trzeba było przełożyć na inną lokalizację).
W trakcie tych robót, systematycznie pojawia się firma drogowa, która etapami kładzie nowe krawężniki,
wjazdy do posesji oraz tłuczeń. Ze względu na to, iż
pora roku uniemożliwia wykonywanie tego typu działań, firma wznowi prace na początku marca. Dopiero
po nałożeniu tłucznia na całej powierzchni drogi położony zostanie asfalt.
Planowany termin zakończenia całej inwestycji to połowa kwietnia 2017 r. Do połączenia dwóch odcinków
budowy drogi pozostało około 80 metrów (przypomnijmy, że całość wynosiła około 700 metrów). To już
niewiele. Mieszkańcy muszą znosić wiele niedogodności, wykazują jednak sporo zrozumienia i cierpliwości,
zaś kierownictwo budowy informuje na bieżąco o planowanych utrudnieniach (zablokowanie wjazdu na
posesję, wyłączenie wody itp.).
W kolejnym numerze przedstawimy relację z budowy
i zakończenia prac na pierwszym etapie (przed położeniem asfaltu). (red.)
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Ptasia grypa – ważne informacje
dla mieszkańców
Zjawisko ptasiej grypy wywołuje sporo
emocji wśród mieszkańców naszej gminy.
Nic dziwnego – wirus dziesiątkuje ptactwo
przynosząc poważne szkody firmom drobiarskim i zaburza gospodarkę w tym zakresie, zaś wiele osób z niepewnością myśli
o spożywaniu drobiowego mięsa.
Nie istnieje realne zagrożenie
Tymczasem, jak zapewnia Główny Lekarz
Weterynarii, nie istnieje żadne zagrożenie
zakażenia się konsumentów ptasią grypą
poprzez spożywanie mięsa drobiowego
i jego przetworów. Wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni są badane
przez lekarza weterynarii, który wystawia
świadectwo zdrowia, a następnie są badane jeszcze przed i po uboju w ubojniach
drobiu.
Aktywność wirusa H5N8
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni. W kale przeżywa przez co najmniej
35 dni w temperaturze 4 stopni Celsjusza,
a w kurzu kurnika przez 2 tygodnie po usunięciu ptaków. W stawach i jeziorach – jak już
wspominaliśmy – wirus zachowuje zakaźność do 4 dni w temperaturze 22 stopni Celsjusza, a do 30 dni w temperaturze 0 stopni.
Wirusy grypy ptaków niszczone są w obróbce termicznej w temperaturze 70 stopni Celsjusza, niszczą je także detergenty
i środki chemiczne.
Proces zakażenia
Jak zatem mogą zarazić się ptaki domowe?
Najbardziej prawdopodobnym źródłem
zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni (woda do picia) kontakt
z ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Wirus może się także rozprzestrzeniać
przez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki
transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy odgrywa także człowiek.
Środki ostrożności
Co robić? Wszyscy hodowcy drobiu, zwłaszcza posiadający gospodarstwa położone
w pobliżu zbiorników wodnych, powinni
zachowywać ostrożność i stosować odpowiednie środki ograniczające do minimum
kontakt między drobiem a dzikim ptactwem, w szczególności poprzez zabezpie-

czenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz
budynków, w których drób jest utrzymywany, stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, unikanie pojenia
ptaków i czyszczenia kurników wodą ze
zbiorników wodnych i rzek. Ważne jest
także przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz niezwłoczne zgłaszanie lekarzowi
weterynarii spadku nieśności lub nagłych,
zwiększonych padnięć drobiu. Istotne jest
także, by na fermę miały zakaz wstępu osoby nieupoważnione.
Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów,
a także większych skupisk padłych kaczek)
na terenie województwa Wielkopolskiego
należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu – telefon 61
868 93 47.
Służby bezpieczeństwa
Jak reagują odpowiednie służby? Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI), w którym określa
się obszar zapowietrzony i zagrożony wirusem. Rozporządzenie zawiera także dokładne wytyczne dotyczące postępowania
na wyznaczonych obszarach i zachowania
środków ostrożności. W strefie zagrożonej
znalazły się takie miejscowości jak: Mosina,
Puszczykowo, Czempiń, Stęszew, Rogalinek oraz wioski, m.in Żabinko, Żabno, Trzebaw, Pecna.
Straż pożarna
Straż pożarna apeluje do kierowców o nie
korzystanie z drogi biegnącej przez wieś
Bolesławiec, a jeżeli już zajdzie taka konieczność to o stosowanie się do poleceń
wydawanych przez służby zabezpieczające
skażony teren.
Pismo Burmistrza gminy Mosina
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego Powiatowy Inspektor Weterynarii przedstawił
członkom zespołu szczegółową informację dotyczącą wykrytego ogniska oraz
proponowanych działań mających na
celu zwalczenie zagrożenia. Przy udziale
przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji

w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Zarządu
Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Gminy
Mosina uzgodnione zostały zasady współpracy oraz podejmowane działania mające zapewnić szybką i skuteczną likwidację
ogniska zjadliwej grypy ptaków.
Apel do hodowców
Burmistrz Gminy Mosina także zwrócił się
z prośbą do mieszkańców – hodowców
drobiu i innych ptaków o podanie ilości pogłowia oraz miejsc utrzymywania ptaków.
Informacje te przekazywane będą przez
sołtysów i przewodniczących osiedli. Również Powiatowy Lekarz Weterynarii zaapelował o przekazanie do sołectw odpowiednich przepisów dotyczących odosobnienia
drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt
z innym drobiem i ptakami dzikimi. Przypomniał także o obowiązku zgłaszania do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu wszystkich miejsc utrzymywania
drobiu i innych ptaków.
Działania służb weterynaryjnych
Służby weterynaryjne wdrażają wszystkie procedury zwalczania, przewidziane
w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków u dzikich ptaków. Również
i my zachowajmy wszelkie możliwe środki
ostrożności, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego przy współpracy
z gminą Mosina wdrożył procedurę mającą
na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się wirusa. W związku z tym zabito kilkanaście tysięcy ptaków, które zostały zutylizowane. Trwają kontrole mające na celu
wykrycie ewentualnych kolejnych ognisk
wirusa H5N8.

(źródła: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, www.mosina.pl)
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Fotowoltaika - Prąd ze słońca za darmo.
Pewna inwestycja. Nowe prawo od 01.07.2016r.
Od kilku lat obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie
fotowoltaiką. Spowodowane jest to tym, że ludzie szukają
oszczędności w postaci obniżenia rachunków za prąd. Rozważając opłacalność fotowoltaiki należy pamiętać, że razem
z systemem fotowoltaicznym “kupujemy” zapas energii na
wiele lat. Od momentu uruchomienia instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmowy prąd ze słońca! Panele
fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 lat bezobsługowej
pracy, wytwarzając każdego dnia darmowy prąd. Do 2020
roku Polska ma obowiązek przejść częściowo na Odnawialne
Źródła Energii ograniczając tym samym spalanie paliw kopalnych, które zanieczyszczają nasze środowisko.
U naszych Zachodnich sąsiadów Niemców fotowoltaika jest
już prawie na wszystkich domach, teraz czas na Polskę.
Osoby, które zastanawiają się czy fotowoltaika się opłaca
powinny wziąć pod uwagę to, że panele słoneczne nie generują kosztów związanych z eksploatacją instalacji. Energia
słoneczna jest całkowicie darmowa i po zamontowaniu instalacji słonecznej nie musimy się martwić o koszty związane z użytkowaniem prądu.
Dzięki dobraniu odpowiedniego rozmiaru instalacji, panele słoneczne wyprodukują tyle energii, aby zaspokoić potrzeby użytkowników a rachunki za prąd zostaną obniżone niemal do zera.
Dzięki takiemu rozwiązaniu podwyżki cen za energię elektryczną przestają być groźne. Panele słoneczne zapewniają użytkownikom niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.
Ponadto zarówno Bank Ochrony Środowiska jak i WFOŚiGW
stwarzają możliwości dofinansowania instalacji połączone z niskooprocentowanymi kredytami. Dzięki temu nie jest wymagany absolutnie żaden wkład własny.
Wszystkim tym, którzy już teraz chcą poznać możliwości montażowe mogą w każdej chwili skontaktować z naszym ekspertem ds. energii odnawialnych i umówić bezpłatne spotkanie
pod nr 519-132-815.

sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak
Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV
ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do
minimum.
Nowe prawo, które weszło w życie od 01.07.2016r. mówi o tym,
można montować fotowoltaikę i energetyka ma obowiązek odebrać (,,zmagazynować”) nadwyżkę. Rozliczanie z energetyką będzie tylko raz w roku. Nadwyżki z lata zmagazynowane w Zakładzie Energetycznym będzie można odebrać zimą. Proces ten to
Net-Metering czyli ,,Bilansowanie Energii”. W zależności od wielkości instalacji są różne wartości bilansowania. Przy instalacjach
fotowoltaicznych do mocy 10kwp bilansowanie jest w stosunku
1-0,8. Powyżej 10kwp bilansowanie jest w stosunku 1-0,7.
Zapotrzebowanie i produkcja prądu?
Produkcja własnego prądu pozwala na znaczne oszczędności. Typowa 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3000 kWh. Zamontowana instalacja PV o mocy 3,0 kW wyprodukuję rocznie ok.
2800 kWh – jest to znaczący udział w rocznym zużyciu energii
elektrycznej. Aby uzyskać taką moc powinniśmy zainstalować 12
modułów fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp. Należy
także pamiętać o tym iż żywotność instalacji PV to ponad 25 lat !

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji fotowoltaicznych prosimy o kontakt z naszym fachowcem pod numerem
telefonu 519-132-815. Spotkanie i konsultacja z naszym doradcą technicznym jest BEZPŁATNA. Już dziś jest czas aby słońce pracowało na Twoje spokojne jutro.
Firma piTERN od 13 lat zajmuje się tylko i wyłączenie systemami solarnymi, jako jedna z niewielu firm w Polsce ma na swoim
koncie realizację instalacji fotowoltaicznych o megawatowych
mocach, działając na terenie Europy zdobyła doświadczenie
w tej innowacyjnej branży.

Czym jest fotowoltaika i jak wygląda rozliczenie z zakładem
energetycznym?
Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne
na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżąco
w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne
i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do

piTERN Sp.z.o.o
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel. 519-132-815/506-054-394,
61 679 14 14,

www.pitern.pl, info@pitern.pl
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

ZAPRASZA NA

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ

KAT. C, E

DRZWI OTWARTE

w transporcie międzynarodowym.

1 kwietnia 2017 r. w godzinach: 11.00 – 13.00

Wynagrodzenie:
6000 pln/m-c.

tSzkoła Podstawowa*
tLiceum Ogólnokształcące *
tSzkoła Zawodowa (koszykarz-plecionkarz, kucharz, tapicer)*
tSzkoła Przysposabiająca do Pracy*
tInternat
* Wymagane Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

BIURO OGŁOSZEŃ

System pracy 2/1.

609-258-262

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Gospodarka odpadami – nowe informacje
Jak wiadomo, z dniem 1 stycznia 2017
roku Gmina Mosina przejęła zadanie
obsługi systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Decyzja ta przyniosła pewne zmiany
dla mieszkańców – najważniejsze z nich
to konieczność złożenia nowej deklaracji oraz zmiana indywidualnego rachunku bankowego do dokonywania wpłat
z tytułu odbioru odpadów. Do dnia 8 lutego 2017 roku mieszkańcy Gminy Mosina złożyli 7 232 deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania nowego systemu, redakcja Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej zwróciła się
do Urzędu Miejskiego w Mosinie z prośbą o wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości. Poniżej publikujemy otrzymane informacje:
Red.: Ilu nowych pracowników będzie
zatrudnionych w Urzędzie w związku
z nowym zadaniem (referat)? Jakie to
wygeneruje koszty w skali roku?
W chwili obecnej w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania polegającego na organizacji
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi została zatrudniona jedna
osoba w Urzędzie Miejskim w Mosinie
w Referacie Finansowo-Budżetowym.
Osoba ta zajmuje się weryfikacją złożonych deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewidencją księgową dokonywanych wpłat. Planowana jest likwidacja
Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zadania związane z obsługą
systemu odbioru odpadów w zakresie
merytorycznym zostaną przypisane
Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Sprawy związane
z ewidencją deklaracji, wpłat i egzekucji
należności pozostaną w Referacie Finansowo-Budżetowym.
Red.: Nowa organizacja odbioru śmieci dotyczy również przedsiębiorców.
Będą oni musieli podpisać umowy na
odbiór odpadów z PUK lub inną firmą.
Na jakiej zasadzie będzie odbywał się
wybór tej firmy?
Gmina Mosina objęła systemem odbioru odpadów komunalnych tylko
i włącznie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy. Przedsiębiorca
zamierzający na terenie gminy prowadzić działalność w zakresie odbierania

odpadów komunalnych musi złożyć
wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta o wpisanie do rejestru działalności regulowanej. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na terenie
Gminy Mosina, odbiór odpadów może
być wykonywany tylko przez podmioty
wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej. Rejestr jest dostępny na stronie
internetowej Gminy Mosina. W każdej
chwili można sprawdzić który podmiot
świadczący usługi wywozu odpadów
komunalnych może świadczyć usługi w tym zakresie na naszym terenie.
W związku z powyższym każdy przedsiębiorca musi podpisać umowę na odbiór
odpadów komunalnych z podmiotem
wybranym samodzielnie. Gmina nie ingeruje w tę sferę.
Red.: Skąd wzięła się kwota 1 838
000,00 zł zwiększająca wydatki na gospodarkę odpadami, na co była ona
przewidziana? Jeśli – jak to jest prognozowane – kwota ta nie zostanie wydana,
na co planowane jest spożytkowanie
tych pieniędzy?
Zwiększenie planu wydatków w dziale 900/90002/4300 Gospodarka Odpadami było podyktowane koniecznością
zabezpieczenia środków finansowych
w związku z szacowaniem wartości zamówienia zgodnie z Przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych. W chwili przystąpienia do realizacji zamówienia publicznego i podpisania umowy na odbiór
i transport odpadów komunalnych Gmina musiała mieć zabezpieczone środki finansowe na całkowitą planowaną
możliwą do realizacji wartość zamówienia. Planowane wydatki musiały mieć
pokrycie w zakresie kosztów transportu
(umowa z PUK) oraz kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów
komunalnych przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów. W chwili obecnej trudno dokładnie oszacować,
jaka kwota nie zostanie wydatkowana.
Pierwsze podsumowanie będzie można
wykonać po półroczu 2017 r.
Red.: Do redakcji wpływają informacje od
mieszkańców o przypadkach nie odebrania
odpadów przez firmę w terminie. Jak mogą
się Państwo do tego ustosunkować?
Pewne nieprawidłowości mogą się
zdarzać. Jest to związane z uzupełnianiem harmonogramów odbiorów
odpadów o nowe lokalizacje, i innymi
sytuacjami związanymi np. z niezłoże-

niem deklaracji lub nieotrzymaniem
numeru rachunku i tym samym niewystawieniem śmieci przez mieszkańców.
Bardzo często zdarzają się również sytuacje, w których mieszkaniec zgłaszający
nieodebranie śmieci, po prostu nie wystawił ich rano przed posesję, tylko po
południu. W chwili obecnej z uwagi na
bardzo częste występowanie taki przypadków Spółka będzie starała się dokumentować sytuacje braków wystawionych koszy przed nieruchomość.
Jednocześnie, by zapewnić odpowiedni standard świadczonych usług,
bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich
przypadków nieodebrania odpadów komunalnych lub innych uwag. Zgłoszenia
prosimy kierować do Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Muszą one zawierać informacje o adresie posesji, z której odbiór nie
został dokonany. Na bieżąco wszelkie
zgłoszenia będą weryfikowane.
Red.: Czy PUK jako firma będzie w stanie funkcjonować samodzielnie, bez
dodatkowych dotacji z Gminy, bazując
tylko na budżecie ze stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców?
Dochody z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pobierane od
mieszkańców są dochodem Gminy a nie
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Mosinie. Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
otrzymuje wynagrodzenie za świadczone usługi. Wysokość wynagrodzenia
została wynegocjowana w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo
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zamówień publicznych. Zarząd Spółki
przystępując do negocjacji dokonał kalkulacji stawek za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych jak i odbieranych w sposób selektywny oraz kosztów
prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Otrzymywane wynagrodzenie musi pokryć bieżące
koszty funkcjonowania Spółki.
Red.: Do kiedy przewidywane jest
zebranie pełnej listy nieruchomości

(zamieszkałych i niezamieszkałych),
z których odbierane są odpady? Jak na
bieżąco weryfikowana jest ilość posesji,
z których odbierane są odpady, z ilością
złożonych deklaracji?
Systemem zostały objęte nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w związku z powyższym tylko z tych
nieruchomości istnieje obowiązek złożenia deklaracji. Deklaracji nie składają
podmioty z nieruchomości niezamiesz-

kałych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie od miesiąca
marca będzie na bieżąco weryfikować,
z których posesji są odbierane odpady
komunalne i czy są odbierane w sposób
zadeklarowany (selektywny lub zmieszany) w złożonej deklaracji.

Rozpoczyna się szkolenie dla spawaczy
To już kolejne szkolenie, które będzie realizowane
w ramach współpracy Gminy Mosina z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Poznania. Tym razem szkolić się
będzie grupa w ramach kursu spawacza.
W dniu 8 lutego br. w GCI w Mosinie odbyło się spotkanie
organizacyjne w tym temacie. W bezpłatnym szkoleniu weźmie docelowo udział dwunastu mieszkańców naszej gminy,
którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie. Uczestnicy
mają sfinansowany z funduszy unijnych cały kurs, w ramach
którego są także zapewnione materiały dydaktyczne, catering oraz odzież robocza. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, zaś praktyka w atestowanych warsztatach na terenie
ZDZ w Poznaniu. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają
uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach
i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135), zgodnie
z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
spawaczy.

Zajęcia rozpoczynają się 15 lutego w Poznaniu. Będą odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obecnie rekrutujemy na kolejną grupę. Kryteria, aby
się zakwalifikować to: wiek powyżej 25 r.ż., wykształcenie
maksymalnie średnie oraz trzeba być osobą pracującą /
może być umowa zlecenie/ lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z GCI, tel.
61 8192-746. (GCI)

Zakończenie kursu języka angielskiego w GCI w Mosinie
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że
w dniu 12 lutego br. pierwsza grupa mieszkańcowi
naszej Gminy zakończyła bezpłatne zajęcia w ramach kursu języka angielskiego, finansowanego
z funduszy unijnych.
Po blisko 10 tygodniach zajęć, w niedzielę przystąpili do egzaminu zewnętrznego badającego nabyte kompetencje językowe. Wyniki za kilka dni.
Wszyscy uczestnicy już teraz otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w kursie, a po zdanym egzaminie także do ich rąk trafią certyfikaty językowe.
Wszystkim bardzo dziękujemy za aktywne uczestnictwo, Pani Anicie za wspaniale prowadzone zajęcia,
a Zakładowi Doskonalenia Zawodowego z Poznania
za możliwość realizacji takich kursów w Mosinie.
Kolejne grupy w Mosinie i Świątnikach zaczynają zajęcia na początku marca. (GCI)
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ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

Szpital Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11 (I piętro, pok. 1)
62-041 Puszczykowo

Tel. 61 89 84 228
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BIURO PROJEKTOWE

OFERUJE:
PROJEKTY DOMÓW
PROJEKTY OBIEKTÓW
HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH,
WIELORODZINNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH
PROJEKTY WNĘTRZ
ANALIZY DZIAŁKI
WARUNKI ZABUDOWY
PROWADZENIE FORMALNOŚCI
NADZÓR AUTORSKI
ADAPTACJE PROJ. TYPOWYCH

Zabiegi dożylne
w chorobach
nowotworowych (kroplówki)
t witamina C
t amigdalina
t nadtlenek wodoru
Chelatacje EDTA
- w miażdzycy
- w cukrzycy
- po udarach
- po zawałach serca
- przy stentach
- w chorobie III naczyń
- przy chorobie oczu
Przeprowadzamy również
detoksykacje alkoholowe.
Darmowe konsultacje
lekarskie przed zabiegiem.

dla inwestorów prywatnych
dla inwestorów komercyjnych

Mosina, ul.Piaskowa 45
tel. 509 749 209

Indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska "Melissa"
Jana III Sobieskiego 134, 62-030 Luboń

tel. 61 883 40 24
885 610 739, 601 152 925

Darmowy
ƉƌČĚ
ǌĞƐųŽŷĐĂ
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Uwaga na smog!
Fatalny stan powietrza w naszym regionie
Smog staje się coraz większym problemem naszego regionu.„Smog taki, że nawet
po spacerze do sklepu czuję się tak, jakbym
spalił paczkę papierosów” – to komentarz
jednego z mieszkańców. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem
skutkuje skróceniem średniej długości życia. Skąd ten problem i jak lokalne władze
radzą sobie z jego rozwiązaniem?
Smog w Mosinie i Puszczykowie
Problem smogu w regionie Gminy Mosina czy Puszczykowa występuje już od
dawna. Dzisiaj po prostu więcej się o tym
mówi, bo dysponujemy lepszą technologią do pomiaru zanieczyszczeń powietrza,
a także mamy większą świadomość skutków jego złego stanu na nasze zdrowie.
Przekroczenia norm
W Poznaniu i powiecie istnieje sześć
stacji pomiarowych, za które odpowiada
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Przekroczenia norm występują każdego roku. Region powiatu poznańskiego
bije rekordy zanieczyszczeń. W zestawieniach zajmujemy niechlubne – 2 miejsce
wśród najbardziej zanieczyszczonych
miejsc… na świecie! To najgorszy wynik
w całej Europie. Dwa następne miejsca
to Katowice i Kraków. Poznań konkuruje z wieloma obszarami przemysłowymi,
a przecież, jak wiadomo, przemysł ciężki
w tych okolicach praktycznie nie istnieje.

Weźmy pod uwagę, że ranking nie
uwzględnia takich miejscowości jak Mosina czy Puszczykowo, gdzie często pali
się węglem, a nawet wbrew przepisom –
śmieciami.
Smog a nasze zdrowie
Według ekspertów największym problemem dla naszego zdrowia są tzw.
pyły zawieszone – PM10, czyli drobne
cząsteczki, które przenikają do naszego
organizmu. Są groźne głównie dla osób
mających problemy z układem oddechowym i krwionośnym. Zanieczyszczone
powietrze powoduje trudności w oddychaniu; tlenki azotu podrażniają płuca,
a tlenek węgla powoduje zatrucia i ma
negatywny wpływ na centralny układ
nerwowy. Skutki oddziaływania tych
substancji nie są widoczne natychmiast
– gromadzące się w naszym organizmie
toksyny wpływają negatywnie na nasze
zdrowie w przyszłości.
Sezon grzewczy, większa liczba mieszkańców i większa ilość samochodów na
ulicach. To wszystko wpływa na to, że
problem staje się coraz większy.
Na występowanie smogu ma wpływ
przede wszystkim sezon grzewczy, warunki meteorologiczne, np.: prędkość
wiatru, występowanie pogody bezwietrznej, niski pułap chmur. Na stan
jakości powietrza wpływa również komunikacja miejska, ilość samochodów.

Problemem naszego regionu jest przede
wszystkim spalanie w piecach CO2 na
prywatnych posesjach. Nierzadko palone
są tam śmieci i inne materiały zatruwające powietrze.
Przeciwdziałania
Dochodzi już do sytuacji, że Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska
ostrzega, by z uwagi na trujące pyły osoby starsze, chore i dzieci nie wychodziły
na zewnątrz.
Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do
zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami, np. poprzez spalanie
ich w piecach, jest właśnie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a także wójt,
burmistrz czy prezydent miasta. W praktyce w walce ze smogiem duże znaczenie
mają kontrole domowych palenisk prowadzone przez strażników miejskich.
Straż miejska w walce ze smogiem
Według ostatniego sprawozdania SM,
strażnicy miejscy w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi dużego zadymienia
przeprowadzili wiele kontroli posesji
odnośnie prawidłowości spalania w kotłowniach przydomowych. Zgodnie z art.
171 ustawy o odpadach, nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego
przekształcania odpadów podlega karze
aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł
nawet do 5000 zł). Niestety, mimo kon-
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troli problem dalej istnieje. Nierzadki jest
widok unoszących się ciężkich kłębów
dymu z prywatnych posesji.
Problem próbuje rozwiązać też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który
wspiera inwestycje realizowane przez
osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych. Realizowane są takie
programy jak Modernizacja systemów
grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza czy Inwestycje
w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Więcej na ten temat znajduje się na stronie: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/.
Prezydent Andrzej Duda podpisał też
tzw. ustawę antysmogową, zgodnie

z którą samorządy mogą określać, jakim
paliwem mieszkańcy będą mogli palić
w piecach. Na taki krok zdecydował się na
razie tylko Kraków. Samorządy będą też

mogły ustalić odgórnie, jakie piece będzie można zainstalować w domu i czym
w nich będzie można palić. (red.)

XIV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2017
8 kwietnia 2017 po raz czternasty Mosina stanie się taneczną
stolicą. Zespoły z całej Polski zjadą się by rywalizować w trzech
kategoriach tanecznych i trzech kategoriach wiekowych.
W ubiegłorocznej edycji udział wzięło ok. 850 tancerzy. W tym
roku organizatorzy przewidzieli małą zmianę, ponieważ turniej
przekształca się w rywalizację formacji, nie będzie już solistów.
Impreza rozpocznie się w hali OSiR o godz. 10:00. W skład tegorocznego jury wejdą najlepsi polscy specjaliści:
- Paulina Trzewikowska – Knieć: uważana za jedną z najzdolniejszych twórczyń tańca współczesnego swojego pokolenia.
Specjalista z dziedziny estetyki tańca.
- Kamila Smalec z Wrocławia: instruktorka technik freestyle,
laureatka Mistrzostw Polski, eliminacji do Mistrzostw Europy
i Świata oraz współtwórca zespołu SPEED DANCE. Choreograf
zespołu Sista Crew.
- Małgorzata Makowska: dyplomowany instruktor tańca jazzowego, tancerka, choreograf. Zdobywczyni wielu prestiżowych nagród. Tańczy w zespole Atom i na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku.
- Abby Aouragh z Maroka - 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 Su-

pershow, Top of the Pops, Arabella, Markus Schenkenberg, The
Dome, Club Rotation
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 2006 i młodsi, tancerze urodzeni w latach 2002-2005 oraz tancerze urodzeni w roku 2001 i starsi . Tegoroczną edycję poprowadzi Witek „VitoWS” Ostynowicz, który
przygotuje na tę okazję specjalny program solowy. Zgłoszenia
przyjmowane są do 2 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)
Zakończenie HLPN
31 marca 2017 o godz. 19:00 w hali OSiR w Mosinie rozpocznie
się Finał Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej. Przed meczem głównym wystąpią zespoły młodzieżowe. Szczegółowe informacje
dostępne będą na stronie www.osirmosina.pl, www.hlpnmosina.pl oraz na plakatach.
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Rogalin - tu warto przyjechać!

Wszyscy chyba znamy pałac w Rogalinie, z pięknym ogrodem
i parkiem, miejscami licznych spacerów i wycieczek. Nie wszyscy
jednak wiedzą, że Muzeum w Rogalinie oprócz możliwości „zwyczajnego” zwiedzania, ma bogatą ofertę edukacyjną. Obejmuje
ona lekcje i warsztaty adresowane do grup zorganizowanych
dzieci przedszkolnych i szkolnych, na różnym poziomie nauczania oraz osób dorosłych. Lekcje podzielone zostały na kategorie:
przedszkola, szkoły podstawowe – klasy I-III i IV-VI, gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Redakcja Gazety MosińskoPuszczykowskiej postanowiła przekonać się o atrakcyjności tej
oferty - o propozycji zajęć w Rogalinie rozmawialiśmy z twórcami i prowadzącymi projekt, Danutą Horoszko – kierownikiem
Działu Edukacji i Patrycją Plenzler (projektem edukacyjnym zajmują się także: Patrycja Hajder i Magdalena Zysk).
Program zajęć związany jest ściśle ze zbiorami rogalińskimi
i dostosowany merytorycznie do możliwości wiekowych poszczególnych grup. Idea działania edukacji muzealnej była taka,
by wykorzystać miejsce i jego okolice do stworzenia propozycji
zajęć o dużej różnorodności. Z pewnością można stwierdzić, że
założenie to udało się zrealizować: zajęcia opracowywane są bowiem samodzielnie, co daje możliwości indywidualnego dostosowania ich do odbiorców. Do prowadzenia zajęć idealnie nadają

się wnętrza, tworzące niepowtarzalny klimat edukacji, a także galeria obrazów (warto dodać, że galeria jest jedną z ciekawszych
kolekcji i jedyną w Polsce, która ma taką formułę – od końca XIX
wieku jest eksponowana w ten sam sposób). Wykorzystuje się tutaj połączenie wątku patriotycznego, miejsca, w którym się znajdujemy, jak również wyeksponowanej tutaj sztuki.
Muzeum może spełniać różnorodne funkcje. Może być miejscem, gdzie dzieci oswajają się z tego typu instytucją, uczą się,
jak się w niej zachować. Z drugiej strony, mają możliwość zobaczenia, że nauka może być przyjemnością. Przewagą lekcji
w muzeum jest bowiem to, że nie są one prowadzone w ławkach, nie kojarzą się z odpytywaniem, sprawdzianami. Edukacja
może być zatem dużo bardziej „zwariowana”, urozmaicona. Mało
tego: szkoła może współpracować z muzeum w realizowaniu
programu edukacji, osiągając swoje cele edukacyjne w atrakcyjny i urozmaicony sposób. Łatwiej przecież przekazać wiedzę na
temat bogatej sfery barw, emocji przekazywanych przez sztukę, perspektywy w malarstwie będąc w galerii obrazów – tutaj
działa sam klimat miejsca, powodując, że wiedza przyswajana
jest jakby „przy okazji”. Warto pomyśleć nad nawiązaniem stałej
współpracy z muzeum, polegającej na cyklicznych spotkaniach.
Różnorodny program pozwala na wielokrotne odwiedzanie
muzeum – można tu przyjeżdżać cyklicznie i odnajdywać to
miejsce na różne sposoby – również poprzez przyrodę (służą
temu także specjalne zajęcia organizowane na terenie parku).
Najchętniej wybierane zajęcia? W tym roku największą popularnością cieszą się warsztaty malarskie. Zauważana jest też
pewna cykliczność – wybór zajęć podyktowany jest porą roku,
wydarzeniami, świętami. Na przykład, około 11 listopada często
wybierane są zajęcia o Edwardzie Raczyńskim, związane z patriotyzmem. Wrzesień – to zajęcia z kaligrafii (czytelność, kształtność
pisma i zamiłowanie do porządku, czyli umiejętność pięknego
pisania, jako cenna wartość; przedstawiane są dawne kroje pisma, uczniowie pracują z piórkiem i tuszem), wiosną natomiast
przeważają zajęcia ruchowe, taneczne (np. „Bal w pałacu” – tutaj
uczestnicy starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego
funkcje, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem,
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uczą się krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie
angielskim). Wiosną i jesienią popularne są także zajęcia przyrodnicze, w parku. Dla maturzystów ciekawą propozycją będą zajęcia
tematyczne, związane z okresem przed maturą, z epoki Młodej
Polski. Wybór zajęć zależy od potrzeb danej grupy, można je również dostosować do konkretnych oczekiwań danej szkoły, by stanowiły dopełnienie tematów omawianych w placówce.
Ciekawą propozycją są także zajęcia „Tajemnicze zakamarki
pałacu”, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień
niedostępne. Korpus główny pałacu, a także skrzydło północne
oraz powozownia dostępne są do zwiedzania przez wszystkich.
Skrzydło południowe natomiast nie jest ogólnie dostępne –
zwiedzenie tej części umożliwiają właśnie specjalne zajęcia.
Spora przestrzeń edukacyjna znajduje się także w piwnicy –
tam mieści się Muzeum Dziecięce, gdzie przyjmowane są grupy
przedszkolne. Docelowo będą się tam odbywać także zajęcia dla
maluchów z domkiem dla lalek. Jest to propozycja na spędzenie
wolnego czasu z dzieckiem, gdzie podczas wspólnej zabawy
z instruktorami, w otoczeniu historycznych mebli, replik daw-

Zaskakująco optymistyczne stwierdzenie, zupełnie prima absolutnie gratis.

nych zabawek, historycznych strojów i przedmiotów, najmłodsi
goście muzeum mogą poznawać historię pałacu, sylwetki jego
mieszkańców, w tym również mieszkających tu kiedyś dzieci,
ich obowiązki i zabawy. Jest to miejsce, gdzie można zobaczyć
jak wyglądał dzień dzieci mieszkających w pałacu, poznać stare zabawy dziecięce, obejrzeć tradycyjne zabawki i przebrać się
w historyczne stroje.
Interesujące dla osób przyjeżdżających do Rogalina może być
zwiedzanie – niejako przy okazji - także najbliższej okolicy: pałacu w Rogalinie, zamku w Kórniku i dworu w Koszutach. W przestrzeni około 50 kilometrów można zatem zobaczyć przykłady wszystkich typów budownictwa dworskiego. Jest to jedna
z propozycji, możliwych do realizowania ścieżek edukacyjnych.
Druga związana jest bezpośrednio z Rogalinem i osobami, które
tu mieszkały, czyli z rodziną Raczyńskich - stąd zrodził się pomysł na zajęcia o tematyce patriotycznej. Działania dokonane
przez Edwarda Raczyńskiego służą jako przykład postawy patriotycznej i obywatelskiej.
Do Rogalina przyjeżdżają ludzie z całej Polski, jednak dopiero
od niedawna zaczęły odkrywać to miejsce także okoliczne szkoły. To, co najbliższe, jest mało znane – by jak najbardziej zachęcić
do odwiedzania Muzeum w Rogalinie w celach zarówno edukacyjnych jak i rekreacji, już w ubiegłym roku odbyło się spotkanie edukacyjne z przedstawicielami gminnych szkół i radnymi.
Przedstawiona została wówczas oferta edukacyjna muzeum,
propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta jest wciąż
wzbogacana o nowe pomysły, a skorzystać z niej może każdy,
niezależnie od wieku.
Różnorodność miejsca jest ogromna i możliwości poznawania go bardzo szerokie. Istnieje jednak druga strona, związana
z problemem dojazdu do Rogalina. Zorganizowanie takiego
wyjazdu wymaga nakładów finansowych ze strony szkoły – potrzebny jest specjalny transport, co pociąga za sobą niemałe
koszty. Stąd trudności w organizowaniu cyklicznych wyjazdów
na lekcje muzealne. Muzeum wykorzystuje możliwości dotacji
z zewnątrz, by dostęp do edukacji miał jak najszerszy zasięg.
Wciąż jednak potrzebne jest wsparcie – również ze strony gminy - i znalezienie optymalnych rozwiązań, by jak najwięcej grup
szkolnych mogło korzystać z rogalińskiej oferty.
Pamiętajmy, że im większą ilością bodźców dzieci poznają
świat, tym lepsze osiągamy efekty edukacji i kształcimy otwartych na świat dorosłych. Chodzi o to, by nieustannie wzbudzać
ciekawość, inspirować, zachwycać, zaskakiwać, otwierać na
świat, wiedzę, ludzi. A to dotyczy nas wszystkich, w każdym wieku - serdecznie zapraszamy zatem do Rogalina! (M.M.)

- My w Mosinie mieszkamy od niedawna, dlatego może jeszcze wszystkiego nie wiemy i uczymy się intensywnie. Mój
mąż w ogóle urodził się i wychował w Szwajcarii, stąd nie
za bardzo się orientuje w temacie, o który pan pyta, ale już
wie, że to miasteczko znane było kiedyś przede wszystkim
z krawiectwa. Tak nam ktoś z rodziny w Poznaniu opowiadał
w zeszłym roku, jak się przeprowadzaliśmy. Chyba to musiało
bezpośrednio spowodować, że zaczęto mówić o elegancie
z Mosiny. Zresztą dla nas jest to bardzo sympatyczne określenie, wyróżniające miasteczko i szalenie nam się podoba,
może dlatego, że jesteśmy młodzi i na dorobku.
Roman Czeski
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Rehabilitacja starosty… na ginekologii
Jak zapewne wiadomo, Jan Grabkowski,
starosta powiatu poznańskiego, pod koniec ubiegłego roku zasłabł nagle podczas
spotkania Rady Metropolii Poznań. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł
skomplikowaną operację. Jak się okazało,
doszło do pęknięcia tętniaka aorty. Po operacji konieczna była rehabilitacja, którą starosta odbywał w szpitalu w Puszczykowie.
Zamiast na oddziale rehabilitacyjnym, znalazł się jednak na oddziale ginekologicznym. Dlaczego?
Starosta Jan Grabkowski w puszczykowskim szpitalu
Jak twierdzi Piotr Reiter, wiceprezes zarządu szpitala w Puszczykowie, nie ma w tym
nic nadzwyczajnego, a decyzja o umieszczeniu pacjenta na tym oddziale zapadła już
w momencie przyjęcia starosty do szpitala.
Dementuje również pojawiające się w mediach informacje, jakoby pacjent był traktowany w sposób szczególny, podkreślając,
że wszyscy pacjenci szpitala traktowani są
z taka samą troską i pieczołowitością. Potwierdził natomiast wiadomość, że dla potrzeb rehabilitacji starosty trzeba było przenieść sprzęt z oddziału rehabilitacyjnego;
twierdzi jednak, że był to tylko jeden rower
stacjonarny jako udogodnienie dla pacjenta
ze względu na odległość z oddziału ginekologii na rehabilitację.

Pod okiem NFZ
Sprawie już przygląda się wielkopolski
NFZ. Jak mówi Magdalena Rozumek, „nie
ma w umowie zapisu, który mówi o tym, ze
można kłaść pacjenta – mówiąc kolokwialnie
- „rehabilitacyjnego” na innym oddziale, ponieważ każdy oddział wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i pracują tam osoby, które
mają odpowiednie kwalifikacje do tego,
żeby leczyć dane typy schorzeń. Świadczenia
rehabilitacyjne powinny być udzielane w oddziale rehabilitacyjnym. Taka sytuacja (zmiany oddziału – przyp. red.), zgodnie z tym,
co mamy zawarte w umowie, nie powinna
mieć miejsca”. Dlatego szpital będzie musiał
się wytłumaczyć. W zależności od tego, jakie
będą wyjaśnienia szpitala złożone dla NFZ,
podjęte zostaną dalsze kroki w tej sprawie.
Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej również zwróciła się do wiceprezesa szpitala w Puszczykowie z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
W dniu 16 lutego br. otrzymaliśmy odpowiedź od Ewy Wieja, Prezes Zarządu.
Zawarto w niej informacje dotyczące powodu hospitalizacji i rehabilitacji starosty
Jana Grabkowskiego (są one spójne z wiadomościami podawanymi przed media
wcześniej). Przytaczamy fragment dotyczący zagadnień mogących budzić najwięcej
kontrowersji i sprzeczności:

„- Sala na której przebywał pacjent
umożliwiała izolację i jest w bezpośredniej
bliskości Oddziału IOM.
– Umowa z NFZ reguluje warunki udzielania świadczeń.
– Nie zmieniono organizacji pracy szpitala, zasady udzielania świadczeń wynikają
z potrzeb pacjentów i możliwości placówki
– pacjent korzystał z dostępnych w szpitalu
udogodnień. (…).
- Dla potrzeb pacjenta wydzielono
(przeniesiono) rower stacjonarny. Było to
zalecenie lekarza leczącego i wynikało
z konieczności prowadzenia rehabilitacji indywidualnej oraz warunków izolacji pacjenta. Fakt ten nie ograniczył dostępu innym
pacjentom do świadczeń medycznych (…).
Rozpętana przeciwko Szpitalowi akcja
związaną z pobytem Pana Starosty Jana
Grabkowskiego jest oburzająca i narusza
dobre imię Szpitala, którego nadrzędnym
celem jest dobro pacjenta”.

(źródła: Radio Merkury, Gazeta Polska Codziennie)

Mieszkańcy Gminy Mosina się szkolą
Dzięki współpracy Gminy Mosina z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego z Poznania możemy bezpłatnie podnosić kompetencje naszych mieszkańców w zakresie szkoleń komputerowych
oraz językowych.
W świetlicy w Świątnikach odbyły się pierwsze zajęcia szkoleniowe "Z komputerem na TY", finansowane w ramach funduszy unijnych. Przez kolejne dwa miesiące, dwa razy w tygodniu
uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w obsłudze komputera.
Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym, który uczestnicy napisali na ok 90%. Gratulujemy uczestnikom i panu Arkadiuszowi
za profesjonalnie prowadzone zajęcia, co skutkowało tak wysoką
oceną na egzaminie. Kolejny kurs odbędzie się tym razem w Mosinie na początku maja. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach
muszą spełniać określone kryteria, tj. wiek powyżej 50 roku życia,
pracujące, z wykształceniem maksymalnie średnim.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z okazji i zapisania się na
szkolenie. Oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Poznania
jest bardzo ciekawa i cały czas się poszerza. Prowadzimy cały czas

rekrutację na kusy zawodowe dla pracujących: pracownik biurowy z obsługą komputera, przedstawiciel handlowy, spawacz metodą Mag, jedna osoba brakuje nam na kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego. Oferujemy również szkolenia dla młodych
bezrobotnych: kurs pracownika biurowego oraz dekarz-monter
paneli fotowoltaicznych. Zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkoleń. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej:
na stronie gci.mosina.pl lub telefonicznie 61 8192-746. (GCI)

19

Reforma systemu oświaty w Gminie Mosina
Od września 2017 r. ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej
zasadniczej szkoły zawodowej uległ przekształceniu. Od roku
szkolnego 2017/2018 powstaną: 8-letnia szkoła powszechna,
4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 5-letnia
dwustopniowa szkoła branżowa z 3-letnim pierwszym stopniem i 2-letnim drugim stopniem.
Reforma strukturalna systemu oświaty spowodowała, że konieczna była zmiana sieci szkół na terenie Gminy Mosina. Podczas Sesji
Rady Miejskiej w dniu 8 lutego 2017 roku radni przyjęli uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W dalszej kolejności projekt
zostanie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Co to oznacza dla dzieci i ich rodziców? Istniejące do tej pory klasy gimnazjalne włączone zostaną do szkół podstawowych – na
terenie gminy będzie dziewięć szkół podstawowych. W związku
z tym zmienią się również nazwy szkół – nie będzie już zespołów
szkół a szkoły podstawowe, zaś Zespół Szkół w Krośnie zmieni
nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie. Jeśli chodzi
o granice obwodów poszczególnych szkół, nie bez znaczenia są
tu zmiany demograficzne na terenie naszej gminy, szczególnie
wzrost liczby mieszkańców wsi Krosno i Czapury.
I tak, z powodu wzrostu liczby mieszkańców miejscowości Krosno zmieni się obwód dla Szkoły Podstawowej w Krośnie. Oznacza to, że dzieci z miejscowości Borkowice, Drużyna i Nowinki,
urodzone w roku 2011 i młodsze, będą od 1 września 2017 roku
uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Pecnej i tam znajdować
się będzie ich obwód. Druga zmiana dotyczyć będzie obwodu
dla Szkoły Podstawowej w Czapurach – dzieci z klas VII i VIII w latach 2017/2018 i 2018/2019 realizować będą obowiązek szkolny

w Szkole Podstawowej w Daszewicach. Gmina zapewni dowóz
dzieciom do szkoły. Zmiana ta podyktowana jest niewystarczającą ilością sal lekcyjnych w szkole w Czapurach – problem ten
zostanie rozwiązany w momencie rozbudowy budynku szkolnego – wówczas w Czapurach możliwa będzie nauka w klasach
od I do VIII.
Rodzice dzieci przeżywają mnóstwo obaw i wątpliwości. Nie
ma się co dziwić – to poważna zmiana dla obu stron. Część rodziców sugerowała, by pozostawić dzieci na okres przejściowy
w szkole w Czapurach, bez konieczności zmiany szkoły. Jednak
sytuacja ta dotyczyć będzie tylko niektórych roczników, zaś
dzieci uczęszczające obecnie do klasy IV będą kontynuować
naukę już w Czapurach (po rozbudowie szkoły). Jeśli chodzi o
sprawę dojazdów dzieci do szkoły w Pecnej, tutaj też pojawiły
się wątpliwości. Padła propozycja zagospodarowania szkół w
Krosinku i Daszewicach zamiast wykorzystania sal lekcyjnych w
Pecnej – nie rozwiązałoby to jednak problemu, gdyż w dalszej
perspektywie szkoły te nie byłyby w stanie pomieścić większej
ilości uczniów. Ankieta przeprowadzona wśród rodziców w Krośnie pokazała jednak, że większość rodziców opowiada się za
zmianą obwodu.
Zmiany ustawowe wprowadzające szkoły ośmioklasowe powodują konieczność dostosowania bazy szkół. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie SP w Krosinku. Trwa budowa hali sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie, wkrótce zostanie ogłoszony
przetarg na rozbudowę budynku szkoły w Czapurach. Zmiany są
nieuniknione, pozostaje tylko mieć nadzieję, że ci, których one
dotyczą – dzieci i młodzież – będą mogli realizować obowiązek szkolny bez problemów, w większym niż dotąd komforcie i
z coraz lepszymi rezultatami. Bo o to przecież powinno chodzić
przede wszystkim… (red.)

Dziesięciolecie rajdów i wycieczek Akcji Katolickiej
w Mosinie (2006 - 2016)
W środę, 15 lutego w domu katolickim
w Mosinie, po wieczornej Mszy św. spotkali
się uczestnicy i sympatycy imprez organizowanych przez mosiński oddział Akcji Katolickiej. Podsumowujące spotkanie odbyło się przy zastawionym stole, nie zabrakło
również tortu na dziesięciolecie.
Pokazano prezentację zdjęć i filmów
z tych wszystkich lat, podczas której
wspominano i komentowano z radością
minione wydarzenia. Złożono także serdeczne podziękowania dobrodziejom za
okazaną pomoc w tych wieloletnich działaniach. Honorowymi gośćmi na rocznicowo - jubileuszowym spotkaniu byli:
ks. proboszcz Edward Majka, p. redaktor

Elżbieta Bylczyńska z Gazety Mosińsko Puszczykowskiej oraz p. Alojzy Szabelski
z Rogalinka, znany "drukarz na wodzie".
Głównymi organizatorami wszystkich
imprez są: Jarosław Kujawa, Anna Kreczmer i Sebastian Wawrzyniak. Wypadowy
sezon zaczyna się zawsze po nowym roku
spacerem zimowym, po nim następuje
coroczne spotkanie uczestników w sali
domu katolickiego. W Wielkim Poście jest
organizowana Droga Pokutna (Krzyżowa)
do Ludwikowa, w maju natomiast odbywa się rajd rowerowy, w czerwcu "Droga
Jakubowa" do Żabna, a we wrześniu rajd
pieszy. Za każdym razem trasa wygląda
inaczej, są przewidziane różne atrakcje

i drobny poczęstunek. W rajdach i spacerach jak do tej pory brało udział jednorazowo maksymalnie około 30 osób, natomiast w drodze krzyżowej ponad 100.
Pierwsze rajdy w 2006 roku odbywały się
pod szyldem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, później były to po prostu
wycieczki parafialne, aż w końcu wszystkie te przedsięwzięcia zaczęły odbywać
się z ramienia Akcji Katolickiej.
Zapraszamy do udziału. Informacje zawsze podawane są w ogłoszeniach parafialnych i na plakatach przy kościele św.
Mikołaja w Mosinie.
Anna Kreczmer
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Z siłowni na scenę

Są piękne, uśmiechnięte, silne i bardzo świadome swej kobiecości.
Udowadniają, że siłownia i praca nad odpowiednim eksponowaniem swoich mięśni to nie tylko domena mężczyzn i że można wyglądać w tym sporcie bardzo kobieco. Mają drobne sylwetki, ale
mocne charaktery i pasję, o której opowiadają z błyskiem w oku.
Rozmawiam z dwoma uczestniczkami tegorocznych Debiutów
PZKiF (Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness): Pauliną Nowacką
(na co dzień instruktor i trener w Adrenalina Fitness w Mosinie)
i Anną Iskierską (mieszkanką naszej gminy i klubowiczką Adrenaliny Fitness). Obie na co dzień trenują pod okiem Norberta Tymczaka w „Fenix Team”, w Poznaniu. Dodatkowo, Paulina na Debiutach zdobyła trzecie miejsce w swojej kategorii.
M.M.: Na początek chciałabym, żebyście określiły dyscyplinę,
którą się zajmujecie: bikini fitness, sporty sylwetkowe, kulturystyka – jak to rozróżnić?
Paulina: Wydaje mi się, że bikini fitness jest najłagodniejszą
dyscypliną spośród sportów sylwetkowych - nie jest tu wymagana mocna separacja mięśniowa ani też duża muskulatura,
jak na przykład przy fitness sylwetkowym. W bikini fitness dużą
uwagę zwraca się nie tylko na mięśnie, które wiadomo, że trzeba mieć, ale chodzi też o ładne proporcje sylwetki. Zwraca się
uwagę na całokształt, prezencję sceniczną, to, jak dziewczyny
poruszają się na scenie, słowem - jak potrafią zaprezentować
wszystko, co wypracowały na siłowni. Chodzi o to, by całość
wyglądała pięknie, estetycznie, kobieco.
M.M.: Powiedzcie, proszę, o Waszych przygotowaniach do zawodów.
Paulina: Każdy przygotowuje się inaczej i ja z Anią też miałyśmy różne systemy przygotowań. Ja przygotowywałam się
z instruktorem przez rok. Jestem instruktorem i trenerem z za-

wodu, więc trening cały czas towarzyszy mi w życiu codziennym, ale trenowanie do zawodów było zupełnie inne niż to,
które stosowałam dotychczas, bo nastawione na proporcjonalność sylwetki. Ważne jest bowiem rozwijanie wszystkich partii
mięśni, by całość była proporcjonalna i estetyczna. Dla mnie
jednak najtrudniejsze było utrzymanie diety. Komuś, kto lubi
sport, sam trening nie będzie sprawiał problemów, ale dieta
jest bardzo restrykcyjna i jest to swego rodzaju sprawdzian
silnej woli. Trudne było też dla mnie nauczenie się ruchów na
scenie, samej prezencji, pozowania. Podsumowując – przygotowania do zawodów to wiele godzin ciężkiej pracy: z kuchnią,
siłownią, pozowaniem.
Ania: Ja wcześniej tańczyłam i nie miałam styczności ze sportem siłowym. Chodziłam w klubach fitness na różne zajęcia
grupowe, ale z siłownią nie miałam do czynienia. Moja dietetyczka startowała w zawodach bikini fitness, stąd zainteresowałam się tym sportem. Trafiłam do tego samego trenera co
Paulina - i tak się zaczęło. Zaczynałam praktycznie od zera, bo
masę mięśniową miałam znikomą. Dojście do obecnej formy
zajęło mi osiem miesięcy i uważam, że to dużo przez tak niewielki okres czasu, jestem z siebie bardzo zadowolona. Było
trudno - tak, jak mówiła Paulina, najgorsza jest kuchnia, utrzymanie diety, wpojenie sobie nie podjadania i przestawienie się
na nieco inne żywienie.
M.M.: Na czym polega ta kuchnia i jej trudność, jak wygląda
Wasz jadłospis?
Paulina: Przy sportach sylwetkowych ważne jest, by dieta była
odpowiednio dostosowana pod względem makroskładników;
ilość białka, węglowodanów i tłuszczy jest rozpisana indywi-
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dualnie dla każdej osoby. Każdy jest inny, pracuje w inny sposób - stąd ważny jest ten indywidualny dobór. Każdy posiłek
musimy ważyć, liczy się bowiem gramatura, a także regularność posiłków. Przed samym startem dieta jest skromniejsza,
trzeba bowiem doprowadzić organizm do wyczyszczenia
z wody, ale w trakcie przygotowań można sobie urozmaicać tę
dietę, chociażby omletami, koktajlami, sałatkami itp. - nie jest
to zatem tylko ryż i kurczak, jak to często widzimy w internecie
:) Wszystko musi być jednak dokładnie opracowane we współpracy z dietetykiem.
M.M.: A co Was urzekło w tym sporcie, co spowodowało, że zaczęłyście się tym zajmować?
Paulina: Siłownią zainteresowałam się jakieś cztery lata temu.
Pierwszy raz pojechałam na targi fitness do Warszawy, gdzie
były rozgrywane zawody fitness, jakieś na małą skalę, z niewielką ilością zawodników. Ale jak dziewczyny wyszły na scenę, zobaczyłam, jakie one są piękne; nie były bardzo umięśnione, ale ładnie zbudowane, doskonale poruszały się na scenie,
miały piękne włosy, idealny makijaż. Pomyślałam, że też bym
tak chciała. Miałam wtedy formę dużo odbiegającą od tej, jaką
miały te dziewczyny, ale myśl już zaczęła we mnie kiełkować.
Decyzję jednak podjęłam w ubiegłym roku, kiedy pojechałam
na Debiuty w Gdańsku. Tam, stojąc pod sceną i oglądając te
zawodniczki, stwierdziłam, że za rok też chcę tak wyglądać. To
był mój cel, jaki sobie postawiłam na ten rok - i udało się.
Ania: Ja miałam dokładnie to samo: dziewczyny na scenie
wyglądają zupełnie inaczej, odbiegają od osób chodzących
po ulicy. To jest zupełnie inny sport - on jest taki... estetyczny,
wszystko tu błyszczy, a samo wyjście na scenę jest ukoronowaniem pracy na siłowni. Paulina: To taka wisienka na torcie,
możliwość pokazania efektów szerszej rzeszy odbiorców.
M.M.: Czy są jakieś eliminacje, które trzeba przejść przed startem w zawodach?
W Debiutach, jak wskazuje nazwa, startują osoby, które wcześniej nie brały udziału w pokazie na scenie. Nie ma tam wcześniejszych eliminacji, ale dzień przed startem odbywa się
weryfikacja zawodników. Dopiero następnego dnia, podczas
zawodów, przechodzi się przez etapy: eliminacje, półfinał, finał
i po finale – to, co najpiękniejsze: dekoracja.
M.M.: Startowałyście w różnych kategoriach - jakie to były kategorie?
Ania: Na zawodach stosowane są kategorie wzrostowe: ja startowałam w kategorii bikini fitness do 163 cm. Paulina: Ja należę do wyższych osób i moja kategoria to powyżej 172 cm.
Jednak w różnych zawodach kategorie wzrostowe są zmienne,
w zależności od liczby zawodników itp.
M.M.: A czy są kategorie wiekowe?
Paulina: Tak, z kategoriami wiekowymi spotykamy się podczas
Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów – takie zawody odbędą się w październiku. Juniorzy są kategorią do 23 lat, a weterani - od 35 roku życia. W kwietniu odbędą się jeszcze Mistrzostwa Polski ogólne, bez kategorii wiekowych. W Debiutach
natomiast startować może każdy od 16 roku życia. Podczas
tegorocznych Debiutów najwięcej kobiet było chyba w wieku
20 - 25 lat.
M.M.: Jak wygląda Wasze życie po zawodach, czy możecie pozwolić sobie na przykład na odrobinę luzu, nie ważenie posiłków itp.?

Ania: Jesteśmy akurat przed zawodami, więc nie mamy luzu
jeśli chodzi o jedzenie. Po zawodach planowałyśmy dużo zjeść,
ale nasze organizmy przystosowały się już do innego jedzenia,
zostajemy zatem przy swoim jadłospisie.
Paulina: Myślę, że po zawodach owszem, wskazany jest jakiś ciepły posiłek inny niż zwykle, ale uważam, że jeśli ktoś nie chce
stracić zdrowia wracając z powrotem do niezdrowego, często
śmieciowego jedzenia, powinien zostać przy swojej diecie.
Ania: Ja traktuję to jedzenie jako tryb życia, nie mówię nawet,
że jestem na diecie - po prostu jem to, co jest dobre dla mnie
i mojego organizmu, a różnica jest jedynie taka, że muszę sobie wszystko wcześniej zważyć.
M.M.: To chyba kwestia nastawienia, że jedzenie jest nieodłącznym elementem treningów i że trzeba poświęcić mu czas
tak samo, jak treningom.
Ania: Tak - co z tego, że będziemy ćwiczyć i wylewać z siebie
litry potu na siłowni, jeśli po powrocie do domu i tak zjemy
coś, co zupełnie przekreśli sens treningu. To, jak wyglądamy
zależy w głównej mierze od tego, co jemy, a nie jak ćwiczymy
- można powiedzieć, że 80 procent to "zasługa" jedzenia, a 20
procent - siłowni.
Paulina: Niestety, wiele osób ma jeszcze przekonanie, że skoro
ćwiczy to może sobie pozwolić na jedzenie czegokolwiek. Ja
w swojej pracy staram sie przekonywać wszystkich, żeby zmieniali swoje nawyki żywieniowe. Inaczej szkoda czasu spędzonego na siłowni. Na szczęście coraz więcej osób zwraca uwagę
na to, co je.
M.M.: A co powiecie o zagrożeniach wynikających z tego sportu?
Paulina: Uważam, że wszystko zależy od tego, jakiego mamy
trenera i jak on nas poprowadzi. Dobre przygotowanie to jest
dobra recepta na sukces. Ja na przykład nie czułam się źle przed
startem – owszem, byłam bardziej zmęczona niż normalnie, ale
to dlatego, że treningów było więcej, a przy tym do ostatniego dnia pracowałam. W dniu startu czułam się bardzo dobrze
(może to także wpływ adrenaliny). Co do tkanki tłuszczowej to
rzeczywiście, u kobiet jej niski poziom wpływa na hormony, ale
ten poziom jest tylko przez kilka dni poprzedzających start. Te
kilka dni nie powinno wpłynąć negatywnie na zdrowie. Myślę
też, że problemy zdrowotne wiążą się z tym, że ludzie po starcie w zawodach za bardzo zmieniają tryb życia, rozregulowując w ten sposób swój organizm. Jeśli ktoś chce zajmować się
tym sportem, musi zgłosić się do odpowiedniej osoby, by być
dobrze pokierowanym. Można czerpać przyjemność z brania
udziału w zawodach, tylko trzeba robić to z głową.
M.M.: A Wasze plany na przyszłość?
Ania: Następne zawody mamy już niebawem, bo 18 marca - są
to Mistrzostwa Wielkopolski w Grodzisku Wielkopolskim. Paulina: Ja na pewno będę podejmować próbę na Mistrzostwach
Polski w Kielcach, w kwietniu.
Ania: Dla mnie głównym celem będzie sezon jesienny, zresztą
- takie było założenie przed startem w Debiutach, bo nie wiadomo było, czy uda mi się wypracować do Debiutów odpowiednią masę mięśniową i w związku z tym nie wiedziałam,
czy wystartuję. Głównym celem są zatem teraz Mistrzostwa
Polski Juniorów i Weteranów.
M.M.: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w kolejnych startach.
Rozmawiała: Marta Mrowińska
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Sport potrzebny jak powietrze
Żyjemy zazwyczaj dość szybko i intensywnie. Każdego dnia
wykonujemy mnóstwo zadań, przeżywamy radości, smutki,
rozczarowania i nadzieje. Przede wszystkim jednak spotykamy ludzi. To oni w dużej mierze tworzą nasz świat, są jego
nieodłączną częścią. Niektóre spotkania są tak szczególne, że
chcemy się nimi podzielić. Właśnie dlatego na łamach naszej
gazety piszemy o ludziach. Dziś przedstawiamy Małgorzatę
Putowską, mieszkankę Mosiny, której sport potrzebny jest do
życia jak tlen, a zapał i entuzjazm sprawia, że samemu chce się
czym prędzej wyskoczyć na rower czy bieżnię.
Drobna figura, rozwiane blond włosy, iskierki w oczach
i uśmiech pojawiający się co chwilę na twarzy, a przy tym pewność siebie, która pozwala stąpać twardo po ziemi, nie przerywając jednocześnie bujania w obłokach. Opowiada o sukcesach, treningach, nowych pomysłach na realizowanie siebie
i swoich sportowych pasji.
Wiele dyscyplin dla jednej osoby
Ze sportem związana jest już od dzieciństwa - na początku
szkoły podstawowej trenowała pływanie, potem lekkoatletykę;
przygotowanie sportowe ma zatem solidne. Od czasów studiów
jeździ konno – przez ostatnie pięć lat była w Damskiej Sekcji
Konnej przy Ochotniczym Reprezentacyjnym Oddziale Ułanów
Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod
przewodnictwem rotmistrza Romana Kusza, biorąc udział w pokazach, kadrylach, zawodach. Co jeszcze? Jeździ na nartach
i okazuje się, że tutaj też ujawnił się dość duży potencjał. Starty w slalomie zaowocowały kilkukrotnie miejscem na podium
(2016r. – I miejsce open w Zawodach Narciarskich Izby Budownictwa, 2017r. – I miejsce w V Mistrzostwach Narciarskich w Slalomie Gigancie o Puchar Prezesa GAZ-SYSTEM, 2017r. – I miejsce w XVII Mistrzostwach Polski Branży Gazowniczej i Naftowej
w narciarstwie alpejskim w kategorii wiekowej i III open).
To jeszcze nie wszystko. Kilka lat temu kolega namówił ją na
bieganie. I zaczęło się kolejne pasmo sukcesów: praktycznie
większość startów zwieńczona była miejscem na podium,
a trochę się już tych biegów nazbierało: najczęściej to półmaratony i krótsze dystanse, ale pani Małgorzata ma na swoim
koncie także start w maratonie. Pierwszy maraton i od razu
czas 04:02, co daje powody, by oczekiwać w kolejnych startach jeszcze większych niespodzianek. Sama pani Małgorzata
przyznaje, że maraton to bardzo duży wysiłek dla organizmu

i że woli krótsze dystanse, jednak z właściwym sobie błyskiem
w oku zapowiada, że jeszcze kiedyś wystartuje w maratonie.
A ja nie mam wątpliwości, że odniesie kolejny sukces.
To jeszcze nie wystarcza. Pani Małgorzata pływa i na tym polu
również odnosi sukcesy. Zaczęło się od spotkania na pływalni, gdzie została zaproszona do udziału w Otwartych Integracyjnych Mistrzostwach Wielkopolski w pływaniu w kategorii
masters. Od tego czasu regularnie startuje w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski w pływaniu masters. Zdobyła dwukrotnie mistrzostwo Polski – na 200 i 400 m stylem zmiennym.
W sierpniu planuje udział w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. I choć, jak mówi, "podium nie będzie", to jednak sama
perspektywa startu w zawodach napawa ją radością i daje
energię do treningów.
"Przez tę różnorodność sportów zaczęłam startować też w triatlonach – dodaje pani Małgorzata - "W ubiegłym roku były to
trzy starty: w Sierakowie (trzecie miejsce w kategoriach wiekowych – mój debiut), Poznaniu (pierwsze miejsce), i Kórniku (pierwsze miejsce –wszystkie w kategoriach wiekowych).
W tym roku też już się zapisałam na parę triatlonów". Forma
wypracowywana podczas uprawiania innych dyscyplin przynosi teraz owoce w tej złożonej i przecież trudnej dziedzinie.
Ciekawy etap w życiu
"Teraz mam taki fajny etap w swoim życiu, ponieważ dzieci
opuściły dom rodzinny, mają swoje rodziny, a ja jeszcze jestem
w pełni sił, czasu mam stosunkowo dużo, chęci też, więc postanowiłam się rozwijać" - mówi pani Małgorzata - "Postawiłam
na sport, bo już od dziecka byłam wychowywana w sportowym duchu. Kiedy dzieci dorosły, postanowiłam to wznowić.
Mój organizm potrzebuje sportu".
Jak wygląda codzienność sportowca? Pani Małgorzata jest
inżynierem budownictwa, pracuje w zawodzie, osiem godzin
dziennie spędza w pracy. Potem jest czas na posiłek - dobre,
zdrowe odżywianie to podstawa - bez tego nie da się wykrzesać sił do treningów i startów w zawodach. Dobrze odżywiać
się powinni wszyscy, a sportowcy szczególnie, dla zachowania
kondycji i zdrowia. Należy dbać o odpowiednie proporcje, rodzaj posiłków - potrzebna jest do tego wiedza, ale z pomocą
doradców pani Małgorzacie udaje się stosować zasady zdrowego żywienia w swojej diecie.
Każdego dnia trzeba także wygospodarować czas na trening.
Tutaj potrzebna jest systematyczność, bo dobre przygotowa-
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nie do zawodów jest bardzo ważne, daje pewność siebie już na
starcie i zmniejsza ryzyko kontuzji. Pani Małgorzata korzysta
z bogatej oferty miejscowych fitness klubów, między innymi
z siłowni, treningów biegowych, spinningu. Jednak we wszystkim potrzebny jest rozsądek. Chodzi o to, żeby podczas zawodów nie wyeksploatować się maksymalnie, mieć siły na to, by
cieszyć się tym czasem, czerpać z tego przyjemność.
Po co to wszystko?
Zapytana o to, co jej daje sport, pani Małgorzata odpowiada
z entuzjazmem: "Polecam sport wszystkim. Wyzwala endorfiny, daje satysfakcję, jest najlepszą metodą na stres. Dziwię
się, że ludzie tego nie zauważają, że można bez leków i innych
wspomagaczy mieć zdrowie i dobry nastrój. Poza tym, sprawność i dobra forma pomagają w codziennych zajęciach, jak
mycie okien czy sprzątanie. Jest po prostu łatwiej wykonywać
te czynności". Dodaje jeszcze, że zachowanie dobrej kondycji,
zwłaszcza w późniejszym wieku, daje ogromną satysfakcję.
To prawda, że treningi, zawody wymagają sporych nakładów
czasowych. Dla zmotywowanego człowieka jest to jednak
kwestia przede wszystkim dobrej organizacji własnego czasu,
przyda się także wsparcie najbliższych. Dla pani Małgorzaty
najważniejsza jest jednak przyjemność płynąca z uprawiania
sportu. "Ja się bawię w sport; to nie jest poziom wyczynowy,
gdzie trzeba dużej dyscypliny i przestrzegania wielu reguł by
osiągnąć jakiś wynik. Tutaj można postawić na przyjemność,
wybieranie takich dyscyplin, które dają szanse na podium, co
dodatkowo motywuje do dalszych treningów".

Pytana o najbliższe plany: "Chciałabym jeszcze pojechać na
narty w Alpy. Poza tym, planuję udział w Mistrzostwach Świata masters w pływaniu, w Budapeszcie. Zapisałam się także na
dwa półmaratony i trzy triatlony". A co dalej - zobaczymy :)
Pozostaje mi tylko trzymać kciuki i życzyć pani Małgorzacie dalszych sukcesów sportowych. Jestem też przekonana, że każdemu, kto ją spotka na swojej drodze, niewątpliwie udzieli się jej
energia i zapał do działania. I nieważne, co będziemy w życiu
robić - chodzi o to, by cały czas się rozwijać, stawiać sobie nowe
cele, mieć pasje i je realizować. Pani Małgorzata udowadnia, że
można dokonywać wielkich rzeczy w każdym wieku.
Powodzenia!
(M.M.)

Kronika policyjna
Przedstawiamy krótkie zestawienie ilości rozbojów, kradzieży i kolizji drogowych, jakie miały miejsce w gminie
Mosina i na terenie Puszczykowa od początku roku do 10 stycznia 2017 r. Informujemy również o programach
prewencyjnych, realizowanych przez naszych policjantów. Jak widać, działań profilaktycznych jest sporo – zapraszamy do zapoznania się z nimi (szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Miejskiej w Poznaniu)
i oczywiście stosowania zasad bezpieczeństwa w praktyce. Nie możemy przewidzieć wypadków i innych trudnych
sytuacji, ale z pewnością możemy być bardziej uważni i ostrożni.
Policjanci z Puszczykowa i Mosiny realizują liczne działania profilaktyczne
oraz akcje mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców co do zagrożeń, na które mogą
być narażeni.
Policjanci z Puszczykowa swoje działania ukierunkowują na osoby w każdym
wieku, począwszy od dzieci i spotkania dla nich „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” po seniorów i program „Bezpieczne Życie Seniorów”.
Priorytetowo przez funkcjonariuszy
traktowana jest kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku
z czym prowadzą akcję „NOC STOP”
oraz „Poznański Rower – Bezpieczny
Rower”, które mają na celu ograniczenie przestępczości związanej z kradzieżą samochodów i rowerów. Do
akcji przyczyniających się do poprawy
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bezpieczeństwa na drodze policjanci
zaliczają także akcję „Auto na piątkę”,
podczas której kierowcy otrzymują
od funkcjonariuszy gadżety związane
z bezpieczeństwem na drodze.
Natomiast policjanci z Mosiny prowadzą między innymi działania „Razem
Bezpiecznie”, w ramach których funkcjonariusze z Zespołu Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń wspólnie z Kuratorem Sądowym przy sądzie Rejonowym
w Śremie przeprowadzili spotkanie

w Zespole Szkół w Mosinie z uczniami klas I i II Technikum Hotelarskiego. Tematem rozmów z uczniami było
uświadamianie ich o ewentualnych
zagrożeniach wynikających z podróży
zagranicznych, np. w trakcie odbywania praktyk zawodowych w kurortach
wypoczynkowych. Ponadto policjanci w ramach programu „Dwie strony
sieci” rozmawiali z uczniami z dwóch
Szkół Podstawowych jak bezpiecznie
korzystać z Internetu.
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XI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą
Mosina przygotowuje kolejną wyjątkową ucztę muzyczną i artystyczną w skali całej Wielkopolski.
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają na XI Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą.
Organizowana od ponad dziesięciu lat impreza posiada
wyjątkową rangę oraz ugruntowaną pozycję na muzycznej
mapie Polski. Wydarzenie zostało tak zaaranżowane, aby
przyczynić się do możliwie najszerszej popularyzacji form artystycznych, a jednocześnie stanowić elitarne święto dla miłośników muzyki.
Dni Artystyczne z Gitarą odbędą się pod honorowym patronatem Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzego Rysia – Burmistrza Gminy Mosina.
Podczas realizacji Dni Artystycznych z Gitarą ponad 1000
osób z różnych regionów kraju będzie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, wystawach tematycznych, pokazach
instrumentów, otwartych recitalach i koncertach, Wielkopolskim Przeglądzie Kapel Gitarowych oraz w wspólnym muzykowaniu w ramach jam session. Całość z udziałem profesjonalnych muzyków z Polski, Australii i Niemiec. Do udziału
w zaproszono muzyków z Hanoweru i z zaprzyjaźnionej gminy Seelze z Niemczech.

Sobota – 1 kwietnia 2017 r.

W programie między innymi koncerty:

Zapraszamy również na:
• zajęcia warsztatowe z udziałem: Dawida Kostki, Carlos Ramireza, Guntera Geweke, Manfreda Flathe i Mikołaja Sikorskiego
• wystawy i prezentacje przygotowane przez Jerzego Reicha
i Mikołaja Sikorskiego
• Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych
• prezentacje instrumentów oraz jam session z udziałem gości
imprezy.

Piątek – 31 marca 2017 r.
• godz. 19:00 - STRACHY NA LACHY
Strachy Na Lachy to formacja powołana przez Krzysztofa „Grabaża” Grabowskiego oraz Andrzeja „Kozaka” Kozakiewicza
- założycieli Pidżamy Porno. Skład zespołu uzupełniają: Rafał
„Kuzyn” Piotrkowiak, Longin „Lo” Bartkowiak i Mariusz „Maniek” Nalepa.

• godz. 19:00 - SAXOFRESH /Niemcy/
Niemiecki kwartet. Jazz, rock i pop w „saksofonowym” wydaniu.
• godz. 20:00 - KASIA KOWALSKA z zespołem
Kasia Kowalska to jedna z najlepszych i najbardziej znanych
polskich wokalistek!
Niedziela – 2 kwietnia 2017 r.
• godz. 19:00 - ROB TOGNONI /Australia/ z zespołem oraz
zwycięzca VIII Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych
„Australijczyk Rob Tognoni jest jednym z najlepszych, współczesnych gitarzystów na całym świecie. Jego utwory to połączenie klasycznego rocka, bluesa i blues-rocka, wykonane
z największą pasją i precyzją...” - Bandit Blues Radio – USA
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Prawda w oczy nie kole
Przypadek Józefa Mackiewicza jest ciekawy nie tylko z powodu jego wykluczania z życia literackiego i nazywania go najbardziej „wyklętym” pisarzem polskim XX wieku. To także fascynująca opowieść o książkach jego autorstwa, które nieraz cudownym
trafem zostały odnalezione i opublikowane już po jego śmierci. Takim właśnie przypadkiem jest napisana w 1942 i wydana
w 2002 roku książka „Prawda w oczy nie kole”.
Jest to w zasadzie coś na kształt pamiętnika opisującego życie
codzienne i literackie Wilna okresu II wojny światowej przed nastaniem okupacji niemieckiej. Śmiało można powiedzieć, że są to
dzieje właściwie w Polsce szerzej nieznane. O samym mieście pisze
obrazowo Mackiewicz: „…cóż za śródlądowy, międzynarodowy
<<Szanghaj>>! Miasto wyjątkowe w Europie, miasto tylekroć palone, deptane, kopane, wznoszone w egzaltacji na podium świętości i ciskane stamtąd w błoto politycznych szacherek, sołdackich
samowoli, okopów, spowite drutem kolczastym z Pierwszej Wielkiej [wojny światowej – przyp. red.]…wciąż na nowo, wciąż na
nowo przechodzące z łap do łap”. A propos tego przechodzenia, to
Mackiewicz wymienia całą „litanię” historii Wilna: w 1914 roku jest
ono w granicach Rosji, 1915 – Niemiec, 1918 – zajmuje je grupa
polskiej samoobrony przed bolszewikami, rok 1919 – w styczniu
wkraczają bolszewicy, w kwietniu – znowu Polacy, 1920 – bolszewicy, w październiku opanowane zostaje przez gen. Żeligowskiego i w 1922 roku wcielone do Polski. Wrzesień 1939 - bolszewicy
wcielają je do sowieckiej Białorusi, w październiku oddają Litwie.
Z kolei w 1940 roku Sowieci „utworzyli” Litewską Socjalistyczną
Republikę Sowiecką i w jej granicach Wilno pozostaje aż do ataku
Niemiec w czerwcu 1941 roku.
Już same te wymienianki przyprawiają o zawroty głowy. Łatwo sobie wyobrazić, jakie spustoszenie i zamęt wywołały wśród
miejscowej ludności. W okresie, gdy nie było jeszcze Litewskiej
SRS Mackiewicz liczył na pojednanie i sojusz Litwinów i Polaków
w ramach „idei krajowej”, czyli nawiązania do Wielkiego Księstwa
Litewskiego. W pierwszych rozdziałach książki przybliża tę ideę
silnego państwa, które w sojuszu z Polską mogłoby stawiać opór
wrogom od zachodu (przeciwko Niemcom) oraz wschodu (Rosja, sowieci). Państwa silnego patriotyzmem wielkich ziem, a nie
ciasnym i ograniczonym terytorialnie nacjonalizmem. Właśnie
z nim rozprawia się Mackiewicz, który nie rozumie, jak w obliczu
śmiertelnego zagrożenia bolszewizmem Polacy i Litwini wolą
skakać sobie do gardeł zapominając o czyhającym na ich życie
„przyjacielu” zza wschodniej granicy.
Wrażenie robią opisy życia codziennego po nastaniu władz
litewskich Wilna jeszcze przed wcieleniem go do ZSRS. Ich polityka według Mackiewicza była rzeczą absurdalną, nastawioną
na jątrzeniu i pogłębianiu wzajemnych podziałów. Jako przykład
podaję opowieści o policjantach, którzy za pomocą pałki uczą
Polaków języka litewskiego. Wyszło bowiem wtedy zarządzenie
władz, iż nawet dorożkarz musiał władać tym językiem. Sytuacja
o tyle absurdalna, że przecież znaczną większość mieszkańców
Wilna stanowili Polacy. Mackiewicz cytuje tutaj jednego z dorożkarzy, który powiedział: „w Sowietach żyć można, ale życia nie
ma. W Litwie życie jest, ale żyć nie można”. Polak stawiający się
litewskiej władzy uchodził za „gieroja”, ale wobec kroczących po
mieście bolszewików każdy ze strachu siedział cicho jak mysz

pod miotłą. To obraz odczłowieczającego i przygniatającego
z każdej strony potwora komunizmu.
„Prawda w oczy nie kole” to ponadto bezwzględna rozprawa
z reżymem sanacyjnym II RP. Mackiewicz jednoznacznie oskarża
jego przywódców o zapóźnienia w rozwoju polskiej armii kpiąc,
iż reżym wojskowy nie miał dostatecznie przygotowanej armii.
Za swego rodzaju polityczną chorobę uważał hagiograficzny
wręcz stosunek do marszałka Piłsudskiego, którego w niewybrednych słowach krytykował. Za swoją publiczną krytykę jeszcze za czasów II RP miał Mackiewicz z jej władzami na pieńku,
co niewątpliwie było jedną z przyczyn zwalczania jego osoby
w późniejszych kręgach emigracyjnych.
Książka ta jest wiernym, z charakterystycznym dla Mackiewicza
nagromadzeniem szczegółów, opisem życia Polaków w Wilnie
przed okupacją niemiecką. Pełno jest tutaj kapitalnych obserwacji i zbiorów ludzkich opinii uczestników życia politycznego
i literackiego. To wspaniała kopalnia wiedzy dla historyków tego
okresu mimo, iż książka ma nieco ponad 200 stron. Jest ponadto
doskonałym wprowadzeniem do wielkiej mackiewiczkowskiej
powieści „Droga donikąd”, którą postaram się szerzej omówić
w następnym odcinku.
Wojciech Czeski
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Z cyklu: „Zioła wśród nas”
W „Kąciku zielarskim” tym razem przedstawiamy przepisy na samodzielne sporządzenie nalewek. Coś ciekawego dla miłośników
tych trunków i nie tylko!

Nalewki - to nie takie trudne
Na wstępie chciałabym podziękować
Państwu za zainteresowanie moimi artykułami w kąciku „Zioła wśród nas”. Mam
nadzieję, że znajdujecie Państwo w nich
coś dla siebie.
Jedna z czytelniczek zainspirowała
mnie do napisania kolejnego artykułu.
A mianowicie chodzi o nalewki. Chciałabym przekonać Państwa, że zrobienie
nalewki, choć wymaga troszkę pracy, to
wcale nie jest skomplikowane, a smak,
kolor i działanie niczym nie odbiega od
tych kupnych. Znamy jej dokładny skład
(bez sztucznych barwników czy aromatów) i wiemy co pijemy. A z tymi kupnymi wyrobami bywa różnie. Poza tym
do tego wszystkiego dochodzi jeszcze
satysfakcja i radość, że „wyprodukowaliśmy” coś smacznego i zdrowego. Taka
nalewka to również pomysł na prezent,
zwłaszcza jeśli podarujemy ją w ładnej,
ozdobnej butelce.
A oto przepisy na trzy wyborne nalewki. Zapewniam, że ich smak, wygląd
i działanie mile i pozytywnie Państwa
zaskoczą.
Nalewka na kwiatach z czarnego bzu
Kwiaty czarnego bzu zbieramy od połowy maja do połowy czerwca. Krzaki
czarnego bzu znajdziemy na brzegach
lasów, na nieużytkach, w zaroślach i przy
domach. Kwiaty zbieramy w słoneczne
przedpołudnie, bo wtedy zawierają najwięcej pyłków. Ścinamy całe baldachy,
przy czym kwiaty nie powinny być przekwitnięte. Najlepiej zbioru dokonać w początkowej fazie kwitnienia, kiedy część
kwiatków na baldachu nie jest całkowicie
rozwinięta. Zebrane kwiatostany dobrze
jest rozłożyć na około godzinkę na białym
płótnie lub papierze w zacienionym miej-

scu, aby ewentualne robaczki opuściły
składnik naszej nalewki.
Bierzemy 25-30 baldachów i obcinamy
grubsze części łodyżek. Umieszczamy je
w dużym słoju, przekładając je naprzemiennie plastrami z 2-3 cytryn. Cytryny
powinny być wyszorowane, a pestki usuniete. Gotujemy 3 szklanki wody z 500
gram cukru, a po wystygnięciu zalewamy
bez z cytryną. Słój nakrywamy gazą i odstawiamy na 10 dni, mieszając codziennie
(najlepiej drewnianą łyżką). Dzięki temu
unikniemy fermentacji, a to ważne. Po
tym czasie filtrujemy i wyciskamy wszystko przez gazę i wlewamy ponownie do
słoja. Powstały „bzowy” syrop zalewamy
pół litra spirytusu oraz sokiem z dwóch
limetek, ewentualnie cytryn i dobrze
mieszamy. Odstawiamy na 6 tygodni, aby
się sklarowała, a po tym czasie przelewamy do butelek. Ta nalewka smakuje wyśmienicie oraz wspomaga leczenie przeziębień i grypy, pod warunkiem, że nie
przyjmujemy antybiotyków. W razie choroby pić po pół kieliszka 3 razy dziennie.
Nalewka na zielonych orzechach
włoskich
Orzechy zbieramy od połowy czerwca
do połowy lipca. Muszą one być zielone i na tyle miękkie, by można je łatwo
przekłuć, na przykład widelcem. Pamiętajmy o użyciu rękawiczek jednorazowych, ponieaż sok z orzechów bardzo
brudzi skórę.
Bierzemy 12-15 zielonych orzechów
włoskich, zalewamy je wrzątkiem i odstawiamy na godzinę. Następnie wodę
odlewamy i zalewamy ponownie orzechy, ale tym razem wodą zimną i pozostawiamy na 3 godziny. Po tym czasie
orzechy odcedzamy, kroimy na małe
kawałki i wkładamy do słoja. Dodajemy
łyżeczkę goździków sklepowych, pół łyżeczki gałki muszkatołowej oraz cienko
obraną skórkę z połowy cytryny (bez
białego miąższu). Cytryna powinna być
wyparzona i wyszorowana. Jeśli ktoś ma
ochotę, to może dodać również kawałek laski cynamonu. Wszystko zalewamy

jednym litrem spirytusu i odstawiamy
na miesiąc w jasne miejsce. Co jakiś czas
wstrząsamy słojem. Po miesiącu robimy
syrop gotując szklankę wody z 0,5 kg
cukru. Po ostygnięciu mieszamy syrop
z orzechową nalewką i odstawiamy na
tydzień. Następnie nalewkę filtrujemy
przez flanelową ściereczkę lub ręcznik,
rozlewamy do butelek i odstawiamy na
5 miesięcy.
Podczas robienia tej nalewki zobaczycie Państwo, jak zmienia ona kolor z zielonego na brązowy. Smak jej jest zaskakująco pyszny, a pita w małych ilościach
oczyszcza organizm i daje ulgę w dolegliwościach żołądka i wątroby.
Nalewka na kwiatach lipy
Zbioru kwiatów dokonujemy od połowy czerwca do połowy lipca, gdy 2/3
kwiatów nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Podobnie jak w przypadku czarnego bzu, rozkładamy kwiaty w zaciemnionym miejscu, aby pozbyć się robaczków.
W przypadku tej nalewki na miesiąc
przed zbiorem kwiatów, czyli około połowy maja, musimy najpierw przygotować
nalewkę miodową, która będzie potrzebna do zrobienia ostatecznej nalewki lipowej. I tak oto w maju gotujemy 2 szklanki
wody z 4-5 gożdzikami sklepowymi, a po
ostudzeniu dodajemy 2 szklanki miodu
(najlepiej lipowego) i dobrze mieszamy.
Dolewamy pół litra spirytusu i odstawiamy w ciemne miejsce do momentu
zbioru kwiatów. Kiedy lipa zakwitnie,
zrywamy 2 szklanki kwiatów (bez listków
przykwiatowych), mieszamy z miodową
nalewką i dodajemy sok z jednej cytryny
oraz otartą z niej skórkę. Wszystko dobrze mieszamy i odstawiamy w chłodne
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i ciemne miejsce na 3-4 tygodnie. Po tym
czasie nalewkę przecedzamy przez gazę,
przelewamy ponownie do słoja i odstawiamy do sklarowania na 3 tygodnie. Następnie przelewamy nalewkę do butelek
i pozostawiamy na pół roku aby dojrzała.
Nalewka ta wymaga troszkę więcej pracy,
ale za to efekt murowany. Tak zrobiony
lipniak ma wybrony smak i aromat, działa
lekko nasennie i rozgrzewająco. Tak więc
kieliszeczek przed snem na pewno nie
zaszkodzi.

To na tyle w sprawie nalewek. Mam nadzieję, że artykuł przekonał Państwa, że
warto samemu zrobić nalewkę. A jeśli temat jest interesujący, to chętnie wrócę do
niego pisząc kolejny artykuł dla Państwa.
A może ktoś ma jakieś propozycje lub pomysły na inne nalewki? Lub może chcielibyście Państwo poznać inne przepisy na
alkohole? Jeśli tak, to czekam na sygnał.
A tymczasem pozdrawiam i NA ZDROWIE
Willma

Z marzeniami trzeba ostrożnie
Któż z nas nie lubi podróżować? Odkrywać nowe miejsca, poznawać ludzi i ich zwyczaje, zgłębiać historię poszczególnych
regionów. A już z pewnością – słuchać opowieści o dalekich, nieznanych nam lądach. Wieczór 30 stycznia, zorganizowany przez
Mosińską Bibliotekę Publiczną oraz Mosiński Ośrodek Kultury,
od początku zapowiadał sporą dawkę emocji, związaną ze spotkaniem autorskim (promującym jednocześnie książkę „Podróże
do granic” z dwoma podróżnikami, co więcej – mieszkańcami
Mosiny, ojcem i synem: Robertem i Joachimem Czerniakami.
Wielu spośród nas z pewnością pamięta program „Klub sześciu
kontynentów – Kawiarenka pod globusem” czy audycje Piotra
Kaczkowskiego w radiowej „Trójce”. Od wspomnienia tych właśnie programów rozpoczął swoją opowieść Robert Czerniak,
wprowadzając uczestników w klimat podróżowania i rodzącej
się w jego życiu ciekawości świata. Pasja zmieniła jego życie –
z zawodu cukiernik, stał się geografem i podróżnikiem, zarażając
swoją pasją syna. W 2008 r. przez sześć miesięcy samotnie przemierzał Amerykę Południową. Na kolejną wyprawę, tym razem
przez Boliwię, Argentynę, Brazylię, Wenezuelę, Kolumbię – aż do
Meksyku, pojechał już z synem Joachimem. Podczas spotkania
w MOK wielką przyjemnością było słuchanie o kajmanach, anakondach, kapibarach, wyspie Coche, którą bohaterowie opowieści postanowili obejść pieszo, a także wyprawie na czynny
wulkan czy najczystszej wodzie na świecie na wyspie Cosumel.
To jednak nie był koniec opowieści. Po powrocie z tej wyprawy Joachim ciężko zachorował: stwierdzono u niego nowotwór
mózgu. Po udanej operacji znalazł się na wózku inwalidzkim,
z nie pozostawiającą nadziei diagnozą lekarzy, że nigdy już nie
będzie chodził. Joachim nie poddał się jednak - dzięki wsparciu
ojca ponownie nauczył się chodzić. Niemożliwe? O tym także
jest ta książka: opowiada, jak kruche jest życie i jak silny potrafi
być człowiek, gdy znajdzie się w sytuacji, wydawałoby się, bez
wyjścia. Że może dokonywać rzeczy, które wcześniej były dla
niego niemożliwe.
„Chciałbym pojechać nad morze” – powiedział któregoś razu
Joachim. „To jedź” – odpowiedział Robert. Oczywiście chodziło
o wyprawę rowerem, który był głównym „sprzętem” rehabilitacyjnym Joachima. Tak zrodził się szalony pomysł rowerowej
podróży przez wybrzeże. Nazwali tę wyprawę „Ostatni trening”,
bowiem była to rzeczywiście ostatnia „zaprawa” przed planowaną podróżą rowerową do Australii. Jak zaplanowali, tak też

zrobili: 10 000 kilometrów, 176 dni podróży, 140 biwaków (nie
licząc dużych miast, gdzie zatrzymywali się u tamtejszej Polonii). I oprócz pięknych widoków, przestrzeni, niezapomnianych
przeżyć wrócili bogatsi w jeszcze jedno: że najtrudniejsze granice to te, które wyznacza nam nasz własny umysł. To od nas
zależy, gdzie będą się one znajdować. Joachim przemierzył tysiące kilometrów. Wszedł w Australii na Górę Kościuszki – a miał
nie chodzić… Czy kogoś jeszcze trzeba przekonywać do tego,
że marzenia się spełniają?
Ta podróż trwa nadal. Ojciec i syn planują kolejne wyprawy,
jak mówią – cały czas są w drodze. Spotkanie było nie tylko
wspaniałą okazją do posłuchania ciekawych relacji z podróży
do miejsc dla wielu z nas dotąd nieznanych. Było ono chyba
przede wszystkim pokazaniem, że podróżować może każdy –
nieistotne, czy będzie to odległy zakątek ziemi czy też najbliższa
okolica. Bo nie miejsce jest ważne, a dostrzeganie świata wokół
nas. Odkrywać to, co nowe, możemy wybierając się na spacer
czy przejażdżkę rowerem po najbliższej nawet okolicy. Chłonąć
przyrodę, powietrze, ludzi – życie. Dochodzić do naszych kolejnych granic i wciąż je przekraczać. Autorzy książki „Podróże do
granic” pokazali, że tak można. I że życie jest niesamowicie zaskakujące. A przez to piękne.
Wszystkim Czytelnikom życzymy zatem wspaniałej, niezapomnianej podróży. Jak powiedział Robert na początku spotkania,
z marzeniami trzeba uważać, bo one się spełniają. Nie bójmy się
zatem marzyć i być w drodze, poznawać świat i się nim zachwycać, dochodzić do własnych granic – i wciąż je przekraczać. VAYA
CON DIOS! (M.M.)
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„Komu bije dzwon”, czyli drugie życie po przeszczepie
16 lutego w Zespole Szkół im. Wodziczki
w Mosinie odbyło się posiedzenie dwóch
komisji: Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (z przewodniczącą Jolantą
Szymczak) oraz Komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej (z przewodniczącym Dominikiem Michalakiem). Na
spotkanie zaproszeni zostali goście: dr n.
med. Tomasz Urbanowicz - kardiochirurg,
transplantolog oraz dr n. med. Hanna Wachowiak-Baszyńska - internista, kardiolog.
Oboje specjaliści pracują na co dzień na
Oddziale Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu. Przestawili oni
tematykę związaną z transplantologią,
przybliżając ideę kampanii „Drugie życie”
i zachęcając jednocześnie do propagowania zarówno tej formy leczenia jak i działań
profilaktycznych (badań przesiewowych
pozwalających na wyłonienie grup osób
zagrożonych chorobami układu krążenia).
Gościem specjalnym był także Mariusz
Mroziewicz z Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii, sam będący po przeszczepie serca od pięciu lat.
W Polsce wciąż istnieje zbyt mała liczba
organów do przeszczepu, co stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających
ilość transplantacji, będących dla wielu chorych jedynym ratunkiem. Wyniki
przeszczepiania narządów są coraz lepsze, dzięki czemu coraz więcej jest wskazań do leczenia tą metodą. Wzrasta liczba
osób oczekujących na przeszczepienie
i wydłuża się czas ich oczekiwania na
operację, co może stworzyć zagrożenie
dla życia tych chorych. W 2016 roku, według danych Poltransplantu, przeszczepiono w Polsce 1469 narządów od dawców zmarłych. W Poznaniu, w roku 2010
w Klinice Kardiochirurgii rozpoczęto Program Transplantacji Serca. Do tej pory
wykonano tam 37 przeszczepów.
Wielu pacjentów niestety nie doczekało
przeszczepu. Statystyki dotyczące transplantacji w Polsce, chociaż z roku na rok
coraz lepsze, są jednymi z najsłabszych
w Europie. Tymczasem, mimo, że wciąż
cała procedura obarczona jest ryzykiem,
średnia długość przeżycia pacjenta po
przeszczepie serca to 10 lat. Jest to czas,
w którym człowiek ma szanse na normalne, aktywne życie zarówno pod względem zawodowym jak i społecznym.

Prowadzący posiedzenie obu Komisji: Jolanta Szymczak i Dominik Michalak.

Co zatem my sami możemy zrobić w sprawie transplantologii? Wiedza społeczeństwa o tym, jaką wartość dla chorych ma
przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca. Mimo, że w naszym kraju
obowiązuje zasada zgody domniemanej,
zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się
do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest
potencjalnym dawcą narządów, transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych
do pobierania narządów. Sprzeciw na
pobranie narządu wyrażany przez rodzinę zmarłego powoduje, że nie można
uratować życia wielu chorym. Należy
prowadzić stałą kampanię edukacyjną,
informującą o potrzebach i wynikach
przeszczepiania narządów, która pomoże
przekonać społeczeństwo o skuteczności
tej metody leczenia.
Dlatego między innymi w Wielkopolsce po
raz kolejny ruszyła kampania „Drugie życie”,
której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie ze sobą ta terapia oraz
edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych
z przeszczepianiem narządów w naszym
kraju. Zaproszeni na posiedzenie komisji
goście zachęcali do współpracy instytucje,
organizacje pozarządowe, wolontariuszy
i wszystkich, którzy mogą w jakikolwiek
sposób przyczynić się do popularyzowania kampanii oraz uświadamiania w zakresie transplantologii. Poza tym, podkreślali

także ważność akcji dających możliwość
przeprowadzania badań przesiewowych,
pozwalających zdiagnozować stan zdrowia we wczesnym etapie. Należy dodać, że
transplantacja wiąże się z dość skomplikowaną procedurą i wieloma etapami, a przy
tym musi być wykonana w odpowiednim
momencie – by nie było na nią zbyt wcześnie, ani za późno. Dlatego ważne i potrzebne są regularne badania.
W związku z tym, że na posiedzeniu
komisji zebrali się także wolontariusze
zrzeszeni w organizacjach formalnych
i nieformalnych z terenu naszej gminy,
warto również podkreślić rolę wolontariatu w procesie leczenia osób po przeszczepach. Wsparcie rodziny, bliskich,
przyjaciół, wolontariuszy jest bowiem
niezwykle ważnym elementem procesu
rehabilitacji, a dodatkowo – może w znaczący sposób przyczynić się do szerzenia
idei transplantologii w sposób dostępny
i co ważne, cykliczny.
I na koniec – pamiętajmy, że każdy z nas
może znaleźć się po obu stronach, zarówno jako potrzebujący pomocy i wymagający przeszczepu, jak i ten, kto w akcie wyrażonej wcześniej ostatniej woli będzie
niósł tę pomoc innym. „Transplantacja to
dar życia. Największy dar, jaki człowiek
może ofiarować drugiemu człowiekowi”.
Pomyślmy zatem już dziś, w jaki sposób
możemy pomóc wszystkim chorym, ich
rodzinom, a możliwe że kiedyś także samym sobie. (M.M.)

(Wykorzystano źródła: www.poltransplant.org.pl, www.transplantologia.org oraz: www.drugiezycie.org.pl)
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Z cyklu: „Bliżej prawa”
Rozpoczynamy kolejny cykl artykułów w naszej gazecie – tym razem dotyczących zagadnień prawnych. Autorki artykułów pracują między innymi w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mosinie, a tematyka związana jest z zagadnieniami najczęściej
poruszanymi podczas konsultacji. Mamy nadzieję, że kącik porad prawnych przybliży Państwu tę rozległą i trudną dziedzinę
oraz pomoże w szukaniu dróg i rozwiązań problemów z zakresu prawa.

Kiedy rozwód jest jedynym wyjściem
Przesłanki, przeszkody, koszty i skutki rozwodu
Zanik więzi emocjonalnych, fizycznych, brak współdziałania dla
dobra rodziny, różnica charakterów, życiowych planów i priorytetów, nielojalność małżeńska – to jedne z wielu przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie nie widzą już
żadnych szans na dalsze kontynuowanie związku małżeńskiego, pod rozwagę brana jest decyzja o rozwodzie. Winna być ona
przemyślana i poprzedzona stwierdzeniem, że brak jest szans
na ratowanie związku.
Podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu, jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce? Zupełny rozkład
pożycia przejawia się zerwaniem wszelkich więzi między małżonkami tj.: emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych. Z kolei o trwałości rozkładu można mówić wówczas, gdy pomiędzy
małżonkami nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej
we wszystkich trzech jej płaszczyznach. Dla przyjęcia, że między
małżonkami brak jest więzi emocjonalnej, wystarczający jest zanik uczuć. Brak zbliżeń fizycznych przez dłuższy czas to kolejny
przejaw rozkładu małżeństwa. W sytuacji gdy między stronami
dochodzi, chociażby sporadycznie, do zbliżeń fizycznych, to
rozkład pożycia nie będzie uznany ani za trwały, ani zupełny.
Z brakiem więzi gospodarczej mamy do czynienia wówczas,
gdy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie mieszkają razem, nie podejmują wspólnie decyzji
gospodarczych, nie działają dla dobra rodziny.
Należy pamiętać, że ustanie jednej z więzi może w konkretnym przypadku nie stanowić o rozkładzie pożycia, jeśli wynika to z okoliczności od małżonków niezależnych (np. brak współżycia z uwagi na
chorobę lub osobne mieszkania z uwagi na ustalenia małżonków).
Mimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne przez
prawo w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeśli przez jego orzeczenie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci
małżonków (m.in. zaburzenie rozwoju dziecka, jego stabilizacji
emocjonalnej czy materialnej). Drugą z przeszkód do orzeczenia rozwodu, jest sprzeczność jego żądania z zasadami współżycia społecznego, zasadami moralności (m.in. żądanie rozwodu w sytuacji gdy drugi małżonek znajduje się w szczególnie
trudnej sytuacji z uwagi na ciężką chorobę, czy zaawansowany
wiek). Ostatnią z negatywnych przesłanek rozwodu jest jego
żądanie przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy
jego odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Poprzez winę
w rozkładzie pożycia rozumiemy naruszenie obowiązków jakie wynikają z zawarcia małżeństwa, m.in. wspólnego pożycia,

wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla
dobra rodziny itd. Motywami odmowy zgody na rozwód są najczęściej: względy emocjonalne, religijne, jak również moralne.
Gdy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a jednocześnie nie zachodzą
negatywne przesłanki wyłączające jego dopuszczalność, sąd
rozwiąże małżeństwo przez rozwód. W pozwie można żądać
rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie
bądź z ustaleniem winy, jak również orzeczenia o obowiązku
alimentacyjnym względem małżonka – gdy zachodzą ku temu
podstawy. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, obowiązkiem sądu jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej i alimentach względem małoletnich. Obowiązkiem sądu jest również
rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli małżonkowie takowe posiadają i któryś z nich o to
wniesie. Jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału
majątku, to sąd w postępowaniu o rozwód, dokona podziału
zgodnego z wnioskiem obu stron.
Właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania,
jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym dalej ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku tej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego. Gdy
miejsca zamieszkania pozwanego nie da się określić (np. jest
nieznane), wówczas właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania
powoda. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Kwota ta może ulec
zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie,
sąd wówczas zwraca 300 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym opłaty od pozwu oraz wyznaczenie pełnomocnika
z urzędu, co jednak wydłuży rozpoznanie sprawy.
Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego związek
małżeński stron ustaje, a w raz z nim łącząca uprzednio małżonków ustawowa wspólność małżeńska (chyba, że ustanowiona
była rozdzielność majątkowa). Byli małżonkowie nie dziedziczą po
sobie, chyba że na podstawie testamentu. Małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może powrócić
do poprzedniego. W tym celu powinien w ciągu 3 miesięcy od
uprawomocnienia się orzeczenia, złożyć przed właściwym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego stosowne oświadczenie.
Klaudia Siutkowska - adwokat
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
Siedziba: ul. Masztalarska 6/4, 61-767 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl

do prac instalacyjnych
i serwisowania obiektów,
siedziba firmy w Luboniu,
oferty na

serwis@elprotekt.pl

Kierownika
robót
elektrycznych
samodzielne stanowisko,
siedziba firmy w Luboniu,

SZERMIERKA
BIURO OGŁOSZEŃ

oferty na

serwis@elprotekt.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

PRACA DLA

Elektryka

PRACA DLA
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WYCENY
NIERUCHOMOCI
 DOMY
 LOKALE
 DZIAKI
 SPECJALISTYCZNE





 

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

PROMOCJA!
ĚŽŵǇǁƉŝħŬŶĞũ
ůŽŬĂůŝǌĂĐũŝ͘
PECNA
ǁǌĂďƵĚŽǁŝĞďůŝǍŶŝĂĐǌĞũ

NAJTANIEJ W OKOLICY!
WŽǁ͘ƵǏǇƚŬŽǁĂϭϭϮŵϮ
ĚǌŝĂųŬĂϱϬϬŵϮ
ĞŶĂ͗ϮϵϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
^ƚĂŶĚĞǁĞůŽƉĞƌƐŬŝ

tel. 880-711-862
ǁǁǁ͘ƉĞĐŶĂĚŽŵǇǁůĞƐŝĞ͘Ɖů

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686
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!
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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AKUMULATORY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

nowe, produkcji ukraińskiej
Żywotność 7 lat!

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

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

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

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

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

Praca Poznań - Komorniki
Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)
tPraca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się
t2 zmiany
tWymagamy ks. sanepidu
tPraca od zaraz

Kontakt: UFM
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
tel. 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

WƌŽĚƵŬĐũĂ͕DŽŶƚĂǏ
Naprawa tďƌĂŶǏǇŽĚϭϵϵϮƌ͘
ͻDĂƌŬŝǌǇ͕ŵŽƐŬŝƟĞƌǇ
;ƌŽůŽǁĂŶĞŝƌĂŵŬŽǁĞͿ

ͻZŽůĞƚǇǌĞǁŶħƚƌǌŶĞ
ͻZŽůĞƚŬŝŵĂƚĞƌŝĂųŽǁĞ
ͻĂůƵǌũĞĚƌĞǁŶŝĂŶĞŝĂůƵŵŝŶŝŽǁĞ͕
ͻsĞƌƟĐĂůĞ
ͻZŽůĞƚǇŝŵŽƐŬŝƟĞƌǇĚŽŽŬŝĞŶ
ĚĂĐŚŽǁǇĐŚ

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

AGENCJA
PZU

poszukuje
do współpracy

UBEZPIECZENIA:

 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI

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

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

MIEJSCE

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

NA TWOJĄ
REKLAMĘ
tel. 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Tel. 668 225 723

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

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., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

WYNAJMĘ
Wynajmę lokal na wszelką
działalność gospodarczą
w Mosinie. Powierzchnia
55 m2 z toaletą, bez barier
architektonicznych.

Kontakt:

501-511-987

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje pracę tymczasową:

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................

Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

treść ogłoszenia: ...................................................................................................

• praca na produkcji lub magazynie
• praca zmianowa • praca w Robakowie
Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy
Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:
tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kupony ogáoszeniowe (do 20 sáyw) prosimy przesyáaü na adres redakcji
lub wrzucaü do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

i satelitarne
• Konfiguracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
ͻŽƉŝĞŬƵŶŬŝŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
ͻƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚ

Polsat cyfrowy

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

Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
tel. 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca: Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Jolanta
Szymczak, Dominik Michalak
Opracowanie techniczne i graficzne: tel. 693 881 811
Listy i bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres
redakcji lub wrzucać do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz
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3LčNQRGOD&LHELH
Zachwycamy Efektami
Wiosna -Lato 2017
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Good Time Day Spa
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www.goodtimedayspa.eu

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

