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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Przed Państwem wiosenne wydanie
gazety. Pora roku sprawia, że wszyscy
z większą energią zaczynamy każdy kolejny dzień. Częściej i chętniej spędzamy
czas na zewnątrz, korzystając z różnych
form aktywności. W numerze mamy dla
Państwa kilka wiosennych propozycji.
Wszyscy znamy zamek w Kórniku. Nie
każdy jednak miał okazję odwiedzić położony tuż obok Bnin z mieszczącą się
w ratuszu Izbą Pamiątek Regionalnych.
Zgromadzone tam dokumenty i eksponaty przybliżą Państwu ciekawą historię
tego miejsca, a kustosz – Kazimierz Krawiarz wtajemniczy w szczegóły tej historii. Ponadto, znajdą tam też coś dla siebie
miłośnicy poezji Wisławy Szymborskiej,
osobna izba poświęcona jest bowiem całej rodzinie Szymborskich.
W drodze do Bnina warto zatrzymać się
w Rogalinku. Ta malowniczo położo-

na wieś w tym roku obchodzi 770-lecie
swojego istnienia i z tej okazji zapowiada się tam wiele atrakcji, jak wystawa
fotografii, wycieczki czy wydanie pamiątkowego albumu. Warto śledzić kalendarz wydarzeń – z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie.
Przedstawiamy także relacje z ciekawych
wydarzeń. Do takich z pewnością można
zaliczyć Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, który w tym roku już po raz piąty odbył
się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Atmosfera sportowej rywalizacji, dobra organizacja i świetna zabawa – to wszystko
sprawiło, że już dziś zapraszamy na kolejny turniej za rok. Widowiskowym wydarzeniem były także Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego w Aerobiku Grupowym –
pokaz sportowych umiejętności wzbogacony dobrze dobraną muzyką i barwnymi
strojami sprawił, że impreza nabrała prawdziwie artystycznego charakteru.
W numerze mamy także coś dla miłośników sztuki – Galeria Lokalnych Twórców
wzbogaca się o nowe dzieła, zarówno obrazy jak i metaloplastykę, zatem z pewnością warto do nas zajrzeć – obejrzeć, może
kupić, porozmawiać, podzielić się spostrzeżeniami. Prezentujemy także sylwetki
naszych twórców – autorów prac znajdujących się w galerii. W numerze przedstawiamy Marię Silską, której obrazy zasłynęły już w wielu miejscach w całej Polsce.
Nie zapomnieliśmy o nowościach ze świata roślin – tym razem prezentujemy do-

Wiosna. Wielkanoc. To zawsze kojarzy nam się z życiem, radością, nadejściem czegoś nowego. Dla chrześcijan jest to czas
rozważania największej tajemnicy wiary - paschalnego przejścia
Chrystusa ze śmierci do życia. Czas, który wprowadza nas w tajemnicę zwycięstwa życia nad śmiercią, łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią, Boga nad mocami zła.
W tym szczególnym, świątecznym czasie życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, by w Waszych domach zagościła radość, pojednanie i miłość. Byśmy wszyscy potrafili spojrzeć na siebie nawzajem

broczynne właściwości rośliny uznawanej
przez wielu za chwast, jednak o różnorodnych, ciekawych zastosowaniach. Jeśli
mowa o stałych rubrykach – uruchamiamy „Kącik motoryzacyjny”, w którym prezentować będziemy ciekawostki ze świata motoryzacji. Pisane przez ludzi z pasją,
z pewnością zainteresują wszystkich, dla
których świat samochodowy jest wciąż
dziedziną do odkrywania i poznawania.
Wznawiamy także rubrykę „Kolekcjoner”.
Zamierzamy publikować w niej artykuły
autorstwa naszego wieloletniego współpracownika, ś.p. Henryka Pruchniewskiego. Mamy nadzieję, że będą doskonałą
okazją do przypomnienia sobie wielu
ciekawostek dotyczących Mosiny, okolic
i – kolekcjonerstwa. A dla nowych Czytelników być może staną się inspiracją do
poznawania historii naszego regionu.
Skoro mowa o historii, zapraszamy jeszcze
do Łęczycy – warto zgłębić dzieje ostatniego niemieckiego pociągu ewakuacyjnego, zaatakowanego przez wojska radzieckie w nocy z 22 na 23 stycznia 1945 r.
A wszystkim, którzy lubią historię widzianą okiem Józefa Mackiewicza polecamy
kolejny artykuł – tym razem o zachęcającym, nieco prowokacyjnym tytule.
Zbliżają się Święta Wielkanocne. Pragniemy dotrzeć do Państwa domów z najlepszymi życzeniami. Niech będzie uroczyście. Niech będzie wiosennie. Niech
będzie z Życiem.
Marta Mrowińska

i otaczającą nas rzeczywistość przychylnie: z ciekawością, otwartością, przyjmując to, co niesie nam każdy dzień. Z pewnością doświadczamy także trudnych i bolesnych chwil. Niech w takich momentach nigdy nie opuszcza nas nadzieja. Ta nadzieja bierze się
z przesłania płynącego z tych świąt, że nie umiera się na zawsze
i że ze śmierci rodzi się życie. "Teraz wszystko jest napełnione
światłością: niebiosa, ziemia, a nawet piekło" (z jutrzni paschalnej
w rycie bizantyjskim). Wielkanoc, wiosna - to życie. Żyjmy zatem
ciesząc się każdym dniem i dostrzegając to, co piękne wokół nas.
Redakcja
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Niska emisja
i węzły przesiadkowe w Mosinie
3 marca 2017 r. gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie
transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”. Celem
projektu jest umożliwienie mieszkańcom naszej gminy korzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu, pociągu,
autobusu w sposób jak najbardziej efektywny. Chodzi także
o zwiększenie powszechności środków transportu zbiorowego.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie trzech
zintegrowanych węzłów przesiadkowych: przy dworcu kolejowym w Mosinie oraz przy przystankach PKP w Drużynie Poznańskiej i Iłówcu/Pecnej. W miejscach tych wybudowane zostaną parkingi P+R („Parkuj i jedź”), co oznacza możliwość pozostawienia
swojego pojazdu w wyznaczonym miejscu i kontynuowanie podróży komunikacja zbiorową. Planowana jest także infrastruktura
towarzysząca w postaci toalet, tablic informacyjnych, wiat/ poczekalni dla mieszkańców itp.
W ramach projektu przewidziany jest też między innymi zakup
dwóch autobusów niskoemisyjnych na potrzeby transportu miejskiego na terenie gminy Mosina, utworzenie parkingów rowerowych oraz przygotowanie specjalnych miejsc odpoczynku.
Projekt ma być dofinansowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze
środków finansowych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Wyniki konkursu planowane są na wrzesień 2017 r., natomiast za-

kończenie realizacji projektu przewidziane jest na wrzesień 2019 r.
(opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miejskim w Mosinie)

Dzień Kobiet z korbolem

Dzień Kobiet to święto obchodzone na
różne sposoby. Zazwyczaj my – kobiety
– dostajemy kwiaty, życzenia, słodycze…
Wiele z nas pamięta rajstopy, goździki,
kawę… Przez lata obchody tego dnia się
zmieniły, ale pozostała szczególna uwaga,
niespodzianki i drobne upominki dla pań
w tym dniu.
Niecodzienne wydarzenie przeżywali z tej okazji mieszkańcy domu seniora

„Świerkowy Zakątek” w Mosinie. 11 marca
br. – na zaproszenie członków stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
– wystąpił specjalnie dla nich zespół „Korbolanki”. Zespół działa na terenie powiatu
poznańskiego i wykonuje pieśni ludowe. Co
ciekawe, wszyscy członkowie zespołu są ze
sobą spokrewnieni – być może to właśnie
dodaje atmosferze w zespole niepowtarzalnego klimatu i powoduje, że spotkanie

z kapelą jest prawdziwą przyjemnością.
Było mnóstwo radości, wspólnego śpiewania, śmiechu i świętowania. Oczywiście,
nie zabrakło także kwiatów, którymi zostały
obdarowane wszystkie panie.
Mamy nadzieję, że zespół „Korbolanki”
zagości jeszcze niejednokrotnie w naszej
gminie, nie tylko w „Świerkowym Zakątku”,
ale w wielu miejscach przy różnych okazjach. (M.M.)
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Policyjna akcja „Bezpieczeństwo seniorów”
9 marca br. policjanci z Mosiny przeprowadzili na terenie i w okolicy jednego
z cmentarzy działania na rzecz seniorów.
Były to działania prewencyjne - policjanci rozmawiali z osobami starszymi o czyhających na nich niebezpieczeństwach,
najbardziej popularnych oszustwach
oraz instruowali ich, jak powinni się zachowywać w sytuacjach zagrożenia.
Funkcjonariusze podczas rozmów z
osobami starszymi omówili najczęstsze
metody stosowane przez oszustów dokonujących przestępstw na ich szkodę ze
szczególnym uwzględnieniem oszustw
na tzw. „legendę”. Przestrzegali seniorów
przed osobami, które podszywają się za
pracowników socjalnych, policjantów czy

też urzędników, a także opowiedzieli,
w jaki sposób działają kieszonkowcy.
Napotkane osoby pouczali, by w
przypadku jakichkolwiek podejrzeń,
że mogą paść lub padły ofiarą przestępstwa powinny bezzwłocznie powiadomić o tym Policję.
Podczas rozmów seniorzy otrzymali od funkcjonariuszy materiały
informacyjne poruszające tematykę
zabezpieczeń domów przed włamaniem, a także aplikacji Moja Komenda
oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Izabela Labrzycka
(źródło i zdjęcia: Komenda Miejska Policji
w Poznaniu: www.poznan.policja.gov.pl)

Dziękujemy Stalinowi za nową, radosną przyszłość
„Droga donikąd” jest najbardziej znaną i docenianą powieścią
Józefa Mackiewicza. To bardzo realistyczny opis życia codziennego mieszkańców Wilna pod sowiecką okupacją przed 22
czerwca 1941 roku. Powieść po brzegi naszpikowana jest wątkami autobiograficznymi, co dodatkowo wzmacnia jej realizm.
Oparcie całej fabuły na prawdziwych wydarzeniach jest realizacją mackiewiczowskiego motta, iż „jedynie prawda jest ciekawa”.
O książce tej napisano już wiele i trudno będzie zrecenzować ją
tylko i wyłącznie własnymi słowami. Wykorzystam zatem zastosowany przez świętego Tomasza z Akwinu sposób znany ze słynnego „Złotego łańcucha”, czyli komentowanie Ewangelii przez
przytaczanie wcześniejszych komentarzy poczynionych przez
innych Doktorów Kościoła. Za punkt wyjścia niech posłuży komentarz Czesława Miłosza: „Droga donikąd tylko na powierzchni
jest powieścią polityczną. Mackiewicz napisał powieść o dręczących go kwestiach etycznych. I oto okazuje się, że można wskoczyć w najwspółcześniejszą współczesność nosząc granatową
czapkę z kozyrkiem – i znacznie skuteczniej niż przez pisanie
awangardowych wierszy. Kto nie dostrzega filozoficznego węzła
tej powieści, krzywdzi Mackiewicza”. Faktycznie, powieść zaczyna się od dyskusji politycznych dwóch kolegów o potworności
systemu komunistycznego. Mackiewicz ustami jednego z nich
wykłada swoje poglądy bez zniekształceń i uproszczeń. Takich
momentów jest jeszcze w książce kilka, chociażby krótkie wykłady wygłaszane przez archimandrytę Serafina: „Naród rosyjski
ciągle buntował się przeciwko kajdanom, a sowiecki nie tylko się
nie buntuje, on je liże! Tak zwana dusza rosyjska – to była dusza
buntu; dusza sowiecka to dusza psiej uległości. Naród rosyjski,
niech jemu to Pan Bóg zapomni, to był spiskowców, sowiecki –
szpiclów i prowokatorów, i donosicieli!”.
Tak jak zauważył Czesław Miłosz (którego notabene Mackiewicz niezwykle, z wzajemnością, cenił) powieść ptasznika z Wilna
ma w sobie wymiar filozoficzny. To rozważanie nad pustką i szarością życia pod komunistyczną okupacją. Przytłaczający jest ten
wymiar psychologiczny powieści, gdzie mało jest opisów terroru fizycznego, a zdecydowanie więcej psychicznego zniewolenia i zastraszenia. „Droga donikąd jest prawie tak samo ludowa

jak Chłopi Reymonta”, jak napisał anonimowy redaktor dnia 14
sierpnia 1955 w „Tygodniku”. Tutaj tkwi właśnie cała filozoficzny
wymiar książki – z pozoru nic nieznaczące, ale precyzyjne opisy
ludzkiego życia wraz ze zmieniającymi się porami roku ukazują
złożoność ludzkiej egzystencji. Choć w przypadku Mackiewicza
jest to zdecydowanie dramat bytowania na tym smutnym łez padole. Uzupełniającą opisem niech będą słowa Karola Zbyszewskiego: „Droga donikąd to znakomicie napisana powieść Józefa
Mackiewicza. Bije na przemian z kartek książki zaduch chaty
pełnej podpitych chłopów, pot furmanów w kożuchach, tajemniczość ludu nocą, wilgoć topniejącego śniegu, zabobonność
wsiowego tłumu” (Dziennik Polski, 20.07.1955).
Powieść przytłacza czytelnika zwłaszcza wtedy, gdy uświadomi
on sobie jej niezwykły realizm. Nie znajdzie on tutaj wyimaginowanych opisów i postaci, wszyscy sprawiają wrażenie ludzi z krwi
i kości. Jak napisał redaktor podpisujący się inicjałami L.K. w Gazecie Niedzielnej z 26 czerwca 1955 roku: „Nie ma jednak w Drodze donikąd nic moralizatorstwa czy dydaktyczności. Ukazani są
ludzie zwykli, zwykłe ich uczynki, choć w niezwykłych czasach.
Nikt nie jest idealizowany, nikt malowany na diabła”. Recenzja jak
najbardziej trafiona w punkt, bowiem na kartach powieści trudno
odnaleźć bohaterów; każdy jest przytłoczony jarzmem komunizmu. Niektórzy żyją szarym życiem, a niektórzy zostają współpracownikami nowego systemu. Ci ostatni to często osoby, które najgłośniej krzyczały o niesprawiedliwościach tego systemu, zanim
doświadczyły żywej konfrontacji z jego okropnościami.
Książka powinna być w mojej ocenie obowiązkową lekturą
szkolną jako doskonałe świadectwo o okrucieństwach komunizmu
w jego „masowej produkcji” ludzi zastraszonych i często w iście
masochistyczny sposób poddający się temu jarzmu. Dobrym
podsumowaniem powieści niech będzie tytuł, którym pierwotnie
pragnął opatrzyć swą powieść Mackiewicz: „Dziękujemy Stalinowi
za nową, radosną przyszłość”. Z książki dowiemy się, że nie były to
tylko oficjalne słowa propagandy, ale hasła wykrzykiwane przez ludzi, którzy wcale się z nimi nie utożsamiali. Robili to, by pokazać się
innym, obawiając się wszechobecnych donosicieli.
W. Czeski
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„Stabat Mater Dolorosa”
po raz trzeci w Mosinie

W sobotę, 11 marca br., odbył się Trzeci Festiwal Muzyki
Pasyjnej STABAT MATER DOLOROSA, zorganizowany przez
Mosiński Ośrodek Kultury pod honorowym patronatem
burmistrza Gminy Mosina – Jerzego Rysia oraz proboszcza
parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Mosinie – księdza
Edwarda Majki.
Festiwal Stabat Mater Dolorosa, organizowany od 2015
roku daje możliwość poznania najwznioślejszej muzyki pasyjnej różnych epok, a rozszerzenie festiwalu na dwa dni –
znacznie tę możliwość poszerza. Charakter festiwalu oddaje
ducha okresu, w którym się odbywa – wielkiego postu, w tradycji chrześcijańskiej czasu głębokiej refleksji, zmierzającej
do duchowej odnowy.
Cierpiąca postać Maryi u stop krzyża inspirowała wielu artystów: malarzy, rzeźbiarzy, poetów, równie chętnie po ten
temat sięgali kompozytorzy, między nimi Giovanni Battista
Pergolesi, którego ostatni utwór Stabat Mater powstał tuż
przed śmiercią kompozytora w 1736 roku. Prawdopodobnie
już 12 lat później, w 1748 roku, Jan Sebastian Bach stworzył
parafrazę dzieła Pergolesiego, przekształcając muzyczną ilustrację boleści Matki Boskiej w medytację o grzechu i pojednaniu z Bogiem. Uczynił to umieszczając w swoim utworze
tekst oparty na słowach psalmu 51, znanego również pod
tradycyjnym tytułem łacińskim Miserere. Jest to jeden z siedmiu psalmów pokutnych, którego autorstwo przypisywane
jest królowi Dawidowi, wezwanemu do pokuty przez proroka
Natana. Psalmista doświadczywszy grzechu, głęboko odczuwa potrzebę nawrócenia, dlatego woła o Boże zmiłowanie,
wierząc w Jego miłosierdzie:
„Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją…”
Bach dokonał zmian w tekście dopasowując jego rytm i długość wersów do muzyki Pergolesiego. Zmienił również par-

tie wokalne i instrumentacje, dokonał zmian melodycznych
w partiach głosów wokalnych, zachował jednak schemat dokonany przez Pergolesiego - podziału na arie sopranowe i altowe oraz duety. W partiach zespołu instrumentalnego Bach
w szczególny sposób podkreślił kontrastowość dynamiczną
i brzmieniową. Zastosował podział w zespole na solistów
oraz całą orkiestrę. Do partytury dodał również niezależną
partię altówki i wzbogacił partię basso continuo co nadało
dziełu nowej witalności brzmieniowej i wyrazowej.
Jedna z wykonanych podczas koncertu kompozycji Jana
Sebastiana Bacha pod tytułem TILDE HOHSTER MEINE SUNDEN początkowo zaginęła – odnaleziona została dopiero
w połowie XX wieku w jednej z berlińskich bibliotek. Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego Bach zapożyczył sławny już
ówcześnie tekst muzyczny do psalmu pokutnego – być może
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zrobił to w ramach warsztatów kompozytorskich dla swoich
uczniów.
Podczas pierwszego z koncertów finałowych wystąpili:
Soliści: Anna Budzyńska (sopran)
Małgorzata Woltmann-Żebrowska (alt)
Ensemble Toccante oraz soliści Poznańskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Hanny Malickiej
Drugi dzień festiwalu to Requiem Wolfganga Amadeusza
Mozarta – msza żałobna w intencji ks. Bernarda Kusa, proboszcza parafii w Mosinie w latach 1981 – 1996. Msza cele-

browana była w rycie rzymskim pod przewodnictwem księdza prałata Jana Stanisławskiego.
Wykonawcami byli:
Soliści : Ilona Krzywicka – sopran
Dorota Zawadzka – mezzosopran
Mikołaj Adamczak – tenor
Marcin Hutek – bas
Chór politechniki poznańskiej przygotowany przez Pawła Łuczaka. Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata
Opracowała: Karolina Talarczyk-Wieczorek

Mali przyrodnicy – zdolni malarze

Projekt „Mały Przyrodnik” ponownie zgromadził przedszkolnych artystów. Tym razem najmłodsi malowali obrazy na
płótnie!
W sobotę, 4 marca 2017 roku, przedszkolaki z Przedszkoli „Koniczynka” oraz „Słoneczko” z Mosiny odwiedziły Muzeum Arkadego
Fiedlera w Puszczykowie. Odbyło się tam kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Mały Przyrodnik”, znanego nam
między innymi z ostatniego zimowego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków. Projekt organizuje Prywatne Przedszkole
„Koniczynka” z ulicy Leszczyńskiej. Wiosenne spotkanie pełne
było atrakcji dla najmłodszych. Dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów, malując swoje obrazy w plenerze na płótnie.
Jednym z kilku konkursów odbywających się w ramach projektu „Mały Przyrodnik” był konkurs plastyczny. Uczestniczące
w nim 6-latki miały za zadanie narysować jesienne drzewo. Ocena prac była nie lada wyzwaniem, ponieważ wszystkie były piękne i bardzo jesienne! Ostatecznie zwyciężczyniami w tak trudnej
rywalizacji zostały: Ewa Lachowicz z Prywatnego Przedszkola
„Koniczynka” z ulicy Leszczyńskiej, Monika Błoszyk z Prywatnego
Przedszkola „Koniczynka” z ulicy Krzywoustego, Anastazja Młynarska z Przedszkola „Słoneczko” w Krośnie oraz Zosia Gapska
z Przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku. Nagroda dla najpiękniej
rysujących w swoich przedszkolach dziewczynek była również

bardzo artystyczna! Dziewczynki wraz z Rodzicami miały okazję spróbować swoich talentów w malowaniu na prawdziwym
malarskim płótnie. Specjalną artystyczną opieką otoczyła dzieci
Pani Krystyna Fiedler, która podzieliła się z najmłodszymi cennymi malarskimi wskazówkami. Pani Fiedler pokazała dzieciom, co
można wykorzystać przy malowaniu obrazów, zwróciła uwagę
na strukturę kory drzew, pokazała, jak padające światło zmienia
swoją barwę, doradzała dobór odpowiednich kolorów oraz radziła, jak dobrze wykończyć obraz tłem. Z taką pomocą zaczęły
powstawać prawdziwe dzieła sztuki!
Małe artystki malowały swoje obrazy z prawdziwym zaangażowaniem, dbając o każdy szczegół. Wyobraźnia dzieci zaskoczyła
nawet samych Rodziców, którzy z niemałym zainteresowaniem
przyglądali się pracy swoich pociech. Powstały cztery różne, oryginalne interpretacje drzewa.
Dzieci miały możliwość poznania nowych doświadczeń artystycznych oraz rozwinięcia swoich talentów malarskich. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pani Krystyny Fiedler,
za gościnę, pomoc w realizacji kolejnego projektu oraz zapoznanie dzieci z tajnikami malarstwa. Małym Przyrodniczkom udało
się ująć ducha wiosny na malarskim płótnie!
Anna Szymkowiak
Kamila Plumińska-Błoszyk
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"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem." 2 Tm 4, 7
Z wielkim żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Domu Ojca

Śp. Pawła Ludwiczaka
Komendanta Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, społecznika, rzetelnego, lojalnego i uczciwego
pracownika, dobrą osobę otwartą na innych, silnego człowieka walczącego do końca.

Drogi Pawle, Twoje nagłe odejście zabolało nas wszystkich. Zabraknie nam Twojej otwartości, optymistycznego
i zdrowego podejścia do życia. Twój ziemski wyścig się zakończył, ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Rodzinie Zmarłego składamy płynące z głębi serca kondolencje i wyrazy współczucia z powodu tak bolesnej straty
Spoczywaj w pokoju.
Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej
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Wiadukt na ul. Śremskiej - postęp prac

PROFESJONALNA FIRMA
SPRZĄTAJĄCA
Działająca na terenie Wielkopolski
poszukuje kandydatki
do pracy w charakterze

KOORDYNATOR USŁUG
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
OFERUJEMY:
- ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku
- możliwość rozwoju i awansu,
- ponadprzeciętne wynagrodzenie,
- elastyczny czas pracy.

WYMAGANIA:
- średnie wykształcenie,
- prawo jazdy,
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
- dyspozycyjność.

CV prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@sarasystem.pl
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Kącik zielarski

Uporczywy chwast, który leczy
Nareszcie wiosna. Wszystko budzi się do życia, a słońce coraz
odważniej i mocniej świeci. Pączki na drzewach pęcznieją i tylko patrzeć jak zaczną pojawiać się pierwsze liście. Trawa znowu
staje się soczysta, przebiśniegi już cieszą nasze oczy, a wkrótce
pojawią się pierwiosnki i zawilce. Natura powoli zaczyna również dotarczać nam pierwszych roślin, które możemy wykorzystać jako lecznicze zioła, ale również jako urozmaicenie naszej
diety. Do takich roślin należy gwiazdnica pospolita i to właśnie
nią zajmę się w niniejszym artykule.
Gwiazdnica pospolita (STELLARIA MEDIA) jest pospolitym
chwastem, który znajdziemy na polach, ogrodach, łąkach, w lasach i nad brzegami wód. Jest to roślina bardzo wytrzymała oraz
zimotrwała, dlatego jej pędy znajdziemy nawet zimą pod śniegiem. Dla wielu posiadaczy ogrodów to prawdziwa zmora, gdyż
jest uciążliwa i trudna do wyplenienia. Mam jednak nadzieję, że
po przeczytaniu tego artykułu przekonacie się Państwo, że warto
„zaprzyjaźnić się” z gwiazdnicą i korzystać z jej leczniczych i kulinarnych właściwości. Poza tym, jeśli ktoś z Państwa ma kury, to
jest to znakomity zielony pokarm dla ptactwa domowego. Kury
uwielbiają gwiazdnicę. A jeśli ktoś nie ma ogrodu, to polecam
wziąć koszyk na spacer, dobrze się rozglądać i nazbierać trochę
tej roślinki. Najlepiej zrywać górne pędy rośliny, gdyż nie będą
one mocno zabrudzone ziemią. Bez znaczenia jest to, czy zbieramy ziele przed jej kwitnieniem czy też podczas kwitnienia. Zbioru mozna dokonywać od marca do listopada, a w łagodne zimy
nawet cały rok.
Gwiazdnica jest rośliną tworzącą jakby płożące się „poduchy”,
ma jajowate liście zaostrzone na końcu i białe drobniutkie kwaitki w kształcie gwiazdki (stąd nazwa). Najczęściej wykorzystujemy świeży surowiec, ale można ją także suszyć w zaciemnionych,
przewiewnych i suchych miejscach. Ziele po umyciu lub po zalaniu wrzątkiem (jeśli ktoś woli) możemy dodać do sałatek, twarogu, jajecznicy, zup czy do szpinaku. Jedząc ten chwast dostarczamy organizmowi witaminy A, B, C, E, PP oraz sole mineralne
potasu, fosforu, wapnia, żelaza, magnezu, sodu, jodu i krzemu.
Poza tym zawiera ona saponiny, śluz roślinny, kwas krzemowy
i GLA (gamma-linolenowy) oraz rutynę.
Oprócz kulinarnych zalet, gwiazdnica ma również różnorodne
właściwości lecznicze. I tak oto stosujemy ją przy dolegliwościach serca, przy nadcisnieniu, złej przemianie materii i zaparciach, hemoroidach, schorzeniach nerek, zapaleniach górnych
dróg oddechowych i zaburzeniach hormonalnych. Dodatkowo,
ma ona również działanie odtruwające, zmniejszające łaknienie,
regulujące prace wątroby i jelit, a także korzystnie wpływa na
układ nerwowy. Ponadto likwiduje skutki nadużycia alkoholu.
Zewnętrznie stosujemy ją na swędzącą skórę, egzemy, wrzody,
łuszczycę, czyraki i ropnie. Poniżej jak zwykle przedstawiam kilka
przepisów na wykorzystanie tego ziela.
Napar z gwiazdnicy
Łyżkę świeżego ziela gwiazdnicy zalewamy szklanką wrzątku
i odstawiamy pod przykryciem do naciągnięcia przez 20 minut.
Po tym czasie przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po szklance.

Taki napar oczyszcza organizm, leczy zapalenie górnych dróg oddechowych oraz działa przeciwmiażdżycowo.
Odwar z gwiazdnicy
Dwie łyzki ziela zalewamy dwoma szklankami ciepłej wody,
zagotowujemy i ogrzewamy pod przykryciem przez 5 minut.
Odstawiamy jeszcze do naciągnięciana 10 minut, a następnie
przecedzamy i pijemy po pół szklanki 3 razy dziennie. Odwar
wspomaga odchudzanie, leczenie reumatyzmu, dolegliwości
serca i wątroby, obniża pozniom cholesterolu i reguluje ciśnienie.
Okład z gwiazdnicy
Garść ziela zalewamy wrzątkiem (pół szklanki) i ogrzewamy przez
3-5 minut. Następnie wodę odlewamy, a ciepłe ziele zawinięte
w płótno lub gazę przykładamy na chore miejsca. Takie okłady
stosujemy przy bólach reumatycznych, przy naciągnięciu ścięgien, a także przy zapaleniu korzonków nerwowych.
Nalewka z gwiazdnicy
Do słoja wkładamy 50 gram suszonego i rozdrobnionego ziela
i zalewamy 0,5 litra 70-procentowego spirytusu, dokładnie mieszamy, zamykamy szczelnie i odstawiamy w ciepłe, zaciemnione
miejsce na okres 2-3 tygodni, co jakiś czas wstrząsając słojem. Po
tym czasie zioła należy odcisnąć, a powstałą nalewkę przefiltrować przez gazę lub bibułę filtracyjną i przelać do ciemnych butelek. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nalewkę pijemy 3 razy
dziennie po 25-30 kropli. Jej działanie jest bardzo szerokie. I tak
oto stosujemy ją w celu poprawy pracy serca i poprawy przemiany materii. Nalewka rozpuszca płytki miażdżycowe w naczyniach
krwionośnych, a także działa przeciwkrwotocznie, odtruwająco,
przeczyszczająco, przeciwnowotworowo, odchudzająco i moczopednie. Jednocześnie ma korzystne działanie przy reumatyźmie, artretyźmie i stanach zapalnych organizmu.
Dodatkowo rozgniecione ziele gwiazdnicy możemy przykładać
na swędzące miejsca, na przykład po ukąszeniu przez owady.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu przekonaliście
się Państwo do tej roślinki i wykorzystacie ją kulinarnie albo leczniczo, albo i tak i tak. Życzę Państwu miłych chwil podczas pierwszych wiosennych spacerów. I do następnego razu
Pozdrawiam serdecznie
Willma
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Zatrzymani złodzieje jednośladów w Mosinie
5 marca br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie otrzymali od jego
z mieszkańców zgłoszenie o kradzieży
motoroweru. Policjanci po rozmowie ze
zgłaszającym ustalili wszystkie szczegóły zaistniałego zdarzenia. Podejrzewano, że osoba odpowiedzialna za to
przestępstwo może poruszać się po Mosinie samochodem dostawczym.
Informacje te szybko się potwierdziły
– podczas patrolu miasta zatrzymano do
kontroli drogowej pojazd marki Renault,
w którym kierowca przewoził skradziony
motorower oraz cztery – również pochodzące z kradzieży – rowery. Dzień później
do sprawy zostało zatrzymanych kolejnych dwóch mężczyzn. Grozi im teraz nawet 5 lat więzienia.
Wszystkie zatrzymane w tej sprawie
osoby pochodzą z województwa lubuskiego, jeden z nich – kierowca samochodu dostawczego – od 3 lat mieszka
w Mosinie, w której został zatrzymany
przez policjantów.
Wartość skradzionych pojazdów oszacowano na ponad 7 tysięcy złotych. Co
ciekawe, o kradzieży dwóch rowerów ich

właściciele dowiedzieli się dopiero od
policjantów.
W związku z zaistniałymi zdarzeniami
przypominamy, że w dalszym ciągu policjanci realizują program „Poznański rower – bezpieczny rower”. W ramach tego
programu mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą bezpłatnie oznaczyć swój
rower. Nie spowoduje to co prawda wyeliminowania ryzyka kradzieży pojazdu,
ale można je mocno ograniczyć. A jeśli
taka sytuacja się zdarzy - jest duża szansa
na odzyskanie naszego roweru. Policjanci
znakują jednoślad nie uszkadzając lakieru i rejestrują go przypisując mu indywidualny numer. Na ramę zostaje naklejona
nalepka potwierdzająca umieszczenie
roweru w Policyjnym Rejestrze Oznako-

wanych Rowerów. Po oznakowaniu właściciel roweru otrzymuje potwierdzenie
przystąpienia do programu – plastikową
kartę formatu dowodu osobistego. Zachęcamy do skorzystania z oferty, tym
bardziej, że pogoda sprzyja coraz częstszym rowerowym przejażdżkom. Warto
zatem zadbać o bezpieczeństwo swoich
dwóch kółek.
Najbliższe terminy znakowania rowerów
w Komisariacie Policji w Mosinie to:
- 05.04.2017 r. godz. 15:00 – 18:00
- 27.04.2017 r. godz. 10:00 – 13:00
Mieszkańcy Puszczykowa mogą oznakować swoje rowery w Komisariacie Policji
w Puszczykowie w terminach:
- 07.04.2017 r. godz. 10:00 – 13:00
- 26.04.2017 r. godz. 15:00 – 18:00

Mój pierwszy raz z mężem…
Nic nie zapowiadało, że kiedykolwiek to
nastąpi. Pochodzę z Pogórza Izerskiego,
więc wydawałoby się, że jazda na nartach
to chleb powszedni. Próbowałam. Na
górce u Czabatury przypięłam narty kolegi i siedziałam na czterech literach. Upłynęło wiele lat bez tej umiejętności. Jednak gdy ma się zwariowanych przyjaciół,
wszystko jest możliwe. Wspólny wyjazd
do Szklarskiej Poręby z Danutą i Pawłem
był nostalgicznym wyjazdem w strony
rodzinnego krajobrazu, a jednocześnie
pikanterii dodawał fakt, że będziemy
mieszkali u pisarki. Joannę M. Chmielewską poznałam dzięki wpisowi do zeszytu
Propozycji Zakupu Książek dla Biblioteki.
Już nie pamiętam, kto zamówił „Poduszkę
w różowe słonie”. Kupiłam, przeczytałam
i zachwyciłam się. Pojawiały się kolejne
tytuły: „Sukienka z mgieł” 2012, „Karminowy szal” 2013, „Mąż zastępczy” 2014.
Wszystkie wnosiły aurę olbrzymiej życzliwości ludzkiej. Któż nie chciałby znaleźć
się w tak niezwykłym miejscu, jakim jest

Piwnica pod Liliowym Kapeluszem, gdzie
nie przychodzi się tylko po to, żeby się
napić dobrej kawy. Gdzie właścicielka
Weronika potrafi odpowiedzieć na niezadane pytania. Myślę, że również do naszej
biblioteki czytelnicy przychodzą nie tylko
po książki. Syn Danuty, szukając kwatery,
trafił na Dom Pod Wędrownym Aniołem,
z którego roztacza się widok na Szrenicę.
Prowadzi go wraz z mężem Pani Joanna
M., która w 2016 roku wydała bardzo osobistą książkę, zatytułowaną właśnie „Pod
wędrownym aniołem”. Szklarska Poręba.
Nowe miejsca, nowi ludzie, nowe ścieżki. Przeszkody i fascynacje. Perypetie remontowe, wędrówki śladami artystów,
odkrywanie ludzkich losów zaplątanych
w wielką historię. Poezja i proza życia.
Bywa różnie. Czasami bardzo trudno.
Ale nie zamieniłabym tej mojej ścieżki
na żadną inną. I o tym właśnie mówi ta
opowieść. Miniony weekend spędziliśmy tu, gdzie gospodarz własnoręcznie
piecze gościom chleb. Dowiedzieliśmy

się, że często ludzie chodzą po Szklarskiej z wymienioną książką, szukając np.
domu Hermanna Hendricha czy Fechnerów. Traktują ją jak przewodnik. Zdobyliśmy Szrenicę (wyciągiem), poszliśmy do
Śnieżnych Kotłów, ale punktem programu była debiutancka jazda na biegówkach. Był to właśnie mój pierwszy raz z
mężem. Były upadki, ale trudno policzyć,
ile razy udało się nie upaść. Zachęcam do
sięgnięcia po wymienione tytuły. Autorka pisze również dla dzieci.
KP
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Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego
w Aerobiku Grupowym

20 marca br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym. W zawodach wzięło udział jedenaście zespołów, które
startowały w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nad oceną zawodników
czuwało jury w składzie: Elżbieta Grodzka-Kubiak (przewodnicząca), Alicja Michalska, Sara Kęsicka, Anna Rogacka, Joanna Kunkiel.
Występy stanowiły prawdziwy popis umiejętności, zaskakiwały barwnymi strojami, energetyczną muzyką i skomplikowanymi układami choreograficznymi. Organizator (OSiR w Mosinie)
zadbał o odpowiednią oprawę zawodów, a panująca atmosfera życzliwości i zdrowej rywalizacji sprawiły, że spotkanie było
przede wszystkim dobrą zabawą, zarówno dla uczestników jak
i kibiców.
Zwycięzcami okazali się:
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1 miejsce: Zespół Szkół w Swarzędzu
- w kategorii gimnazjów:
1 miejsce: Gimnazjum nr 1 w Mosinie
2 miejsce: Gimnazjum w Kostrzynie
3 miejsce: Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
4 miejsce: Gimnazjum w Robakowie
5 miejsce: Gimnazjum w Zalasewie
6 miejsce: Gimnazjum nr 1 w Luboniu
- w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
4 miejsce: Szkoła Podstawowa w Zalasewie
Warto podkreślić, ze wszystkie zespoły zostały zakwalifikowane
do dalszego etapu, jakim będą eliminacje na szczeblu wojewódzkim.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (red.)

Pracownicy biurowi na start
Pierwsza grupa młodszych mieszkańców naszej Gminy zakończyła właśnie kurs „Zielone Biuro - kurs administarcyjno
– biurowy”, realizowany we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Poznania. Był on dofinansowany z funduszy unijnych, co wiąże się z tym, że dla uczestników był
całkowicie bezpłatny.
Głównym założeniem trzytygodniowego szkolenia, które
odbywało się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, było
zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu
obsługi m.in. MS Office czy programu Płatnik, jak również zaznajomienie się z prawem pracy i innymi zagadnieniami związanymi bezpośrednio z pracą w biurze. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione ubezpieczenie, materiały szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu oraz catering. Za udział otrzymali także
stypendium szkoleniowe.
W programie kursu, po kilku spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, dla każdego z kursantów zostały
wybrane miejsca stażu u pracodawców głownie z terenu Gminy
Mosina. Nasi absolwenci trafią teraz na 3-miesięczny staż, podczas którego będą mieli okazję poznać w praktyce na czym polega praca w biurze oraz wykorzystać zdobytą na kursie wiedzę.

Za udział w stażu otrzymają także wynagrodzenie.
W ramach tego projektu szkolimy jeszcze drugą grupę, a trzecia zacznie zajęcia w kwietniu. Ponadto pod koniec marca rozpoczęli zajęcia panowie, na kursie „Dekarz – monter paneli fotowoltaicznych”.
Wszystkim mocno kibicujemy i życzymy powodzenia na nowej drodze kariery zawodowej.
Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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Ostatni pociąg ewakuacyjny
– spotkanie z historią w Łęczycy
W sobotę, 4 marca br., w Domu Kultury „Nad Wirenką”
w Łęczycy odbyło się ciekawe spotkanie z historią. Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia oraz Klub Miłośników Historii Lokalnej w Łęczycy zorganizowało pięćdziesiąty drugi
Wieczór Historyczny, poświęcony 72. rocznicy zakończenia
walk o Poznań. Spotkanie dotyczyło zatrzymania – właśnie
w Łęczycy – niemieckiego pociągu ewakuacyjnego, jadącego w styczniu 1945 r. w kierunku Wrocławia.
Zatrzymanie w podpoznańskiej Łęczycy niemieckiego pociągu ewakuacyjnego, zaatakowanego przez wojska radzieckie w nocy z 22 na 23 stycznia 1945 r., stanowi z pewnością
jeden z ciekawszych epizodów związanych z początkowym
okresem walk o Festung Posen. Pociąg jechał z Dworca Głównego w kierunku Wrocławia - zginęły kobiety, dzieci, kolejarze
i ranni niemieccy żołnierze. Badania oparte na materiałach archiwalnych oraz relacjach świadków pozwoliły na rekonstrukcję prawdopodobnego przebiegu wydarzeń i rozwianie wielu
wątpliwości i niedomówień.
Spotkanie zostało przygotowane w taki sposób, by jak najbardziej obrazowo przedstawić wydarzenia związane z zatrzymaniem pociągu. Organizatorzy zaprosili uczestników na
spacer, podczas którego pokazali ważne strategicznie miejsca
w okolicy, w tym – miejsce zatrzymania pociągu. W Domu Kultury natomiast można było obejrzeć okolicznościową wystawę
„W 72. rocznicę zakończenia walk o Luboń i Łęczycę”. Przedstawiono na niej między innymi wybrane obiekty związane
z działaniami wojennymi w 1945 roku, w tym między innymi

budynki, w których funkcjonowały polowe szpitale wojsk radzieckich. Podczas spotkania nie zabrakło też rekonstruktorów
odtwarzających sylwetki żołnierzy obu walczących stron konfliktu.
Interesujące przedstawienie tematu przez Przemysława
Maćkowiaka (Prezesa Zarządu TMMLSH), piękna pogoda
sprzyjająca zwiedzaniu okolicy oraz wystawa, stroje i rekwizyty sprawiły, że spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych.
Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej z przyjemnością
uczestniczyła w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że zachęci
ono do zgłębiania historii w naszym regionie.
(Źródło: www.tmmlsh.pl. Informacje na temat pociągu można znaleźć w publikacji: P. Maćkowiak: „Ostatni pociąg ewakuacyjny. Kronika Wielkopolski”, 1/2005, s. 33-48)

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce
Film Johna Maddena „Hotel Marigold” obejrzałam wczoraj
po raz trzeci. Chyba z taką samą przyjemnością jak za pierwszym razem. Co mnie urzekło w obrazie angielskich emerytów, którzy wyjeżdżają do Indii, aby w „najbardziej egzotycznym hotelu” spędzić resztę życia?
Trochę bajkowy klimat, wybitne kreacje brytyjskich aktorów
oraz zgrabne połączenie niewymuszonego humoru z poważną
problematyką. Maggie Smith jako rasistka, Judi Dench, subtelna wdowa, ciapowaty, ale uroczy Bill Nighy, jędzowata Penelope
Wilton, nieszczęśliwie zakochany romantyk – gej Tom Wilkinson
są nie do podrobienia! Choć muszę zastrzec – „Hotel Marigold”
jeszcze nie do końca mnie przekonał, żeby ostatnie lata życia
spędzić wśród hinduskich krajobrazów. Może sprawi to druga
część filmu, na którą z pewnością niebawem zaprosimy.
Na dużym ekranie w Sali Reprezentacyjnej MOK-u czuło się
koloryt prześwietlonych słońcem Indii, zanurzało w brudnych,
hałaśliwych uliczkach, tętniących życiem, doskonale wybrzmiewała orientalna muzyka. Samotność, starość, zagubienie w
niezrozumiałej technologicznie współczesności, w której nikt
nie lubi emerytów reżyser równoważył ironią, ciepłem, ciętymi
dialogami, wydobywaniem zabawnych sytuacji z życia wziętych. Książka Deborah Moggach, na podstawie której powstał

scenariusz, jest inna, poważniejsza, bardziej refleksyjna. I o dziwo, znacznie lepiej oglądało mi się kinowy przebój, niż czytało
powieść. To zdanie przynajmniej w części podzielili członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki, co było do usłyszenia (wybuchy
śmiechu) w czasie projekcji oraz wyszło w czasie rozmowy, kończącej środowy wieczór.
Wyszliśmy w radosnym nastroju – sprawił to banał głoszący,
że nigdy nie jest za późno na cieszenie się życiem – ale jak podany i zagrany!
Zofia Staniszewska
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Czy na pewno ptaki mają swoje gniazda?

„Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
popsować gniazdo na gruszy bocianie,
bo wszystkim służą…
tęskno mi, Panie…”
(C.K. Norwid – „Moja piosnka”)
Nowe przepisy dot. wycinki drzew wzbudziły społeczne protesty. Z zewsząd docierają do nas informacje o kolejnych
wycinkach, często na dużą skalę. Tymczasem rozpoczyna się okres lęgowy ptaków. Zgodnie z prawem, między 1 marca a 15 października nie można niszczyć
miejsc ich gniazdowania. Wycinka drzew,
wśród których żyją ptaki, jest niemożliwa
bez specjalnego pozwolenia wydanego
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zgodnie z Rozporządzeniem
ministra środowiska z dnia 16 grudnia
2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, bez pozwolenia wycinać
drzewa można jedynie, jeśli będą one
zagrażać bezpieczeństwu lub są chore
albo martwe. Ścisłej ochronie podlegają
siedliska wszystkich żyjących w Polsce

ptaków poza gołębiami miejskimi – choć
także ich gniazda będą chronione, gdy
pojawią się w nich pisklęta. Miejmy to na
uwadze podejmując decyzję o wycince
drzew.
Ważne! Jeśli jesteśmy świadkami wycinki
drzew i podejrzewamy, że mogą w nich
lub ich pobliżu gniazdować ptaki, możemy powołać się na obowiązujące przepisy, zwracając uwagę właścicielowi terenu.
Jeśli mimo to nie odstąpi on od wycinki,
mamy prawo powiadomić policję.
Jak wiadomo, od 1 stycznia obowiązują
zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach,
zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć
drzewo na swojej działce, jeśli nie jest to
związane z działalnością gospodarczą.
Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona
w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Nowe
prawo upraszcza też regulacje dotyczące wycinki oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania

Medale mosińskich karateków w Berlinie
Bardzo udany występ w silnie obsadzonym turnieju Tarnowia Cup zaliczyli szermierze UKS Muszkieter Mosina. W sobotę,
11 marca 2017 r. do Tarnowa Podgórnego zjechali zawodnicy z Lubina, Zielonej
Góry, Legnicy, Wadowic, Świdnicy, Szczecina, Manieczek, Tarnowa Podgórnego
oraz 14-osobowa grupa zawodników
Muszkietera Mosina.
W kategorii dzieci brązowy medal wywal-

czyła Aleksandra Lange, w kategorii zuch
także brązowy medal zdobył Jan Ćwir.
Pozostali zawodnicy uplasowali się na
miejscach w pierwszej i drugiej dziesiątce zawodów. Bardzo mnie cieszy postawa najmłodszych zwłaszcza Janka Ćwira,
a Wiktoria Nowacka, Natalia Pawlaczyk,
Staszek Wilczyński oraz Aleksander Paszak
bliscy byli wyjścia do strefy medalowej ocenił trener Jarosław Roszak.

poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.
Osoby fizyczne na swoich posesjach
będą mogły usuwać drzewa i krzewy bez
zezwolenia, jeśli – w przypadku drzew
- obwód pnia na wysokości 130 cm
nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej, platanu klonolistnego),
50 cm – dotyczy pozostałych gatunków
drzew. Krzewy rosnące w skupisku nie
przekraczają powierzchni 25 m2. W przypadku drzew grubszych lub krzewów
zajmujących większy obszar konieczne
jest wystąpienie o zgodę na ich usunięcie. O zgodę wystąpić trzeba w każdym
przypadku wycinki drzew i krzewów
związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Rady gmin uzyskały prawo
do decydowania, w jakich konkretnie wypadkach nie obowiązują zezwolenia lub
nie są pobierane należne opłaty. Nowelizacja ustawy wyznacza jednak maksymalne stawki opłat za wycinkę drzew (do
500 zł) oraz krzewów (do 200 zł). (red.)
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Warsztaty fotograficzne w Ośrodku w Mosinie
W dniach 9 i 10 marca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mosinie odbyły
się, poprowadzone przez fotoreportera Głosu Wielkopolskiego Adriana Wykrotę, warsztaty fotograficzne. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach
prospołecznego projektu kulturowego 5 Zmysłów przeznaczonego dla
osób niepełnosprawnych, w którym
Ośrodek z Mosiny uczestniczy już od
kilku lat. W warsztatach wzięła udział
dziesięcioosobowa grupa uczniów.
Podczas zajęć uczniowie zapoznali
się z historią fotografii, obejrzeli stare
aparaty fotograficzne oraz albumy ze
starymi zdjęciami. Mogli spróbować
swoich sił w robieniu zdjęć polaroidem.
Możliwość wywołania zdjęcia tuż po
jego zrobieniu była dla uczestników
nowym, ciekawym doświadczeniem.
W trakcie zajęć można było najpierw
obserwować przy pracy prowadzącego, aby potem spróbować samodzielnych działań z aparatem. Fotoreporter
zwracał uwagę na znaczenie oświetlenia podczas wykonywania zdjęcia oraz
prawidłowego kadrowania. Po wysłuchaniu uwag młodzież przystąpiła do
samodzielnego wykonywania zdjęć
- najpierw aparatem fotograficznym,
potem aparatem telefonicznym. Powstały portrety kolegów i koleżanek.
Po pierwszym dniu warsztatów uczniowie otrzymali zadanie domowe, które

polegało na wykonaniu jednorazowym
aparatem fotograficznym zdjęć przedstawiających różne sytuacje z udziałem
ludzi i przyniesieniu ich następnego
dnia w celu wywołania.
W trakcie zajęć prowadzący pokazał
także, jak można samodzielnie zrobić
model aparatu fotograficznego wykorzystując jedynie kartonowe pudełko
i szkło powiększające. Część zajęć odbyła się w plenerze, gdzie uczestnicy
mieli za zadanie zrobić sobie wzajemnie po kilka zdjęć w pięknym otoczeniu
przyrody, zwracając uwagę na prawidłowe kadrowanie.
W trakcie dwudniowych warsztatów

odbyły się dwa konkursy z nagrodami.
Pierwszy dotyczył uchwycenia na zdjęciu ,,najgłupszej miny”, w drugim nagrodzone zostało najpiękniejsze zdjęcie plenerowe. Po zakończeniu zajęć
wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk prowadzącego dyplomy, a także uzyskali
możliwość przesłania na skrzynkę pocztową wykonanych profesjonalnym aparatem zdjęć. Z uwagi na fakt, iż robienie
zdjęć jest bardzo popularną czynnością
wśród młodzieży, warsztaty bardzo
przypadły do gustu uczestnikom i okazały się przydatne w ich codziennym
funkcjonowaniu w świecie Internetu
i Facebooka.
Ewa Malinowska

Nowy pomysł mosińskich władz?
Efekty prac modernizacyjnych, przeprowadzanych na
dworcu kolejowym w Mosinie, już są widoczne. A to jeszcze nie koniec zmian. Wszystko wskazuje na to, że dworzec
i jego otoczenie zmieni się znacząco.
W poniedziałek, 20 marca br., doszło do spotkania władz Mosiny z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych oraz posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Tematem spotkania było
przedłużenie przejścia kolejowego przy dworcu w Mosinie,
a także – w przyszłości, z myślą o kolei metropolitalnej – połączenie dwóch części miasta. Pomysł zrodził się już w ubiegłym roku podczas rozmów p. posła z mieszkańcami oraz
radnymi. Poseł spotkał się w tej sprawie najpierw z władzami PLK, a następnie – już w szerszym gronie – z burmistrzami naszej gminy. Polskie Linie Kolejowe są zainteresowane
wsparciem projektu. Przygotowanie projektu technicznego
i szczegółów leży natomiast po stronie gminy. Jeśli gmina
przedstawi swoją koncepcję, wówczas PLK będzie partycypować w projekcie, a możliwe, że dotyczyć to będzie także

kosztów jego realizacji. Pozostaje tylko czekać na decyzje
i konkretne posunięcia naszych władz. Czy będą dodatkowe
udogodnienia dla mieszkańców? Co wyniknie z koncepcji?
Będziemy śledzić przebieg zdarzeń. (red.)
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Auto Show w Mosinie
27 maja br., podczas obchodów Dni Mosiny, stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe zaprasza na Mosina
Auto Show. Będzie to wystawa skierowana do wszystkich
mieszkańców. Jej głównym zadaniem jest przybliżenie motoryzacji jako pasji, która jest bardzo rozbudowana, o wielu
różnych aspektach. Podczas imprezy będziemy mieli możliwość nie tylko oglądania samochodów, ale także rozmowy z
właścicielami prezentowanych aut. Wystawa jest skierowana
dla każdej grupy wiekowej. Starsi, pamietający okres świetności samochodów z PRL'u, będą mieli możliwość zobaczyć je w
pełnej, odrestaurowanej okazałości. Młodsi natomiast znajdą
coś dla siebie wśród fanów modyfikacji wizualnych oraz technicznych. Na wystawie znajdą się również specjaliści, gotowi
odpowiadać na najtrudniejsze pytania z zakresu auto-detailingu, mechaniki oraz odbudowy pojazdów. (red.)

Kolejny Turniej Tenisa Stołowego za nami!

Sobota, 11 marca, była niewątpliwie długo wyczekiwanym
dniem przez wszystkich miłośników tenisa stołowego. Już
po raz piąty w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie odbył się Amatorski Turniej Tenisa Stołowego,
zorganizowany przez zarząd Osiedla nr 6 "Za Moreną".
Mecze rozgrywały się w następujących kategoriach: junior
(11 - 17 lat), młodzież (18 - 29 lat), seniorzy (30 plus) i kobiety - tutaj wszystkie panie startowały razem, od 11 roku
życia. Przez kilka godzin trwały intensywne, zacięte walki.
W przerwach między kolejnymi meczami organizatorzy serwowali ciepłe napoje i słodkie przekąski.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach okazali się:
w kategorii kobiet:
1.Beata Sobisiak
2. Patrycja Tyma
3. Hanna Senftleben
4. Marta Mrowińska
W kategorii 18 - 29 lat wyniki przedstawiają się następująco:
1. Piotr Skrzypek
2. Paweł Mucha

3. Bartosz Tyma
W kategorii senior 30+ zwycięzcami zostali:
1 Waldemar Bogdanowski
2. Wojciech Wolny
3. Grzegorz Wojna
W kategorii juniorów:
1. Marcin Todryk
2. Maciej Owsianny
3. Nikodem Tyma
Sportowa rywalizacja, przyjazna atmosfera, dobra organizacja
zawodów - wszystko to sprawiło, że V Amatorski Turniej Tenisa
Stołowego na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Warto wspomnieć także, że sędzią technicznym, czuwającym nad przebiegiem całych zawodów, był Wojciech Paluszkiewicz, od 2016 roku członek zarządu osiedla. To dzięki
jego doskonałej organizacji rozgrywki przebiegały bardzo
sprawnie i bez zakłóceń.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy
do udziału w turnieju za rok. Dobra zabawa gwarantowana!
(M.M.)
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Z cyklu: „Bliżej prawa”

Dowody w sprawie o rozwód
Rola prywatnego detektywa w postępowaniu rozwodowym
Zakres powoływanych dowodów w postępowaniu rozwodowym uwarunkowany jest od żądań i twierdzeń zawartych w piśmie procesowym, ponieważ każde z nich
powinno zostać poparte odpowiednimi dowodami. Należy pamiętać, że postępowanie dowodowe ma przede
wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących
rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących
dzieci stron i ich sytuacji. Wobec tego jakie dowody może
dopuścić sąd?
W każdej sprawie o rozwód lub o separację, sąd zarządza
przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Dowód
ten odgrywa szczególną rolę i jest obligatoryjny. Na początkowym etapie procesu, sąd przesłuchuje strony informacyjnie (szczątkowo), a dopiero na koniec postępowania dowodowego, przed zamknięciem rozprawy, przesłuchuje strony
szczegółowo. W wyjątkowych przypadkach, gdy z przyczyn
natury faktycznej lub prawnej, przesłuchać można tylko
jedną stronę, sąd oceni, czy mimo to przesłucha jedną stronę, czy dowód ten pominie w zupełności. Przesłuchanie
stron ma na celu uzyskanie informacji przez sąd, co było
główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego i kiedy to
tego doszło. Sąd przeprowadza również obowiązkowo dowód z dokumentu urzędowego tj. odpisu aktu stanu cywilnego (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dzieci
stron), a także z wyroków sądowych, zaświadczeń organów
administracyjnych, decyzji administracyjnych itd. Można
również powołać dowody z dokumentów prywatnych, do
których zaliczamy m.in. rachunki, wydruki bankowe, zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia lekarskie oraz różnego rodzaju umowy, np. o kredyt hipoteczny. Z uwagi na
charakter postępowania, częstokroć problematycznym jest
wybór świadków. Należy pamiętać, że dowód z przesłuchania świadka jest dla sądu bardzo istotny, ponieważ zeznania
świadków stanowią źródło informacji oraz uzupełnienie zeznań stron, co do okoliczności sprawy, takich jak zupełność
i trwałość rozpadu pożycia stron, ich możliwości zarobkowych oraz warunków bytowych, sytuacji wychowawczej
oraz zdrowotnej dzieci, predyspozycji opiekuńczych stron
względem małoletnich dzieci itp. Zazwyczaj powołuje się
od 1-2 osoby będące najbliższą rodziną oraz od 1-2 osoby
będące bliskimi znajomymi. Przepisy regulują także kwestię
niedopuszczalności powołania świadka. I tak, małoletni,
którzy nie ukończyli 13 roku życia nie mogą zostać przesłuchani. Natomiast dzieci stron postępowania o rozwód nie
mogą zostać przesłuchane w charakterze świadka do momentu ukończenia 17 roku życia, w tym także dzieci adoptowane. Będąc świadkiem należy pamiętać o przysługującym
prawie do odmowy składania zeznań, dotyczy to wstępnych
stron (rodziców, dziadków), zstępnych stron (dzieci, wnuków), rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia.

W postępowaniu rozwodowym, gdy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci i ich wnioski odnośnie władzy
rodzicielskiej oraz kontaktów nie są zgodne, sąd może
powołać zespół sądowych specjalistów, tj. psychologów
i pedagogów celem zasięgnięcia wiadomości specjalnych
odnośnie sytuacji rodzinnej małoletnich, więzi z obojgiem
rodziców, predyspozycji rodzicielskich stron postępowania,
informacji czy poprzez orzeczenie rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci itp. W tym celu
zespół biegłych sądowych przeprowadza rozmowę ze stronami oraz badanie, którego uczestnikami są rodzice oraz
małoletnie dzieci. Badanie polega na wypełnianiu testów
psychologicznych, zbieraniu informacji od uczestników
oraz obserwacji psychologiczno-pedagogicznej, z której
sporządzana jest opinia.
Należy pamiętać, że w postępowaniu rozwodowym nie
ma zamkniętego katalogu dowodów, które sąd może przeprowadzić, wobec tego dopuszcza się m.in. dowody: z nagrań audio oraz video, z wydruków e-maili, wiadomości sms,
fotografii, bilingów itd. Oczywiście wiarygodność każdego
dowodu może zostać skutecznie podważona przez drugą
stronę postępowania. Jednakże to sąd ocenia moc przeprowadzonych w procesie dowodów według własnego uznania. Zatem gdzie tkwi problem? Większość z ww. – niestandardowych dowodów, pozyskuje się bez wiedzy oraz zgody
współmałżonka. Mowa tu przede wszystkim o utrwaleniu
rozmowy za pomocą nośnika dźwięku lub obrazu i dźwięku,
czy udostępnieniu treści wiadomości sms czy e-maili. Warto jednak pamiętać, że pozyskanie dowodu w sposób bezprawny (nielegalny) może grozić odpowiedzialnością cywilnoprawną (przykład: dowód z rozmów prywatnych). Otóż,
pozyskanie takiego dowodu stoi w sprzeczności z przepisami zawartymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w Konstytucji, a także może naruszać
dobra osobiste osoby nagrywanej oraz zasady współżycia
społecznego. Nadto, kodeks karny przewiduje przestępstwo
nielegalnego uzyskania informacji, a zatem można narazić
się także na odpowiedzialność karną. Zgodnie z przepisami
kodeksu karnego, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do
informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub
przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Karane jest również działanie polegające
na tym, iż w celu uzyskania informacji, do której nie jest się
uprawnionym, zakłada się lub posługuje urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
W praktyce, sądy z reguły dopuszczają ww. dowody uznając, że jeśli dowody zawierają informacje świadczące o winie
w rozkładzie pożycia bądź o działaniu na szkodę dziecka, to
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dowód taki powinien być przeprowadzony. Podsumowując,
przed złożeniem wniosku dowodowego należy przeanalizować ewentualne konsekwencje takiego działania oraz zbadać wagę takiego dowodu.
Warto również dodać, że w sytuacji gdy mamy przeczucie, że współmałżonek/ka dopuścił/a się tzw. zdrady małżeńskiej, jednakże nie mamy na to żadnego dowodu (m.in.
w postaci zeznań świadków, korespondencji, smsów, bilingów), możliwe jest skorzystanie z pomocy osób trzecich, np.
z pomocy prywatnego detektywa. Prywatny detektyw po
zakończeniu zlecenia sporządza sprawozdanie. Częścią integralną takiego sprawozdania są materiały dokumentujące
opis stanu faktycznego, w postaci zdjęć oraz nagrań audio/
video. Takie sprawozdanie w świetle obowiązującego prawa może stanowić tzw. obiektywny dowód, tj. taki, któremu
nie można zarzucić stronniczości czy interesu prawnego.

Często stosowaną praktyką jest powoływanie prywatnego
detektywa na świadka, w celu potwierdzenia przed sądem
informacji zawartych w sprawozdaniu z wykonanych przez
niego czynności detektywistycznych. W przeciwieństwie do
uczestników postępowania rozwodowego tj. stron, świadków z kręgów rodziny, czy znajomych, których zeznania
mogą być obarczone subiektywnym spojrzeniem na pewne okoliczności, zeznania prywatnego detektywa są obiektywną relacją, udokumentowaną w postaci przekazanego
wcześniej zleceniodawcy sprawozdania.
Marta Zawodna – aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
Siedziba: ul. Masztalarska 6/4,
61-767 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl

Kącik motoryzacyjny
Wraz z nadejściem wiosny otwieramy dla Państwa nową rubrykę – będziemy w niej publikować informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji. Mamy nadzieję, że zainteresują one zarówno wytrawnych fanów motoryzacyjnego świata, jak i wszystkich, dla których jest to
dziedzina nowa lub mało znana. Na początek koncentrujemy się na temacie ogumienia – rozpoczął się czas zmiany opon na letnie, warto
zatem wiedzieć nieco więcej, czemu służy ta czynność i jak opony wpływają na nasze bezpieczeństwo na drodze. Autorem tekstu jest
Przemysław Raźny - miłośnik motoryzacji, prężnie działający w stowarzyszeniu Mosińskie Spoty Samochodowe.

Koła – nasz system bezpieczeństwa
Polskie przepisy nie nakładają na kierowców obowiązku
wymiany ogumienia samochodowego na ogumienie dostosowane do warunków panujących w danym sezonie. Duża
część z nas, na przełomie października i listopada zastanawia
się, czy warto inwestować w opony zimowe. Spoglądając kilka lat wstecz, śnieg na drogach zalegał zaledwie przez kilka
dni, a łącznie w roku widzimy go przez kilka tygodni. Wydawać by się mogło, że wymiana ogumienia w takim wypadku
nie ma sensu, zawsze natomiast jest jakieś „ale”. Pierwszą rzeczą o której należy pamiętać, jest to, że nasze koła to jedyny
system bezpieczeństwa pojazdu, który dotyka nawierzchni.
Czym więc różnią się opony zimowe od opon letnich?
Przede wszystkim rodzajem mieszanki; opony zimowe mają
mieszkankę „miękką”, której nie straszne są minusowe temperatury. Dzięki zastosowaniu takiej mieszanki nie ma możliwości,
aby opona popękała, gdy przyjdą pierwsze mrozy. Użytkowanie
opony zimowej podczas lata powoduje natomiast jej nadmierne nagrzanie, przyczyniając się do szybkiego zużycia bieżnika.
Inaczej działają opony letnie: używanie ich w zimie może spowodować zniszczenie struktury opony.
Czy warto kupować nowe opony? Osobiście jestem fanem
nowego ogumienia, jest to jednorazowy zakup na około 5 lat.
Cena kompletu oscyluje w granicach 1000 zł i nie da się ukryć,
że na jednorazowy wydatek jest to sporo. Warto natomiast spojrzeć na ten zakup trochę szerzej. Nowa opona skraca drogę
hamowania z 100km/h aż o 8 metrów względem opony starej!
W codziennej jeździe może to być te pół metra, które zaważy na
drogiej naprawie blacharsko-lakierniczej.
Co się dzieje, gdy jeździmy na starych oponach? Przede
wszystkim mamy mniej bieżnika; oponę letnią powinniśmy wymienić, gdy bieżnik będzie poniżej 3 mm, a w oponie zimowej
poniżej 4 mm. Po co nam ten bieżnik? W oponach zimowych

jest to proste - opona musi się „wgryźć” w śnieg. W oponach letnich proces ten jest trochę bardziej skomplikowany. Bieżnik to
nic innego jak kanaliki odprowadzające wodę. Jeżeli będą one
za małe, podczas jazdy na mokrej nawierzchni powstanie pod
oponą tzw. „klin wodny”, powodujący efekt Aquaplaning’u; samochód zachowuje się wtedy jak wodolot, który jest niezdatny
do reakcji na nasze ruchy kierownicą. Efekt ten często występuje przy wjeździe do Mosiny od strony Poznania, gdzie głębokie
koleiny w drodze powodują zbieranie się w nich wody po deszczu; dodatkowo nachylenie terenu w tym miejscu powoduje, że
z pewnością wielu z nas doświadczyło zgubienia przyczepności
w tym miejscu.
Oczywiście nawet najlepsze opony nie zastąpią „szóstego
zmysłu” kierowcy, który potrafi przewidzieć zagrożenie z odpowiednim wyprzedzeniem. Posiadanie pojazdu to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Każdy właściciel ma
obowiązek sprawdzania stanu technicznego pojazdu – należy
pamiętać, że będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest się odpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale za wszystkich wokół.
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Samoobrona z Dniem Kobiet w tle

8 marca był dniem szczególnym, nie tylko ze względu na
obchodzone święto kobiet. Gminne Centrum Informacji, we
współpracy z Klubem Sportowym Shootboxer z Puszczykowa, zaprosiło panie z terenu gminy Mosina do udziału w bezpłatnych warsztatach samoobrony. Były to pierwsze z cyklu
zajęć, które odbywać się będą w kolejnych miesiącach (następne edycje przeznaczone są także dla panów).
Warsztaty poprowadził Łukasz Szulc, wielokrotny mistrz Polski w różnych odmianach kick-boxingu, między innymi posiadacz tytułu Zawodowego Mistrza Polski w formule K-1 rules,
tytuł Międzynarodowego Mistrza Łotwy w formule low-kick.
Towarzyszył mu Paweł Kucharski.
W zajęciach wzięło udział trzynaście kobiet. W krótkiej części
teoretycznej prowadzący wyjaśnili główne zasady, których warto przestrzegać mówiąc o samoobronie. Mówili przede wszystkim o unikaniu miejsc i sytuacji zagrożenia jako najskuteczniejszym sposobie obrony (gdy uda się uniknąć takiej sytuacji, nie
jesteśmy narażeni na dalsze niebezpieczeństwo). Podkreślali, że
jeżeli już znajdziemy się w sytuacji zagrażającej naszemu bezpieczeństwu, ważne jest unikanie konfrontacji, bezpośredniego

kontaktu z napastnikiem. W ostateczności możemy użyć różnych przedmiotów do naszej obrony, np. torebki, kluczy, parasolki itp. A gdy te sposoby nie pomogą, bronimy się używając
swojego ciała – tutaj pomocne będą proste, ale skuteczne techniki. I tego właśnie uczyły się uczestniczki warsztatów.
Proste uderzenia, kopnięcia, ciosy, sposoby obrony przed
atakiem nożem czy inną bronią – to tylko niektóre z ćwiczeń.
Całość przeprowadzona została w formie aktywnej, atrakcyjnej,
z fachowymi komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących,
którzy dbali o to, by wszystkie techniki były wykonywane prawidłowo i z zachowaniem bezpieczeństwa. Z całą pewnością
można stwierdzić, że projekt, dofinansowany ze środków Gminy
Mosina, zalicza się do udanych przedsięwzięć – pozostaje tylko
mieć nadzieję, że uda się uniknąć w przyszłości sytuacji zagrażających naszemu bezpieczeństwu, w przypadku jednak, gdy
taka się pojawi – że nabyte umiejętności pozwolą na skuteczną
obronę.
Przypominamy, że kolejne zajęcia odbędą się w terminach: 5
kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 6 września, 4 października. Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Centrum Informacji. (M.M.)

Turniej Tarnovia Cup 2017
Zawodnicy klubu Dynamic Akademia Karate z Mosiny pod opieką trenera Marka Pawlaczyka, wzięli udział
w międzynarodowych mistrzostwach
karate Berlin Open International. W zawodach wystartowało prawie 600
uczestników z 18 krajów. Nasi karatecy spisali się znakomicie zdobywając 4
medale. Kacper Skrobiszewski zdobył
1 miejsce w kata indywidualnym i 1

miejsce w kata drużynowym, Dominik
Klemczak 2 miejsce w kumite, Zuzanna Klemczak 3 miejsce w kumite, a 4
miejsce zdobył Krzysztof Sajna, również w kumite. W klasyfikacji generalnej na 67 klubów Dynamic Akademia
Karate zajęła wysokie 10 miejsce. Dodać możemy, że poziom zawodów był
bardzo wysoki. Młodym karatekom
serdecznie gratulujemy.
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Kościół z widokiem na Mozarta
Dnia 18 marca w mosińskim kościele parafialnym odprawiona została Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego (zwana potocznie „trydencką”) za duszę ś.p.
księdza. Konrada Karczmarka, byłego proboszcza mosińskiej parafii. Oprócz formy liturgii nie byłoby może w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt towarzyszącego Mszy świętej fenomenalnie odegranego „Requiem d-moll” Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Wszystko to w ramach drugiej części III
Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Ale po kolei.
Zaciemnioną świątynię powoli wypełniało światło sześciu świec
ołtarzowych, do których dołączyły pozostałe, niesione w procesji
przez ministrantów. Za nimi dostojnym krokiem podążał celebrans - odziany w czarny ornat skrzypcowy ks. prałat Jan Stanisławski. Zdjąwszy czarny biret z fioletowym pomponem i podawszy go ministrantowi rozpoczął modlitwę u stopni ołtarza. W tym
momencie Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata
z Chórem Politechniki Poznańskiej zaintonowali przejmujący introit: Requiem aeternam dona eis Domine (wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…). Dalej zabrzmiało Kyrie eleison, po czym kapłan odmówiwszy kolektę, odśpiewał krótki fragment Apokalipsy
św. Jana. Nastąpił kulminacyjny punkt muzyczny tego wieczoru,
czyli odśpiewanie przez chór oraz solistów: Ilonę Krzywicką (sopran), Dorotę Zawadzką (mezzosopran), Mikołaja Adamczaka
(tenor) oraz Marcina Hutka (bas) sekwencji Dies irae („Dzień gniewu”). Ta niezwykle przejmująca sekwencja o okrutnym dniu Sądu
Ostatecznego podczas Mszy nabrała jeszcze większej głębi; kontekst eucharystyczny uwypuklił jej eschatologiczny wymiar. Sroga

Tuba mirum i dramatyczne Confutatis maledictis przeplatało się
z kojącym śpiewem Lacrimosa. Owo fenomenalne wykonanie
brzmiało niezwykle czysto i potężnie. Cały efekt dodatkowo potęgowało mocne kazanie ks. Stanisławskiego, który w swoim stylu
uwypuklił dramat walki człowieka ze złem.
Po kulminacji muzycznej nastąpiła kulminacja eucharystyczna, czyli Kanon wraz z przeistoczeniem. W oparach kadzidła,
przy odgłosach dzwonków i liturgicznej ciszy wierni mogli odkryć to, co o Mszy w rycie łacińskim powiedział słynny konwertyta, ks. Fryderyk Faber: „Najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba”.
Wielka tajemnica objawiła się w cicho wypowiadanych słowach,
bitych pokłonach, przyklęknięciach i znakach krzyża. Stary ryt
najeżony jest bowiem przepiękną symboliką, której wielowarstwowość trudno na pierwszy rzut oka uchwycić. Chociażby
przeniesienie przez ministranta mszału z prawej strony ołtarza
na lewą tuż przez śpiewaniem Ewangelii symbolizuje fakt, iż
Chrystus przyszedł nieść Radosną Nowinę całemu światu.
Tak można by pisać w nieskończoność. Podczas tego wieczoru wspaniale objawił się przed ludźmi harmonijny porządek
natury i łaski. Rzeczy wiecznotrwałe uwzniośliły nieprzemijający talent Mozarta. Objawiło się przed nami jedno z wielu
arcydzieł cywilizacji łacińskiej. Naprawdę zasłużone brawa zebrali wykonawcy i soliści. Należy ufać, że ten niezwykły wieczór wypalił w wielu duszach niezatarte piętno i pragnienie
obcowania z kulturą najwyższej próby. Oby takich wieczorów
nie zabrakło w przyszłości w mosińskim kościele.
W. Czeski

Kronika policyjna
Przedstawiamy zestawienie ilości rozbojów, kradzieży i kolizji
drogowych, jakie miały miejsce w gminie Mosina i na terenie
Puszczykowa w terminie od 10 lutego do 10 marca 2017 r.
Na łamach gazety piszemy również o ostatnich osiągnięciach
mosińskich policjantów i akcji prewencyjnej skierowanej do osób

starszych. Informujemy także o innych programach prewencyjnych, wciąż aktualnych i realizowanych. Zachęcamy szczególnie
do skorzystania z możliwości oznakowania własnego roweru – w
perspektywie zbliżającego się sezonu rowerowego może okazać
się to przydatne i uchronić nasze dwa kółka przed kradzieżą.

MOSINA

PUSZCZYKOWO

Rozboje

0

Rozboje

0

Kradzieże samochodów

3

Kradzieże samochodów

0

Kradzieże z włamaniem

3

Kradzieże z włamaniem

2

Kradzieże

11

Kradzieże

2

Kolizje drogowe

16

Kolizje drogowe

8

Programy profilaktyczne realizowane
przez policjantów z Komisariatu Policji w
Mosinie i Puszczykowie to między innymi:
- „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”
- „Bezpieczny Senior”

- „Bezpieczne to wiedzieć i znać”
- „Pomyśl zanim usiądziesz za kierownicę,
czyli dziecko bezpieczne na drodze”
- "Poznański Rower – Bezpieczny Rower”
Szczegółowe informacje o prowadzonych

przez policjantów akcjach prewencyjnych i realizacjach spraw znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pod adresem www.poznan.policja.gov.pl.
Serdecznie zachęcamy do jej przeglądania.

Zwłoki w Jeziorze Dymaczewskim
W dniu 17 marca br. mosińscy strażacy wyłowili zwłoki topielca. Makabrycznego odkrycia dokonał pracownik Wielkopolskiego Parku Narodowego, podczas rutynowej kontroli akwenu. Wspólnie ze Specjalistyczną Grupą Wodno
- Nurkową z JRG nr 1 wyłowiono na brzeg ciało mężczyzny.
Działania polegały również na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dokładnym określeniu lokalizacji poszukiwanego.

Trwają czynności policyjno – prokuratorskie mające na celu
identyfikację zwłok i ustalenie przyczyny zgonu.
Więcej będziemy wiedzieć po wynikach sekcji, która wykaże, co było przyczyną śmierci. Sprawę prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Śremie.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to ciało mężczyzny, który zaginął w 2016 roku w Dymaczewie Nowym.
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Bnin – dużo historii w małej izbie

Pora roku sprzyja wycieczkom. Tym razem zachęcamy do
odwiedzenia miejsca położonego nieco dalej i już poza granicami naszej gminy, jednak z pewnością wartego poznania
– Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie.
Samo miejsce urzeka swoim pięknem i historią. Izba mieści się bowiem w barokowym ratuszu wzniesionym w 1777 r.
przez Teofilę Szołdrską-Potulicką, wybitną właścicielkę Kórnika i Bnina od 1720 do 1790 roku. W latach 2008 – 2011 ratusz
bniński został poddany generalnemu remontowi i obecnie
znajduje się w nim siedziba Rady Miejskiej Kórnika. Budynek
jest dwukondygnacyjny, a pamiątkowa izba mieści się w części
poddasza (co ciekawe i ważne, można tam wjechać windą).
Kustoszem Izby jest Kazimierz Krawiarz, który - od momentu
swojego przybycia do Kórnika w 1967 roku - zbiera dokumenty
i pamiątki związane z historią ziemi kórnicko-bnińskiej. Pracował wówczas w Instytucie Dendrologii zajmując się biochemią
roślin drzewiastych – jak przyznaje, jego powołaniem życiowym
była biologia i biochemia, jednak drugą pasją jest historia. Opowiada o zgromadzonych w Izbie eksponatach w sposób, który
wywołuje duże zainteresowanie i ciekawość historii.
Na początku warto podkreślić ciekawą historię samego Bnina. Jego początki sięgają VIII w.p.n.e. i związane były z tą samą
kulturą co Biskupin. Można zatem powiedzieć, że Bnin ma historię sięgającą 2800 lat. Biskupin istniał jednak dużo krócej,
warunki zmusiły mieszkańców do przeniesienia się na stały
grunt. Bnin natomiast trwa do dzisiaj. Został jednak zdominowany przez Kórnik, do tego stopnia, że około pięćdziesiąt lat
temu doszło do włączenia terytorialnego Bnina do Kórnika.
Z Bnina została tylko nazwa, nie ustalono jednak, w jaki sposób ma ona być zachowana. W związku z tym formalnie miejscowość Bnin nie istnieje.
Co możemy zobaczyć w Izbie Pamiątek Regionalnych? W jej
skład wchodzi galeria oraz osobna sala poświęcona rodzinie
Szymborskich (równie wielką postacią co poetka był bowiem
jej ojciec, Wincenty Szymborski). Oprócz tego można zwiedzić

tzw. skansen, składający się z budynku, w którym znajduje się
kuźnia z pełnym wyposażeniem z 1909 roku. Poza tym mieszczą
się tam: pracownia szewska, krawiecka, garncarsko-zduńska
oraz ekspozycja poświęcona historii Izby Porodowej w Kórniku
– jedyne miejsce poświęcone tej właśnie izbie. Ponadto, można zobaczyć tam mały skansen pszczelarski i pomieszczenie
magla, zaś w trakcie organizacji jest ciemnia fotograficzna.
Cała ekspozycja rozpoczyna się od czasów epoki kamiennej.
Możemy podziwiać fragmenty znalezione na starym grodzisku bnińskim. Miejsce pierwszego osadnictwa i późniejszego
grodziska znajdowało się na półwyspie Szyja, wcinającym się
w jezioro Bnińskie. Był to czas od X do XIII w. Po drugiej stronie jeziora w miejscowości Biernatki znajduje się cmentarzysko z tego okresu – w izbie możemy oglądać urny z tamtego
cmentarzyska (do odkryć przyczynił się Stanisław Bartkowiak
– pasjonat zajmujący się wykopaliskami).
Gablota poświęcona Bninowi posiada bogaty zbiór dokumentów: jest ich około 8 tysięcy, od 1540 roku aż do XIX
wieku. W Izbie eksponowane są również gabloty pokazujące
działalność różnych zawodów, rzemiosł – do jednych z cechów
należeli krawcy. W Izbie znajduje się dokument z cechu kraw-
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ców z 1692 roku, podpisany przez ojca „Białej Damy” w Kórniku, Teofili Szołdrskiej-Potulickiej. Można również zobaczyć
kompletną dokumentację cechu krawieckiego (maszyny, narzędzia i warsztat znajdują się w skansenie na ul. Parkowej).
Interesującą ekspozycją jest także wystawa upamiętniająca
kowalstwo. Istnieje również duży zbiór około 12 tysięcy fotografii. Ciekawostką są dagerotypy, czyli fotografie wykonane
na płytce srebrnej lub miedzianej pokrytej srebrem – wygląda
to tak, jakby fotografia została utrwalona w lustrze.
Warto zwrócić uwagę na życie muzyczne Bnina. W okresie międzywojennym istniała tu 16-osobowa orkiestra, występująca
między innymi na weselach (dokumentacja z tego okresu w dalszym ciągu jest gromadzona). Możemy zobaczyć także gablotę
poświęconą fonografii. Na umieszczonym tam wałku do fonografu znajduje się nagranie zatytułowane „Jeszcze Polska nie
umarła” z 1905 r. – prawdopodobnie jest to najstarsze nagranie
mazurka Dąbrowskiego w Polsce. Robi wrażenie? Oczywiście!
Biblioteczka punktu Towarzystwa Czytelni Ludowych to następna warta uwagi pozycja w Izbie. Na terenie Wielkopolski
przed 1918 r. istniało aż 1600 takich punktów. Jak wyglądały?
W każdej wiosce znajdowała się szafka, w której przechowywano książki (należące do Towarzystwa Czytelni Ludowych,
specjalnie opisane) – w bnińskich zbiorach znajduje się około
100 sztuk książek.
Z okresu II wojny światowej w zbiorach Izby znajdują się
teczki z gazetkami trzech organizacji konspiracyjnych, działających na terenie Wielkopolski. Za ich posiadanie groziła kara
śmierci, zostały one jednak ukryte przez jednego z konspiratorów i odkopane w 1968 roku. Udało się zachować w ten sposób
około 90 z wydanych łącznie 119 numerów – większa część zatem ocalała.
Dzieje dawnej architektury w Kórniku i Bninie prezentują
makiety 27 zabytkowych budowli, w tym tych już dzisiaj nieistniejących, jak drewniana synagoga kórnicka z XVIII wieku,

zniszczona przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Do
dzisiaj zachowało się „ucho igielne”, pasaż prowadzący z rynku
do dawnej bożnicy, 10 metrów długości i zaledwie 1,5 metra
szerokości, umiejscowiony między dwiema kamienicami. Nad
jego bramą zachował się oryginalny napis w językach: hebrajskim i niemieckim.
Osobna sala poświęcona jest w całości polskiej noblistce, urodzonej w Bninie, w folwarku zwanym Prowent – Wisławie Szymborskiej. Panu Kazimierzowi Krawiarzowi udało się dotrzeć do
mało znanych informacji o jej ojcu – Wincentym Szymborskim,
który był zarządcą dóbr zakopiańskich hrabiego Władysława
Zamoyskiego. Na wystawie możemy zobaczyć dokumenty, listy,
dawne fotografie Wisławy Szymborskiej i członków jej rodziny.
Wszystko to sprawia, że koncentrujemy się nie tylko na samej
poetce, ale możemy prześledzić historię całej jej rodziny, co czyni zwiedzanie ekspozycji jeszcze bardziej ciekawym.
Kustosz Izby Pamiątek Regionalnych, opowiadając o historii
Bnina, wplata między nią wątki dotyczące Mosiny i okolic – na
przykład, że z Mosiną był związany prezes oddziału Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego, Kornel Białobłocki. Zmarł
kilka lat temu, ale cały jego zbiór pozostał w całości tak, jak
go zostawił za życia. A miał jeden z najcenniejszych zbiorów
w Polsce dotyczący tzw. medalików, pamiątek związanych
z symboliką chrześcijańską. Takich ciekawostek jest wiele.
Polecam odwiedzenie Izby Pamiątek nie tylko każdemu, kto
chciałby poznać historię Bnina, ale przede wszystkim tym,
którzy chcieliby posłuchać tej historii opowiedzianej z pasją,
zaangażowaniem, przez człowieka, który poświęcił jej dużą
część swojego życia. Już dziś zapraszam na kolejne spotkanie
– tym razem odwiedzimy wspomniany tutaj skansen. I gorąco
zachęcam do odwiedzenia Bnina. (M.M.)

Zima 2011 roku. Ustka nad morzem, sanatorium „Tęcza”, pani od krioterapii:
- O, to miło, że ktoś z moich rodzinnych
stron. Ja już, wie pan, nie mieszkam w Poznaniu od ponad 30 lat. Jak ten czas szybko leci, tak, tak. Aha, czyli że pan jest z
Mosiny, ale do Poznania macie niedaleko.
Czy pamiętam może jeszcze określenie
„elegant z Mosiny”, no nie, proszę pana,
doskonale pamiętam, jak miałabym za-

pomnieć, przecież to są moje młode lata,
proszę pana, najlepszy czas. 40 lat temu
tak się mówiło na kogoś, kto był przesadnie ubrany, taki przystrojony, no taki papuzi. Kompletne bezguście inaczej mówiąc. Ten ktoś niekoniecznie musiał być
z Mosiny i bynajmniej nie chodziło tutaj
o to miasteczko, tylko tak się mówiło. Nie
wiem dlaczego i nie mam pojęcia skąd to
się mogło wziąć.
Roman Czeski
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Sztuka w codzienności, codzienność pełna sztuki
Galeria Lokalnych Twórców
Siedziba redakcji gazety to miejsce naszej codziennej pracy.
Tu powstają nowe pomysły, spotykamy się z ludźmi, tworzymy artykuły, pracujemy nad kolejnymi wydaniami. Spędzamy
tu sporo czasu, dbamy zatem, by było to miejsce przyjemne,
ciekawe, sprzyjające zarówno pracy jak i chwilom odpoczynku
(nie bez powodu stworzyliśmy tu swój „kącik kawowy”).
Swój niepowtarzalny klimat redakcja zawdzięcza z pewnością
znajdującej się tutaj Galerii Lokalnych Twórców. Jak już wspominaliśmy, znajdują się w niej prace artystów z terenu naszej gminy:
głównie obrazy, ale także rękodzieło, prace z włóczki, naturalnych
elementów takich jak drewno, liście, kości, pióra. Od niedawna
także podziwiać można metaloplastykę – metalowe postacie
i kwiaty zaskakują swoją delikatnością, jakby na przekór ciężarowi
materiału, z którego zostały wykonane.

W dalszym ciągu dołączają do nas kolejni artyści, którzy eksponują tu swoje dzieła. Większość prac można tutaj kupić. Przede
wszystkim jednak chcemy, by odwiedzenie tego miejsca było
dobrą okazją do rozmów o sztuce, naszym regionie i wszystkim,
co dla nas ważne. Można także oddać się lekturze gazety – przygotowaliśmy wygodny kącik, gdzie z przyjemnością zapraszamy
na chwile relaksu. Oprócz naszych publikacji mamy także coraz
większy zbiór informatorów i przewodników o regionie. Nasza
codzienność pełna jest sztuki – to ona nas cieszy, urzeka, inspiruje
– chcemy, by była obecna także w codzienności naszych Czytelników. Rozpoczęła się wiosna, zatem zachęcamy do spacerów po
okolicy. A kiedy będą Państwo przechodzić obok siedziby redakcji – zapraszamy na chwilę przerwy!

Sylwetki naszych artystów
Maria Silska
Duża część prac przedstawionych w
galerii to obrazy Marii Silskiej, znanej
zapewne wielu mieszkańcom naszej
gminy. Artysta plastyk, jedna z założycieli Związku Artystów Plastyków;
w 2014 roku obchodziła 35-lecie pracy
twórczej. Aktywnie działa twórczo jako
organizator wystaw malarskich i plenerów. Maluje techniką olejną, akrylem, akwarelą; wykorzystuje również
suchą pastelę. Tematyka jej prac to
głównie pejzaże, portrety i abstrakcje,
a także martwa natura.
W ostatnim czasie prace pani Marii
można było podziwiać na kilku wystawach: zbiorowej na poznańskim Starym
Rynku pt. „Anioły”, wystawie poznańskiego oddziału Związku Artystów Plastyków na Placu Kolegiackim w podziemiach Hotelu Kolegiackiego, w Domu
Kultury „Nad Wirenką” w Łęczycy pt. „Kobieta zmienną jest”. Jej prace znajdują się
także w Koszalinie, gdzie można oglądać
wystawę o tematyce marynistycznej.

Pani Maria przygotowała również jedną
z wystaw wspólnie z córkami – można
ją oglądać w Domu Kultury „Słońce” w
Poznaniu (taka wystawa będzie także w
Domu Kultury w Czarnkowie). 3 kwietnia br. odbędzie się wernisaż zbiorowej
wystawy Związku Artystów Plastyków w
Domu Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu.
Wystawy, plenery, spotkania – a to
wszystko przeplatane pracą nad tworzeniem kolejnych obrazów. Grafik pani Marii wypełniony jest po brzegi. Jednak, jak
przyznaje, największą jej radością jest
reaktywowanie poznańskiego oddziału
Związku Artystów Plastyków. Przychodzi
tam bardzo dużo ludzi, pracy jest sporo,
ale radość z tworzenia i możliwości pokazania tego innym – ogromna.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
prac pani Marii w naszej galerii. Można
oglądać, komentować, dyskutować, kupować. Z pewnością warto tutaj zajrzeć.
(M.M.)
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Rogalinek ma już 770 lat
W 2017 roku Rogalinek obchodzi 770-lecie istnienia wsi. Jest to miejsce pod wieloma względami szczególne:
w tak małej miejscowości można spotkać artystów, historyków, kolekcjonerów, miłośników przyrody i znawców dobrej kuchni. A to wszystko w otoczeniu pięknej przyrody Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Do jubileuszowych obchodów mieszkańcy przygotowują się już od dawna.
Planują z tej okazji wydanie specjalnego
albumu, w którym zgromadzone i opisane będą stare fotografie przedstawiające
miejsca, ludzi i obyczajowość mieszkańców od początku istnienia wsi. Do tej
pory udało się zgromadzić ponad tysiąc
takich zdjęć, co stanowi niezwykle wartościową kolekcję. Oprócz albumu stare fotografie mają znaleźć się także na wystawie plenerowej, a część z nich - zaistnieć
w wybranych miejscach na wiosce, w taki
sposób, by mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć, jak miejsce, w którym się akurat
znajdują, wyglądało przed laty. A z myślą
o potomnych ma powstać film o Rogalinku, ukazujący wieś w jej aktualnym stanie
- jako swego rodzaju dokument utrwalający sytuację, w jakiej obecnie żyją tu
mieszkańcy.
W obchody zaangażowanych jest wiele osób i instytucji: rada sołecka, szkoła,
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich, mieszkańcy. Kulminacyjny punkt
jubileuszu planowany jest podczas
sierpniowych dożynek, wiele atrakcji
będzie się odbywało natomiast dużo
wcześniej. Warto w tym momencie podkreślić, że sołectwo Rogalinek zostało
laureatem I edycji konkursu „Jeden dzień
w sołectwie – przyroda, kultura i tradycja”, w którym zajęło VII miejsce. Projekt
- opracowany przez zespół: Dorota Domagała, Paulina Olszowa, Maja Sobańska
- zakłada wykorzystanie wielu atrakcji
i walorów turystycznych Rogalinka podczas jednodniowych wycieczek. Wśród
godnych polecenia obiektów znajduje
się drewniany, zabytkowy kościół pw. Św.
Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, będący głównym
walorem architektonicznym Rogalinka.
Kościół stał się budowlą dość mocno
aktywizującą i jednoczącą mieszkańców
- zaangażowali się oni bowiem w akcję
zbierania funduszy na remont kościoła
- stworzyli i wydali pamiątkowy znaczek
pocztowy, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy oraz aukcję obrazów z pracowni artystycznej Lucyny Smok.
Kolejnym elementem, na którym warto się skoncentrować, będą warsztaty
plastyczne - plener malarski w otoczeniu
nadwarciańskich łąk i dębów rogaliń-

skich. Będzie to doskonałą okazją do artystycznej ekspresji w otoczeniu pięknej
przyrody. Artystyczny klimat zostanie
później przeniesiony do pracowni wspomnianej juz Lucyny Smok, gdzie będzie
można podziwiać tworzone tam dzieła.
Mówiąc o pięknie przyrody warto natomiast zwrócić uwagę na przystań im.
Jana Pawła II - miejsce spotkań mieszkańców i uroczystych Mszy Św., niewątpliwie
idealne także do wypoczynku i stwarzające możliwości korzystania ze sportów
wodnych.
Mówiąc o mieszkańcach Rogalinka nie
sposób nie wspomnieć o Alojzym Szabelskim, którego dawna introligatornia i drukarstwo oraz zbiory regionalne z pewnością warto także zobaczyć. A na koniec
- koniecznie trzeba posilić się plackiem
drożdżowym, przygotowywanym przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich według
starej, tradycyjnej receptury.
Rok 2017 zaczął się dla mieszkańców

Rogalinka bardzo intensywnie i z pewnością będzie to ciekawy czas dla wszystkich, którzy zechcą odwiedzić tę piękną
miejscowość. Gorąco zapraszamy na
wycieczkę do Rogalinka - warto także
śledzić bieżące sołeckie informacje, by
móc skorzystać z wielu planowanych tam
atrakcji. Już dziś zachęcamy! (M.M.)

Wszystkim, którzy w dniu
17.02.2017r. uczestniczyli w
uroczystości pogrzebowej
śp. Heleny Pudliszewskiej
(ur. 5.03.1920r. zm.15.02.2017r.)
na cmentarzu parafialnym
w Mosinie – składamy serdeczne
podziękowania.
Maria Kozal z rodziną.
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Będzie nowy most w Rogalinku

Rośnie ruch pojazdów samochodowych, co jest szczególnie
widoczne na trasach dojazdowych do Mosiny, w tym również
w kierunku Kórnika. Zjawisko to powoduje konieczność przystąpienia do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku Mosina – Kórnik.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu stara się
o unijne dofinansowanie budowy mostu w Rogalinku. Będzie to
most wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431. Po
uzyskaniu dofinansowania i wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych Zarząd przystąpi do ogłoszenia przetargu. Dopiero po zakończeniu wszystkich procedur i podpisaniu umowy
z wykonawcą będzie można rozpocząć inwestycję.
Zakres inwestycji obejmuje budowę pięcioprzęsłowego mostu
wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 768 m. Nowy most, jak
i cała trasa projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 431
powstanie na północ od obecnego przebiegu drogi. Początek
budowy mostu znajdować się będzie na wysokości ul. Niwka
Stara (okolice oczyszczalni), koniec - na skrzyżowaniu ul. Północnej a Wodnej (w tym miejscu most zejdzie na stary ślad). Na
dojazdach pojawią się prawdopodobnie dwie zatoki autobusowe/techniczne.

Stary most będzie otwarty przez cały okres inwestycji i zostanie rozebrany dopiero po otwarciu nowej przeprawy. Ponadto
inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania ulicy Wodnej i Północnej wraz z dojazdami do przyległych działek i posesji oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na całym
omawianym odcinku drogi. Zarówno piesi jak i zmotoryzowani
użytkownicy drogi oraz rowerzyści będą mogli bezpiecznie korzystać z walorów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Pałacu
w Rogalinie czy zamku w Kórniku. Zwiększy się dostępność do
dużych atrakcji turystycznych naszego regionu.
Brzmi ciekawie. Największym minusem wydaje się być jednak
fakt, że most zwiększy "nośność", co wiąże się z prawdopodobieństwem powrotu tir-ów na tę trasę. Budowa mostu rozwiąże
problem braku możliwości bezpiecznego przejazdu czy przejścia. Z pewnością jednak dobrym posunięciem oprócz tego byłaby budowa obwodnicy wschodniej od ul. Mocka do łącznika
z drogą S5. To już jednak leży w gestii Marszałka Województwa.
Zakończenie budowy mostu planowane jest do 2019/2020
roku. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 44,2 mln zł brutto.
Aktualnie w WZDW opracowywany jest projekt użytkowo-koncepcyjny całego przedsięwzięcia. (red.)
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Czy rzeczywiście basen to „o jeden krok za daleko”?

Tym razem pozwalam sobie na kilka refleksji i własnych
przemyśleń, które pojawiły się we mnie pod wpływem gorącego ostatnio tematu budowy basenu w Mosinie. Basen
to jednak jeden z wielu powodów zarówno do radości jak
i – niestety, mam wrażenie, w większości – narzekania i wysuwania kolejnych postulatów i żądań. Może czas już, byśmy
zaczęli zauważać pozytywne aspekty miejsca, w którym
mieszkamy – jak mi się wydaje – sami dokonawszy takiego
wyboru…?
Temat budowy krytej pływalni i całego kompleksu rekreacyjno-sportowego przewija się na łamach naszej gazety już od
dawna. Jest to inwestycja, o której mówi się od wielu lat i wciąż
temat ten wywołuje sporo emocji wśród mieszkańców, znajdując tyle samo zwolenników co przeciwników realizacji tego
przedsięwzięcia.
Od kilku lat sama jestem mieszkanką tej gminy i z przyjemnością uczestniczę w wydarzeniach, które mają tu miejsce, a z racji zainteresowań sportowych chętnie korzystam
z wszelkich dostępnych udogodnień i obiektów. Uważam, że
mam tutaj komfortowe warunki do biegania – uprawiania dyscypliny, która zajmuje mnie najbardziej. Wyprawy rowerowe
czy inna aktywność też nie stanowią problemu. Owszem, jak
wielu mieszkańców, narzekam na fatalny stan dróg, a w porze
deszczowej trudno mi znaleźć dogodny środek transportu,
bo samochód, rower czy przejście pieszo z domu do miejsca,
gdzie droga jest już utwardzona, stanowią nie lada wyzwanie.
Kiedy jednak „powrócił” temat budowy pływalni, ucieszyłam
się – wszak byłoby idealnie mieć na miejscu jeszcze basen…
W gazecie zamieściliśmy również – kolejny raz – wzmiankę
o planowanej inwestycji (wydanie październikowe 2016 r.).
Tymczasem – śledząc żarliwe dyskusje wokół tematu, pojawiające się między innymi na łamach naszej gazety czy „Czasu Mosiny” – czytam, że dla wielu mieszkańców to wyrzucanie pieniędzy, niepotrzebna inwestycja, która – w kontekście
budowanej hali widowiskowo-sportowej i rozbudowy szkół
w Krosinku i Czapurach – jest „o jeden krok za daleko” w planach inwestycyjnych naszej gminy. Mówi się o kosztach utrzymania obiektu – mimo starań naszych władz i poszukiwania

jak najlepszych rozwiązań, najprawdopodobniej i tak gmina
będzie musiała sporo dokładać. Są argumenty przedstawiające bliskość innych pływalni w okolicy (więc po co budować kolejną?), trudności, jakie będą mieli z dojazdem na basen mieszkańcy części gminy, wreszcie – zły stan dróg i konieczność ich
budowy i remontu jako priorytet.
Trudno mi się z tym nie zgodzić. Trudno także nie przyznać
racji wszystkim, którzy oczekują sprawnej komunikacji do swojego miejsca pracy, w mieście i poza nim, zamiast nieustannego tkwienia w coraz większych korkach. Rację mają także
wszyscy, którzy z powodu złego stanu dróg wielokrotnie napotykali różnego rodzaju trudności i oczekują poprawy tej sytuacji (sama, jak wspomniałam, także do tej grupy należę). Są
i tacy, którzy uważają, że należałoby postawić raczej na rozwój
potencjału turystycznego gminy i inwestycje w tym obszarze,
by przyciągnąć więcej turystów i zainteresować okolicą.
Zwolennicy powstania pływalni twierdzą, że inwestycja
zaspokajać będzie różnorodne potrzeby mieszkańców, nie
tylko związane z nauką czy doskonaleniem umiejętności pływackich. Skorzystają na tym szkoły, osoby niepełnosprawne,
starsze, wszyscy, którzy potrzebować będą specjalnych zajęć
z wykorzystaniem basenu. Poza tym – gdyby gmina miała zająć się tylko budowaniem dróg, przez następne ćwierć wieku
nie powstałaby u nas żadna inna inwestycja. A tak się raczej
nie da… Entuzjastów jest wielu, podobnie jak przeciwników.
Śledzę tę żarliwą dyskusję i niepokój (może rzeczywiście
„zakopiemy” się realizując tę inwestycję?) miesza się we mnie
z przekonaniem, że wieloletnie pochylanie się nad tematem
musi zaowocować w końcu konkretnymi działaniami i że będą
to działania przemyślane. Owszem, marzy mi się pływalnia blisko domu. Jeśli powstanie – z przyjemnością będę z niej korzystać. Ale jeśli nie – ufam, że będzie to z ważnych powodów,
przeanalizowanych setki razy argumentów za i przeciw tej inwestycji. Nadal będę tu mieszkać, pracować, realizować swoje
pasje. Będę jeździć po dziurawych drogach, a kiedyś może doczekam chwili, że wychodząc z domu przejdę na zakupy suchą
stopą zamiast brodzić w błocie. Bo tu jest mój dom i kocham
to miejsce. (M.M.)
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Kolekcjoner
„Kolekcjoner” to cykl artykułów autorstwa ś.p. Henryka Pruchniewskiego, znawcy i miłośnika monet, kolekcjonera, bardzo aktywnego i znaczącego dla Mosiny i jej mieszkańców. Także dla nas - z Gazetą Mosińsko-Puszczykowską Pan Henryk współpracował niemal od początku jej istnienia. Dziś nie ma Go już wśród nas. W pewien sposób jest jednak nadal członkiem naszego
redakcyjnego zespołu – wspomnienie o Nim towarzyszy nam w codziennej pracy, a zaangażowanie, radość i entuzjazm, jakie
obserwowaliśmy u Niego, staramy się wdrażać realizując nasze zadania, obowiązki i pasje.
Postanowiliśmy także na łamach gazety wrócić do publikowanych przed laty tekstów Pana Henryka. Dla niektórych będą
przypomnieniem, dla innych – źródłem nowych informacji. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy – kącik „Kolekcjoner” wciąż jest aktualny!

Zarys dziejów dworca kolejowego
(artykuł publikowany w GMP w maju 2008 r.)
Bardzo ważny szlak kolejowy
W 1853 roku rozpoczęto budowę
ważnego szlaku kolejowego Poznań –
Wrocław. Obejmowała ona poza szlakiem kolejowym budowy dworców,
mostów, przejazdów, a nawet domów
dla pracowników kolejowych. Budowę zakończono 18 października 1856
roku. Połączenie kolejowe spowodowało duże ożywienie gospodarcze całego rejonu, od Wrocławia do Poznania.
Dworce kolejowe stały się obiektami o
dużym znaczeniu strategicznym, poza
tym były miejscem pracy dla nowo powstającej grupy zawodowej.
Tak zaczynają się dzieje dworca kolejowego w Mosinie
Został zbudowany w latach 1853-56,
jak w tych latach wyglądał – nie wiemy.
Wiemy natomiast, jak wyglądał w roku
1899, sięgamy do sprawdzonych już
źródeł wiedzy, czyli do starych widokówek. Pierwsza, jedna z najstarszych, została wykonana w kolorowej litografii i
jest z serii tzw. widokówek wieloobrazkowych. Widzimy na niej fragment rynku miasta, z apteką w tle, następnie
słynne cegielnie mosińskie, dalej plebanię, kościół oraz szkołę katolicką. W
części środkowej znajduje się obiekt
naszych zainteresowań – dworzec kolejowy, pokazany od strony peronów.
Warto przypomnieć, że przez lata na
peron można było wchodzić tylko za
okazaniem ważnego biletu lub peronówki. Widokówka ta, poza ciekawymi
widokami Mosiny, dodatkowo informuje o dokładnej dacie jej wysłania.
Druga widokówka bardziej już szczegółowo pokazuje detale dworca od strony
torów. Widzimy drewniany płot, oddzielający dworzec od peronów, budkę
biletową i dokładnie – cały budynek
dworca.
Zegar
Poza tym widzimy to, co musiało być
na każdym dworcu kolejowym, czyli ze-

gar. Wielu z nas jeszcze go pamięta, dotrwał do naszych czasów. Był w ozdobnej, metalowej obudowie, zawsze
pomalowanej na zielono. Przez całe
lata znajdował się na ścianie budynku
dworca, w pewnym czasie zmieniono
mu mechanizm na elektryczny. W latach 2004 był kilkakrotnie niszczony, by
w końcu któregoś dnia całkowicie zniknąć. W ten sposób po prawie 150 latach
dworzec w Mosinie został bez zegara.
Widokówka pokazuje dworzec od
strony peronów (taka była moda), na
kolejnej widzimy dworzec od frontu.
Jak widzimy, sam budynek prawie się
nie zmienił. Zmieniło się tylko otoczenie. Przed dworcem nie ma już bruku
i taksówki są całkiem inne. Nie ma już
tylu kolejarzy, ilu widzimy na widokówce z roku 1931. Jest to drużyna kolejowej straży pożarnej – pracowników
stacji Mosina. Warto zwrócić uwagę na
sprzęt gaśniczy – pompa ręczna – oraz
tylko dwa hełmy.
Na dworcu w Mosinie nie pracuje ani
jeden kolejarz
Okres powojenny to duży ruch kolejowy, bardzo dużo ludzi dojeżdżało do
pracy w Poznaniu. W następnych latach
zostaje zbudowana trakcja elektryczna
i to rozpoczyna zmiany w PKP. Dalsze
reorganizacje w strukturze kolejnictwa
oraz prawa rynku i ekonomii doprowadziły do takiego stanu, że dziś na
dworcu w Mosinie nie pracuje ani jeden
kolejarz. Funkcje obsługi pasażerów
zostały zlecone firmom agencyjnym,
natomiast ozdobą i dekoracja zajęli się
„graficiarze”. (…)
Na koniec ostatnie zdjęcie dzisiejszego dworca ze zbioru Zygmunta Pniewskiego i uwaga, jeszcze tak niedawno
obowiązywał zakaz fotografowania,
dworce były obiektami strategicznymi.
A tak całkiem na koniec, to zegara tylko
żal.
Henryk Pruchniewski

29

Kolejne sukcesy siatkarzy z Mosiny

Luty i marzec to czas startów naszych
siatkarzy w rozgrywkach ligowych i szkolnych. Od wielu już lat siatkarze Mosińskiej
Jedynki reprezentują naszą miejscowość
w rozgrywkach na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. W lutym
na hali OSiR w Mosinie odbyły się Finały
Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej
Chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych.
17 lutego do zmagań przystąpili siatkarze z Gimnazjum nr 1 w Mosinie, którzy rywalizowali na 3 boiskach z 13 najlepszymi
zespołami z terenu Powiatu Poznańskiego.
Bezkonkurencyjne okazały się w tych rozgrywkach dwa zespoły: gospodarze oraz
trenujący na co dzień i startujący w rozgrywkach ligowych (WZPS Poznań) siatkarze UKS Murowana Goślina reprezentujący
Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. Oba
te zespoły spotkały się w finale, w którym

siatkarze z Gimnazjum nr 1 w Mosinie po
zaciętym i pięknym meczu ulegli zawodnikom z Murowanej Gośliny. Obydwie szkoły
wywalczyły awans do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim (rejony).
27 lutego, również na hali OSiR w Mosinie,
odbył się Finał Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej szkół podstawowych. Do Mosiny przyjechało, aż 16 najlepszych drużyn.
Podobnie jak w kategorii gimnazjów
prym wiodły drużyny mające w swych
szeregach trenujących zawodników, grających w lidze i uczniów szkół sportowych.
O pierwsze dwa miejsca premiowane
awansem do dalszych rozgrywek, walczyli
siatkarze z: SP nr 2 w Murowanej Goślinie
(zawodnicy UKS Murowana Goślina), z SP
w Rokietnicy (zawodnicy UKS LIDER Rokietnica) oraz gospodarze uczniowie klas 6 SP
nr 1 w Mosinie trenujący w Sekcji Piłki Siatkowej UKS Mosińska Jedynka.

O kolejności końcowej decydowały pojedyncze sety. Ostatecznie I miejsce wywalczyli siatkarze z SP nr 1 w Mosinie, II miejsce
SP w Rokietnicy. Niespodzianką okazało się
odpadnięcie z rozgrywek SP nr w Murowanej Goślinie szkoły sportowej o profilu piłka
siatkowa.
W sumie w tych dniach na hali OSiR w Mosinie pojawiło się prawie 30 najlepszych zespołów powiatu poznańskiego.
Nasi siatkarze startują również w rozgrywkach organizowanych przez WZPS
Poznań oraz inne kluby przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki. Swoje
mecze ligowe rozgrywają siatkarze III Ligi
(najbliższy odbędzie się 4 marca). Najmłodsi zawodnicy 12 marca udają się do Piły na
turniej eliminacyjny Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego, 26 marca wystąpią
na Ogólnopolskim Turnieju Mini Siatkówki
LIDERCUP. Również w marcu odbędą się
zawody szczebla wojewódzkiego (rejony)
SZS WIELKOPOLSKA do których zakwalifikowały się nasze zespoły. Kwiecień to dalszy ciąg rozgrywek WZPS Poznań, Półfinały
i Finały Mistrzostw Wielkopolski. Natomiast
maj to czas, w którym siatkarze wychodzą
na boiska i rozpoczynają sezon na pisaku –
siatkówka plażowa, która staje się coraz bardziej popularnym sportem.
Działalność Sekcji Piłki Siatkowej w Mosinie jest dotowana ze środków Urzędu Gminy Mosina.
(OSiR)
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Koleją szybciej, wygodniej i bezpieczniej
Trwa modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II – odcinek: Czempiń – Poznań.
Według planów, prace mają zakończyć się przed wakacjami.

Przedstawiamy najważniejsze założenia projektu: są to przede
wszystkim:
- poprawa bezpieczeństwa podróżnych, kierowców i pieszych
poprzez modernizację przejazdów kolejowo-drogowych oraz
budowę nowych, bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych;
- usprawnienie systemu sterowania ruchem na całej długości modernizowanej linii;
- zwiększenie prędkości do 160 km /h dla pociągów osobowych
i 120 km/h dla towarowych (na trasie Wrocław - Poznań skróci to
czas przejazdu do około 30 minut);
- ograniczenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców oraz
środowiska naturalnego.
Z najważniejszych zmian w poszczególnych miejscowościach
warto wymienić:
Stacja kolejowa Czempiń. Tutaj prace obejmowały między innymi
przebudowę peronów z elementami małej architektury takiej jak:
ławki wolnostojące, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Wybudowano tu także nowoczesne windy, które umożliwiają sprawną komunikację między peronami, a znajdującym się poniżej
przejściem podziemnym. Prace objęły także między innymi modernizację budynku nastawni oraz systemu sterowania ruchem,
umożliwiającego zwiększenie prędkości przejazdu i poprawy
bezpieczeństwa na tej linii.

W rejonie przystanku osobowego Iłówiec prace objęły natomiast między innymi przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego. Położono nowe torowisko oraz płyty betonowe zwiększające
bezpieczeństwo i komfort kierowców, a przejazd wyposażono
w nowoczesne rogatki.
W pobliżu miejscowości Nowinki wybudowano bezpieczne
przejście dla zwierząt, tzw. ekodukt. Umożliwia on szczególnie
większym zwierzętom bezpieczne przejście na drugą stronę torów. W rejonie miejscowości Drużyna Poznańska wybudowano
bezkolizyjne przejście pieszo-rowerowe. Zapewnia ono bezpieczeństwo zarówno pieszym, rowerzystom jak i pociągom jadącym tą linią. Aby zapewnić komfort życia mieszkańców, wybudowano ekrany akustyczne pochłaniające hałas przejeżdżających
pociągów.
Modernizacja linii E59 wymaga gruntownej przebudowy mostu nad kanałem Mosińskim. W ramach prac zostanie wybudowana nowa płyta pomostowa oraz odnowione przyczółki.
W Puszczykówku prace objęły między innymi przebudowę peronów. Zamontowano antypoślizgową płytę peronową, położono także granitową kostkę. Prace w miejscowości Puszczykowo
dotyczyły między innymi przebudowy przejścia dla pieszych.
Wybudowano tunel pod torowiskiem – piesi mogą korzystać ze
schodów, natomiast rowerzyści i wózkowicze z odpowiednio wy-
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profilowanych zjazdów. Modernizując przystanek Puszczykowo,
zadbano o dostosowanie jego architektury do zabytkowego charakteru obiektu – dotyczyło to w szczególności wiat i elementów
małej architektury.
W rejonie Łęczycy jednym z elementów modernizacji była
budowa wiaduktu drogowego. Dwupoziomowy wiadukt w części dolnej umożliwia poruszanie się zarówno pociągów jak i samochodów., w części górnej umiejscowiono jezdnię, ścieżkę
rowerową i chodnik dla pieszych. Trwają także intensywne prace przy budowie wiaduktu kolejowego w Mosinie. Obiekt istotnie usprawni komunikację i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu
kolejowym i drogowym. Tutaj także przebudowano peron, by
usprawnić obsługę pasażerów.
W Luboniu na całym modernizowanym odcinku gruntownie przebudowano linię kolejową, zmodernizowano wszystkie warstwy
podbudowy torów. W poznańskiej dzielnicy Dębiec komplek-

sową modernizacja został objęty przystanek osobowy. Komfort
pasażerom zapewnią: nowe wiaty, ławki, system informacji pasażerskiej i odpowiednio wyprofilowane perony z antypoślizgową
nawierzchnią. W Poznaniu w ciągu ul. Czechosłowackiej wybudowano nowy wiadukt kolejowy umożliwiający bezkolizyjne krzyżowanie się ruchu kołowego i kolejowego. W dolnej części umiejscowiono jezdnię, a także ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych.
Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. skończą się roboty torowe między Luboniem a Mosiną i przy peronach w Puszczykowie
i Puszczykówku.
Modernizacja między Poznaniem a Czempiniem jest realizowana w ramach fazy II projektu: „Modernizacja linii kolejowej E 59 na
odcinku Wrocław – Poznań, Etap III odcinek Czempiń – Poznań.”
Wartość prac fazy II to około 360 mln zł. Całość projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską wynosi ponad 940 mln zł,
z czego przeszło 667 mln zł stanowią fundusze unijne.
Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza w kwietniu na dyżury:
- 5 kwietnia, godz. 12.00-15.00 – Dyżur doradcy podatkowego
- 6 kwietnia, godz. 9.00-14.30 – Dyżur pracowników I Urzędu Skarbowego w Poznaniu- PIT 2016

Kursy i szkolenia, które dobiegają końca:
- Pracownik biurowy- 24 osoby ( 2 grupy)
- kurs spawacz -12 osób
Kursy i szkolenia w trakcie i rozpoczęte:
- Język angielski- 21 osób ( 2 grupy).
- Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego- 12 osób.
- Kurs prawa jazdy kat. C- 12 osób.
- Dekarz - monter paneli fotowoltaicznych- 12 osób.
- Kurs pracownik biurowy- 10 osób ( III grupa).

Inne wydarzenia:
- 4 kwietnia, godz. 17.00-19.00- Spotkanie w Mosinie, Słoneczna Gmina- odnawialne źródła energii”miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury /sala kolumnowa/ ul.
Dworcowa 4.
- 5 kwietnia, godz. 16.00 – 19.00- Samoobrona dla mieszkańców Gminy Mosina, zapisy na: kwiecień,
maj - ostatnie miejsce
- 25 kwietnia, godz. 15.00-19.00- Warsztaty „ Pierwsza pomoc w Praktyce”, zapisy na: maj i czerwiec

Prowadzimy nabór na kursy i szkolenia:
- kurs komputerowy, dla osób pracujących powyżej 50 r.ż.
- spawacz metodą MAG
- pracownik biurowy, dla osób pracujących, powyżej 25 r.ż.,

IX Festyn Organizacji Pozarządowych i Dzień Dziecka –
3 czerwca 2017r. w Mosinie,
zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie
do 30 kwietnia 2017r.

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

serwis@elprotekt.pl

WƌŽǁĂĚǌŝƐǌĮƌŵħ͍
WŽƚƌǌĞďƵũĞƐǌŐŽƚſǁŬŝ͍
ŚĐĞƐǌƐŬŽŶƐŽůŝĚŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂ͍
DĂƐǌƉƌǌǇĐŚſĚŶŝĞŵĂƐǌĚŽĐŚŽĚƵ͍
ĂĚǌǁŽŷĚŽŶĂƐǌĞŐŽĚŽƌĂĚĐǇ
ĂŽŶƉŽǁŝĞũĂŬƚŽǌƌŽďŝđ͊͊͊

SZERMIERKA

Tel. 535 317 371 – odbiera Pani Agnieszka
BIURO OGŁOSZEŃ

Kierownika
robót
elektrycznych
samodzielne stanowisko,
siedziba firmy w Luboniu,
oferty na

serwis@elprotekt.pl

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

PRACA DLA

Elektryka

PRACA DLA
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artykuł sponsorowany

Zapomnieć o rachunkach,
czyli darmowy prąd ze słońca
Troska o środowisko naturalne sprawia, że coraz częściej sięgamy po technologie, które idą w parze z naturą, pozwalają nam na korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
a równocześnie dają wymierny efekt ekonomiczny.
Obecnie coraz większą popularnością
wśród odnawialnych źródeł energii cieszy
się fotowoltaika czyli technologia przetwarzania energii słonecznej na energię
elektryczną. Dzięki swojej prostocie a zarazem dużej skuteczności fotowoltaika
staje się alternatywnym źródłem energii
elektrycznej i jest coraz częściej stosowana
jako ekologiczne rozwiązanie przynoszące
wiele oszczędności w domach, gospodarstwach rolnych, firmach, budynkach samorządowych czy innych obiektach zużywających energię elektryczna.
Elektrownie słoneczne najczęściej instalowane są na dachach budynków.
Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo proste i szybkie,
trwa nie dłużej niż 2 dni. Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej, możliwe
jest zmniejszenie rachunków za energię
elektryczną praktycznie do zera. Jak jest
to możliwe skoro Słońce nie świeci przez
cały czas? Dzięki rozwiązaniu, które zostało wdrożone od 1 lipca 2016 roku, a które
umożliwia produkcje energię elektrycz-

nej na własny użytek. Gdy w słonecznych
miesiącach wyprodukujemy więcej energii niż potrzebujemy, nadwyżka energii
przekazywana jest do sieci energetycznej,
która jest swoistym akumulatorem. Kiedy
produkujemy mniej energii na przykład
w pochmurne dni lub kiedy nie produkujemy energii w nocy, możemy odebrać
energię oddaną wcześniej do sieci. Takie
rozwiązanie nazywamy bilansowaniem.
Dzięki temu możemy zawsze korzystać
z energii, którą wyprodukowaliśmy z własnej instalacji fotowoltaicznej.
Instalacja fotowoltaiczna działa w pełni
automatycznie i bezobsługowo przez wiele lat. Jednak aby było to możliwe ważne
jest prawidłowy dobór instalacji, zastosowanie odpowiedniej jakości elementów,
zapewnienie prawidłowego montażu oraz
łatwego monitoringu. Wtedy możemy być
pewni, że przez wiele lat będziemy cieszyć
się własną energią a każdego miesiąca odczuje to nasz budżet.
Jednym z wiodących producentów
modułów fotowoltaicznych w Polsce

jest firma FreeVolt, która oferuje moduły fotowoltaiczne III generacji oparte na
innowacyjnej szwajcarskiej technologii.
Moduły te charakteryzują się wysokimi
uzyskami energetycznymi oraz zapewniają wysoką trwałość przez wiele lat.
W Poznaniu zlokalizowane zostało biuro
sprzedaży firmy FreeVolt, które znajduje
się przy ulicy Strzeszyńskiej 176. Poznański oddział zajmuje się kompleksową
sprzedażą systemów fotowoltaicznych
od etapu doboru instalacji poprzez montaż oraz uruchomienie i podłączenie do
sieci operatora energetycznego. Firma
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która
bezpłatnie udzieli konsultacji oraz pomoże dobrać instalację odpowiednią do
potrzeb każdego klienta.
Podsumowując to co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, dzisiaj na
naszych oczach staje się rzeczywistością,
wykorzystanie energii słonecznej, niezależność energetyczna, znaczące oszczędności
każdego dnia, a wszystko to bez degradacji
naszego środowiska naturalnego.
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZĄTANIE W DOMU OPIEKI
Poszukujemy osoby do sprzątania w Domu
Opieki od Orzechem w Czapurach. W celu
uzyskania konkretnych informacji dotyczących zakresu obowiązków, wynagrodzenia
i rodzaju umowy prosimy o kontakt z kierownikiem ośrodka.
Strona internetowa ośrodka: http://www.
domopiekiczapury.pl/
kierownik ośrodka Małgorzata Rybarczyk
tel. 500 074 580
malgorzata.rybarczyk@wp.pl
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH W DOMU
OPIEKI
Poszukujemy osób do pracy w charakterze
opiekuna osób starszych w Domu Opieki
od Orzechem w Czapurach. W celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących
zakresu obowiązków, wynagrodzenia i rodzaju umowy prosimy o kontakt z kierownikiem ośrodka.
Strona internetowa ośrodka: http://www.
domopiekiczapury.pl/
kierownik ośrodka Małgorzata Rybarczyk
tel. 500 074 580
malgorzata.rybarczyk@wp.pl
PORADY EKSPERTÓW ZUS-U W MOSINIE
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ZAPRASZA NA DYŻUR EKSPERTÓW W
MOSINIE.
30 marca (czwartek), w godzinach od 11:00
do 14:00 odbędzie się dyżur specjalistów
ZUS w Gminnym Centrum Informacji w
Mosinie. Podczas spotkań osoby zainteresowane będą mogły zasięgnąć informacji na

temat świadczeń emerytalno-rentowych.
Harmonogram kolejnych eksperckich dyżurów pracowników ZUS-u, można śledzić
na stronie www.zus.pl w zakładce kalendarium.
POTRZEBNY MURARZ!!
Poszukuję osobę na stanowisko MURARZ.
Praca od zaraz. Preferuje dobre zarobki.
Wiecej informacji pod numerem telefonu
533-589-208 lub 690-277-320
TYNKI MASZYNOWE CEMENTOWO-WAPIENNE
Oferuję wykonanie tynków maszynowych
cementowo-wapiennych. Solidne wykonanie, dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Zapraszam. Tel. 881 779 849
KUPIĘ STARY MOTOCYKL
Kupię stary motocykl (WFM, SHL, Junak):
tel. 665-735-813
DAM PRACĘ – SZLIFIERZ
Firma produkcyjna zatrudni szlifierza. Oferujemy umowę o pracę . Zakres obowiązków: szlifowanie płaszczyzn wałków i otworów.
Kontakt: 601 894 002; aplikacje@idmar.pl
DAM PRACĘ – ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY
Firma produkcyjna zatrudni ślusarza narzędziowego (naprawa przyrządów, wykrojników, tłoczników i wykonawstwo nowych)
Kontakt: 601 894 002; aplikacje@idmar.pl
SPRZEDAM
Sprzedam: miodarkę ręczną (cena: 400 zł)
– typ uli warszawskich zwykłych, pompę
ogrodową podciśnieniową. Tel. 511-531650.

EKSPEDIENTKA LUBOŃ
Sieć sklepów spożywczych zatrudni ekspedientkę do obsługi w punkcie sprzedażowym w Luboniu. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem 788060514
MANICURE HYBRYDOWY Z DOJAZDEM
DO KLIENTKI! MOSINA I OKOLICA.
Z PAZUREM.. :) STYLIZACJA PAZNOKCI
Manicure hybrydowy na wszystkie okazje i
bez okazji :) Ta metoda, to gwarancja naturalnych i mocnych paznokci, to trwały kolor
i blask nawet do 3 tygodni! Zapomnisz o tradycyjnych lakierach! Pracuję na wysokiej jakości produktach (Semilac, NeoNail, Indigo).
Dojazd do klientki gratis(do 20km)
Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów wizytę!
Serdecznie Zapraszam!
WYNAJMĘ PLAC
Wynajmę ogrodzony plac trawiasty 50 x 80
m w Mosinie lub okolicy – w terminach: 1819.03.2017 r., 13-14.05.2017 r. Kontakt: 606967-616.
OCHRONA MOSINA I OKOLICE
Agencja ochrony zatrudni pracowników na
terenie Mosiny, a także okolic. Mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba
etatów: 10 os./12 os. Kontakt: 531-533-200
DELIKATESY W PUSZCZYKOWIE ZATRUDNIĄ KIEROWNIKA DZIAŁU.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
pracą w nieszablonowo działającym supermarkecie, prosimy wysłanie swojego CV na
adres praca@arturo.pl.

Lokalne parafie: adresy i godziny Mszy Świętych
Parafia pw. św. Mikołaja w Mosinie
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 62-050 Mosina
Niedziele i święta: 7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 18:00.
Dni powszednie: 7:00; 8:15; 18:00.
w soboty: 7:00; 18:00.

Dni powszednie: 7:00; 18:00.
Parafia pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
62-022 Rogalinek
Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 11:30.
Dni świąteczne: 9:00; 18:00.
Dni powszednie: 18:00; we wtorki 9:00.

Parafia pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie
ul. Kościelna 1, 62-040 Puszczykowo
Niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.00 (z udziałem dzieci)
12.30 i 18.00.
Dni powszednie: 8.00; 18.00.
w soboty: 18:00.

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Krosno
Krosno, ul. Główna 41, 62-050 Mosina
Niedziele: 8:30; 10:30(z udziałem dzieci); 19:00.
Dni powszednie: 18:30; we wtorki 8:30.

Parafia Św. Józefa w Puszczykowie
ul. Dworcowa 16, 62-040 Puszczykowo
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30(z udziałem dzieci);
12:00; 18:00.

Parafia św. Augustyna w Czapurach
ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury
Niedziele: 9.00; 10.30 (z udziałem dzieci), 12.00; 19.00
Dni powszednie: 18:00; w czwartki 9.00 i 18.00.
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ZAGINĄŁ PUSZEK
Dnia 19.02.2017 zaginął pies w Mosinie.
Ostatnio widziano go koło Pizzerii Bolonia w
Mosinie. Piesek ma ponad 10 lat i wabi się Puszek. Jest łagodny i nigdy nie uciekał z domu.
PRZYJMĘ DO PRACY
Przyjmę do pracy magistra farmacji do kierowania apteką w Mosinie. Tel. 601-706-989
FIRMA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU POSZUKUJE STOLARZA z umiejętnościami obsługi maszyn CNC i programu CAD-2. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 61 810-37-01.
SPRZEDAM DUŻĄ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
o powierzchni 3400 m.kw. położoną w centrum wsi Krajkowo.
Działka przy ulicy, częściowo zabudowana,
prąd i woda na działce.
Tel. 500-780-909
ZATRUDNIMY INSTALATORÓW WODKAN. I CO.
KONTAKT: ROMAN KILKOWSKI, TEL. 504269-997

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

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

ZAKŁAD
ŚLUSARSKI
MOSINA Konopnickiej 23

- toczenie
- frezowanie
- wiercenie
- szlifowanie
- prace ślusarskie
pon. - pt. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

tel. 609 115 404
tel. 601 762 582

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:

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI

 komunikacyjne  majątkowe
 domy  mieszkania  firmy
 rolne  wojażer za granicą

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

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

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

MALOWANIE
SZPACHLOWANIE
TAPETOWANIE
PANELE PODŁOGOWE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
DOMOFONY

Kontakt po godzinie 17.00

tel. 602-401-256
tel. 501-802-3 6 1

600 33 11 95

Poszukujemy
kierowcy / kuriera
Rejon pracy:
Mosina i okolice:

Praca od zaraz.

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

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

Produkcja artykułów FIT
- umowa o pracę nr ref. 03/17
HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3).

Produkcja zdrowej żywności
w Plewiskach. Praca od zaraz.
Szczegóły pod nr

797 292 169

CV: praca@hrconsulting.com.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
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Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
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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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ILEX-POZNAN.PL
61 663 89 55 / 605 367 280
SPŁAWIE 82, 61-312 POZNAŃ

RATY

MOTOCYKLE, MOTOROWERY I SKUTERY
SPRZEDAŻ, SERWIS
HONDA, JUNAK, ZIPP, ROMET,
SWM, ROYAL ENFIELD
Z TĄ GAZETĄ
KASK LUB DOSTAWA GRATIS

CENTRUM TERAPEUTYCZNE
dla dorosłych, młodzieży i dzieci
Psycholog, Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta
604 255 349
Pedagog, terapeuta rozwojowy –
wspomaganie wczesnoszkolne
605 215 003
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1
Wiosenne porządki w głowie,
w domu, w życiu
- konsultacje psychologiczne
Zapraszamy!

Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

618-301-714

tel. 667-820-679
lub 667-820-686
Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 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
ǌĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚŝǁĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚ
fachowe doradztwo ŵŽŶƚĂǏ

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Wiosenna obniżka cen

BIURO OGŁOSZEŃ

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

