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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Czerwiec to miesiąc, w którym rozpoczyna się kalendarzowe lato. To czas najdłuższych dni, ciepłych wieczorów, odpoczynku na łonie natury. Zachęcamy do
tego, by zasiąść w cieniu drzewa z filizanką kawy i oddać się lekturze najnowszego
numeru gazety.
A jest w czym wybierać. Poruszamy temat
zwiększonego natężenia ruchu kołowego
w naszym regionie, szczególnie dotyczącego pojazdów ciężarowych (pisaliśmy
już o tym w majowym wydaniu gazety).
Każdy kierowca z pewnością doświadczył
różnego rodzaju utrudnień związanych
z modernizacją naszych dróg: zamknięte przejazdy kolejowe, objazdy, tworzące
się zwłaszcza w godzinach szczytu korki. Do tego często nadmierna prędkość,
z jaką kierowcy poruszają się po drogach.
Wszystko to sprawia, że wielu mieszkańców coraz bardziej protestuje przeciwko
zaistniałej sytuacji. W spsoób otwarty i dobrze zorganizowany robią to mieszkańcy
Puszczykowa – opisujemy ich inicjatywę
i osiągnięte do tej pory rezultaty.

Zbliża się lato, zatem nie sposób nie mówić o pogodzie – tym razem piszemy o...
trąbach powietrznych. Gdzie najczęściej
występują i czy są zagrożeniem dla nas?
Zapraszamy do odwiedzenia kącika meteorologicznego! A dla wszystkich, którzy cenią dary natury i lubią próbować nowych
przepisów przyrządzonych z tego, co daje
nam przyroda, mamy kolejne wskazówki
naszej Willmy z kącika zielarskiego.
Piszemy o osiągnięciach młodych sportowców w szermierce i aerobiku grupowym, a także zapowiadamy nadchodzące wydarzenia – ucieszą one szczególnie
sympatyków biegania, bowiem czerwiec
obfitował będzie w imprezy biegowe.
Miłośników piłki nożnej zapraszamy natomiast na trybuny – przedstawiamy rozmowę z nowym trenerem KS 1920 Mosina i już dziś zapewniamy, że zapowiada
się wiele atrakcji dla kibiców!
Wszyscy wiemy, jak ważna jest dbałość
o zdrowie. Niestety, tempo życia, stres,
złe odżywianie i wiele innych szkodliwych czynników wpływają na to, że coraz więcej osób zapada na udar mózgu.
Szybka rehabilitacja zwiększa szanse
na powrót do sprawności, nie zawsze
jednak łatwo ją znaleźć. Przedstawiamy
Fundację ORCHidea, gdzie osoby po udarach mózgu i ich rodziny mogą uzyskać
profesjonalną pomoc i wsparcie. Dzięki
funduszom otrzymywanym w ramach
projektów z pomocy Fundacji będą mogli korzystać także mieszkańcy naszego
regionu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tematem.
Wszyscy wiemy, że każdego roku Rada
Miejska w Mosinie przyznaje Medale
Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyż-

sze wyróżnienie i uhonorowanie osób za
utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie
Ziemi Mosińskiej. W tym roku, na wniosek
Kapituły Medalu, wyróżnienie to zostało
przyznane pani Aleksandrze Pruchniewskiej i Mosińskiemu Chórowi Kościelnemu pod wezwaniem Świętej Cecylii.
W numerze przedstawiamy rozmowę
z Panią Aleksandrą – opowiada o swojej
miłości do ludzi, książek, pasji, która trwa
przez całe jej życie. Polecamy ten wywiad
wszystkim Czytelnikom z życzeniami, by
każdy z nas mógł przeżywać swoje życie
w tak piękny sposób.
Wspominając temat związany z książkami
nie sposób pominąć ważnego wydarzenia, jakim będzie coroczne święto "Szeroko na Wąskiej". Już dziż zapraszamy do
udziału i – przygotowywania książek, które będą mogli Państwo wymienić na inne
właśnie podczas trwania imprezy. Zdarza
się, że mamy na swoich półkach książki,
których z różnych powodów dawno już
nie braliśmy w ręce. Możemy podarować
je komuś innemu, a w zamian za to zyskać
inne, ciekawe dla nas lektury. Dobry pomysł? Zapraszamy w lipcu na Wąską!
I na koniec – dobra wiadomość dla
wszystkich kochających gadżety, a także tych, którzy chcieliby zrobić komuś
bliskiemu niespodziankę związaną z naszym regionem. Informujemy o uruchomieniu punktu z regionalnymi pamiątkami, a dodatkowo, prezentujemy specjalne
kartki pocztowe z wizerunkiem – jakże by
inaczej! - Eleganta z Mosiny.
Serdecznie zachęcamy do korzystania
z pięknej, czerwcowej pogody. Życzymy
dobrego, przedwakacyjnego czasu i miłej lektury najnowszego numeru gazety.

Sprawa dla GMP
Na profilu facebookowym gazety od
niedawna działa strona „Sprawa dla
GMP”. Jest to grupa umożliwiająca
publikację wpisów dotyczących naszego regionu. Zapraszamy w niej do
poruszania tematów wymagających
interwencji redakcji Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.
Zajmujemy się codziennymi problemami nurtującymi mieszkańców.
Umożliwiamy publikowanie aktualnych wydarzeń i problemów dotyczących obszaru, w którym działamy.
Wywołujemy dyskusje na tematy do-

tyczące naszego otoczenia. Na stronie
grupy znajdują się np. zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, dzikich wysypisk śmieci czy innych nieprawidłowości, jak również
zaginione osoby, zwierzęta czy rzeczy.
Jest to także miejsce na ciekawe wydarzenia, o których warto napisać na
naszym profilu FB, w serwisie internetowym lub gazecie drukowanej.
Każdym problemem zajmujemy się
indywidualnie.
Zapraszamy do dzielenia się tematami ważnymi dla naszego regionu.

Widzisz problem? Chcesz powiedzieć
o ciekawej inicjatywie? Masz ważną informację? Zapraszamy do dyskusji!
Adres strony „Sprawa dla GMP”:
facebook.com/groups/interwencje/
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Powiat poznański da pół miliona
na szkoły w Mosinie i Puszczykowie
Powiat poznański do końca sierpnia br. przeznaczy blisko pół
miliona złotych na modernizację dwóch zespołów szkół w Mosinie i Puszczykowie. Prace prowadzone między innymi na
terenie wokół internatu, kuchni czy w kotłowni nie zakłócają
prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Uczniowie Zespołu im. Adama Wodziczki w Mosinie, od września br. będą korzystać z nowo zagospodarowanego terenu
w rejonie kuchni i internatu. W ramach tej inwestycji zostaną
wykonane między innymi nowe podłączenia kanalizacji deszczowej oraz prace związane z gruntownym remontem i ociepleniem kotłowni, jak też budową szerszego tarasu wzdłuż łącznika. Zjazd do kotłowni zostanie zastąpiony schodami, powstanie
również chodnik - pochylnia. Dodatkowo wokół zejścia do kotłowni i schodów do kuchni zostanie położona kostka brukowa.
A wokół tego terenu zaplanowano nasadzenia roślin. Przy wej-

ściach do budynku szkoły i internatu wymieniona zostanie nawierzchnia schodów i podestów, jak też wykonane zostaną balustrady. Całkowity koszt inwestycji to blisko 323 tysiące złotych.
Modernizacja czeka również Zespół Szkół w Puszczykowie.
Plan prac przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii w kotłowni.
Wartość remontu szacuje się na ponad 172 tysiące złotych. Decyzja o potrzebie modernizacji została podjęta po analizie ekspertyzy w zakresie modernizacji kotłowni w obiektach powiatu
poznańskiego. Inwestycja obejmuje między innymi demontaż
uszkodzonego kotła i instalacji odprowadzania spalin. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji grawitacyjnej
z pewnością zapewni uczniom i pracownikom większe bezpieczeństwo i komfort pracy.
Oprac. Powiat Poznański

Uwięziony na drzewie
W dniu 29.04.2017 r. ok. godz. 17.30 do
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9
w Mosinie wpłynęło nietypowe zgłoszenie o osobie uwięzionej na drzewie. Po
dojeździe strażaków na miejsce zdarzenia okazało się, że osobą poszkodowaną
jest 15 letni chłopiec, który znajdował
się na wysokości ok. 6 m.
Chłopiec miał uraz kolana i nie był wsta-

nie samodzielnie zejść z drzewa. Działania
straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu drabiny
nasadkowej oraz przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu do działań na wysokości
– ewakuacji osoby poszkodowanej z drzewa. Młody człowiek został przekazany ZRM.
W działaniach brał również udział zastęp
z OSP Luboń.
źródło: biuletyn JRG-9

Od czerwca kupisz pamiątki z Mosiny
W związku z wieloma zapytaniami
o możliwość zakupu pamiątek z Mosiny, od czerwca br. zostanie uruchomiona sprzedaż materiałów promocyjnych
o Gminie Mosina.
Pod względem organizacyjno – prawnym będzie prowadzona przez Mosiński
Ośrodek Kultury, zaś miejscem realizacji będzie Gminne Centrum Informacji
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro. Zakupu pamiątek będzie można dokonywać
w godzinach pracy GCI, czyli od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

Już teraz możemy powiedzieć, że
w sprzedaży pojawi się nowa linia produktów, specjalnie zaprojektowanych na
ten cel. W „sklepiku” będzie można nabyć
m.in. magnesy na lodówkę, podkładki
pod kubki, koszulki, bawełniane torby,
kubki czy pocztówki – wszystkie z bardzo
ciekawą grafiką, nawiązującą do postaci
Eleganta z Mosiny.
Szczegółowe informacje podamy niebawem. Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub pamiątki z Mosiny, zapraszamy na
zakupy!

Budowa oświetlenia
boiska sportowego
Znany jest już wykonawca oświetlenia boiska sportowego I etap - boisko
treningowe. Instalacje elektryczne Aron Balcerzak, os. Niepodległości
13/44, 62-400 Słupca Koszt inwestycji: 167.021,00 zł
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Uciekł z radiowozu, wskoczył do Warty

W dniu 27 kwietnia br. w Radzewicach policja zatrzymała
mężczyznę skazanego za przestępstwa narkotykowe, w celu
doprowadzenia go do odbycia kary. Za posiadanie narkotyków i uprawę konopi indyjskich został on bowiem skazany na
półtora roku pozbawienia wolności.
Zatrzymany mężczyzna, skuty kajdankami, został umieszczony w radiowozie. Matka zatrzymanego poprosiła o możliwość
pożegnania się z synem - kiedy jednak uchylono drzwi radiowozu, mężczyzna odepchnął matkę i rzucił się do ucieczki. Wskoczył do Warty. Policja rozpoczęła pościg mężczyzny, jednak bezskutecznie. Ogłoszony został alarm i akcja poszukiwawcza.
Poszukiwania trwały nieprzerwanie, do akcji wykorzystano
łódź motorową, włączyła się także grupa ratownictwa wodno-

nurkowego. W sumie w poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było około 120 osób, policjantów, strażaków. Oprócz
motorówek do patrolowania uruchomiony został także dron.
Przeczesywana była bowiem nie tylko rzeka, ale także przyległe do niej tereny. Do pomocy używano także psów tropiących.
Nurt rzeki był wartki, mężczyzna skrępowany był kajdankami.
Wszystko to powodowało, że sytuacja mężczyzny była bardzo
trudna.
Niestety, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. 12 maja
ok. godz. 12.00 policjanci z Komisariatu Wodnego przy użyciu
psa tropiącego, odnaleźli zwłoki poszukiwanego. Ciało trafiło
do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. (red.)

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Wśród przybyłych na uroczystość byli między innymi przedstawiciele władz lokalnych, radni, poczty sztandarowe, delegacje szkół i instytucji kultury, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Uroczystość uświetnili także: Stowarzyszenie Muzyczne
Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie, Chór Kościelny pw. Św. Cecylii, Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe,
Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mosinie. (red.)
226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy
narodowej i patriotyzmu, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Święto Konstytucji 3 Maja
jest obchodzone jako jedno z najważniejszych wydarzeń
państwowych.
Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja odbyły się także w Mosinie. Na początek wszyscy zebrani
mogli podziwiać pokaz wykonany przez Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku
Ułanów Poznańskich pod dowództwem rtm. kaw. och. Romana
Kusza. Następnie – po uroczystym przemówieniu Burmistrza
Gminy Mosina, Jerzego Rysia, przybyłe delegacje złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. W dalszej
kolejności miał miejsce przemarsz do kościoła pw. Św. Mikołaja,
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„Żeby człowiek pozostał człowiekiem”
– 72. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej
8 maja 1945 r. to dzień kapitulacji
Niemiec w Europie. Z tej okazji przed
Pomnikiem Pamięci na Placu 20 Października w Mosinie odbyły się uroczystości upamiętniające 72. Rocznicę
zakończenia II Wojny Światowej. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych – miejskich i powiatowych,
duchowieństwa, organizacji, instytucji
oraz placówek oświatowych z terenu
gminy Mosina, a także poczty sztandarowe i mieszkańcy naszej gminy.
Krótka uroczystość była okazją do refleksji, a przede wszystkim – upamiętnienia minionych wydarzeń i utrwalenia ich
w pamięci młodego pokolenia (tym bardziej cieszyła obecność najmłodszych

mieszkańców). Poza tym powinniśmy
także – co podkreślone zostało w krótkiej refleksji – pamiętać o wszystkich,
którzy w czasie wojny pomagali sobie
nawzajem, dbali o to, „żeby człowiek pozostał człowiekiem”, ukrywali dla innych
jedzenie, troszczyli się o siebie, niekiedy
narażając swoje życie. Oni także powinni
być dla nas przykładem, jak człowiek powinien odnosić się do drugiego człowieka i w jaki sposób budować wzajemne
więzi i ludzką solidarność. Niech te słowa będą przesłaniem dla nas wszystkich,
by rzeczywistość, którą tworzymy, była
pełna pokoju i otwartości na człowieka
i życie we wszystkich jego przejawach.

Wyjątkowe spojrzenie na sztukę
w Galerii Miejskiej

Wszyscy chyba wiemy, że uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie są utalentowanymi aktorami (pisaliśmy o nich niedawno, przed świętami Wielkiej
Nocy). Tym razem okazali się również znakomitymi artystami
w innych dziedzinach.
10 maja br. w Galerii Miejskiej w Mosinie odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów SOSW pt. „Spojrzenie na sztukę”. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy
uczniów między innymi w ramach warsztatów plastycznych prowadzonych przez P. Danutę Surdyk. Kierownik artystyczny Galerii
Dorota Strzelecka przez cały rok gościła uczniów na cotygodniowych warsztatach plastycznych.
Wystawa przedstawia dzieła wykonane różnorodną techniką
i o szerokiej tematyce. Możemy oglądać między innymi kompo-

zycje z wykorzystaniem naturalnych elementów, takich jak drewno, papier, włóczka, patyki. Są prace plastyczne (w tym bardzo
ciekawa interpretacja ikon). Na wystawie znajduje się także ekspozycja prac z ceramiki – zarówno rzeźby, jak i przedmioty użytkowe (talerze, wazony). Są prace wykonane podczas warsztatów
tkackich.
Różnorodność dzieł jest ogromna i z pewnością warto obejrzeć
wszystkie prace. Wystawa pokazuje, że sztuka spełnia wielorakie
funkcje: uwrażliwia, leczy, jednoczy i pozwala komunikować się
w sposób, który przełamuje wszelkie bariery i ograniczenia. Jest
jeszcze coś, co powoduje, że to spotkanie ze sztuką w Galerii jest
czymś wyjątkowym: nieukrywana radość autorów prac i prawdziwa duma z bycia artystą. (M.M.)
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Samodzielni i zaradni

26 kwietnia br. w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie odbył się drugi już Integracyjny Turniej Wiedzy i Umiejętności „Samodzielni – Zaradni”. Turniej, zorganizowany przez kadrę Ośrodka, adresowany
był do uczniów klas Przysposabiających do Pracy, wzięli w nim
udział także uczestnicy z zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem placówek. Impreza miała na celu wykazanie się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w dorosłym, samodzielnym życiu.
Do rywalizacji stanęło pięć zespołów: z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pomoc Maltańska” w Poznaniu, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Luboniu, Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Głównymi celami
przyjętymi przez organizatorów były: wyrabianie maksymalnej
zaradności osobistej uczestników, pobudzanie indywidualnego
potencjału tkwiącego w osobach niepełnosprawnych intelektualnie, przeciwstawianie się stereotypom: „nie umiem, nie potrafię – nie mam mobilizacji do działań”, doskonalenie umiejętności
współpracy i współdziałania przy wykonywaniu zadania; celem
było także pogłębianie współpracy pomiędzy placówkami.
Uczestnicy wzięli udział w kilkunastu różnych konkurencjach,
z których każda była punktowana przez jury. Miały one pokazać, jak uczestnicy radzą sobie w sytuacjach, z jakimi mają do
czynienia w życiu codziennym. Musieli wykazać się między innymi umiejętnościami krawieckimi i zszyć uszkodzone części
garderoby (liczyła się przede wszystkim dokładność wykonania
i odpowiedni dobór nici), rozwiązać test dotyczący ważniejszych
aktualnych i historycznych wydarzeń związanych z naszym krajem, a także – estetycznie i sprawnie zapakować prezent (tutaj
szybkość wykonania była punktowana dodatkowo). Wykazali się
również znajomością znaków drogowych i urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwie domowym.
Konkurencji było sporo, tempo zawodów dość duże, a różnorodność stawianych przed uczestnikami zadań – ogromna. Wszyscy jednak poradzili sobie doskonale, dodatkowo dopingowani

przez zgromadzoną na sali publiczność. Atmosferę podgrzewały
jeszcze wyeksponowane na ścianach hasła: „Potrafię to zrobić”,
„Znam się na tym”, „Poradzę sobie”, „Zrobię to sam”, „Jestem w tym
dobry” itp. Radość z wykonania każdego kolejnego zadania była
tak duża, że nie sposób było oprzeć się wrażeniu, iż tego właśnie
brakuje często w naszej codzienności. Każdy, kto miał okazję
spotkać się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wie,
jak wiele możemy się od nich uczyć. Turniej pokazał, że nie tylko
doskonale poradzili sobie z różnorodnymi zadaniami, ale także
potrafią się cieszyć z wykonywanych działań, współpracować,
wspierać się nawzajem, wygrywać. Są przy tym otwarci, spontaniczni i – prawdziwi. I choć to oni są uczniami, w takim momencie rodzi się pytanie, kto od kogo powinien się uczyć… Po prostu
uczmy się czerpać od siebie nawzajem. Wówczas wszystkim będzie żyło się radośniej. (M.M.)

Anna Szymkowiak
Kamila Plumińska-Błoszyk
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Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Nauka J. Student
Zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B
Jazdy na nowych autach Kia Rio i Renault Clio 4.
Tylko takie samochody od czerwca na egzaminie w WORD Poznań.
Postaw na 16 letnie doświadczenie.
Bezstresowa i miła atmosfera.
Na miejscu badania, teoria, ratownik, materiały do nauki.
Z
Zapraszamy.
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Mosińsko-Puszczykowska
OSK Auto Nauka J. Student
Krosno, ul. Tylna44
tel. +48 601 561 690, +48 601 626 177

Wiadomości z regionu
Felietony
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Wywiady
Reportaże
Reklama

Redakcja:
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ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazetamosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/
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tel. +48 501 711 243

BIURO OGŁOSZEŃ

www.wh-kancelaria.pl

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

NOWE BIURO
W MOSINIE
3O3DěG]LHUQLND
Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
i części instalacji gazowych
NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00
www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG

'20<'=,$.,
0,(6=.$1,$
Dom na sprzedaż
cena: 798 000 zł

PROMOCJA!
ĚŽŵǇǁƉŝħŬŶĞũ
ůŽŬĂůŝǌĂĐũŝ͘
ǁǌĂďƵĚŽǁŝĞďůŝǍŶŝĂĐǌĞũ

PECNA

NAJTANIEJ W OKOLICY!
WŽǁ͘ƵǏǇƚŬŽǁĂϭϭϮŵϮ
ĚǌŝĂųŬĂϱϬϬŵϮ
ĞŶĂ͗ϮϵϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
^ƚĂŶĚĞǁĞůŽƉĞƌƐŬŝ

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 880-711-862
ǁǁǁ͘ƉĞĐŶĂĚŽŵǇǁůĞƐŝĞ͘Ɖů

tel. 501 696 279
tel. 661 955 825
www.nieruchomosciduet.pl

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Samorząd wspiera szpital w Puszczykowie
Majowe spotkanie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej należało do
szczególnych, odbyło się bowiem w sali
seminaryjnej szpitala w Puszczykowie.
Tematem posiedzenia były:"Nowoczesne
metody leczenia pacjentów z problemami
krążenia na Oddziale Kardiologii i Interny
z jednoczesną rehabilitacją po przebytych
zabiegach kardiologicznych."
Na spotkaniu obecni byli: zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, radni Rady
Miejskiej w Mosinie oraz przedstawiciele
Rady Powiatowej: Jacek Szeszuła, Zbigniew Tomaszewski, Tomasz Pawłowski.
Z ramienia szpitala w obradach uczestniczyli: wiceprezes Piotr Reiter, Michał Sokólski – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny sportowej, Agata
Epsztajn-Brodziak – kierownik Oddziału
Rehabilitacji Kardiologicznej, Zygmunt
Górny - ordynator Oddziału Kardiologii
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych.
Od 2012 roku oddział pełni całodobowy,
ostry dyżur hemodynamiczny, co oznacza, że jest w stanie przyjąć pacjentów
w każdej chwili i zapewnić im możliwie
szybką pomoc. Pacjenci przyjmowani sa
zarówno z powiatu poznańskiego, jak
i z powiatów sąsiednich. Z oddziałem
współpracuje 15 kardiologów, 4 lekarzy
jest w trakcie specjalizacji.
Z roku na rok rośnie liczba zabiegów
kardiologicznych wykonywanych na oddziale: w 2015 roku było ich nieco ponad

dwa i pół tysiąca, natomiast w 2016 – już
prawie trzy tysiące. Możliwe, że rozwój
oddziału, a co za tym idzie – wzrost jakości świadczonych tutaj usług i zaufania
do pracy personelu powodują, że coraz
więcej pacjentów kierowanych jest właśnie do Puszczykowa. Wykonywane są
również nieinwazyjne badania kardiologiczne, takie jak echokardiografia (w tym
także obciążeniowa), całodobowe ekg
czy testy wysiłkowe.
Dobrze funkcjonuje w szpitalu również
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,
gdzie pacjenci przygotowywani sa do codziennego życia po zawale (zmiana trybu
życia, odpowiednie odżywianie itp.).
Podczas dyskusji wszyscy zebrani podkreślili konieczność działań profilaktycznych i wypracowania spójnej, długofalowej polityki zdrowotnej, która pozwoli na
wyznaczenie jednego kierunku działań.

Przyznali również, że mimo istniejących
już światowych standardów – również
dotyczących profilaktyki – wciąż istnieje
ogromna potrzeba ich wdrażania.
Szpital w Puszczykowie jest od wielu lat
wspierany finansowo także przez Gminę Mosina. Jest to jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione, jest bowiem placówką najbliższą i najbardziej dostępną
mieszkańcom naszej gminy. Wiceprezes
Piotr Reiter dziękując za dotychczasową współpracę podkreślił, że samorząd,
otoczenie, ludzie, z którymi wspólpracuje placówka to siła napędowa wszelkich
działań i kierunków rozwoju.
Na koniec radni podjęli wniosek w sprawie zabezpieczenia 25 000,00 zł w budżecie na rok 2018, na dotację dla oddziału
kardiologii puszczykowskiego szpitala.
(red.)

Dotacje Gminy Mosina dla szpitala w Puszczykowie (podajemy jedynie kilka ostatnich lat):
2011 r. - dotacja w wysokości 25 000,00 zł – w ramach dotacji zakupiono sprzęt endoskopowy dla Oddziału Urologii
2012 r. - dotacja – 20 000,00 zł – dofinansowanie zakupu sprzetu
endoskopowego
2013 r. - wysokość dotacji – 25 000,00 zł – przeznaczona na dofinansowanie zakupu lasera Litho-chirurgiczno-urologicznego do
rozkruszania kamieni wraz z wyposażeniem

2015 r. - kwota dotacji – 25 000,00 zł – dofinansowanie zakupu
sprzętu endoskopowego dla Oddziału Urologicznego
2016 r. - 25 000,00 zł – zakupiono sprzęt medyczny: lampa Solux
Lumina 375W, aparat do krioterapii Kriopol R Zefir ze zbiornikiem, rower treningowy carbom Bike, zestaw do ćwiczeń Atlas
Ferrum TX3
(źródło: UM Mosina)

Sprostowanie
Szanowni Czytelnicy!
W majowym numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej opublikowaliśmy artykuł pt. "Informator Mosiński w skupie makulatury". Materiał nie posiadał źródła i autora tekstu oraz zdjęć.
Informujemy, że informacje zawarte w artykule "Informator Mosiński
w skupie makulatury" zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Gminy
Mosina, a autorką tekstu i zdjęć jest p. Joanna Nowaczyk, redaktor
naczelna "Informatora Mosińskiego".
Za powstały błąd najmocniej przepraszamy.
Redakcja
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Warto przyjść na trybuny
W lutym br. KS 1920 Mosina zyskał nowego trenera
– z Dariuszem Kamińskim rozmawiamy o piłce, zespole, nadziejach i planach na przyszłość.
Jak Pan ocenia obecną sytuację w zespole?
Jestem trenerem od niedawna i wciąż jeszcze poznaję środowisko. Od początku utrudnieniem jest to, że mamy mały skład zespołu. Kiedy na trening czy mecz przychodzi dwunastu, trzynastu zawodników to jest to trudne dla mnie jako trenera. A kiedy
wypadnie z gry jedna czy dwie osoby to wtedy robi się rzeczywiście ciężko. Ale nie poddajemy się i gramy.
Jaki duch panuje w zespole?
Zawodnicy są pozytywnie nastawieni i to jest dobre. Ja sam staram się przekazywać im, że nie ma co się łamać, nie można się
zrażać trudnościami, trzeba po prostu zakładać buty i wychodzić do gry. Ja, choć jestem tu krótko, od początku utożsamiam
się z tym klubem, traktuję to miejsce jako swoje, związałem
się z nim i w pewnym sensie już tak pozostanie. Widzę w tych
chłopcach potencjał, duże możliwości i chęć walki, a to jest najważniejsze. Poza tym, chętnie słuchają, wykonują ćwiczenia, są
otwarci i podchodzą do gry z entuzjazmem.
Które teraz zajmujecie miejsce w tabeli?
Teraz jesteśmy na siódmej pozycji, do awansu brakuje 16 punktów. To sporo, ale moim celem jest głównie zbudowanie zespołu
i wskoczenie do pierwszej piątki - a to jest realne. Zresztą, dopóki piłka w grze... Zawsze mówię, że jeśli ja, trener, się nie boję,
to dlaczego oni mają się bać? Optymistyczne nastawienie to
podstawa.
Jak chłopcy trafiają do zespołu?
Z tego, co mi wiadomo, większość z nich jest wychowankami
tego klubu. Mamy zatem lokalny klub, z rodzimymi piłkarzami.
A to też jest ważne i cieszy. Występując na boisku rzeczywiście
reprezentujemy Mosinę i nasz region.
W jaki sposób można zachęcić mieszkańców Mosiny i okolic
do przychodzenia na trybuny?
Kibiców przyciągają wyniki – jeśli są sukcesy, to pojawiają się kibice. Jest też tak, że to kibice zawsze pamiętają gole. Ja widzę to
trochę inaczej - zwracam uwagę na sytuacje, kiedy nie strzelamy goli, na to, co można poprawić, nad czym pracować. Po tych
kilku miesiącach widzę, że chłopcy są w stanie konstruować naprawdę piękne akcje; robią jeszcze dużo błędów, ale patrząc na
nich jestem dumny, że potrafią tak dobrze zagrać. Jest w nich

duży potencjał, w krótkim czasie zrobili ogromny postęp. Warto
przyjść na trybuny i to zobaczyć, można pooglądać naprawdę
dobry mecz.
Proszę powiedzieć coś o sobie.
Pochodzę z województwa lubuskiego, wychowywałem się
w tamtych klubach. W szkoleniu jestem od 1994 roku, jeszcze
jako młody chłopak zacząłem trenować zawodników. Później
przyjechałem do Poznania; skończyłem szkołę trenerów w Warszawie, ale trenować zacząłem w poznańskim okręgu. W międzyczasie było parę klubów: Witkoria Witkowo, Czarni Czerniejewo. Grałem w czwartej, trochę w trzeciej lidze na pozycji
środkowego obrońcy.
W jaki sposób trafił Pan do Mosiny?
Wysłałem swoje cv do prezesa Klubu. Szukali wtedy trenera do
grup młodzieżowych, ale ja wolę pracować z dorosłymi, więc
nie przyjąłem tej oferty. Potem jednak okazało się, że poszukiwany jest trener do tej grupy i wówczas się zgłosiłem.
Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z zespołem?
W tym sezonie chodzi głównie o to, żeby ci zawodnicy, którzy
już są w zespole, nabrali doświadczenia; w przyszłym sezonie natomiast chcielibyśmy zdominować ligę, w której gramy
i awansować. Takie są plany. Czas pokaże, czy uda się je zrealizować. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli więcej zawodników,
wówczas będzie można grać spokojniej - w tej chwili trudno
o ławkę rezerwowych, o pełen skład zespołu. Najważniejsi są
piłkarze. Dobry trener musi mieć dobrych zawodników. I po
tym też poznaje się dobrego trenera, że potrafi stworzyć zespół,
wykorzystać potencjał tkwiący w ludziach. Chciałbym też, żeby
ludzie o nas wiedzieli, przychodzili na mecze, pomagali tym
chłopakom. Żeby mieli świadomość, że robimy coś dobrego tutaj i że chcemy to robić dla Mosiny.
Życzymy zatem spełnienia wszystkich planów i zamierzeń!
P.S. Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń na stronie internetowej Klubu: www.1920mosina.futbolowo.pl
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Ważne informacje z Gminy Mosina
Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wartę
Projekt w zamyśle będzie realizowany
w ramach Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Głównymi uczestnikami
tego projektu są: Gmina Mosina i Gmina
Komorniki, które graniczą ze sobą pośrodku rzeki Warty. Projekt zakłada wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z kładką

pieszo-rowerową przez Wartę na wysokości ul. Promowej w Czapurach. Całkowity, szacunkowy koszt tego zadania
to 1 500 000,00 zł. Gmina Mosina i Gmina Komorniki poniosą koszty związane
z jego realizacją po połowie. Do budżetu
Gminy Mosina wprowadzone zostało 250

000,00 tys. zł – jest to połowa wkładu własnego i podatku VAT od inwestycji. Drugą połowę zapewni Gmina Komorniki.
Dofinansowanie unijne, o które stara się
Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN,
może sięgać do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji tego projektu.

Transport dla uczniów do Rogalina
portu osobowego w kierunku bezpłatnych przejazdów dla osób
zameldowanych na terenie gminy Mosina lub wskazujących ją
w rocznym rozliczeniu PIT jako miejsce zamieszkania. Korzystając z takiej ulgi, uczniowie jako szkolne grupy zorganizowane
będą mogli dojechać bezpłatnie do Rogalina w ramach komunikacji gminnej.

W marcowym wydaniu GMP przedstawialiśmy ofertę edukacyjną pałacu w Rogalinie. Ułatwieniem dla korzystania z oferty
przez szkoły byłoby wprowadzenie bezpłatnego transportu dla
uczniów do Rogalina - wówczas wycieczki mogłyby odbywać
się cyklicznie w ramach zajęć szkolnych. W związku z tym planowane jest podjęcie zmiany funkcjonowania gminnego trans-

Spotkanie władz Mosiny z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych
oraz posłem Bartłomiejem Wróblewskim
Jak wspominaliśmy, 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. Podczas spotkania
ustalono, że Gmina Mosina zwróci się do
PKP Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie
w celu określenia możliwości wykorzystania terenu przy Zakładzie Usług Komunalnych, gdyż PKP musi zapewnić
miejsca przeładunkowe dla pociągów
cargo. Inwestycja miałaby zostać zre-

alizowana w zakresie własnym Gminy
(szacunkowy koszt ok. 2,5 mln – 3 mln).
Dyrektor Paweł Neumann zadeklarował
wsparcie inwestycyjne poprzez pomoc
w realizacji inwestycji, z ewentualną
możliwością dofinansowania. Poseł Bartłomiej Wróblewski wyrażał wsparcie dla
realizacji inwestycji.

Czy powstanie stacja paliw w Krośnie?
W styczniu bieżącego roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych

w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”. Złożony został także
wniosek o decyzję lokalizacyjną, która nie została jeszcze wydana. Temat powstania stacji wciąż pozostaje otwarty.
(informacje uzyskane z UM w Mosinie)

Kronika policyjna
Przedstawiamy podsumowanie najwazniejszych wydarzeń z terenu Mosiny i Puszczykowa w okresie od 1 kwietnia 10 maja 2017 r.
Gm. Puszczykowo

Gm. Mosina

Rozbój

MOSINA

0

0

Kradzież

0

4

Kradzież z włamaniem

1

2

Kradzież pojazdu

0

0

Kolizje drogowe

8

2

Policjanci z Puszczykowa kontynuują działania ukierunkowane na bezpieczeństwo osób w każdym wieku począwszy od
dzieci - dla nich spotkania w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”, po seniorów - dla nich spotkania pn.
„Bezpieczne Życie Seniorów”. Funkcjonariusze kontynuują także akcję „NOC STOP” oraz „Poznański Rower – Bezpieczny Rower”, które mają na celu ograniczenie przestępczości związanej
z kradzieżą samochodów i rowerów. Do akcji przyczyniających
się do poprawy bezpieczeństwa na drodze policjanci zaliczają
akcję „Auto na piątkę”, podczas której rozmawiają z kierowcami

o obowiązujących przepisach ruchu drogowego oraz przekazują im gadżety związane z bezpieczeństwem na drodze.
Policjanci z Mosiny w w/w okresie realizowali m.in. zadania
w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, zmierzające do przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich, a także działania
w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej pn. „Reaguj na
przemoc”, podczas których nawiązywali do tematyki przemocy
w rodzinie i podkreślali, że każdy ma prawo do bezpiecznego
życia bez przemocy.
Opracowanie: KM Policji w Poznaniu
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Mackiewicz pisze jak jest
Z poprzednich rozważań poświęconych twórczości Józefa Mackiewicza wyłania się obraz powieściopisarza mocno skupionego
na szczegółach, za wszelką cenę dążącego do odkrycia prawdy
i ścisłego oparcia fabuły na faktach. Bardziej niż morał interesowało go odtworzenie rzeczywistości. Dopiero po jej rzetelnym
przedstawieniu mógł skupiać się na moralizatorstwie, lecz musiało ono ściśle wynikać z realnego oglądu świata. To cecha wyjątkowości jego pisarstwa, która po latach wciąż bardzo mocno
go wyróżnia.
By nie być gołosłownym, polecam lekturę jego kapitalnej powieści „Sprawa pułkownika Miasojedowa”. Jak to z Mackiewiczem
bywało, punktem wyjścia do jego opowieści była autentyczna, głośna swego czasu afera z 1915 roku, w której po krótkim procesie na
karę śmierci za szpiegostwo na rzecz Niemiec został skazany rosyjski pułkownik carskiej żandarmerii, Sergiusz Miasojedow. Ptasznik
z Wilna przytacza krótką notkę prasową z „The Times” z 05.04.1915
roku poświęconą owej aferze szpiegowskiej. Na wstępie autor sam
stwierdza, że „książka nie jest studium historycznym. Jest powieścią o tym, co było”. Czyli mackiewiczowska klasyka – pisarz lakonicznie pisze, jak jest (a raczej było).
Na łamach powieści stopniowo jesteśmy wtajemniczani w życie
oraz wojskową karierę pułkownika Miasojedowa. Otrzymujemy
obraz życia towarzyskiego carskiej Rosji, wgląd w tak przełomowe
wydarzenia, jak rewolucja roku 1905. Tutaj główny bohater także
dorzucił swoje trzy grosze – ujawnił podczas procesu sądowego
prowokację carskiej ochrany, która próbowała na podległym oficerowi żandarmerii terenie przerzucić bibułę konspiracyjną. Jak się
później okaże, sprawa ta obróciła się po latach przeciwko niemu.
Przychodzi pierwsza wojna światowa oraz klęski wojsk rosyjskich
w starciu z Niemcami. Carska armia ponosi kolejne porażki, zatem
potrzebą chwili okazuje się znalezienie winnego całego zamieszania. Zamiast szukać nieudolności dowodzących, znajduje się nie-

miecki szpieg w szeregach armii. Trafia na Sergiusza Miasojedowa.
Nie będę zdradzał całości fabuły, ale nietrudno domyślić się, czy
rzekome szpiegostwo jednej osoby mogłoby w tak drastyczny
sposób zaszkodzić działaniom frontu Wielkiej Wojny. Po procesie
i straceniu głównego bohatera w 1915 roku Mackiewicz skupia się
na życiorysie i dalszych losach jego żony, Klary. Tutaj również warto
zachować tajemnicę fabuły i odsłonić tylko jej finalny fragment –
kończy się ona podczas bombardowania Drezna z 1945 roku. Ten
opis po prostu wgniata w fotel!
Nie jest to jedyny powód, aby sięgnąć po „Sprawę pułkownika Miasojedowa”. W serialu dokumentalnym „Jedynie prawda jest ciekawa” poświęconemu twórczości ptasznika z Wilna przytaczane są
słowa doktor Wiery Pierożkowej, iż Mackiewicz potrafił przyswoić sobie ducha epoki i dać w powieści jego żywe odbicie. Z kolei
Tadeusz Zabłocki dokonał analizy porównawczej książki Aleksandra Sołżenicyna „Sierpień czternastego” i dzieła Mackiewicza pod
kątem opisów pierwszej fazy Wielkiej Wojny. Według niego opisy
oraz oddane przez wileńskiego pisarza atmosfera tamtych czasów
są nieporównywalnie lepsze od opisów rosyjskiego noblisty. Ten
ogromy walor powieści wciąga od pierwszych stron lektury. Dodatkowo ciekawy jest klimat książki, utrzymany w gatunku kryminału, powieści historycznej oraz dramatu wojennego. Jak to u Mackiewicza bywa, bardzo trudno zaszufladkować jednoznacznie to,
co wypuścił spod swego niezawodnego pióra.
Swoją kolejną powieścią Mackiewicz musiał zaskoczyć czytelników. Poruszył nieco zapomniany, choć idealnie nadający się na
sfabularyzowanie temat. Upiekł wiele pieczeni na jednym ogniu:
przypomniał temat nieco zapomniany, przypomniał o wspaniałych jego zdaniem czasach sprzed Wielkiej Wojny oraz zezwierzęceniu rewolucji bolszewickiej. A przy tym stworzył wielowątkowe
dzieło, które czyta się niezwykle lekko i przyjemnie.
Wojciech Czeski
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Sukces dziewcząt „Mosińskiej Jedynki”
w XVIII Mistrzostwach Wielkopolski w Aerobiku Grupowym
Wszyscy wiemy, że sukces to ciężka
i systematyczna praca, często okupiona poświęceniem i kontuzjami. Wiedzą
o tym uczennice Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, które podczas Mistrzostw Województwa
Wielkopolskiego w Aerobiku grupowym w Arenie udowodniły, że chcieć, to
móc.
Zanim zakwalifikowały się do tychże
potyczek, pokonały rywalki na szczeblu
powiatowym zajmując pierwsze miejsca
w swoich kategoriach wiekowych, następnie powtórzyły wynik na Finale Strefy
Jarocin (półfinały wojewódzkie).
W Finale Wojewódzkim rywalizowało
20 najlepszych zespołów w każdej kategorii wiekowej. Konkurencja na tych zawodach co roku jest ogromna, wszyscy
uczestnicy są doskonale przygotowani,
różnice techniczne między drużynami na
tym poziomie zacierają się. Choreografie
i stroje robią niesamowite wrażenie.
Tym bardziej cieszy fakt, że nasze zespoły pokonały ogromną tremę i mimo
kontuzji, zaprezentowały swoje układy bezbłędnie z wyjątkową dynamiką.

8-osobowa komisja oceniła występy
dziewcząt bardzo wysoko - III miejsce dla
Szkoły Podstawowej nr 1 i dla Gimnazjum
nr 1 w Mosinie. Niesamowita radość całej
ekipy z Mosiny, dla gimnazjalistek jest to
pierwszy medal w Finale Wojewódzkim
(dwukrotnie wywalczyły 4 miejsce).
Sezon startowy 2016/17 dziewczęta
z „Mosińskiej Jedynki” zakończyły kolejnym sukcesem. Dnia 05.05.2017 uczest-

niczyły jeszcze w XVII Wielkopolskim
Turnieju w Aerobiku Grupowym w Pleszewie, gdzie potwierdziły doskonałą formę. Gimnazjalistki wygrały rywalizację,
a uczennice szkoły podstawowej zdobyły
III miejsce.
Życzymy dalszych sukcesów dziewczętom! Sekcja tańca i aerobiku korzysta
z dotacji Gminy Mosina. (OSiR)
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Ulicy Wodnej... ciąg dalszy

Zakończyły się prace związane z budową ulicy Wodnej w Mosinie. W chwili obecnej położony jest asfalt, ulica oddana
do użytku, pozostają jedynie wykończenia (trawniki, rabaty
itp.). Z pewnością jest to ogromną ulgą dla mieszkańców,
którzy przez długi czas borykali się z wieloma problemami
związanymi z budową (pisaliśmy o tym w marcu br.).
Ulica zyskała nowy wygląd, mieszkańcy – komfort jej użytkowania. Od jednego z nich otrzymaliśmy jednak sygnał zwracający uwagę na mały, lecz dość istotny szczegół – odcinek łączący
ulice Wodną i Kopernika. Przy okazji tak dużej inwestycji można
było przedłużyć nieco odcinek asfaltowy i połączyć obie ulice,
tymczasem w chwili obecnej mamy około 10 metrów piasku

i dziur, gdzie podczas deszczu gromadzi się woda. Poza tym,
ulica zakończona jest w dość dziwny sposób – specyficzną "wysepką" z bruku, tworzacą uskok, z którego zjeżdża się na piasek.
Wiadomym jest, że budowa przebiega zawsze w oparciu
o konkretny projekt. Czy jednak niemożliwe było wcześniejsze
sprawdzenie, jak wygląda ulica i sporządzenie projektu w taki
sposób, by inwestycja tworzyła całość?
Zakończona budowa to powód do radości i na pewno nie czas
teraz na podkreślanie niedociągnięć. Jednak pytanie, dlaczego
nie połączono tych odcinków, samo ciśnie się na usta. Zyskałby
i wygląd całej ulicy, i przede wszystkim mieszkańcy. (red.)

Kącik motoryzacyjny

Dobry kierowca to kierowca świadomy
Uwielbiam te weekendowe poranki, gdy w powietrzu czuć zapach palonej opony. Ostatnią niedzielę spędziłem w pobliskim
ośrodku szkolenia jazdy w Międzychodzie (tym obok Dolska).
Przypomniała mi się moja pierwsza styczność z namiastką toru,
a było to w Gostyniu, na urodzinowym zlocie klubu fanów Toyoty
Celicy. Jako osoba, której wydawało się, że wie wszystko o jeżdżeniu, udałem się na tor. Miałem prawo jazdy od 3 miesięcy, więc
byłem „królem” szosy, który pozjadał wszystkie rozumy.
Po przejechaniu okrążenia zapoznawczego i odczekaniu chwili,
nadeszła moja kolej. Pomyślałem sobie: „Co to dla mnie? Przecież
znam swój samochód” -tak mi się wtedy wydawało. Moją fantazję zweryfikował pierwszy zakręt, który oczywiście okazał się źle
zaprojektowany, za wąski i w ogóle jakiś dziwny, bo się w nim nie
zmieściłem i wyleciałem na trawę. Równo z samochodem, wypadła też moja pewność siebie i męskie ego.
Dlaczego akurat o tym piszę?
Aby uzyskać prawo jazdy kat. B, trzeba przejść krótki kurs, na
którym stoimy w korku albo rozpędzamy się do „magicznych” 70
km/h. Podczas takiego kursu nie nauczymy się odpowiedniego
reagowania na zachowanie samochodu podczas np. poślizgu.
W takiej sytuacji nie zadzwonimy do naszego instruktora z pytaniem: „hej, wpadłem w poślizg, co robić?”. Podczas jazdy jesteśmy
zdani tylko na własne umiejętności, a gdzie mamy je nabyć jak
nie w kontrolowanych warunkach? Dobry kierowca, to kierowca
świadomy. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi mogłoby
teraz cieszyć się życiem, gdyby każdy z nich musiał zdać maty poślizgowe, jazdę z rolkami na tylnej osi, jazdę samochodem z na-

pędem na tył czy zaliczyć egzamin z awaryjnego omijania przeszkody.
Taką możliwość mamy właśnie w ośrodkach szkolenia techniki jazdy, gdzie pod okiem instruktorów, możemy bezpiecznie
przekroczyć granice przyczepności i możliwości samochodu. Jednodniowa zabawa nie przekracza kilkuset złotych, a wiedza zdobyta podczas takiego szkolenia często może uchronić nas przed
zniszczeniem naszych kochanych maszyn. Wykupienie dnia na
torze jest także dobrym pomysłem na prezent, w okolicy mamy
kilka ośrodków wyposażonych w maty poślizgowe. Taki prezent
zadowoli każdego mężczyznę, a jestem również pewien, że każda kobieta chętnie udowodniłaby mężczyznom, kto jest lepszym
kierowcą.
Aby być dobrym kierowcą, trzeba ciągle podnosić swoje umiejętności. Nie zapominajmy również, że dzień zaczynający się od
zapachu spalonej gumy, musi być dniem udanym. :)
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Eleganckie kartki

W trakcie prowadzonego przeze mnie
od kilkunastu lat prywatnego śledztwa w sprawie Eleganta z Mosiny dwa
razy wpadłem na trop kartki pocztowej, jaka ponoć w okresie międzywojennym występowała.
Pierwsza pozyskana wiadomość pochodziła od bardzo wiarygodnego
świadka i wydobyłem ją od starszej pani
w całkiem prosty sposób. Otóż po prostu przyjechała do mnie bez wezwania
i sama złożyła zeznania na wspomnianą
okoliczność, jak to wujek mieszkający
wówczas w Mosinie przysyłał do nich
aż za Warszawę kartki z Elegantem, na
których zachęcał do przeprowadzenia
się tutaj, ponieważ okolica wspaniała,
w jeziorach ryby, w lasach grzyby itp.,
itd. Świadek podała, że (cytuję z pamięci) „…był to ponoć bardzo przystojny
brunet z czerwoną różą…”. Z protokołu
przesłuchania niezbicie wynika, że to
w tym przypadku chodziło o faceta na
kartce, a nie o wujka oczywiście.
Drugi trop prowadził do Pecnej, gdzie
na strychu wśród szpargałów babci ponoć była na pewno kartka z facetem
w smokingu (nie mylić z frakiem), ale
najbliższy kuzyn świadka w niewyjaśnionych okolicznościach prawdopo-

dobnie uprowadził ją aż do Wałbrzycha
i ślad mi się chwilowo urwał. Chociaż
dochodzenie w tym kierunku jest cały
czas delikatnie prowadzone.
Przesłuchiwałem kilku znajomych
zbierających stare rupiecie, ale żaden
z nich nigdy nic podobnego nie widział
ani też nie słyszał (pod groźbą kary za
zmyślone zeznania). Wreszcie w antykwariacie poznańskim też przez kilka
lat uporczywego dopytywania się ani
widu ani słychu, a nawet najstarsze
mole nie pamiętają smaku takiej kartki.
Cóż, postanowiłem zatem sam zabrać
się do dzieła i przedstawiam teraz do
publicznej oceny moje dwie prace. Jeśli
teraz ktoś chce się przekonać jak ja się
lubię chwalić, to niech czyta dalej. Tak
jak umiałem, tak namalowałem z własnej i nieprzymuszonej woli po długich
naradach z samym sobą. Posąg czy jak
tam inni mówią, pomnik co stoi przy
Kanale Mosińskim po prostu pokolorowałem, ale nie żeby go paciać farbami,
tylko na papierze i w małym formacie.
Pierwsza wersja jest w stylistyce epoki art deco, bo wiadomo że jak frak,
cylinder i laseczka, to samo przez się
rozumie. W tle umieściłem budynki
stojące do dziś na Rynku, czyli Placu 20

października, a odpatrzyłem je ze starej
przedwojennej pocztówki. Wszystkie
elementy łączy fantazyjna niby ramka
tak powyginana, jak pogmatwane są
historie z Elegantem.
Druga propozycja jest rezultatem
czysto malarskiej zabawy, przez co
przedstawiona postać sprawia wrażenie może mniej „statecznej”, ale za to
niewątpliwie kipi elegancją na odległość. Ba, słabo powiedziane, ona promieniuje lub wręcz poraża eleganckim
entuzjazmem.
- Patrzcie, mówi, toż to ja, prawdziwy
ambasador naszego miasteczka, rozsławiajcie mnie po całym świecie, chwalcie się mną, jestem jedyny w swoim
rodzaju, oryginalny i niepowtarzalny,
nie ma drugiego takiego i wstydzić się
mnie nie trzeba.
Takie są propozycje z mojej strony.
Czy pomysł się przyjmie, trudno teraz
zgadywać. Oryginały na razie przedstawiłem w Urzędzie i czekam.
Roman Czeski
Od redakcji: kartki z Elegantem będą dostępne w sprzedaży razem z pamiątkami
(piszemy o tym w artykule: „Od czerwca
kupisz pamiątki z Mosiny”)
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„To ta dziewczyna mnie uwiodła”
- o miłości i pasji na całe życie
Każdego roku Rada Miejska przyznaje Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej – jest to najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie osób za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie
Ziemi Mosińskiej. W tym roku, na wniosek Kapituły Medalu,
wyróżnienie to zostało przyznane pani Aleksandrze Pruchniewskiej (a także Mosińskiemu Chórowi Kościelnemu pod
wezwaniem Świętej Cecylii, o czym napiszemy w kolejnym
numerze). Dziś rozmawiamy z panią Aleksandrą.
M.M.: Przez wiele lat była Pani dyrektorem Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Jak wyglądała Pani droga zawodowa?
Zaczęłam pracować mając szesnaście lat. Chodziłam wcześniej
do liceum ogólnokształcącego, ale wskutek choroby nie skończyłam tej szkoły. Pewnego dnia poszłam z mamą jak zwykle
do biblioteki (pani Ola od dzieciństwa była związana z biblioteką, zamiłowanie do książek przekazała jej mama – przyp. red.)
i okazało się, że jest tam dla mnie praca – bardzo się ucieszyłam, to było coś, co mogłam sobie tylko wymarzyć. Pamiętam,
że mój tata, który był malarzem, wymalował wtedy bibliotekę
na seledynowy kolor - i tak zaczęła się moja praca. Biblioteka
była jednym pomieszczeniem, z oliwioną podłogą (do dziś pamiętam jej zapach!), regały odgrodzone od czytelnika ruchomą barierką, ubogi księgozbiór. Dopiero, kiedy przenieśliśmy
się na ulicę Dworcową, księgozbiór zaczął się rozrastać. Potem
potworzyliśmy filie biblioteczne w gminie. Po jakimś czasie zostałam najpierw kierownikiem, a potem dyrektorem biblioteki.
W międzyczasie skończyłam szkołę średnią, studium bibliotekarskie i studia. I tak przyrosłam do książki i tego środowiska
– przepracowałam w bibliotekarstwie pięćdziesiąt jeden lat.
M.M.: Przez tyle lat widziała Pani, jak zmienia się biblioteka
i jej czytelnicy.
Dawniej książki były owijane w szary papier, na grzbietach pisało się tytuły tuszem. Teraz książka przemawia swoją okładką,
kolorami, formą. Przedtem wszystko było szare, ale mimo to
ludzie chętnie czytali książki. Jeśli chodzi o czytelników, to był
taki moment na przełomie lat sześćdziesiątych - siedemdziesiątych, że ludzie zachłysnęli się telewizją – ale na krótko, szybko czytelników znów zaczęło przybywać. Zauważyłam też, jak
przez lata zmieniał się odbiór czytelników – rodzice przyprowadzali swoje dzieci i podsuwali im lekturę, którą oni sami
czytali w młodości. Jednak młody czytelnik szuka już czegoś
innego, przed laty inny był odbiór literatury niż teraz.
M.M.: Dzisiaj ludzie często zmieniają pracę. Pani przepracowała tyle lat w jednym miejscu – co było główną przyczyną
tej fascynacji?
Spotkanie z czytelnikiem i książką. Z jednej strony miałam
książkę, którą kocham i bez której nie wyobrażam sobie życia.
A z drugiej strony był czytelnik, który oddając książkę dzielił
się swoimi spostrzeżeniami, radził się, pytał – to mi dawało satysfakcję, że znając księgozbiór mogłam polecić odpowiednią
lekturę.
W bibliotece robiliśmy wystawy, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi. Pamiętam, jak na początku swojej pracy zrobiłam spotkanie z Arkadym Fiedlerem, który wysiadając na
dworcu w Mosinie – a wtedy dużo ludzi przyjechało pociągiem

z pracy – krzyczał: „To jest ta dziewczyna, co mnie uwiodła
i musiałem tu przyjechać!”. Byłam wtedy bardzo młodą kobietą
i mocno się zawstydziłam. Poznawałam też czytelników i ich
zainteresowania, organizowałam im wystawy – ludzie tworzyli
różne ciekawe rzeczy, mieli swoje zainteresowania i chciałam
to wyeksponować. Poza tym odbywały się liczne spotkania
autorskie, lekcje biblioteczne. Największa tez była satysfakcja,
że czytelnicy przyprowadzali po latach swoje dzieci, kolejne
pokolenia wyrastały na moich oczach.
Pamiętam też wystawę książek wydanych w druku brajlowskim, z przyrządami, które służą do tworzenia tego pisma.
Zorganizowałam też pierwszą wystawę mężowi - „Od denara
do złotówki”. Z Konina wypożyczyliśmy kiedyś wystawę o tym,
jak powstają odkrywki – cieszyła się ona ogromnym powodzeniem. Ciekawa była też wystawa o życiu pszczół i ich roli w środowisku. W bibliotece miały zatem miejsce różne ciekawe wydarzenia, nie tylko związane z książką.
Przez cały czas zbierałam i gromadziłam też różne dokumenty, druki – jakiś czas ukazywała się na przykład jednodniówka
mosińska; zgromadzone są również gadżety, przedmioty – na
przykład rzeźby pana Romana Czeskiego. Jeśli ktoś przychodził do biblioteki i zbierał materiał do pisania pracy magisterskiej, również zwykle prosiłam o egzemplarz – często temat
był związany z Mosina, ale także dlatego, że dotyczyło to naszych mieszkańców.
M.M.: W bibliotece można zatem znaleźć sporo historii naszego regionu.
Tak – jest to z pewnością bogate źródło wiedzy i historii.
M.M.: Mieszka Pani w Mosinie od urodzenia. Co takiego jest
w ziemi mosińskiej, że stała się ona Pani miejscem?
To, co przyciąga tutaj to z pewnością przyroda, okolice. Kiedyś
było więcej ciszy, ale z mojego domu mam blisko i do Wielkopolskiego Parku Narodowego, i do Krajkowa, do pięknych, malowniczych terenów. Mieliśmy nawet możliwość zamieszkania
w Poznaniu, jednak przyroda i urok małego miasta zatrzymały
nas tutaj.
M.M.: Dużym rozdziałem w Pani życiu jest „Szeroko na Wąskiej”.
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Przed laty dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury zwrócił się
do nas z mężem, czy nie chcielibyśmy wystawić swoich zbiorów podczas tej imprezy. Dla mojego męża była to prawdziwa
gratka, a ponieważ zawsze mu towarzyszyłam w jego pasji,
przez czternaście lat robiliśmy te wystawy razem. Często wystawiałam też swoje rzeczy: ekslibrisy, telegramy patriotyczne,
karty pocztowe. Mąż pokazywał różne zbiory: naczynia wschodu, białą broń, odznaczenia wojskowe. W tym roku również
będę na Wąskiej – będzie wystawa kołatek, wzbogacona o kolejną, olbrzymią, żeliwną kołatkę, którą kupiłam już po śmierci
męża. Konsultowałam nawet ten zakup z synem; kiedy ją zobaczył, zadzwonił do mnie i powiedział: „Heniutek by ją wziął,
bierzemy”.
M.M.: Medal Rzeczpospolitej Mosińskiej dwa lata temu
otrzymał także Pani syn, Marek Pruchniewski.
Tak – wyróżnienie to przyznane zostaje zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom. Ale jeszcze nie było sytuacji, żeby otrzymali je matka i syn. Dla mnie jest ono dużym
zaszczytem; nie spodziewałam się tego, ale bardzo się cieszę.

M.M.: To pokazuje tylko, jak bardzo jako rodzina jesteście zakorzenieni w Ziemi Mosińskiej.
To naprawdę ogromne wyróżnienie i jestem bardzo wdzięczna. Muszę przy tej okazji dodać, że biblioteka nie wyglądałaby
tak, jak wygląda teraz, gdyby nie personel – ja sama nie byłabym w stanie zrobić tylu rzeczy, wszystko to, co się działo, było
dzięki pracy oddanego, zaangażowanego zespołu. Przekazałam bibliotekę w dobre ręce i do dziś wchodzę do niej jak do
własnego domu, mamy ze sobą serdeczny, koleżeński kontakt.
Dodam, że nie zamierzam spocząć na laurach. Jak tylko pozwolą mi zdrowie i siły, w dalszym ciągu będę uczestniczyła
w życiu społeczności mosińskiej. Praca w bibliotece to było
całe moje życie – czego nie żałuję i nie zamieniłabym na żaden
inny zawód.
M.M.: Myślę, że takiej refleksji życzyłby sobie każdy z nas
kończąc swoją pracę zawodową. Serdecznie gratuluję wyróżnienia i życzę Pani dalszej realizacji tego, co jest pani pasją – z ogromnym pożytkiem dla Ziemi Mosińskiej.
Rozmawiała: Marta Mrowińska

Wiadomości z Puszczykowa

XI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Małolata
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Puszczykowie już po raz jedenasty
była organizatorem Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Małolata, który w tym roku odbył się 28 kwietnia. Honorowym
patronatem Festiwal objął Burmistrz Miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.
Swoją obecnością zaszczycili nas: przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka oraz z-ca burmistrza Puszczykowa Władysław Ślesiński. Dyrektor SP nr 1
Ewa Budzyńska przywitała wszystkich uczestników życząc miłej zabawy oraz sukcesów.
Do rywalizacji stanęło 12 szkół: z Mosiny, Lubonia, Kórnika,
Komornik, Czapur, Krosna, Krosinka, Szczodrzykowa, Poznania
i Puszczykowa. Wystąpiło 38 uczestników, którzy zaśpiewali
piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego. Uczestnicy festiwalu prezentowali niezwykle wysoki poziom artystyczny. Trudne zadanie stanęło przed jury w składzie: Ewa Sykulska
- muzyk, kompozytor i wykładowca UAM w Poznaniu, Danuta
Mankiewicz - dyrektor Biblioteki Publicznej Centrum Animacji
Kultury oraz Beata Oziemska - nauczycielka muzyki.
Oto lista laureatów:
W kategorii I (klasy 0 i I):
I miejsce – Dominik Bzymek (SP 2 Kórnik)
II miejsce – Zofia Olejnik (SP 2 Puszczykowo)
III miejsce – Natalia Dydymska (SP 2 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Blanka Idziorek (SP 1 Puszczykowo)
Wyróżnienia dodatkowe: Alicja Kozera (SP Czapury),
Apolonia Witkowska (SP1 Puszczykowo), Lisa Poślednicka (SP1
Puszczykowo), Oliwia Przybylska (SP 1 Puszczykowo), Julia Pawelczak (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 Poznań)
W kategorii II (klasy II i III):
I miejsce – Maja Morawska (SP 1 Puszczykowo)
II miejsce – Brajan Szajek (SP 2 Luboń)
III miejsce – Zuzanna Ptak (SP 2 Puszczykowo)
Wyróżnienie: Justyna Niedziałkowska (SP 1 Puszczykowo
Wyróżnienia dodatkowe: Zofia Borkowska (SP Krosinko),

Maja Lipska (SP 1 Kórnik), Maja Jarosińska (SP Czapury), Maja
Bazan (SP Komorniki)
W kategorii III (klasy IV-VI):
I miejsce – Iga Postaremczak (SP 1 Puszczykowo)
II miejsce – Karolina Szymaniak (SP 2 Kórnik)
III miejsce – Filip Sznura (SP 1 Kórnik)
Wyróżnienie: Patrycja Ogórkiewicz (SP Szczodrzykowo)
Wyróżnienia dodatkowe: Antoni Nawrocki (SP Krosno), Joanna Pawałowska (SP 1 Puszczykowo), Wiktoria Żukowska (SP
Czapury), Patrycja Cichowicz (SP Komorniki).
Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki za udział. Dla szkół przygotowano pamiątkowe
dyplomy.
Bardzo dziękuję pani Agacie Akuszewskiej oraz panu Tomaszowi Mazurowi za pomoc i wsparcie w dniu festiwalu.
Laureatom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie gratuluję życząc dalszych sukcesów.
Organizator festiwalu
Mirosława Przybylska
SP 1 Puszczykowo
źródło: www.sp1puszczykowo.pl
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Po co nam apteka
Każdy z nas – przynajmniej od czasu do czasu – udaje się do apteki. Kupujemy leki przepisane nam przez lekarza, ale także –
coraz częściej – suplementy diety, odżywki i inne środki, które – w naszym przekonaniu – mają pomóc nam w zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji. Jednocześnie na rynku farmaceutycznym wprowadzane są zmiany - dużo słyszymy o nich w mediach,
ale w jaki sposób dotyczą nas, pacjentów? Wreszcie – czym apteka różni się od sklepu i na co możemy liczyć w tym miejscu?
Rozmawiam z Karoliną Czeską - technikiem farmaceutycznym. Karolina jest młodą, energiczną kobietą, na co dzień pracującą w aptece (niedługo kończy dwuletni, obowiązkowy staż). Bardzo lubi swoją pracę, zarówno w kontakcie z pacjentami jak
i w recepturze, przy wykonywaniu leków. Prywatnie – miłośniczka sportu, biegacz długodystansowy, przemierzający nie tylko
równiny, ale też górskie szlaki.
ilościach. Dotychczas było tak, że możemy wydać z tą substancją jedno opakowanie jednemu pacjentowi. Od nowego roku weszła zmiana dotycząca maksymalnej ilości danej
substancji, jaka może być w jednym opakowaniu. To jedna
ze zmian. Tutaj podoba mi się to, że do apteki przychodzą
także osoby uzależnione od różnych substancji i w tej chwili
możemy zgodnie z prawem powiedzieć, że nie możemy wydać dużego opakowania, tylko małe (bez recepty).

M.M. Ostatnio głośno zrobiło się wokół zawodu technika farmaceutycznego. Mówi się o zmianach związanych
z uprawnieniami techników farmaceutycznych. Czy możesz to skomentować?
K.C.: Zmianie ma ulec źródło wykazu substancji – do tej pory
był to Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, a po zmianach źródłem tym ma być Farmakopea Polska. Oznacza to
między innymi, że technicy nie będą mogli wydawać niektórych produktów zawierających substancje silnie działające.
Dążenie jest chyba takie, żeby to magister stał przy pierwszym stole i zajmował się pacjentem, a technik był raczej
z tyłu. Ale moim zdaniem w praktyce i codziennej pracy różnice między technikiem a magistrem są tylko formalne. Czy
zatem te zmiany mają sens? Nie wiem. Teraz też przecież jest
tak, że technik nie może wydawać niektórych produktów.
Dla mnie to takie zamieszanie o nic.
M.M.: Sejm przyjął nowelizację Prawa farmaceutycznego,
która zmienia sposób funkcjonowania rynku aptecznego
w Polsce. Co dla nas oznaczają zmiany w prawie farmaceutycznym?
K.C.: W praktyce niewiele się zmieniło mimo wielkiego szumu
wokół. Zmiany są drobne. Na przykład, są takie substancje,
które są dostępne bez recepty – chociażby kodeina w lekach
na kaszel albo przeciwbólowych, lub dextrometorfan działający przeciwkaszlowo, lub pseudoefedryna, używana przy
katarze. Substancje te w dużych ilościach mogą mieć działanie psychoaktywne, a są dostępne bez recepty w mniejszych

M.M.: A co z tematem, że w aptekach ma nie być niektórych kosmetyków itp. a w sklepach – leków?
K.C.: Dla mnie to był absurd. Są bowiem kosmetyki typowo
apteczne, na przykład do skóry problemowej, dla małych
dzieci, z innymi zasadami przechowywania i potrzebne
jest, żeby były one w aptece. Chciałabym natomiast, żeby
w sklepach nie można było kupić leków – według mnie to
jest szkodliwe. Nie wiemy bowiem, w jakich warunkach jest
przechowywany dany lek, poza tym sprzedawca nie może
udzielić informacji na temat jego stosowania.
Uważam w ogóle, że rynek farmaceutyczny nie powinien podlegać zasadom wolnego rynku, konkurencji itp. Jest to specyficzna dziedzina. Powszechnie uważa się, że musi być tutaj
wolny rynek, bo w przeciwnym razie będzie to ograniczeniem
dla pacjenta. Z drugiej strony ludzie są kompletnie nieświadomi pewnych zagrożeń. Na przykład bardzo niebezpieczny
jest zwykły apap – co prawda trudno go przedawkować, ale
jak już się to zrobi, to konsekwencje mogą być przerażające,
włączając przeszczep wątroby albo śmierć. Tymczasem wiele leków zawiera w swoim składzie paracetamol. Kiedy ktoś
przychodzi do apteki i kupuje taki „paracetamolowy zestaw”,
ostrzegam zazwyczaj, żeby nie brać tych leków jednocześnie,
pytam, kto to będzie stosował, czy jest to dla jednej osoby itp.
Mogę jakoś zareagować. A na stacji benzynowej nikt nic nie
powie. Czasami okazuje się, że ktoś kupuje jakiś lek nieświadomie kompletnie na coś innego. Podczas rozmowy często
się to weryfikuje - lek, po który dana osoba przyszła, byłby
zupełnie nietrafiony. Ale taka pomoc jest możliwa tylko wtedy, gdy mam okazję do rozmowy. Tyle mogę zrobić. Owszem,
głosy przemawiające za sprzedażą leków w sklepach czy na
stacjach benzynowych uzasadniały to dostępnością leków
np. w porze nocnej czy w małych miejscowościach, gdzie nie
ma apteki. Ale mnie to nie przekonuje.
M.M.: Przyjęte przepisy wprowadzają między innymi rozwiązanie "apteka tylko dla aptekarza". Co o tym sądzisz?
K.C.: Mnie to cieszy i wydaje mi się, że jest to krok w dobrym
kierunku. Jak wspomniałam, uważam, że farmacja to nie
jest obszar, który powinien podlegać prawom wolnego rynku. Apteka jest placówką ochrony zdrowia a nie biznesem.
Często słyszany argument przeciwko temu rozwiązaniu jest
taki, że w tzw. „sieciówkach” jest taniej a w indywidualnych
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aptekach ceny jeszcze bardziej wzrosną, jeśli zlikwiduje się
apteki sieciowe. Jest to jednak krótkowzroczne patrzenie.
Mechanizm jest bowiem mniej więcej taki: „sieciówki” to
grupa aptek jednego właściciela. Apteka taka otwiera się
w obszarze, gdzie już są inne apteki i najczęściej przejmuje
aptekę już istniejącą wykupując ją. Przez okres około dwóch
lat utrzymują się w niej bardzo niskie ceny, poniżej zakupu
(czyli dumping cenowy, co jest przecież nielegalne i bardzo
niebezpieczne dla rynku). Pacjenci są zadowoleni, bo ceny
produktów są niskie, ale kiedy apteki naokoło się pozamykają (bo nie są w stanie się utrzymać), to wówczas ceny w „sieciówkach” rosną i apteka nie jest już taka tania. Nie twierdzę, że apteki sieciowe to samo zło, ale tam jest nastawienie
głównie na sprzedaż. Asortyment takiej apteki to są zazwyczaj marki własne, czyli jakościowo może nie najlepsze, ale
bardzo tanie produkty, suplementy diety itp. Są tam prowadzone rankingi pracowników, na największy koszyk zakupowy – takie korporacyjne wyścigi, które nie powinny moim
zdaniem mieć miejsca w takiej placówce jak apteka.
M.M.: Co jeszcze przemawia za indywidualną apteką?
K.C.: My w swojej pracy staramy się pochylać nad pacjentem – kiedy ktoś przychodzi zapytać o coś, nie „wciskam” mu
tego, czego nie potrzebuje. Nie mamy limitów, które musimy
osiągać, procentów od sprzedaży itp. Z ludźmi często trzeba
rozmawiać, doradzić. Kiedy nie mamy w asortymencie jakiegoś leku, staramy się go zamówić, sprowadzić, żeby przychodzący do nas człowiek został zaopatrzony i nigdzie nie musiał tego szukać. „Sieciówkom” natomiast się to nie opłaca.
W wielu sprawach możemy pomóc, możemy przeprowadzić
rozmowę, wywiad z pacjentem, zalecić jakieś leki, ale mamy
też ograniczone kompetencje, nie mamy wiedzy takiej, jak
lekarz (a niestety, tego się także czasem od nas oczekuje) –
w takich sytuacjach zawsze odsyłamy do specjalisty.
W związku ze wspomnianą wcześniej pogonią za sprzedażą
w „sieciówkach” traktuje się często pacjentów jak klientów –
i to działa w dwie strony, pacjenci często zachowują się jak
klienci, są roszczeniowi, nie chcą współpracować. Zdarza się
na przykład, że kiedy próbuję dopytać dokładnie zanim sprzedam dany lek, pacjent oburza się twierdząc, że jestem wścibska. Ludzie są zupełnie inaczej nastawieni do aptek. Niewybaczalne dla mnie jest również to, że niektóre apteki sprzedają
bez recepty leki, które normalnie powinny być na receptę –
ludzie potem nie rozumieją, że robią sobie krzywdę, stają się
roszczeniowi. A przecież jeśli coś jest na receptę to nie bez powodu – to znaczy, że taki lek musi być pod kontrolą.
W moim przekonaniu apteka nie jest zwykłym sklepem, lecz
miejscem, gdzie trzeba zaopiekować się pacjentem. Tymczasem często przekraczane są granice, które dla mnie są etycznie niedopuszczalne.
M.M.: Zostańmy jeszcze przy temacie „apteka dla aptekarza”. Co to konkretnie oznacza?
K.C.: Teraz otworzyć aptekę będzie mógł tylko farmaceuta.
Według mnie nie jest to gwarancją, że apteka będzie prowadzona lepiej, bardziej uczciwie, ale wydaje mi się, że
osoba nie związana z zawodem nie rozumie, że nie można
patrzeć na to jako na czysty biznes. To coś więcej. Uważam
zatem, że to dobry krok. „Sieciówki” już działające nie zostaną zamknięte, ale obostrzenia dotyczyły będą nowych aptek. Poza tym, jedna osoba będzie mogła być właścicielem
maksymalnie czterech aptek, a nową aptekę będzie można
otworzyć 1000 m od już istniejącej – chyba, że w gminie na
jedną aptekę przypada nie więcej niż trzy tysiące mieszkań-

ców – wówczas ta odległość będzie mogła wynosić 500 m.
Teraz apteki otwierają się dosłownie obok siebie, co już nie
jest troską o pacjenta, lecz najzwyczajniej „wygryzaniem” kogoś z biznesu. Jak podają statystyki z grudnia 2016: w Polsce było wtedy 14 716 aptek, z czego sieciowych było 5 882.
I cały czas obserwowano tendencję wzrostową. W ciągu roku
2016 otworzyło się 513 aptek sieciowych, a zamknięto 266
aptek niezależnych.
M.M.: Skoncentrujmy się przez chwilę na osobach przychodzących do apteki. Wydaje mi się, że sporo ludzi kupuje i zażywa zbyt dużo leków, chcąc jednocześnie niemal
natychmiastowego ich działania. Jakie Ty masz spostrzeżenia w tym temacie?
K.C.: Według mnie ludzie zbyt często próbują wymuszać leki
bez recepty, szczególnie antybiotyki. Niedługo stanie się to
dużym problemem, ponieważ, jak wiadomo, antybiotyk działa
na infekcję bakteryjną, a bakterie po jakimś czasie wytwarzają
na niego oporność. Wówczas antybiotyk przestaje działać, co
powoduje konieczność wydłużenia kuracji, lub zażywania go
w większej dawce. Antybiotyki są poza tym często wypisywane „w ciemno”, bez wcześniejszego sprawdzenia, jaka bakteria
nas zaatakowała i jaki lek powinien na nią zadziałać. W takim
tempie i wzroście zażywania antybiotyków niedługo nie będzie czym leczyć infekcji, bo na wszystko się uodpornimy. Przy
okazji – ważny temat: ludzie często nie zdają sobie sprawy, ze
recepta jest dokumentem państwowym, na podstawie którego NFZ przekazuje nam pieniądze. I zdarza się, że recepta jest
pomięta, popisana – a jest to ważny dokument, który my musimy przechowywać przez okres pięciu lat. Zniszczona recepta
jest nieważna i nie można już sprzedać danego leku na zniżkę.
Wiele osób jednak o tym nie wie i niejednokrotnie z tego tytułu pojawiają się problemy.
Druga rzecz to kwestia suplementów diety. Niedawno przeprowadzono ich kontrolę (w sprzedaży internetowej) – wyniki były porażające. Okazało się, że rzeczywisty skład suplementów różni się drastycznie od tego, który jest podany na
opakowaniu. Tymczasem suplementy diety są bardzo często
kupowane, ponieważ są tańsze niż leki. Wynika to z tego, że
aby zarejestrować suplement diety, trzeba tylko zgłosić ten
fakt i – nawet nie czekając na odpowiedź – od razu można
wprowadzić go do obrotu. Natomiast, żeby zarejestrować
lek, trzeba przebrnąć przez szereg procedur, badań, co jest
oczywiście kosztowne. Kiedy jednak mamy do czynienia
z lekiem to wiemy, że jest to bezpieczniejsze. Leki – nawet
poszczególne ich partie - są badane, odpowiednio przechowywane itp. W suplementach nie ma tych obostrzeń. Jest
natomiast dobra reklama, która działa w taki sposób, że ludzie chcą je kupować. Niestety.
M.M.: Obecnie wielu ludzi stara się dbać o swoje zdrowie.
Widać jednak, że sporo jeszcze jest do zrobienia. Co chciałabyś przekazać Czytelnikom na koniec?
K.C.: Przede wszystkim potrzebne jest zwiększanie świadomości ludzi na temat leków i suplementów. Ważne jest dla
mnie także to, żeby apteka traktowana była jako miejsce,
gdzie nie tylko przychodzi się kupować leki, ale także, gdzie
można poczuć się zaopiekowanym, właściwie pokierowanym, poinformowanym. By rzeczywiście było to miejsce,
gdzie troszczymy się o pacjenta i jego zdrowie.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszej satysfakcji z wykonywania zawodu.
Rozmawiała: Marta Mrowińska
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Festiwal malarstwa!
Dzięki inicjatywie Emilii Domańskiej- artysty malarza w Mosinie w dniach od 19-29 czerwca br. zostanie zorganizowany 15 Ogólnopolski Plener Malarski pt „Pałace i Ogrody Wielkopolski”.
Komisarz artystyczny pleneru E. Domańska zaprosiła 13 artystów malarzy – 13 postaw twórczych.
Artyści zmierzą się z problemami pejzażu z przestrzenią łęgów
i ogrodów, z architekturą, światłem, barwami, dynamiką pejzażu
z jego metafizyką.
Czas jest szczególny. Wszystko wokół pęcznieje, puszy się zielenią, bieli kwiatami drzew, oblewa błękitem.
Energia natury udziela się artystom, drażni oczy, ożywia refleksję, pobudza do działania.
Zaproszeni artyści to:
Marek Andała z Kazimierza nad Wisłą
Emilia Domańska z Mosiny k/Poznania
Anna Ksykiewicz z Radomia
Krzysztof Kolarz z Krakowa
Jerzy Martynów z Tarnowa
Agnieszka Mitura z Lublina
Lidia Olszyna-Mikołajczak z Poznania
Jolanta Opolska z Lublina
Magda Rajska-Armata z Katowic
Teresa Szafrańska z Tarnowa
Maria Serwińska-Guttfeld z Torunia
Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa
Bogdan Warowny z Łomainek k/Warszawy
Podczas pleneru zostaną otwarte 3 wystawy malarstwa. Kurator
i wystawiennictwo E. Domańska.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy.

20 czerwca o 18:30 w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka
Kulty w Mosinie zaprezentują swoje prace artyści z południowo-wschodniej Polski – Agnieszka Mitura z Lublina i Zbigniew
Strzyżyński z Nałęczowa.
Wystawa powstanie dzięki pomocy Dyrektora MOK w Mosinie
Pana Marka Dudka. Będzie trwała do 26 czerwca br.
Dzięki wsparciu prezesa PGK Centrum w Poznaniu Pana Jacka
Sobonia 22 czerwca br. o godz. 18:30 w Galerii „Pod schodami”
w holu PGK Centrum w Poznaniu ul. Marcelińska 90 zostanie
otwarta Ogólnopolska Wystawa Malarstwa pt „Ogrody i pałace Wielkopolski”.
Zaproszeni uczestnicy”
Marek Andała z Kazimierza k/Wisły
Emilia Domańska z Mosina k/Poznania
Maria Matyja-Rozpara z Sosnowca
Anna Ksykiewicz z Radomia
Agnieszka Mitura z Lublina
Lidia Olszyna Mikołajczak z Poznania
Leszek Niewiadomski z Lublina
Hanna Rozpara z Sosonowca
Maria Serwińska-Guttfeld z Torunia
Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa
Bogdan Warowny z Łomianek k/Warszawy
Podczas wernisażu odbędzie się Degustacja Kawy i Herbaty sponsorowana przez Dyrektora Palarnii Kawy w Tarnowie
Podgórnym Pana Jacka Gunera.
Plener zakończy się Ogólnopolską Poplenerową Wystawą Malarstwa w Sali Kolumnowej MOK w Mosinie pod opieką Dyrektora MOK w Mosinie Pana Marka Dudka.
Wernisaż 27 czerwca br. o 18:30

Podwójny sukces gimnazjalistów
z puszczykowskiej „Dwójki”
Miło nam poinformować, że uczniowie z Gimnazjum nr 2
w Puszczykowie: Maja Chudziak i Antoni Forycki osiągnęli naukowe sukcesy z chemii. Maja – uczennica klasy IIIa,
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,

a Antoni – uczeń klasy IIa, został kolejny raz laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego EDI.
Gratulujemy młodym Chemikom oraz ich Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów i rozwijania chemicznych pasji.
Jarosława Czombik
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Sylwetki naszych artystów

Artyści mają wrażliwe dusze
Andrzej Hamera

Galeria Lokalnych Twórców, mimo, że
niewielkich rozmiarów, kryje w sobie
ogromne bogactwo różnorodnych dzieł.
Tym razem przedstawiamy artystę, który
nie tylko tworzy piękne obrazy, ale także potrafi w sposób niezwykle ciekawy
opowiadać o sztuce.
Pan Andrzej Hamera pochodzi z Sosnowca, lecz od wielu lat mieszka w okolicach Mosiny. W ostatnich klasach szkoły
podstawowej zastanawiał się nad wyborem zawodu związanego ze zwierzętami,
ale ostatecznie zdawał do liceum plastycznego, a potem do Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych. Jego fascynacja sztuką trwa
niezmiennie aż do tej pory.

Wśród prac pana Andrzeja znajdują
się w większości obrazy malowane farbą
olejną na płótnie. W jego dorobku jest też
grafika, malarstwo ścienne, rzeźba. Zajmuje się także projektowaniem graficznym,
projektami wnętrz, robi ilustracje do książek. Równie bogata jest też tematyka jego
prac: pejzaże, portrety, kopie dzieł starych
mistrzów, zwierzęta (dominuja konie).
Przyznaje, że jest miłosnikiem tradycyjnej, starej sztuki – uważa, że została ona
w pewnym sensie zdewastowana przez
sztukę współczesną, która dziełem czyni
niemal wszystko. Na ścianach pracowni
pana Andrzeja można przeczytać sentencję: "Sztuka współczesna gra na niemożl-

wosci określenia jej wartości i spekuluje
na kompleksie niższości tych (odbiorców),
którzy nie zrozumieli, że nie ma w niej nic
do zrozumienia" (Jean Baudrillard). Tymczasem sztuka wpływa na całe nasze życie, ma
za zadanie sprawiać przyjemność, radość
z obcowania z nią, uwrażliwiać – w kontakcie ze sztuką zmieniamy się my sami i nasza
codzienność. Z tego powodu pan Andrzej
chętnie odwiedza muzea, podziwiając dzieła znanych artystów – tylko sztuka widziana
"na żywo", w oryginale jest w stanie nas zachwycić, wpłynąć na nas, wzruszyć.
Artystą może zostać każdy. Ale wedlug pana Andrzeja ważne jest rzemiosło,
warsztat, by potrafić zarówno odtworzyć
jak i przetworzyć rzeczywistość, właściwie
ją pokazać; trzeba być wirtuozem. Artyści:
malarze, poeci, muzycy – to ludzie o wrażliwych duszach. Sam maluje obrazy niekiedy przez kilka lat, przerywa pracę nad
nimi po to, by za jakiś czas do nich wrócić...
W ten sposób dzieła dojrzewają, zyskują
pożądaną formę, nabierają treści.
Na co dzień pan Andrzej stara się aktywnie uczestniczyć w życiu artystycznym (od
lat jest członkiem Związku Artystów Plastyków). Nie sposób oprzeć się wrażeniu,
że sztuka jest nie tylko jego fascynacją, ale
wypełnia całe życie pana Andrzeja. Spotkanie z tym artystą jest prawdziwą przyjemnością. Równie ciekawy jest kontakt z jego
pracami – serdecznie zapraszamy zatem
do Galerii Lokalnych Twórców. (M.M.)
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"Nasze zasoby to ludzie"

Według statystyk, udar jest pierwszą przyczyną wielorakiej niepełnosprawności; wśród przyczyn zgonów w świecie
zajmuje drugie miejsce, a statystyki są coraz bardziej zatrważające. W przypadku wystąpienia udaru, pacjent powinien
zacząć rehabilitację już w pierwszej dobie. Rzeczywistość
jednak diametralnie różni się od potrzeb - dlatego właśnie
powstała Fundacja ORCHidea. O głównych założeniach Fundacji, dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość
opowiada wiceprezes, Aleksandra Czarczyńska-Orchowska.
M.M.: Skąd wziął się pomysł na stworzenie Fundacji?
Fundacja ORCHidea rozpoczęła swoją działalność w 2015 r.
Wszyscy na co dzień pracujemy z chorymi dotkniętymi różnego rodzaju chorobami neurologicznymi bądź neurodegeneracyjnymi, powodującymi deficyty poznawcze i znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu. Od dawna widzieliśmy potrzebę
działań wielopoziomowych, interdyscyplinarnych. Chodzi
o to, by pomóc tym osobom poprzez działania, które umożliwią im poprawę funkcjonowania w życiu codziennym, zmniejszą ograniczenia będące następstwem doznanych uszkodzeń
mózgu. Choroba i jej następstwa powodują konieczność stałej
opieki specjalistycznej i taką opiekę pragniemy zapewnić poprzez działalność Fundacji.
M.M.: Na czym dokładnie polega Wasza działalność?
Pierwszy duży obszar naszej aktywności to działania konkursowe. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie dwóch dużych
konkursów obejmujących teren powiatu, zatem - w przypadku otrzymania dofinansowania - będą z nich mogli skorzystać
również mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa. Są to projekty wielospecjalistycznego wsparcia realizowanego zarówno w warunkach domowych jak i w siedzibie Fundacji, od kwietnia
br. mamy bowiem możliwość przyjmowania pacjentów także
w naszych gabinetach. Osoby, które są w stanie przyjechać
do specjalisty, będą mogły tutaj uzyskać pomoc. W doborze
beneficjentów do projektu staramy się zawsze tak planować
wizyty specjalistów, by uwzględnić największe potrzeby i deficyty pacjentów. Punktem wyjścia naszych działań jest jednak
zawsze to, że u danych osób nastąpiło uszkodzenie mózgu - po

operacjach neurochirurgicznych związanych z guzem mózgu,
wypadkach komunikacyjnych, udarach mózgu itp. Bazą jest
uszkodzenie, a konsekwencją tego uszkodzenia są utrzymujące się deficyty neurologiczne: ruchowe czy poznawcze.
Mówiąc o działalności projektowej dodajmy, że obecnie
złożyliśmy wniosek na kolejny projekt w priorytecie 7.2.2, tj.
"Usługi społeczne i zdrowotne" - jest to bardzo duży, roczny
projekt zakładający stworzenie dziennego ośrodka z wielospecjalistycznym wsparciem, terapią zajęciową i innymi zajęciami aktywizującymi. Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin Komorniki i Puszczykowo, z możliwością dowozu
pacjentów na zajęcia. Jest to działanie, które chcemy realizować w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Progres z gminy
Komorniki i stowarzyszeniem LUPA z Puszczykowa. Po wakacjach spodziewamy się informacji zwrotnej, a pierwsze działania przewidziane są już od września br. Mamy nadzieję, że uda
się to zrealizować, bowiem ośrodek dawałby spore możliwości
udzielania profesjonalnej, długofalowej pomocy.
M.M.: Co jeszcze - oprócz realizowania projektów - dzieje
się w Fundacji?
Na co dzień koordynujemy pracę wielu specjalistów. Wychodzimy z założenia, że do pracy z osobami z deficytami potrzebny jest cały zespół różnych specjalności: fizjoterapeuta, psycholog, neurologopeda, neurolog, psychiatra. Dysponujemy
bazą sprawdzonych, doświadczonych specjalistów. Z mojego
doświadczenia pracy jako neurologopeda wiem, że czasem
dysproporcje w jakości usług świadczonych przez specjalistów
są bardzo duże i trudno szukać po omacku, nie znając rynku.
Dlatego też dodatkową działalnością Fundacji jest prowadzenie warsztatów szkoleniowych, które mają na celu poszerzanie wiedzy terapeutycznej i wymianę doświadczeń. Uczestnicy szkoleń mają nabywać konkretne umiejętności, poszerzać
wiedzę, a dla nas jest to zdobywanie kolejnych osób do zespołu, do pracy. W ten sposób tworzymy sobie kadrę, która będzie
gotowa skutecznie pomagać coraz większej liczbie chorych.
Prowadzimy także działania aktywizujące rodziny i opiekunów chorego, pokazujemy, że otoczenie jest w stanie skutecznie pracować z nimi na co dzień, w ramach swoich zasobów.
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Wiadomo bowiem, że wizyty specjalistyczne trwają jakiś czas
i są cykliczne, ale by efekt był widoczny i trwały, trzeba sporo pracy poza tym. Osoby prowadzące zajęcia warsztatowe
instruują zatem, jak chory powinien być układany, zabezpieczony, w jaki sposób zapobiegać przykurczom, stymulować
mowę, funkcje poznawcze itp. Ułatwia to codzienne życie
obu stronom. Uświadamiamy też, że jeśli nie zadbamy o pracę z chorym w domu, to efekty będą krótkotrwałe i potem
nastąpi regres. Podkreślamy, że w procesie terapeutycznym
uczestniczą wszyscy, nie tylko specjaliści, ale właśnie rodzina,
najbliżsi, otoczenie.
Nasza działalność informacyjna i uświadamiająca polega
także na tym, że bierzemy udział w spotkaniach dotyczących
np. programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ponieważ później, na bazie takich programów, mamy możliwość konstruowania projektów i występowania z konkretną
propozycją do poszczególnych środowisk. Jeśli odpowiedni
priorytet nie zostanie wprowadzony do programu, wówczas
my nie możemy wystąpić z projektem. Robimy zatem co w naszej mocy, działając na różnych szczeblach, by poszerzać świadomość w tym zakresie. W praktyce wychodzi bowiem na to,
że ludzie często bagatelizują problem, który przecież występuje na coraz szerszą skalę. Naszym zadaniem jest pokazywać
jego wielkość, by móc temu przeciwdziałać.
M.M.: Ilu osobom udało się Wam pomóc do tej pory?
W ubiegłym roku udało nam się zrealizować około sześciuset
wizyt z dojazdem do pacjenta. Trzeba jednak podkreślić, że nie
przekłada się to na ilość pacjentów, gdyż do jednego chorego przyjeżdżaliśmy po wiele razy. W sumie pomogliśmy w ten
sposób około dwudziestu pięciu osobom. Może wydawać się
to niewiele, w tym wypadku jednak pojedyncze wizyty byłyby
bezcelowe. Założenie jest bowiem takie, że jeśli obejmujemy
osobę wsparciem to jest ono czasowe - czyli przynajmniej
przez kilka miesięcy i systematyczne, czyli przeprowadzane
z konkretną częstotliwością. Działania najbliższe ideału, które
udało nam się zrealizować, to trzy wizyty w tygodniu, z dojazdem do domu pacjenta (co, jak się okazuje, niejednokrotnie
stanowi duży problem logistyczny dla rodzin). Projekt spotkał się z pozytywnym odzewem, dużym zainteresowaniem
i z pewnością będziemy chcieli kontynuować te działania.
M.M.: Jak odbywa się nabór beneficjentów do projektów?
Zaczynamy od narzędzi, które są nam najbliższe, czyli zamieszczamy ogłoszenie na stronie internetowej i profilu facebookowym Fundacji. Poza tym zwracamy się do konkretnych
gmin, o których wiemy, że są tam osoby, które już wcześniej
zgłaszały potrzebę uzyskania tego typu pomocy. Informacja
ukazuje się też zawsze na stronie internetowej instytucji, która przyznała dofinansowanie projektu. Praktykujemy również
wszelkie tzw. dobre kontakty - jeśli mamy na przykład możliwość publikacji ogłoszenia w lokalnej prasie, chętnie to robimy. Poza tym - wysyłamy do ośrodków pomocy społecznej,
zaprzyjaźnionych portali, np. PION, portali gminnych itp. Ponadto drukujemy ulotki, plakaty, rozprowadzamy informacje
w formie papierowej. Po ogłoszeniu projektu zasadą jest, że
przyjmujemy zgłoszenia pisemne, z uzasadnieniem potrzeby otrzymania pomocy. Wszyscy zainteresowani zawsze też
mogą dopytać telefonicznie o szczegóły projektu. Wciąż jednak mamy listę osób oczekujących, bowiem potrzebujących
pomocy jest zwykle więcej i nie wszystkich możemy objąć terapią w ramach danego projektu.

M.M.: To pokazuje tylko, jak duże jest zapotrzebowanie na
tego typu pomoc - nie ma chyba innego miejsca w powiecie, które świadczyłoby taką kompleksową terapię osób
po udarach mózgu?
Tak. To, co robimy w ramach Fundacji, jest odpowiedzią na
największe potrzeby osób z dużymi trudnościami - a jest ich
coraz większa liczba, wcale nie zawężona do osób starszych.
Mamy osoby bardzo młode - statystyki mówią, że udar jest
pierwszą przyczyną wielorakiej niepełnosprawności, a także
śmierci. Zdecydowanie nie można tego bagatelizować i powinno się przeznaczać ogromne nakłady środków przede
wszystkim na profilaktykę przeciwudarową, pogłębianie świadomości w tej dziedzinie. Jako fundacja często spotykamy się
z zarzutem, że wchodzimy w kompetencje NFZ. W praktyce
okazuje się, że świadczenia w ramach NFZ są niewystarczające, poza tym - na pomoc trzeba zwykle czekać bardzo długo,
a przecież im wcześniej zaczniemy działać tym szanse na poprawę będą większe. Nie wszyscy wiedzą też, że kompleksowa pomoc w ramach NFZ dotyczy osób w pierwszym roku po
udarze - a wiadomo, że rehabilitacja trwa wiele lat i jeśli po
roku jej zaprzestaniemy, wówczas nastąpi regres.
M.M.: Czego Wam życzyć jako Fundacji na najbliższą przyszłość?
Zależy nam na tym, żeby ludzie zaczęli nas identyfikować, że
można tu uzyskać pomoc. Na udary zapadają nie tylko starsi,
ale także bardzo młodzi ludzie, osoby w sile wieku. I choroba
dotyka nie tylko ich, ale całe rodziny. Chcemy w dalszym ciągu
zwiększać świadomość ludzi w tym temacie, inicjując między
innymi działania informacyjne w urzędach i wszelkich placówkach, gdzie mamy do czynienia z tematem ludzkiego zdrowia.
Nasze zasoby - to ludzie, zaangażowani, prężnie działający,
będący specjalistami w swoich dziedzinach. Chcemy ten krąg
poszerzać. Jesteśmy przekonani, że trzeba łączyć siły i współpracować.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszego rozwoju i realizacji zamierzeń.
P.S. Już po spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Fundacja otrzymała dotację na realizację kolejnego projektu. Od czerwca
rozpoczynają się działania obejmujące wsparcie dla osób z deficytami neurologicznymi bez orzeczenia (wystarczy np. wypis ze szpitala). Fundacja otrzymała środki na domowe wizyty
oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego w Poznaniu, gdzie
będzie można uzyskać darmową poradę psychologa, neurologopedy i innych specjalistów. Projekt skierowany jest także do
mieszkańców Puszczykowa i Mosiny. Szczegółowe informacje
uzyskać można na stronie Fundacji: www.fundacjaorchidea.pl.
(M.M.)
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Pracowita niedziela mosińskich strażaków
W niedzielę, 22 maja br., strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Mosinie już od rana mieli pełne ręce pracy. Jedno po drugim następowały wydarzenia, które sprawiły, że ta
niedziela była naprawdę pracowita.
Przed południem okazało się, że na terenie parkingu Tesco
przy ulicy M. Konopnickiej w Mosinie, silny wiatr przewrócil
drzewo, które upadając złamało pobliską latarnię (na szczęście
na parkingu w tym miejscu nie było zaparkowanych samochodów). Przybyłe na miejsce Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, w tym zastęp z OSP Mosina - pocięły powalone drzewo,
robiąc dojście do złamanej latarni, którą następnie zająć się
miało Pogotowie Energetyczne. To jednak, wskutek kolizji z TIR-em, nie mogło przybyć na miejsce zdarzenia i dopiero zespól
z Grodziska Wielkopolskiego pomógł przy usuwaniu skutków
spowodowanych przez wiatr.
W godzinach popołudniowych miało miejsce kolejne zdarzenie: w rejonie ul. Ptasiej w Mosinie doszło do próby podpalenia ściółki leśnej; dzięki czujności mieszkańców oraz ich
błyskawicznej reakcji (ugasili ogień za pomocą łopat) pożar
nie zdążył się rozprzestrzenić.
To jeszcze nie koniec niedzielnych zdarzeń. W późnych godzinach wieczornych do jednostki zgłosił się mężczyzna z informacją, że na terenie parkingu przy Tesco znajduje się duża
plama substancji ropopochodnej. W związku z tym, że nie powiadomił on oficjalnie o zdarzeniu (jest to konieczne, by mogły
zostać zadysponowane odpowiednie służby), dowódca zmiany sam powiadomił SKKM o możliwym zagrożeniu, uzyskując
ty samym zgodę na wyjazd (przy tej informacji przypominamy
numery alarmowe: 998 lub 112 - obydwa są bezpłatne).
Źródło (tekst i zdjęcia): www.kmpsp.poznan.pl/2017-05-22/pracowita-niedziela-w-jrg-9

Kącik meteorologiczny

Czy grożą nam trąby powietrzne?
Trąby powietrzne zdarzają się w Polsce coraz częściej, powodują zniszczenia
i odbierają ludzkie życie. Czy mamy jakąkolwiek możliwość ich wcześniejszego
przewidywania, aby uniknąć ofiar?
W Polsce nie ma systemu z prawdziwego zdarzenia, który mógłby ostrzegać przed nadejściem trąby powietrznej.
Tymczasem jego budowa byłaby wskazana, ponieważ w ciągu ostatniej dekady
na skutek tych zjawisk zginęły 3 osoby
i były to pierwsze ofiary śmiertelne tornad w Polsce od lat.
Zabójcze trąby powietrzne przetoczyły się w 2008 roku nad Śląskiem i w 2012
roku nad Borami Tucholskimi. Jedna
otrzymała kategorię F3, a druga F4, co
oznacza wiatr powyżej 300 km/h.
Zjawiska tego typu można z różnym
skutkiem przewidywać. Z kilkudniowym
wyprzedzeniem potencjalny obszar wystąpienia wskazują mapy prognostyczne,
jednak w tym przypadku zawężenie zagrożonego terenu ogranicza się do 200

- 300 kilometrów, dlatego trudno mówić
o dokładności.
Na kilka godzin przed potencjalnym
wystąpieniem trąby można śledzić obrazy radarowe ze szczególnym wskazaniem
superkomórek burzowych. Jednak o faktycznym wystąpieniu tornada zazwyczaj
dowiadujemy się, gdy lej sięga już powierzchni ziemi i zaczyna pustoszenie.

Rozwój techniki pozwala nam coraz to
wcześniej przewidywać tornada. Choć
najprawdopodobniej jeszcze długo nie
uda się nam całkowicie przed nimi zabezpieczyć, to pewne jest, że już teraz słuchanie ostrzeżeń może uratować znacznie więcej ludzi niż ma to miejsce.
Jacek
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„Psie” wiadomości
Spółdzielnia socjalna Psarvard realizuje na terenie Mosiny projekt finansowany przez Urząd Miasta Poznania pod
nazwą PIES – ASYSTUJĄCY PRZYJACIEL
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Bierze
w nim udział dziesięcioro mieszkańców
Poznania ze swoimi psami. W grupie są
rodzice niepełnosprawnych dzieci, dla
których pies ma stać się terapeutą i pomocnikiem w życiu. Instruktorzy Psarvard pomagają w ułożeniu psa i wypracowaniu z nim niezbędnych elementów,
z których skorzysta osoba niepełnosprawna.

Psarvard ma też bogatą ofertę bezpośrednio dla mieszkańców Mosiny –
ruszyły kursy psiego przedszkola oraz
psiego posłuszeństwa, podczas któ-

rych pokazujemy i uczymy zasad pracy
z psem domowym – pracujemy przede
wszystkim nad grzecznością i posłuszeństwem.
W czerwcu br. w Mosinie będą miały
miejsce ciekawe i pouczające wydarzenia dla właścicieli zwierząt. Już 10 czerwca odbędzie się seminarium z pierwszej
pomocy przedweterynaryjnej. W jego
trakcie uczestnicy poznają wszystkie zasady pomagania zwierzętom w nagłych
przypadkach, będzie możliwość nauki
resuscytacji na fantomie.

A już 25 czerwca br. w Mosinie gościć
będzie sama Pani Zofia Mrzewińska –
ikona, skarbnica wiedzy na temat pracy z psami. Z jej podręczników - pierwszych w Polsce - korzystała większość

utytułowanych obecnie instruktorów
i trenerów psów. O psach Pani Zofia wie
wszystko i z pewnością warto będzie jej
posłuchać.
Na początku lipca natomiast (8 i 9.07.)
zaczynamy pracę tropieniową z psami,
czyli warsztaty Nos w Nos. Będą to zajęcia zarówno dla amatorów, których psy
lubią szukać, jak i dla osób zainteresowanych pracą z psem w tym zakresie.

Psarvard sporo pracuje z dziećmi w tym roku po raz pierwszy organizować
będzie półkolonie, w trakcie których nie
zabraknie też akcentów zwierzęcych.
Dzieci, oprócz wiodących zajęć artystycznych będą się uczyły zasad poszanowania zwierząt i pomagania tym, które tego potrzebują.
Aneta Drzażdżyńska

Artystyczne półkolonie mosińskie
w Centrum Edukacji i Rekreacji RODZINKA, Mosina, ul. Olszynkowa 1
dwa turnusy: 17-21 lipca i 24-28 lipca
Atrakcyjny program zajęć edukacyjnych i artystycznych:
- warsztaty tworzenia pachnących mydełek, świeczek, czy bardziej
skomplikowane zajęcia decoupage czy robienia gipsowych odlewów;
- gry i zabawy edukacyjne;
- możliwość prowadzenia części zajęć w języku angielskim;
- ciekawi goście, w tym ze zwierzętami.
Dwie grupy wiekowe: 6-8 i 9-11
Możliwość przebywania dzieci w placówce już od godziny
7.00 do 17.00; Zajęcia planowe: 8.30 – 16.00
Profesjonalna kadra opiekunów.
Ubezpieczenie uczestników półkolonii.
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Protest przeciwko tranzytowi
Od kilku lat ruch tirów w okolicy Mosiny
i Puszczykowa jest bardzo duży. Wielu
mieszkańców naszego regionu uważa, że
jest to związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 431 oraz, że sytuacja będzie
się pogarszać. W związku z tym mieszkańcy Puszczykowa postanowili wziąć sprawę
w swoje ręce. 10 maja br. w Puszczykowie
odbyło się spotkanie dotyczące zmian czekających miasto, w szczególności obecnej
sytuacji drogowej, zagrożeń związanych
z ruchem tranzytowym w rejonie ulic
Wczasowa – Ratajskiego – Nadwarciańska - Dworcowa oraz zmian, które według
mieszkańców Puszczykowa – wpłyną na
jakość ich życia.
Na spotkaniu omówiono wyjątkowy charakter historycznej części Puszczykowa
znajdującej się w rejonie zagrożonym
przez ruch tranzytowy. Obecny był Powiatowy Konserwator Zabytków, który
przedstawił między innymi możliwości
i konsekwencje wpisania układu urbanistycznego do Rejestru Zabytków. Omówiono także koncepcje i plany zarówno
tworzone przez miasto jaki i te, które powstają w ościennych gminach, a wpłyną
na znaczące zintensyfikowanie ruchu na
terenie Puszczykowa. Przybyli licznie na
spotkanie mieszkańcy wystosowali także petycję do władz Miasta Puszczykowa
w sprawie obrony interesów mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi
z realizacji planów gmin ościennych.
Tak się zaczęło. Mieszkańcy wyszli ze
społeczną, oddolną inicjatywą,. W odpowiedzi na rozpropagowaną informację
o spotkaniu Burmistrz Miasta Puszczykowa, Andrzej Balcerek wystosował do
mieszkańców pismo, w którym wyjaśnia
stanowisko Gminy w sprawie tranzytu

i innych postulatów podnoszonych przez
mieszkańców. To jednak nie przekonuje
pomysłodawców akcji protestacyjnej.
O co dokładnie postulują?
Mieszkańcy domagają się uspokojenia
ruchu w rejonie wspomnianych ulic:
Nadwarciańska – Ratajskiego – Wczasowa – Dworcowa. Uzasadniają, że ruch
tranzytowy JUŻ odbywa się na tych drogach, będących naturalnym skrótem do
Poznania i traktowanych jako trasa szybkiego ruchu. W związku z tym dodatkowo postulują o wprowadzenie rozwiązań,
które uspokoją ruch i zapewnią bezpieczeństwo na drogach. Pokazują, że kursy tranzytowe w Puszczykowie to 72 %
wszystkich przejazdów i że odbywają się
one mimo zakazu ruchu pojazdów powyżej 3,5 t. Idąc dalej, mieszkańcy nie zgadzają się na poszerzenie jakiegokolwiek
odcinka ulic: Nadwarciańskiej, Ratajskiego, Wczasowej oraz Grobli, ponieważ doprowadzi to według nich do zatracenia
unikalnego charakteru miasta i przyrody.
Dlatego też domagają się podjęcia działań zmierzających do zmiany klasy drogi

2490P ze zbiorczej na lokalną, a docelowo z powiatowej na gminną i objęcie
jej ochroną konserwatorską jako układ
urbanistyczno – krajobrazowy. Mieszkańcy żądają także umieszczenia swoich postulatów w tworzącej się Strategii
Rozwoju Miasta Puszczykowa oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych na
etapie przygotowywania katalogu rozwiązań przez firmę projektową.
Podsumowując, działania mają na celu
ochronę Puszczykowa i jego mieszkańców przed ruchem tranzytowym, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
i zachowanie unikalnego charakteru
miejsca, w którym żyją. Inicjatywa cieszy
się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu informacyjnym pojawiło się około
300 mieszkańców Puszczykowa, a petycję podpisało kilkaset osób (stan przed
wydaniem numeru gazety).
Mieszkańcy dokładają starań, by ich działania były jak najlepiej przygotowane
merytorycznie. Zaprezentowana podczas spotkania analiza ruchu tranzytowego opracowana została na Politechnice
Warszawskiej (materiał poświęcony jest
przestrzeganiu prędkości przez kierowców w ruchu tranzytowym i dokładnie
opisuje aktualną sytuację Puszczykowa),
a część dotycząca Puszczykowa zawierała
opinię specjalisty od nieruchomości oraz
architekta omawiającego kierunki planowanych zmian.
Podsumowanie dotychczasowych działań przedstawione zostało podczas sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 23
maja br. z prośbą o działania w obronie
interesów mieszkańców. Kolejnym krokiem będzie udział w obradach podczas
specjalnie zorganizowanego posiedzenia
połączonych Komisji Spraw Społecznych
oraz Budżetu i Rozwoju Miasta.
(źródło i zdjęcia: www.facebook.com/
stopdlatranzytuwpuszczykowie)
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Oświadczenie Burmistrza Puszczykowa
Szanowni Państwo!
W ostatnich dniach do Państwa skrzynek pocztowych trafiła
anonimowa ulotka, zawierająca całkowicie nieprawdziwe informacje. Wzbudziła ona spore zaniepokojenie, zatem chcę stanowczo i jednoznacznie wyjaśnić:
Nieprawdą jest, że ulice: Nadwarciańska, Ratajskiego i Dworcowa staną się drogami tranzytowymi dla samochodów ciężarowych. Miasto nigdy nie miało i nie ma takich planów.
Drodzy Mieszkańcy!
Władze Puszczykowa wraz z władzami Powiatu Poznańskiego
chcą skorzystać z unijnego dofinansowania i zmodernizować
ścieżkę rowerową w ulicy Poznańskiej (od ul. Wysokiej, aż do
dworca PKP w Puszczykowie), która obecnie nie spełnia żadnych standardów bezpieczeństwa. Projekt będzie prawdopodobnie uwzględniał również wykonanie nowej nakładki asfaltowej jezdni na tej części ulicy Poznańskiej bez jej rozbudowy.
Tylko na jednym odcinku ulica poszerzy się o 50 centymetrów,
by spełniać warunki techniczne tego typu ulicy.
Miastu nie grozi też paraliż komunikacyjny wywołany korkami
TIR-ów. Aktualny projekt organizacji ruchu dla ulicy Poznańskiej
nie dopuszcza tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych.
Takiego ruchu nie będzie również dopuszczał obecnie opracowywany nowy projekt organizacji ruchu dla całego Miasta.
W świetle tego niezrozumiałe jest stawianie zarzutu, że ulicą Poznańską i dalej Wczasową, Cyryla Ratajskiego i Nadwarciańską
będą jeździć kolumny ciężarówek.

Autorzy ulotki oskarżają o działania na szkodę mieszkańców
Puszczykowa Powiat Poznański i sąsiednie gminy. Budowa nowej przeprawy przez Wartę w Rogalinku ma – według autorów
ulotki – być dowodem na działalność szkodliwą wobec puszczykowian. Jest całkowicie odwrotnie! Grożące bez tej inwestycji
zamknięcie mostu sprawiłoby, że ulicą Wysoką, a więc drogą nr
430, przejeżdżałyby te auta, które dziś drogą nr 431 – właśnie
przez Rogalinek – docierają do Śremu czy Kórnika.
Podobne zdziwienie budzi stawianie zarzutu, że na wprost ulicy
Nadwarciańskiej powstanie droga przez las i przeprawa przez Kanał
Mosiński. Otóż las, przez który przebiegać by miała ta droga należy
do Miasta Puszczykowa i bez zgody Rady Miasta nikt nigdy tej trasy
nie wybuduje. A takiej zgody nie było ani w 2008 roku, gdy Gmina
Mosina składała taki wniosek do opracowywanego przez ówczesne
władze Puszczykowa Studium, ani w 2016 roku, gdy Gmina Mosina
ponowiła swój wniosek do aktualnie opracowywanego Studium.
Szanowni Państwo!
Wszystkie przedstawione w tym oświadczeniu informacje są
informacjami publicznymi. Zamiast niepotrzebnie Państwa niepokoić, autorzy ulotki mogli wystąpić do Urzędu Miejskiego
z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Jednak w moim przekonaniu
nie chodziło im o ochronę miasta czy poznanie
prawdy, a o wywołanie niepotrzebnego chaosu.
Z poważaniem,
Andrzej Balcerek
Burmistrz Miasta Puszczykowa

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa
Puszczykowo opracowuje nową Strategię Rozwoju Miasta. W dniach 9 – 30 maja br. trwały warsztaty i konsultacje,
na które zaproszeni zostali mieszkańcy Puszczykowa. Jako
pierwsi głos zabrali młodzi ludzie, bowiem 9 maja odbył się
warsztat pn. "Wizja rozwoju Puszczykowa według puszczykowskiej młodzieży". Zaproszona została młodzież gimnazjalna, licealna oraz studenci. Młodzi ludzie mieli okazję zgłaszać swoje postulaty, co wydaje się niezwykle ważne biorąc
pod uwagę fakt, że to oni właśnie w przyszłości pozostana
w Puszczykowie i będa tworzyć jego wizerunek.
Spotkania odbywały się w czterech grupach tematycznych:
„Puszczykowo – Smart City”,

„Miasto aktywnej rekreacji”,
„Puszczykowo – regionalne centrum zdrowia i urody”,
„Marka Puszczykowo – kreowanie wizerunku miasta”.
W pierwszej turze konsultacji pochylano się nad uwarunkowaniami rozwoju miasta, określeniem jego czynników rozwojowych (z podkresleniem branży turystycznej, rekreacyjnej,
medycznej), oceną skuteczności komunikacji z mieszkańcami. Druga tura – to wypracowywanie wizji rozwoju Puszczykowa i wyznaczanie celów strategicznych. Strategia zostanie
opracowana w oparciu o diagnozę stanu miasta oraz na podstawie wielu spotkań z mieszkańcami, wywiadów pogłębionych oraz badań ankietowych. (red.)

Puchar Gryfka i kolejne sukcesy UKS Muszkieter
W dniu 13 maja br. w hali Szczecińskiego Domu Sportu
odbył się dziesiąty już turniej o Puchar Gryfka w szpadzie.
W zawodach uczestniczyły dzieci z roczników 2004 – 2011.
UKS Muszkieter Mosina reprezentowali zawodnicy: Sofie
Fechner, Wiktora Nowacka, Natalia Pawlaczyk, Aleksandra
Lange, Zuzanna Pawlaczyk, Zofia Lachowicz oraz Oskar
Fechner i Antoni Nieckarz.
W świetnej oprawie i przyjaznej atmosferze wyróżniające
miejsca w turnieju zajęły Sofie Fechner - 3 miejsce, Ola Lange – 5 miejsce i Zosia Lachowicz – 7 miejsce, za które otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. (UKS Muszkieter)
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Kochane konie, kochani ludzie

Czytelnicy numerów gazety sprzed kilku miesięcy znają historię kucyków – Antosia i Julka, które musiały być przeniesione z Mosiny do Czerwonaka z powodów losowych. Tęsknię
za nimi bardzo, dlatego odwiedzam Stajnię Mustang Edyty
Wawrzyniak, która jest wspaniałym człowiekiem. Kocha ludzi
i zwierzęta, zawsze ma iskry radości i miłości w oczach, konie
na jej widok rżą i tulą się jak do mamy. Koza Lola chodzi za
nią jak pies i bodzie wszystkich, którzy zbliżają się do jej pani.
A kucyki? Antoś właśnie wyciąga kopytkiem piłkę, chcąc ją zabrać dzieciom, Julek galopuje po padoku jak szalony…
Trafiam na przyjęcie urodzinowe jednego z dzieci. Jest tutaj specjalna wiata ze stołami i ławkami, ogródek przystosowany dla
dzieciaczków.
- Po złożeniu życzeń idziemy do stajni, są przedstawienia, robimy różne śmieszne rzeczy, wyjaśnia Edyta. - Staramy się wdrapać na konia po ogonie, wkładamy im palec do ucha i do oka,
potem robimy to samym sobie i staramy się poczuć czy jest fajnie i przyjemnie… Tłumaczymy też dzieciom, dlaczego czyścimy konia codziennie, tak jak myjemy się codziennie. I już wiemy,
dlaczego konikowi należy się kąpiel, czyli czyszczenie. Dzieci
przez zabawę uczą się tych ważnych czynności, przez zabawę
także uczą się zasad bezpieczeństwa. Mogą posłuchać przez
stetoskop, jak pracuje serducho konia, jak pracują jelitka. Potem
dzieci mają przejażdżkę konną, a następnie są wiejskie wyścigi,
skoki w worku, przeciąganie liny, rodzinne zawody, bo staramy
się też angażować dorosłych. Jest jazda konna bryczką.
Od czasu, kiedy Edyta uszkodziła kręgosłup podczas jazdy konnej i chodzi w ciężkim stelażu, koza Lola musi być zamknięta, bo
zazwyczaj z radości skacze na Edytę.
- Jest takim naszym pieskiem pittbulkiem, który ciągle za mną
chodzi. A kiedy zjawiają się dzieci zaraz chce na siebie zwracać
uwagę, bo wie, że ze mną nie będzie się już bawić. Wtedy zaczyna szukać zaczepki i bodzie (autorkę artykułu bez żadnej taryfy
ulgowej puknęła różkami). Trochę to boli…
Właśnie słychać rżenie konia.
- Eukaliptus mówi, że chce już wyjść, wyjaśnia Edyta i przemawia czule do konia, który schyla łeb do kręgosłupa Edyty, na
pytanie, gdzie mamusia ma „ała”? - On to rozumie.
Koń próbuje chrapkami złapać ubranie Edyty.

Zdziwiona zachowaniem konia pytam: gdzie pani ma „ała”? Koń
ponownie schyla łeb i smyra panią po dolnym odcinku pleców…
- Eukaliptus jest u nas od lutego, to wzajemna miłość od pierwszego dnia, kupiłam go z myślą o nauce jazdy. Jest po rodzicach
z dobrymi papierami, jeśli chodzi o skoki. Pomyślałam, że na stare lata będę…
- Będziesz skakać?
- Tak. Aczkolwiek wypadki zdarzają się. Właśnie z nim miałam
upadek. Koń poślizgnął się, galopowaliśmy, kończyliśmy już
pracę i Eukaliptus upadł uderzając głową w ziemię, Siedziałam
na nim, on głową był przy ziemi, zadem stał. Więc próbowałam
zeskoczyć. Miałam w prawej ręce bat i chciałam na lewo zeskoczyć, niechcący uderzyłam go batem, a on podskoczył i z całym
impetem zerwał się i poszedł galopem. I wtedy spadłam na ziemię. Koń się natychmiast zatrzymał i przybiegł.
Nie wstała o własnych siłach, przyjechała po nią karetka. Okazało się, że Edyta ma złamany jeden krąg kręgosłupa.
Koń podczas tej rozmowy lgnie do Edyty, jakby chciał ją przeprosić, słucha strzygąc uszami.
- Nie musi mnie przepraszać, bo to nie była jego wina. Gdyby
się przewrócił i nakrył mnie zadem mogłoby być gorzej, dlatego
chciałam zeskoczyć.
To jest jej cały świat, całe życie…
- Mam teraz problem, bo nic nie mogę zrobić, ten stelaż, w którym muszę chodzić jest bardzo ciężki i niewygodny. Dziękuję
Bogu, że tylko taki jest skutek, że nie muszę leżeć, że mogę chodzić. Cierpię, że nie mogę fizycznie uczestniczyć w życiu ośrodka. Jest teraz tak pięknie.
Edyta jest instruktorem jazdy konnej. Teraz zastępuje ją Natalia
i Przemysław, instruktor hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. I są dziewczyny, Dominika i Jula i mnóstwo dzieci, które
chcą tu pracować przy koniach.
Ze stajni wychodzi ulubieniec Edyty, Zarino, jest wielki jak dąb.
Konie wychodzą na padok. Kucyki biegają z radością, Julek
pierwszy jak zwykle, za nim Anoś i Bolek.
„Mustang Serwis” to spółka ojca i córki oraz narzeczonego Edyty
- Hocina.
Hocin kocha bardzo konie, jest wrażliwy, ma w sobie mnóstwo
ciepła i serca. Pochodzi z Algierii.
Jest to szczególny czas, kiedy w Europie zmienia się stosunek do
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imigrantów. Jak Edyta i Hocin radzą z tym sobie? Czy odczuwają
niechęć ze strony ludzi?
- Kiedy wychodzimy do restauracji, czy gdziekolwiek, z rodzicami, idę u jego boku z podniesioną głową, trzymam go za rękę.
Jak widzę jakieś dziwne miny ludzi nas mijających, gotuje się we
mnie wszystko… Nigdy jednak nikt nas nie zaczepił. Znajomi
i rodzina bardzo Hocina lubią, kochają, cenią. Jest dobrym człowiekiem. Ale sytuacja w Europie jest nieprzychylna imigrantom,
nie powinno się jednak wszystkich mierzyć jedną miarą. Pochodzenie Hocina nie powinno być miarą oceny go jako człowieka.
Także religia nie powinna mieć wpływu na opinię, bo dobrych
ludzi można spotkać w każdej religii. Wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. W naszym związku religia nie ma żadnego znaczenia. Ja wierzę w Boga i strasznie kocham Boga. Każdy wobec
Niego jest równy. Hocin chodzi ze mną do kościoła. Zraziłam się
do kapłanów i chodzę tylko na większe święta i uroczystości.
Edyta zgadza się z tym, że istotą wiary chrześcijańskiej jest Msza
św., czyli przeobrażenie chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego
Krew. Wtedy kapłan jest przedłużeniem rąk samego Chrystusa
i nawet, jeśli uzna się, że nie jest on dobry jako ksiądz należy to
pominąć i przyjmować jako samego Chrystusa, bo jest konsekrowany.
Do tego większość ludzi dochodzi niestety przez całe życie…
- Lubię czasami iść do kościoła sama, znam katolików, którzy
chodzą często, a wiem, że są niedobrymi ludźmi, to mnie „skręca i zabija…”.
My oboje wychodzimy z takiego założenia, że istnieje tylko jeden Bóg.
Przeczytała Koran, rozumie tą religię, a Hocin jest dla niej przykładem, że można być cudownym człowiekiem, wierzącym
i dobrym będąc wyznawcą innej religii, prawdziwym wyznaw-

cą, w której Bóg jest na pierwszym miejscu. Ważne, żeby żyć według boskich, nie ludzkich zasad (Dekalog).
E.B.
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TRANS - BAU - PROJECT

Mosina, ul. Wąska 1
tel. 508 185 986
www.transbauproject.pl
e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”
poszukuje
do współpracy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI
popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

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

serwis@elprotekt.pl
SZERMIERKA
BIURO OGŁOSZEŃ

MIEJSCE

Kierownika
robót
elektrycznych

NA TWOJĄ
REKLAMĘ

samodzielne stanowisko,
siedziba firmy w Luboniu,

tel. 535 424 414

oferty na

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

serwis@elprotekt.pl

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

PRACA DLA

Elektryka

PRACA DLA

Tel. 515 088 787
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Kącik zielarski

Pachnące baldachy czarnego bzu
Czarny bez, dziki bez, bez lekarski, hyćka, holunder, bzowina to nazwy przepięknie kwitnącego i intensywnie pachnącego
krzewu, który możemy znaleźć przy domostwach, na brzegach
lasów, w zaroślach i na nieużytkach. Przyznam się Państwu, że ja
co roku czekam z utęsknieniem na ten moment, kiedy on w końcu zakwitnie. Chciałabym zarazić Państwa moją słabością do
tego cudnego krzewu i dlatego tym razem w moim „kąciku ziołowym” przedstawiam właściwości i sposoby na wykorzystanie
tych aromatycznych baldachów.
Jak zwykle na początek kilka ważnych informacji o składzie i działaniu, a następnie kilka przepisów, które wspomogą nas w chorobach, ale także urzeką swoim smakiem.
Bez czarny (SAMBUCUS NIGRA) to krzew o kwiatach drobnych,
biało-kremowych i intensywnie pachnących, tworzących płaskie
baldachy. Kwitnienie przypada na koniec maja i początek czerwca. Zbioru kwiatów dokonujemy w momencie, kiedy baldachy
nie są jeszcze całkowicie rozwinięte, to znaczy część kwiatów nie
jest jeszcze otwarta. Baldachy, z których opadają już kwiatki nie
nadają się już do użytku. Kwiatostany ścinamy sekatorem w słoneczny i suchy dzień, a następnie suszymy rozłożone cienką warstwą w suchym i przewiewnym miejscu. Po wysuszeniu ocieramy kwiatki, a pozostałe szypułki wyrzucamy. Dobrze wysuszone
kwiatki przechowujemy w szczelnych, ciemnych pojemnikach.
Do wykorzystania nadają się również świeże kwiaty, o czym mowa
poniżej.
A teraz kilka słów o zawartości i właściwościach tych kremowych
kwiatuszków. I tak oto kwiatostany bzu czarnego zawierają kwasy
fenolowe, flawonoidy, kwasy organiczne, garbniki, sole mineralne,
sterole, śluz oraz triterpeny. Pachnące baldachy działają napotnie,
wykrztuśnie, przeciwgorączkowo, a także lekko moczopędnie. Są
pomocne w leczeniu grypy i przeziębienia, kaszlu, ale także działają wspomagająco w leczeniu reumatyzmu i stanach zapalnych
dróg moczowych. Oprócz tego są skutecznym środkiem w walce
z migreną i bezsennością. Kwiaty bzu można również stosować zewnętrznie do przemywania skóry, a także do płukania jamy ustnej
i gardła. Przeciwwskazaniem do stosowania bzu czarnego jest odwodnienie organizmu.
A teraz jak zwykle kilka sposobów na wykorzystanie kwitnącego
bzu czarnego.
Odwar z kwiatów czarnego bzu
Łyżkę suszonych kwiatów zalewamy szklanką zimnej wody, podgrzewamy, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu
przez 5 minut. Następnie odstawiamy na 15 minut do naciągnięcia, po czym przecedzamy. Powstały odwar stosujemy do płukania
jamy ustnej i gardła, jak również pijemy ½ szklanki 2-3 razy dziennie jako środek napotny, przeciwgorączkowy i moczopędny.
Napar z kwiatów czarnego bzu
Dwie łyżki suszonych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku i pozostawiamy na 5 minut do naciągnięcia, następnie przecedzamy. Tak
powstały napar można wykorzystać na trzy sposoby:
1). Kiedy napar jest jeszcze ciepły, ale nie gorący, wykorzystujemy
go do zrobienia kompresu w przypadku zapalenia oka. Ciepłym naparem nasączmy kawałek gazy lub inny nadający się do tego materiał i przykładamy na 20 minut na zamknięte oczy. Taki kompres
działa przeciwzapalnie, chłodząco, uspokajająco i przeciwbólowo.
2). W przypadku przeziębienia, gorączki, grypy, zapalenia oskrzeli
oraz reumatyzmu pijemy 3-5 razy dziennie ½ szklanki, pozostając
przy tym w ciepłym łóżku. Tak przyjmowany napar działa odflegmiająco i napotnie, a także wzmacnia drogi oddechowe i system
immunologiczny.

3). W przypadku nerwobóli, bólów głowy i stawów oraz problemów skórnych nasączmy naparem lniany ręcznik i przykładamy
na bolące miejsce, przykrywamy ręcznikiem i pozostawiamy na 20
minut.
Płyn do przemywania skóry i płukania włosów
Wkładamy do słoja 50 gram suszonych kwiatów czarnego bzu
i zalewamy 200 mililitrami octu winnego lub octu jabłkowego, słój
zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 2 tygodnie, wstrząsając słojem codziennie. Po tym czasie odcedzamy powstały płyn
i przelewamy do butelki. Taki „bzowy” tonic stosujemy nierozcieńczony do przemywania zanieczyszczonej skóry. Natomiast płynem
rozcieńczonym z ciepłą wodą w proporcji 1 część płynu plus 6 części wody masujemy skórę głowy (po umyciu) i pozostawiamy bez
spłukiwania na skórze głowy. Taki masaż pomaga w pozbyciu się
łupieżu i swędzącej skóry głowy, a także ułatwia rozczesywanie
włosów i sprawia, że włosy lśnią.
Syrop z kwiatów czarnego bzu
Bierzemy około 30 świeżych baldachów czarnego bzu, obcinamy
grubsze części i wkładamy do dużego słoja, przekładając kwiaty na
przemian z plastrami z dwóch cytryn (pozbawionych pestek). Przygotowujemy syrop gotując 4 szklanki wody z 750 gramami cukru,
a po wystygnięciu zalewamy kwiaty. Słój nakrywamy gazą i odstawiamy na 3 dni, codziennie mieszając zawartość drewnianą łyżka,
aby zapobiec fermentacji. Po tym czasie przecedzamy i przelewamy do wyparzonych butelek lub słoików i pasteryzujemy przez
5-10 minut. Można też po przecedzeniu podgrzać powstały płyn,
ale nie doprowadzać do wrzenia. Taki gorący, ale nie wrzący płyn
przelewamy do słoików i pasteryzujemy na sucho, obracając słoiki
„do góry nogami”. Syrop pijemy w przypadku przeziębienia po łyżce 3 razy dziennie.
Smak syropu jest fantastyczny, dlatego ja używam go nie tylko jako
„lekarstwo”, ale również w lecie do przyrządzania zimnych i orzeźwiających napojów.
Kwiaty czarnego bzu w cieście
Przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Ubijamy jajko z wodą gazowaną lub jasnym piwem, dodajemy mąkę i szczyptę soli. Powstałe
ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Rozgrzewamy
olej na patelni, baldachy moczymy w cieście, a następnie smażymy,
aż lekko zbrązowieją. Po usmażeniu przekładamy na papierowy
ręcznik, aby odsączyć nadmiar oleju. Podajemy posypane cukrem
pudrem. Można też polać odrobiną soku z cytryny.
To byłoby na tyle w kwestii kwiatów czarnego bzu. Nie można
oczywiście zapomnieć czy pominąć jego owoców, które pojawią
się pod koniec lata. Postaram się wrócić do tematu, gdy nadejdzie
pora.
Mam nadzieję, że artykuł był na tyle interesujący, że odnajdziecie
Państwo krzewy bzu w swojej okolicy i wykorzystacie podane wyżej przepisy. Szczerze namawiam zwłaszcza do zrobienia syropu.
Jego przepyszny smak na pewno mile Państwa zaskoczy.
Ja tymczasem zabieram koszyk i zmykam zbierać „bzowe” baldachy. Mmm... już czuję ten zapach i smak...
Willma
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OGŁOSZENIA DROBNE
POSZUKUJĘ OPIEKUNKI DO DZIECKA 16
MIESIĘCY
Poszukuję opiekunki do opieki nad córką 16
miesięcy. Praca na cały etat od poniedziałku do piątku. Miejsce pracy w Szreniawie
w moim domu. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 601 232 144. Zapraszam.
DRUKARNIA ZATRUDNI POMOCNIKA
DRUKARZA – BEZ DOŚWIADCZENIA
Poszukujemy do pracy na stanowisko: Pomocnik drukarza maszyn offsetowych na
cały etat z umową o pracę. Drukarnia mieści
się w Sasinowie k. Mosiny, Rogalinka.

Zapraszamy także osoby chętne do przyuczenia- bez doświadczenia.
Tel. 602370416 lub proszę CV wysłać na email: empir@empir.poznan.pl
PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE W MOSINIE
Artystyczne półkolonie mosińskie w Centrum Edukacji i Rekreacji RODZINKA, Mosina, ul. Olszynkowa 1
ZATRUDNIĘ STAJENNEGO
Stajnia w Puszczykowie, zatrudni osobę nie
palącą, nie pijącą, sumienną, dyspozycyjną
oraz kontaktową do opieki nad końmi (karmienie, wypuszczanie, sprzątanie boksów,
obornik oraz prace porządkowe na terenie).
Kontakt tylko telefoniczny, nr. 507 199 139

MAGAZYNIER/PRACA NA PRODUKCJI
Na terenie gminy Mosina oraz powiatu
poznańskiego poszukujemy pracowników
na stanowiska: – młodszy magazynier; –
pracownik produkcji; – monter łączników
elektrycznych oraz wiele innych stanowisk.
Kontakt pod numerem 693 902 015 oraz
61 853 6768 bądź też o przesyłanie CV na
adres: a.heinke@trenkwalder.com
ARANŻACJE WNĘTRZ
Projektowanie i aranżacja wnętrz – Anna
Kopaszewska, tel. 692 476 826
ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW OCHRONY
Zatrudnimy pracowników ochrony bez licencji w Mosinie. Terminowe wypłaty, szkolenie,
opieka koordynatora. Kontakt: 531002200

Wavin Polska S.A. dawniej Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. – lider rynku instalacyjnego w Polsce, wchodzi w skład Grupy Wavin,
będącej wiodącym w Europie dostawcą systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
Koncern dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję
wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie wód deszczowych, energooszczędne systemy ogrzewania budynków.
Wavin obecny jest w 25 krajach Europy, zatrudnia blisko 5700 osób i posiada 36 lokalizacji produkcyjnych. Firma posiada także sieć
dystrybucji na innych kontynentach.
Od połowy 2012 roku Wavin jest częścią międzynarodowego koncernu Mexichem, lidera w produkcji systemów rurowych z tworzyw
sztucznych, w przemyśle chemicznym i paliwowym w Ameryce Łacińskiej.
Więcej szczegółów na temat firmy Wavin można znaleźć na www.wavin.com.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Pakowacz – operator wózków widłowych
Miejsce pracy: Buk k/Poznania
Kod ref.: Pakowacz-operator
Do obowiązków na stanowisku będzie należało:
tObsługiwanie wózków widłowych
tMontaż i pakowanie wyrobów
tOcena jakości wyrobów (kontrola wizualna)
tEtykietowanie wyrobów
tDbałość o powierzone mienie
tUtrzymywanie porządku na stanowisku pracy, hali produkcyjnej i jej otoczeniu oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.
tSegregowanie odpadów

Oferujemy:
tPracę w systemie zmianowym
tZatrudnienie na podstawie umowy o pracę
tWynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
tDofinansowanie do posiłków
tPakiet usług medycznych finansowanych przez pracodawcę
tDodatkowe świadczenia socjalne
tUbezpieczenie grupowe na korzystnych warunkach
Od kandydatów oczekujemy:
tRzetelnego wykonywania powierzonych czynności
tPosiadania uprawnień do obsługi wózków widłowych
tPunktualności
tSumienności

CV prosimy kierować na adres mailowy rekrutacja@wavin.pl z informacją w tytule: „Pakowacz-operator”
lub na adres siedziby Firmy z dopiskiem „Rekrutacja”:
Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Na CV prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku, Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926).
Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany (-a) o: prawie wglądu do moich danych i możliwości ich poprawienia oraz dobrowolności
podania moich danych osobowych.”
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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!

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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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

AGENCJA
PZU
UBEZPIECZENIA:
 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

MALOWANIE
SZPACHLOWANIE
TAPETOWANIE
PANELE PODŁOGOWE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
DOMOFONY
tel. 602-401-256
tel. 501-802-361

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

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

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

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

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
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Zeskanuj i napisz

39

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!

MIEJSCE
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e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Letnia obniżka cen
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