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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Trwają wakacje. Dla wielu z nas to
czas odpoczynku, beztroski, relaksu,
oderwania się od codzienności, poznawania nowych miejsc. Właśnie taki
jest lipcowy numer gazety: pełen dobrych i – mamy nadzieję – ciekawych
wiadomości, stworzony dla miłego
spędzenia czasu przy lekturze.
Rozpoczął się sezon żeglarski. Jeden
z redaktorów naszej gazety miał okazję i wielką przyjemność uczestniczyć
w rejsie po Bałtyku – Kopenhaga 2017,
zorganizowanym przez Mosiński Klub
Żeglarski. Pięć jachtów, pięćdziesiąt
osób na pokładach i niezapomniane
przeżycia opisane zostały w obszernej
relacji, do lektury której oczywiście
gorąco zachęcamy! Powiew morskiej
bryzy gwarantowany...

Z okazji wakacji ogłosiliśmy też
konkurs na ciekawe spędzenie letniego czasu w naszej okolicy. Bardzo
dziękujemy za zaangażowanie tym,
którzy zechcieli wziąć w nim udział,
a zwycięską pracę – zgodnie z obietnicą – publikujemy. Mamy nadzieję,
że temat "Trzech rzek" nie tylko okaże
się ciekawym artykułem, ale też zainspiruje niejednego Czytelnika do spędzenia wakacyjnego czasu właśnie
w proponowany tam sposób. Zapowiada się naprawdę wielka przygoda
i to bez wyjeżdżania z Mosiny!
Lato – to także czas wodnych kąpieli, pływania, korzystania z dobrodziejstw jezior i stawów. My zapraszamy na wakacje z mosińskimi
gliniankami – znajdą tam wiele atrakcji nie tylko miłośnicy pływania, ale
także kinomani, bowiem jak co roku,
rusza letnie kino plenerowe. A dla
tych, którzy chcieliby poczuć smak
"wielkiego pływania" na szerokich wodach mamy relację ze spotkania z Teresą Zarzeczańską-Różańską, pierwszym Polakiem i czwartą kobietą,
która pokonała wpław kanał La Manche. Ta niezwykła kobieta spotkała się
z mieszkańcami Mosiny w Ośrodku
Sportu i Rekreacji, opowiadając swoją
historię. Historię, która wzrusza, wywołuje podziw i zdumienie, ale jedno-

Sukces w szpilkach
Są niezależne, silne, przebojowe. Wiedzą, czego chcą i mają pomysł na
siebie. Każda jest inna, ale łączy je jedno - wszystkie osiągnęły sukces. Ich
życiowe wybory, podejmowane decyzje, droga zawodowa i determinacja
w dążeniu do celu, a także cechy charakteru są dowodem na to, że określenie "słaba płeć" w ich przypadku nie istnieje. KOBIETY.
W naszej gminie jest ich sporo. Gdyby zastanowić się nad definicją sukcesu, jaką jest osiągnięcie zamierzonego celu, pomyślny wynik jakiegoś
przedsięwzięcia, to z pewnością każda kobieta mogłaby zaliczyć się do
grona tych, które go odniosły. Zdołamy jednak przedstawić tylko nieliczne z nas, mając nadzieję, że ich przykłady staną się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań i odważnego stawiania sobie celów.
Dlaczego wybieramy akurat kobiety? W jaki sposób osiągnęły swój sukces? Czym zajmują się zawodowo i jak godzą pracę z innymi obowiązkami? Co je cieszy, a co martwi? Jak radzą sobie z przeciwnościami?
Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w następnym numerze
gazety – już dziś zapowiadamy kolejny kącik tematyczny: o kobietach,
jednak nie tylko dla kobiet... Zapraszamy, bądźcie Państwo z nami już
w sierpniu!

cześnie – daje siłę i motywację do podejmowania odważnych działań i nie
zrażania się przeciwnościami. Jakże
ważne to przesłanie dla nas wszystkich – zapraszamy do lektury artykułu i... korzystania z lata oraz pomocy
profesjonalnej kadry, by doskonalić
własne umiejętności pływackie.
Sport – to także medale, podium,
nagrody. Nie zapominamy o naszych
młodych zawodnikach, przedstawiając ich sukcesy i serdecznie wszystkim
gratulujemy. Doskonałą okazją do
gratulacji i podziękowań było także
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla osób związanych ze sportem
– o tym również wspominamy. Przy
okazji zapraszamy na kolejne sportowe imprezy, a także – piszemy o tym,
co się dzieje, kiedy sportowcom przydarzają się kontuzje i jaki mają niejednokrotnie wpływ na ich codzienność.
Życzymy Państwu, by wakacyjny
czas upływał w radości i spokoju. Korzystajmy z dobrodziejstw lata i cieszmy się każdym słonecznym dniem.
A w wolnych chwilach zachęcamy
do odpoczynku w cieniu drzewa ze
szklanką wody (lub ulubionego soku)
i najnowszym numerem gazety. Przyjemnej lekltury!
Marta Mrowińska
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Pożar stolarni w Witoblu
3 czerwca br. w Witoblu (gmina Stęszew)
doszło do pożaru stolarni. Akcja strażaków
trwała kilkanaście godzin. Pożar wybuchł
przed godz. 18:00. Ogień zajął miejsce składowania drewna. Na miejsce zadysponowanych
zostało na początku 13 zastępów strażaków
(w tym między innymi z Mosiny i Lubonia).
Kilka godzin później akcja strażaków została
zakończona. W sumie z ogniem walczyło 19
zastępów. Z pożaru udało się uratować dom
mieszkalny. Dwie osoby zostały poszkodowane, są także duże straty materialne.
źródło: epoznan.pl, Heavy Rescue SGRT OSP Mosina

Powiat Poznański dofinansuje kościół w Rogalinku
104 tysiące złotych dotacji na remont i wymianę drewnianych elementów Kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Rogalinku.
Powiat poznański jest regionem bogatym w zabytki, tak więc
i potrzeby gmin w tym zakresie są ogromne. Dlatego kluczowe
jest wsparcie finansowe rewitalizacji tych obiektów ze strony
władz powiatowych. Zabytki stanowią nie tylko o walorach
turystycznych powiatu, ale również o dobrach kulturalnych
i dziedzictwie narodowym – mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.
Dzięki dotacji z powiatu poznańskiego zostanie przeprowadzony remont i wymiana drewnianych elementów konstrukcji
Kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Rogalinku
w gminie Mosina. Zakres prac obejmie:
• rozebranie odeskowania ścian
zewnętrznych,
• naprawę konstrukcji ścian zewnętrznych z częściową wymianą elementów,
• wykonanie odeskowania ścian zewnętrznych,
• impregnację drewnianych elementów.
Łączna kwota, którą przeznaczył w tym roku powiat poznański na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych to ponad 1,2 miliona złotych. Jest to najwyższa dotacja
ze wszystkich dotychczasowych. Wśród dotowanych 16 obiektów znajdują się również między innymi kościoły w Owiń-

skach, Lusowie, Żydowie, Gułtowach, Chludowie czy w Tulcach. Planowane remonty obejmą również budynek byłego
dworca kolejowego w Puszczykowie, a także zespół zamkowy
w Kórniku oraz dwór rodziny Jackowskich we Wronczynie.
Wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec bieżącego
roku.
źródło: Powiat Poznański

Sukces zawodniczki taekwondo z Mosiny
Sukcesem zakończył się start naszej zawodniczki Tatiany Tomczak podczas XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Sportach Halowych, które odbyły się
w Drzonkowie.
Tatiana podczas turnieju pewnie wygrała
trzy walki (wszystkie przed czasem), czym
wywalczyła sobie brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Warto podkreślić, że Tatiana jest najmłodszym
rocznikiem w swojej kategorii (startują
roczniki 2005-2003) na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
Mariusz Tomczak
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Wolontariusze wyróżnieni
30 maja br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się dziewiąta edycja spotkania z Wolontariuszami Powiatu Poznańskiego. Wydarzenie to warte jest
szczególnego podkreślenia, ponieważ bezinteresowna, często niełatwa praca na rzecz innych budzi szacunek i podziw,
a dla wielu osób stanowi inspirację do kolejnych działań.
Wytypowanych i zaproszonych zostało 63 wolontariuszy.
Wśród wyróżnionych znalazła się Monika Kujawska - prezes
Stowarzyszenia Rozdaj Siebie, organizator pomocy dla potrzebujących, wielu imprez integracyjnych, przewodnicząca
Osiedla nr 3, na co dzień pracownik Biura Rady w Urzędzie
Miejskim w Mosinie.
Wyróżnienie otrzymała także Ewa Fiedziuszko –Pruchniewska, pracująca na co dzień w SOSW im. J. Korczaka w
Mosinie od lat uczestniczyła w przygotowaniach, organizacji i przeprowadzeniu wielu uroczystości ośrodkowych na
rzecz wychowanków i ich rodzin.
Jest pomysłodawcą i organizatorem Klubu „Sami Swoi”
działającego na terenie Ośrodka, w ramach którego rodzice
dzieci z głęboką niepełnosprawnością (z oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych) mogą znaleźć opiekę i pomoc.
Dla ich dzieci organizowane są nieodpłatnie dodatkowe zajęcia popołudniowe. W tym czasie rodzice mają chwilę dla
siebie. Mogą zająć się sprawami, na które nie starcza czasu w
trakcie codziennej, całodobowej opieki nad dzieckiem.
Ponadto Ewa Fiedziuszko-Pruchniewska prowadzi grupę
wsparcia dla rodziców ośrodkowych dzieci. Organizuje cykliczne spotkania udzielając im wsparcia i porady w załatwianiu istotnych spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem niepełnosprawnych uczniów.

Warto wspomnieć, że była pomysłodawcą i jednym z organizatorów Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Z pełnym zaangażowaniem organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów niepełnosprawnych w ramach
ergoterapii. Wykazuje przy tym wiele cierpliwości i wyrozumiałości wobec powierzonej jej opiece niepełnosprawnej
młodzieży.
Z naszego regionu wyróżnieni zostali także:
1. Przemysław Kubiak – Klub Sportowy IDMAR z Mosiny
2. Bogumiła Borne – Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne
WIESTIN
3. Alina Chmielewska – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Jedność , Czapury – Wiórek,
4. Ewa Fiedziuszko- Pruchniewska – Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie
5. Mariusz Jankowski – Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia”
6. Nicola Pyszniak – Stowarzyszenie Św. Antoniego Mosina
7. Krzysztof Rogaliński – Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „ Mieczewo- Nasze Miejsce”
,,Poprzez swoją codzienną, w dodatku bezinteresowną,
pracę stajecie się wyjątkowi. A Wasze działania są inspiracją
dla innych osób oraz motywacją do kolejnych działań. Po
prostu jesteście tam, gdzie to konieczne. Gala Wolontariatu
jest doskonałym momentem, aby powiedzieć o Was głośno.
Powiat poznański może, co czynię z dużą radością, wyróżnić
najlepszych z najlepszych” – mówił Jan Grabkowski podczas
uroczystości wręczenia statuetek.
Serdecznie gratulujemy!
Ewa Malinowska
dodatkowe źródło: www.powiat.poznan.pl, www.czasmosiny2.pl

Śmierć na Pożegowie
W środę, 31 maja br. około godz. 21:30
na mosińskim Pożegowie doszło do tragicznego zdarzenia.
Młody mężczyzna - 22-letni mieszkaniec
Łodzi - poniósł śmierć na miejscu wskutek upadku z wieży widokowej na gliniankach. Zdarzenie to miało charakter
czynu samobójczego.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami Urząd Miejski
w Mosinie informuje, że obiekt spełnia
wszelkie wymogi bezpieczeństwa i nie
stanowi żadnego zagrożenia dla osób
z niego korzystających.
(autor komunikatu: Krzysztof Kaczmarek,
źródło: www.mosina.pl)
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Uczniowie z Mosiny na festynie w Poznaniu

Uczniowie prowadzonego przez Powiat Poznański Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie po raz kolejny wzięli udział w „Festynie Integracyjnym „Dzieci – Dzieciom” Poznań 2017, organizowanym
przez Fundację Renaty Mataczyńskiej i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w Tunelu”.
Imprezie przyświeca idea integracji dzieci poszkodowanych
przez los z poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych
z dziećmi z zaproszonych szkół podstawowych i gimnazjum. Jak
co roku podczas festynu na uczestników czekało wiele atrakcji.
Mogli oni wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych,
między inymi biegu na 60 m, skoku w dal, pchnięciu kulą, skoku
wzwyż, torze przeszkód oraz rzucie vortexem. Ponadto Poznań-

ska Policja przygotowała „Miasteczko policyjne”, w którym dzieci mogły zobaczyć z bliska radiowóz, motocykl policyjny, wziąć
udział w programie edukacyjnym o bezpieczeństwie, poznać
znaki drogowe, a także uczestniczyć w konkursach z nagrodami. W festynie wzięła udział równiez Fundacja Dr Clown, która
dla najmłodszych dzieci i tych, które nie mogły brać czynnego udziału w zawodach sportowych przygotowała Miasteczko
Dr Clowna z mnóstwem niespodzianek.
Uczniowie za udział w sportowych zmaganiach otrzymali pamiątkowe medale, które osobiście wręczyła pani Renata Mataczyńska, Prezes Fundacji „Światełko w Tunelu“.
Marlena Jastrzębowska

Strażacy przy pracy - uszkodzony rurociąg,
nieprzytomni w studzience i wypadek

Do zadań strażaków należy nie tylko gaszenie pożarów o tym wszyscy wiemy. Jednak różnorodność zdarzeń, do jakich
dysponowane są jednostki straży pożarnej, często zaskakuje.
5 czerwca br. był dla zastępów bardzo pracowity. W godzinach południowych w Luboniu podczas prac budowlanych na
ul. Jana Pawła II koparka uszkodziła rurociąg gazowy. Konieczna była ewakuacja mieszkańców pobliskich bloków. Interweniował zastępca dowódcy JRG-9 st. kpt Kamil Witoszko.
W tym samym czasie zastęp GCBARt wysłany został do Wir tam pracownicy komunalni stracili przytomność podczas prac
konserwatorskich w studzience kanalizacyjnej. Na szczęście,
jeszcze przed przybyciem strażaków zostali oni wyciągnięci

ze studzienki, a następnie udzielono im pierwszej pomocy.
Nieco później ten sam zastęp wyjechał do wypadku w Strykowie, gdzie doszło do zderzenia samochodu dostawczego
z naczepą TIR-a. W wyniku wypadku ranny został kierowca
prowadzący Peugeota, do którego strażacy zrobili dostęp za
pomocą narzędzi hydraulicznych. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Droga została zablokowana na
kilka godzin, objazd poprowadzono pobliskim parkingiem.
W działaniach udział brały zastępy z JRG-9, OSP Strykowo
i PSP z Grodziska Wlkp.
(źródło: Biuletyn JRG 9. Zdjęcia: asp. sztab. Robert Stachowski.
Opracowanie: mł. ogn. Adrian Jankiewicz, zm. 3, JRG-9)
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Grand Prix Nordic Walking – druga odsłona
Niedziela 11 czerwca br. była z pewnością bardzo atrakcyjnym dniem dla
miłośników nordic walking. W Jeziorach odbyła się bowiem druga z cyklu
czterech imprez, organizowana w ramach Grand Prix WPN. Przypomnijmy,
że pierwsze zawody odbyły się 22 kwietnia br. podczas "Króla Parku", wydarzenia rozpoczynającego obchody 60-lecia
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Cały cykl jest upamiętnieniem obchodów jubileuszu Parku, formą propagowania zdrowego stylu życia, a poza tym - promocją najatrakcyjniejszych turystycznie
miejsc w naszym regionie. O godz. 11.00
na starcie pojawiło się blisko 200 zawodników, przed którymi do pokonania była
10-kilometrowa trasa, wiodąca ścieżkami
WPN. Uczestnicy startowali w odpowiedniej kolejności: na początek wystartowali
najlepsi, a potem mężczyźni i kobiety w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Sebastian Rajewski z Piły, z czasem
netto 01:06:16; drugie miejsce zdobył
Piotr Orywal z Poznania (czas 01:08:42),
zaś trzecie miejsce przypadło Łukaszowi
Rembarzowi z Krosinka – przemierzył on
trasę w czasie 01:09:18.
Wśród kobiet najlepsza okazała się
Agnieszka Mielecka z Gąsawy z czasem

01:09:40; zaraz po niej na mecie znalazła się Katarzyna Staszewska ze Środy
Wielkopolskiej (czas: 01:13:54), zaś trzecie miejsce zajęła Małgorzata Krakowiak
z Wir z czasem 01:16:43.
Oprócz klasyfikacji generalnej i w poszczególnych grupach wiekowych, odbyła
się także klasyfikacja mieszkańców gminy
Puszczykowo (zmienna dla poszczególnych imprez, w zależności od aktualnego
gospodarza - poprzednio była nim Mosina, następni to Stęszew i Komorniki).
Na całej trasie znajdowali się sędziowie,
oceniający technikę marszu. Impreza odbyła się przy pięknej pogodzie, w dobrej
atmosferze sportowej rywalizacji; w mię-

dzyczasie można było odwiedzić stoiska
partnerów projektu "Aktywnej Trójki",
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
– tradycyjnie już - wziąć udział w konkursie wiedzy o gminie.
Przypominamy, że przed nami jeszcze
dwie imprezy w cyklu Grand Prix Nordic
Walking: 3 września w Stęszewie, a zakończenie całego Grand Prix - 15 października w Komornikach. Całość organizowana jest przez partnerów projektu
"Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności", zaś patronat merytoryczny sprawują:
MarszPoZdrowie.pl oraz Nordic Walking
Poland. Już dziś serdecznie zapraszamy
do udziału! (red.)

Tragiczny w skutkach wypadek w Puszczykowie
W dniu 23 czerwca br. w godzinach popołudniowych w Puszczykowie doszło
do tragicznego w skutkach wypadku
trzech samochodów osobowych, w
których śmierć poniosła jedna osoba, a
dwie odniosły obrażenia. Jedną osobę
uwięzioną z pojazdu musieli wyciągać
strażacy.
Rannych zabrano do szpitala, jedna oso-

ba mimo przeprowadzonej reanimacji
niestety zmarła.
Do wypadku doszło w Puszczykowie na
skrzyżowaniu ulic Mocka i Nadwarciańskiej. Przyczyną wypadku najprawdopodobniej było wymuszenie pierwszeństwa. (źródło: OSP Mosina)

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej
29 oraz 30 maja 2017 r. na stadionie
OSiR w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce
Siatkowej Dziewcząt oraz Chłopców
Szkół Ponadgimnazjalnych.
W pierwszym dniu zmagały się
dziewczęta. W zawodach wystartowały 4 zespoły. 30 maja mecze rozegrali
chłopcy. Wszystkie spotkania były na
bardzo wysokim poziomie i o zwycięstwo nie było łatwo.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. Zespół Szkół w Mosinie
2. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
Podgórnym
3. Zespół Szkół w Rokietnicy
4. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. Zespół Szkół w Kórniku
2. Zespół Szkół w Puszczykowie
3. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
4. Zespół Szkół w Bolechowie
(źródło: OSiR)
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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.

TRANS - BAU - PROJECT

tel. 508 185 986
www.transbauproject.pl
e-mail: agam2106@interia.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
3URMHNW\KDOLLQQ\FKRELHNWyZXVáXJRZ\FK
8VáXJLJHRGH]\MQH
1DG]RU\EXGRZODQHLLQZHVWRUVNLH
3URMHNW\]MD]GyZLSDUNLQJyZ

Bezstresowa i miła atmosfera.
Na miejscu badania, teoria, ratownik, materiały do nauki.

Mosina, ul. Wąska 1

3(à1$2%6à8*$,1:(67<&<-1$
RGZQLRVNXRZDUXQNL]DEXGRZ\GR]DNRĔF]HQLDEXGRZ\

325$'<35$:12%8'2:/$1(

Zapraszamy.
Z

Ceny odpowiadają jakości

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

serwis@elprotekt.pl

ZBIORNIKI LPG

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

PRACA DLA

OSK Auto Nauka J. Student
Krosno, ul. Tylna44
tel. +48 601 561 690, +48 601 626 177
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åųŅĹĜĩ±BŅý±ěų±ÚÏ±Şų±ƵĹƼ

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
fkÚǄƼŸĩĜƵ±ĹĜåĹ±ĬåǇĹŅźÏĜ

f{ų±ƵŅŞų±ÏƼ

fkÚŸǄĩŅÚŅƵ±ĹĜ±ĜǄ±ÚŅźÑƚÏǄƼĹĜåĹĜ±

f{ų±ƵŅčŅŸŞŅÚ±ųÏǄå

fcĜåųƚÏĘŅĵŅźÏĜĜĜĹƵåŸƋƼÏģåÆƚÚŅƵĬ±Ĺå

f{ų±ƵŅŸŞ±ÚĩŅƵå

fŞņĴĩĜĜĴ±ÚĩŅųŞŅų±ÏƼģĹƼ

f{ų±ƵŅųŅÚǄĜĹĹå

fŞ±ÚĴŅźÑĩŅĹŸƚĵåĹÏĩ±

f{ų±ƵŅĩ±ųĹå

f{ų±ƵŅƵĴ±ŸĹŅźÏĜĜĹƋåĬåĩƋƚ±ĬĹåģ

f{ų±ƵŅÏƼƵĜĬĹå

{Ĭ±ÏƖǈ{±ǅÚǄĜåųĹĜĩ±ĹųƖƖØƅƖěǈĂǈaŅŸĜĹ±
tel. +48 501 711 243

www.wh-kancelaria.pl

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

serwis@elprotekt.pl

PRACA DLA

CENY PRODUCENTA!

INTELIGENTNA I PIĘKNA DYSCYPLINA SPORTU,

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza ddzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej

do Klubu Szermierczego UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

SZERMIERKA

BIURO OGŁOSZEŃ

Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Podsumowanie prac II Młodzieżowego Sejmu
Rzeczpospolitej Mosińskiej
W czwartek 8 czerwca w Mosińskim
Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie prac II Młodzieżowego Sejmu
Rzeczpospolitej Mosińskiej. Młodzież
z czterech szkół z gminy Mosina oraz Grupy Inicjatywnej Baranówko podsumowała swoją działalność w roku szkolnym
2016/2017.
Już po raz drugi uczniowie Specjalnego
Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. J.
Korczaka w Mosinie wzięli udział w tym
przedsięwzięciu. Ośrodek reprezentowało
czworo posłów: Wiktoria Schlachcikowska, Marta Zwierzycka, Adam Maciejewski
i Krystian Walenciak. Uroczysta inauguracja

miała miejsce w marcu 2017 roku. Młodzież
spotkała się jeszcze czterokrotnie, aby wypracować wspólne postulaty, dzięki którym mieszkańcom Gminy Mosina będzie
żyło się lepiej.
36 posłów intensywnie pracowało, aby
9 maja 2017 r. w obecności zastępcy Burmistrza Gminy Mosina pana Przemysława
Mielocha, Przewodniczącej Rady Gminy
pani Małgorzaty Kaptur oraz licznie przybyłych gości przedstawić swoje postulaty
dotyczące nurtujących ich spraw. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej chcieliby zająć się miedzy innymi: pomalowaniem podziemnego

przejścia przy ulicy Kolejowej, stworzeniem
ścieżek rowerowych, odnowieniem placów
zabaw oraz organizacją konkursów promujących talenty.
Posłowie wznowią pracę po wakacjach.
Monika Bajstok

Po raz piąty startują w „Pogoni za Wilkiem”!
Już za niespełna miesiąc, w sobotę 29-tego lipca o godzinie
10:00, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 450
biegaczy weźmie udział w piątej już edycji biegu o nazwie
„Pogoń za Wilkiem”.
W tym roku, zawodnicy ponownie zmierzą się z dość wymagającą, nową ponad 10 kilometrową trasą.
Oprócz medali, dla wszystkich uczestników Organizatorzy
(GREEN SPORT Łukasz Kubiak) przygotowali atrakcyjne puchary
i nagrody dla najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz UWAGA: osobnej kategorii: „Biegu z psem”. Celem tego biegu są popularyzacja wypoczynku i rekreacji z psem na łonie natury oraz wskazanie potrzeby
bezpiecznej tresury.
Ponadto, Organizatorzy przygotowują nowość: „Osadę Wilka”.
Będzie to osobno wydzielone, na terenie Stacji Ekologicznej UAM,
miejsce gdzie odbędą zajęcia z zasad bezpiecznych kontaktów ze
psami, pokaz psów pracujących w ratownictwie i z osobami niepełnosprawnymi, a także canicross (bieg z psem), bikejoring (pies
ciągnie kolarza górskiego), scootering (pies ciągnie człowieka na
specjalnej hulajnodze).
Jak co roku, nie zabraknie również biegów dla najmłodszych
wilczków, które wystartują około południa w kilku kategoriach
wiekowych. Podczas pikniku na świeżym powietrzu, najmłodsi
będą mieć okazję do wzięcia udziału w zabawach ruchowych,
a także spróbować swoich sił w zabwach wieloboju na terenie:
„Miasteczka Młodego Sportowca”.
Ponadto, władze WPN zapraszają wszystkich na bezpłatne
warsztaty i pogawędki prowadzone przez pracowników Muzeum
Przyrodniczego w okolicach Biura Zawodów.
Po raz kolejny okolice parkingu siedziby Wielkopolskiego Parku
Narodowego zamienią się w leśne, sportowe miasteczko, do którego serdecznie zapraszamy!
Impreza pod nazwą „Pogoń za Wilkiem” ma na celu popularyzację zdrowia i ekologicznego stylu życia oraz promocję terenów
Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako miejsca do czynnego
wypoczynku i edukacji dla całej rodziny.
Start imprezy: godzina 10.00
Miejsce: START i META zlokalizowane w pobliżu siedziby Stacji
Ekologicznej UAM, 62-050 Mosina, Jeziory

Organizator biegu: GREEN SPORT Łukasz Kubiak – tel. 793-299-154
Koordynator Programu Biegu: Paulina Nowacka – tel. 609-312-212
Partnerzy: WPN, Gminny Ośrodek Sportu i Reakreacji w Komornikach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Reakreacji w Mosinie.
Więcej na www.pogonzawilkiem.pl
Polub nas na facebooku: www.facebook.com/PogonZaWilkiem
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"Szczęśliwi ci, którzy mogą śpiewać"

Jak wiadomo, każdego roku Rada Miejska w Mosinie przyznaje Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej, będący najwyższym
uhonorowaniem za utożsamianie, rozsławianie i umiłowanie
Ziemi Mosińskiej. W tym roku wyróżnienie to otrzymał Chór
Kościelny pw. Świętej Cecylii w Mosinie (oraz pani Aleksandra
Pruchniewska, o której pisaliśmy w poprzednim numerze).
Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii powstał w 1905 roku;
repertuar zespołu obejmuje utwory o różnej tematyce: sakralnej, świeckiej i patriotycznej, a także kompozycje i opracowania
dyrygentów chóru. Prezesem jest Bronisława Dawidziuk, zaś dyrygentem - Leszek Marciniak.
W tym roku chór obchodzi 122-lecie swojego istnienia. Aktualnie liczy około trzydziestu członków. Najstarszy stażem chórzysta śpiewa od ponad czterdziestu lat (zaczął jako niespełna
ośmioletni chłopiec), najmłodsza - nieco więcej niż trzy lata.
Warto dodać, że w chórze śpiewają całe rodziny, są małżeństwa,
które poznały się tutaj, są kolejne pokolenia. Rozpiętość wiekowa też jest bardzo duża: od młodych dziewcząt w wieku gimnazjalnym do sędziwych, aczkolwiek pełnych energii mężczyzn.
Wszystko to sprawia, że w zespole panuje prawdziwie rodzinna
atmosfera, co daje się odczuć już od pierwszego kontaktu.
Podczas spotkania jeden z seniorów zwierza się, że zaczął
śpiewać w chórze w latach pięćdziesiątych; miał kilka przerw,
ale dziś nadal jest aktywny. Jak przyznaje, "w domu siedziałbym,
rozmyślał i czuł się niepotrzebny. A tak wiem, że jestem" - i mówi
to z taką pewnością, radością i życiem w oczach, że jego entuzjazm udziela się błyskawicznie innym.
Każdy ma swoją historię, powody, dla których trafił do chóru. Niektórzy potrzebowali "ożywienia", robienia czegoś pożytecznego, nowego zastrzyku energii. Inni - jak starszy pan - chcą
się czuć potrzebni. Jeszcze inni zaczęli przychodzić zaproszeni
przez swoich bliskich lub... zwróciwszy uwagę na osobę, która
z czasem stała się tą jedyną, wybraną na całe życie. Wszystkich
jednak łączy jedno: pasja śpiewania, miłość do muzyki, fascynacja pięknem, jakie z niej płynie, umiłowanie harmonii płynącej
ze wspólnego wykonywania utworów. Niesamowite doświad-

czenie, kiedy poszczególne głosy łączą się ze sobą tworząc całość. Poczucie jedności, wspólnoty, ale także - tworzenia sztuki,
czegoś wyjątkowego, zdolność zmieniania i upiększania świata
poprzez śpiew. Doświadczenie, że mając narzędzie, jakim jest
własny głos, można dokonać rzeczy tak niesamowitych, wzruszać i ubogacać innych.
Oprócz stałej obecności na uroczystościach kościelnych chór
włącza się bardzo aktywnie w działalność kulturalną miasta zapewniając oprawę muzyczną wielu wydarzeniom. Ponadto, ma
na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, nie tylko w kraju, ale
też poza granicami Polski. Na stałe w kalendarium chóru wpisują się koncerty kolęd, obchody uroczystości patriotycznych,
spotkania chórów czy nadmorskie warsztaty szkoleniowo - rekreacyjne, połączone z koncertami. No i oczywiście cotygodniowe próby, które dla członków zespołu stają się nieodłącznym,
wręcz niezbędnym elementem ich życia.
Dość trudno o nowych członków. Z pewnością nie bez wpływu jest tutaj brak wychowania muzycznego w szkołach; młodym ludziom trudno zachwycić się muzyką i śpiewem, bo nie
mają okazji tego doświadczyć. Wiele osób tłumaczy się także
brakiem czasu - jednak, jak twierdzą mosińscy chórzyści, jest to
wyłącznie kwestia chęci i dobrej organizacji zajęć.
Serdecznie zachęcam do kontaktu z mosińskim chórem - jeśli
nie do wstąpienia w jego szeregi to chociażby odwiedzenia chórzystów na próbie, przyjścia na koncert czy wydarzenie w gminie z ich udziałem. Jestem przekonana, że każdy, kto chociaż
raz spotka się z tymi ludźmi i sztuką, jaką tworzą, pozostanie
pod ogromnym wrażeniem, wyjdzie pełen podziwu i zachwytu. Chór Kościelny w Mosinie tworzą bowiem ludzie pełni pasji,
upiększający świat swoim śpiewem, miłością do muzyki i regionu, w którym żyją. My wszyscy - mieszkańcy Ziemi Mosińskiej
- mamy wielkie szczęście posiadając tak cenny skarb, jakim są
nasi chórzyści. Dziękujmy za ten dar, pielęgnujmy go i wspierajmy, bo tworzą coś wyjątkowego. (M.M.)
P.S. Na zdjęciu - chórzyści podczas próby.
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Z cyklu: „Bliżej prawa”

Rozwód – alimenty, władza rodzicielska,
kontakty z dziećmi
Jednym z koniecznych elementów wyroku rozwodowego
jest uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej (wyrok nie
dotyczy zatem dzieci jednego z małżonków z wcześniejszego związku). Ma to na celu kompleksowe i wyczerpujące rozstrzygnięcie w wyroku o całokształcie spraw rozpadającej się
rodziny, a tym samym uniknięcie konfliktów na przyszłość.
Wśród sposobów uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron wskazuje się:
• pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
• powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z nich;
• ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców poprzez wydanie odpowiednich zarządzeń;
• zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców;
• pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga
rodziców.
Po nowelizacji przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie w sierpniu 2015 r., zasadą jest
pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Dziecko po rozwodzie powinno bowiem jak najmniej odczuć skutki rozstania rodziców, ponieważ bez względu na rozwód,
posiada ono prawo do wychowania przez oboje rodziców.
W praktyce rozstrzygnięcie to oznacza, że rodzice powinni
wspólnie podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka.
Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców do
określonych praw i obowiązków tylko wówczas, gdy przemawia za tym dobro dziecka. W wyroku rozwodowym sąd wskaże wówczas do jakich praw i obowiązków ogranicza władzę
rodzicielską drugiemu rodzicowi: np. współdecydowania
o leczeniu, kierunku kształcenia, wyjazdach zagranicznych
itp. Rodzic, który ma pełną władzę rodzicielską może wówczas samodzielnie decydować o pozostałych, niewymienionych kwestiach. W praktyce często zapadają rozstrzygnięcia,
w którym sąd ogranicza się jedynie do wskazania, że drugi
z rodziców “ma prawo do współdecydowania o istotnych
sprawach w życiu dziecka”. Takie rozstrzygnięcie może zatem
w przyszłości stwarzać problemy interpretacyjne, a w konsekwencji prowadzić do nieporozumień. Warto zatem zadbać
o szczegółowe uregulowanie powyższej kwestii. Pozostałe
rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej zapadają
stosunkowo rzadko (ograniczenie władzy rodzicielskiej przez
wydanie odpowiednich zarządzeń, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej).
Na jakiej podstawie sąd orzeka w zakresie władzy rodzicielskiej? Jeśli żądania małżonków we wskazanym zakresie
są zgodne, sąd z reguły przesłuchuje jednego świadka zawnioskowanego przez małżonków i na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, wydaje stosowne rozstrzygnięcie.
W przypadku gdy żądania stron są rozbieżne, sąd zasięga opinii biegłych, która - obok pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, jest podstawą rozstrzygnięcia.

Należy pamiętać, że wina w powstaniu rozkładu pożycia
sama przez się nie powoduje pozbawienia małżonka władzy
rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia.
Sąd w wyroku rozwodowym ustala również kontakty rodzica z dzieckiem – poprzez określenie dni i godzin, w których
rodzic ma prawo do spotkań z dzieckiem. Regulując sposób
kontaktów, Sąd może określić miejsce kontaktów, jak również to, kto może w tych kontaktach uczestniczyć, a kto nie.
Sąd władny jest także do ustanowienia kuratora do nadzoru nad sposobem wykonywania kontaktów – gdy wymaga
tego dobro dziecka. Na zgodny wniosek stron, sąd nie orzeka
o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Należy pamiętać, że
sąd nie jest związany wnioskami stron co do władzy rodzicielskiej i kontaktów. Nadto rozstrzygnięcia w omawianym
zakresie mogą być po rozwodzie zmienione, jeżeli wymaga
tego dobro dziecka.
Odnośnie alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron,
w pierwszej kolejności wskazać należy, że rodzice zobowiązani są do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, jak
i do zapewnienia środków utrzymania – od czasu urodzenia
dziecka do uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego
utrzymania się (a zatem, nie tylko do czasu uzyskania pełnoletności). W sytuacji, w której w wyniku rozwodu, dziecko będzie w takim samym zakresie pod opieką matki, jak
i ojca (tzw. opieka naprzemienna), częstym rozwiązaniem
jest sądowe ustalenie, że każdy z rodziców będzie utrzymywał dziecko w zakresie, w jakim będzie pod jego opieką,
a pozostałe koszty małżonkowie będą ponosić po połowie.
Najczęściej jednak – z różnych przyczyn (brak porozumienia między małżonkami i współdziałania, brak warunków
mieszkaniowych itp.), dziecko pozostaje pod bieżącą pieczą
jednego z rodziców, przy jednoczesnym ustaleniu harmonogramu spotkań z drugim z nich. Wówczas, rodzic który nie
sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem, zobowiązany jest
do świadczeń alimentacyjnych, bowiem drugi z nich spełnia
swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania
o utrzymanie i wychowanie dziecka. Odpowiadając na pytanie, co jest podstawą ustalenia wysokości alimentów, należy
wskazać: usprawiedliwione potrzeby dziecka, możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji
oraz zakres świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Marta Zawodna – aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
Siedziba: ul. Masztalarska 6/4,
61-767 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl
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Auto Show w Mosinie

fot. Patrycja Anna Soińska

Tegoroczne Dni Mosiny zdecydowanie upłynęły pod znakiem motoryzacji. Na targowisku miejskim odbyła się wystawa samochodów klasycznych i modyfikowanych „Mosina
Auto Show”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Mosińskie
Spoty Samochodowe.
Dotychczas Stowarzyszenie organizowało cykliczne, otwarte dla
spotowiczów imprezy. Tym razem, przy okazji Dni Rzeczpospolitej
Mosińskiej, postanowiliśmy zorganizować wystawę stricte przeznaczoną dla mieszkańców Gminy - specjalnie wyselekcjonowane
auta, które pojawiły się na zaproszenie organizatorów. Ideą pokazu
było połączenie pokoleń, dlatego znalazły się na nim samochody
wszelkiej maści. Młodzi zainteresowani byli autami modyfikowanymi, które są ich obiektem pożądania. Starsi natomiast swoją uwagę
zwrócili na klasyki - było to symboliczne przeniesienie w czasie.
Pogoda po raz kolejny dopisała i na płycie targowiska pojawiło
się ok. 40 samochodów. Wśród aut klasycznych mogliśmy wypatrzeć rodowitych amerykanów m.in. Mustanga oraz Chevroleta,
a grupa Black Cats Classic Garage pokazała pick up’y wyjęte rodem
z amerykańskiego filmu. Polskim akcentem na wystawie były niegdyś popularne, a dziś rzadko spotykane Fiaty 125p. Z kolei fani
niemieckiej motoryzacji mogli podziwiać klasyczne Mercedesy
oraz Volkswageny. Wśród nowszych aut odwiedzającym nie mogły
umknąć tak znane marki jak BMW czy Mazda. Poza wystawcami,

fot. Watch This Car

Mosińskie Spoty Samochodowe gościły swoich partnerów, m.in.
firmę Nano Ceramic Protect, Auto Naprawa Zimowski czy Tribex,
którzy również pokazali swoje samochody, aczkolwiek największe
wrażenie wywołał nowy partner Stowarzyszenia - Tor Poznań Track
Day wraz z Carrera Cars Team. Ich Porsche okazały się wisienką na
torcie całej wystawy.
Warto wspomnieć, że wystawę bardzo dobrze dopełnił Pokaz
Driftu w wykonaniu G.Hypkiego z Drift Warriors organizowany
przez Guber House Development, który odbywał się tuż obok.
Pokaz driftu na pewno rozpalił serce niejednego zarówno małego
jak i dużego chłopca i sprawił, że teraz każdy Mosiniak chce zostać
profesjonalnym kierowcą.
Była to pierwsza impreza z selekcją oraz zaproszeniami, przez co
Stowarzyszenie musiało odnaleźć się w nowej roli. Po raz kolejny
członkowie udowodnili, że działając razem można wszystko. O dobrze wykonanej pracy nad przygotowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa świadczy fakt, że mieszkańcy zakochali się w kilku samochodach i już pytają, kiedy kolejna impreza. Mosina Auto Show
stało się główną częścią sobotnich obchodów Dni Mosiny i plan
jest taki, aby kolejne lata także były pod patronatem Mosińskich
Spotów Samochodowych!
Elena Cieleńska - Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe

fot. Watch This Car
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Nie ma takiego miasta Londyn!

W czasach, kiedy prawie wszyscy podróżujemy za granicę a w rozmowach
towarzyskich przewijają się coraz to
nowe i dalsze wakacyjne kierunki mosiński DKK zaplanował wycieczkę do
Lądka Zdroju.
Kiedy przychodzi do ciebie żona i mówi:
kochanie pojedźmy na wycieczkę do Lądka
Zdroju przecierasz oczy ze zdziwienia. Kiedy mówi ci, że to wycieczka z Dyskusyjnym
Klubem Książki machasz ręką i prychasz.
A gdy dowiadujesz się, że cały ten klub to
bardziej klub bab wspaniałych - zapierasz
się nogami, oflagowujesz i stwierdzasz, że
nigdzie nie pojedziesz!
No ale nie jest to taki zwyczajny klub
książki, a więc i wycieczka miała nie być
taką pospolitą. DKK jest wspierane przez
Mosińską Bibliotekę Publiczną z Krysią
i Zosią na czele, co sprawia, że dzieją się
tu rzeczy niezwykłe. DKK skupia osoby
z pomysłami, ciekawe świata i zawsze gotowe realizować swoje marzenia.
Tak więc następują starania o przekonanie nieprzekonywalnego: Wiesz kochanie,
będzie super. Ma być spotkanie z autorem.
Ten facet pisze o górach, a ty uwielbiasz
góry. My mamy się tam u niego spotkać.
A jeszcze mają być inne atrakcje. Bronisz
się, mówiąc, że i tak się zanudzisz. Że to
strata czasu, że... Ale z kolejnymi dniami
dochodzą następne argumenty: że pojadą
z nami przyjaciele, że możemy zabrać dzieci i zrobić rodzinną wycieczkę, że już wzięłam urlop... A na koniec jeszcze przywołanie super wyprawy "z Wandą do Bornego".
Ostatecznie mur pada, gdy poinformowa-

ne dzieci przychodzą i proszą: "tatuuuusiu
pojedziemy"?
Jeszcze na długo przed wyjazdem
otrzymaliśmy plan wycieczki a w nim: kąpiele zdrowotne, zwiedzanie zamku, spotkanie autorskie z poczęstunkiem, penetrowanie jaskini i spacer w chmurach na
wysokości ponad 1000m npm. Na papierze wyglądało atrakcyjnie.
Tata się poddał! Udałem, że się zastanawiam, po czym oznajmiłem: jedziemy! A dzieciaki zaczęły odliczanie dni do wyjazdu.
Już przy autobusie okazało się, że
wszyscy są w dobrych humorach. Ciekawi świata, ciekawi samego autora książki
"Moje PAgóry" - Zbigniewa Piotrowicza
i tych wszystkich atrakcji...
Chyba nie będzie najgorzej. Całkiem
fajna ekipa...Wchodzę w to. Jak się bawić,
to się bawić! Pies ma zapewnioną opiekę.
Wszystkie mosińskie sprawy jakoś ogarnięte. Wypoczywamy!
A zaczęliśmy jak u Hitchcocka: najpierw
trzęsienie ziemi! Zwiedzanie pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Rozmach budowanego przez 30 lat
kolosa wzbudził podziw. Podziw przyćmiony trochę skalą zniszczenia obiektu.
Pierwsze zdjęcia jednak zostały zrobione,
padły pierwsze ochy i achy.
Całkiem, całkiem ta wycieczka. Oby tylko
gorzej nie było, to jakoś przeżyję te trzy dni.
Jedziemy do miejsca docelowego. Pogoda dopisuje. Lądek Zdrój wita nas pięknym słońcem. Kwaterujemy się w Hostelu
Urszula. Jest troszeczkę "uzdrowiskowo",
ale przestronnie i wygodnie. Pora na

obiad i pierwsze wrażenia. Posiłek jemy
na pięknym tarasie z widokiem na centrum uzdrowiska - atmosfera włoskich
wakacji. Kąpiel w uzdrowiskowych wodach sprawia, że zaczynamy chłonąć
miejscowy klimat.
Jest "uzdrowiskowo" jeśli chodzi o jedzenie, spanie, kuracjuszy. W końcu słowa
piosenki o Ciechocinku sprawdzają się
też w Lądku: "W Ciechocinku, tam gdzie
dom zdrojowy, Maxi Kaz rusza na łowy.
Na deptaku czai się na Panie, każda szansę dziś dostanie. Taki ze mnie Maxi Kaz".
Nasze podboje uzdrowiskowe skończyły
się jednak na greckich klimatach podczas
uzdrowiskowych kąpieli... Na tyle tylko
(a może i aż) pozwoliły nasze żony. Wieczór
postanawiamy spędzić w gronie przyjaciół
zwiedzając starówkę i zaszywając się w artystycznej kafejce. Jest miło, swojsko, leniwie - czujemy, że odpoczywamy.
Drugi dzień zgodnie z planem to najważniejsza część wyprawy DKK - wizyta
u pana Zbyszka i rozmowy o książkach
oraz penetrowanie jaskini. Ale za oknem
uleeeewa! Zosia jednak czuwa i działa (z taką przewodniczką, to nawet na
spotkanie autorskie w Nowej Zelandii!).
Z lekko zmodyfikowanym planem w końcu ruszamy.
No i wszystko szlag trafił. Było słońce - jest
ulewa. Biegnę po bułki, a w miejscowym markecie kasjer wyrzuca mój koszyk z zakupami
na taśmę! On się chyba jeszcze nie obudził, ja
za to natychmiast! Już widzę nasze dzisiejsze
grillowanie czy spacer do jaskini! Ciągle pada.
U pana Zbyszka jest świetnie. Gawę-
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dziarz, człowiek orkiestra. Jego opowieści
i bawią i wzruszają. Pomimo sąsiedztwa
pobliskiej jaskini to nie pazury niedźwiedzia utkwią nam w pamięci po tym spotkaniu. Chyba, że niedźwiedź ma na imię
Pedro... Wyruszamy eksplorować Jaskinię
Radochowską. Pod górę, z burzą, schodami pątników do pustelnika. A potem
już do jaskini - wąskiej, ciemnej i śliskiej.
Niespodziewanie robi się atmosfera przygody. Zapominam o całym świecie - jestem
tu i teraz. Jest ciekawie, często zabawnie. I choć gitary przy ognisku nie było, to
opowieści o graniu na gitarze i owszem.
Mokniemy i schniemy na przemian. Ale
jesteśmy zadowoleni. Ps. Jak sprawić, by

stateczny pustelnik - myśliciel zapamiętał
cię na zawsze? Wystarczy zapytać jak Michał: "czy ta budka po prawej (jego dom) to
może jest WC?
Jaskinia zdobyta. A łatwo nie było. Przeszli wszyscy, a różnica wieku uczestników
to prawie 70 lat! N i e s a m o w i t e! Wróciliśmy do pana Zbyszka na wykwintny
posiłek i degustację trunków. Atmosfera
wspaniała, słońce wreszcie wyszło zza
chmur. Nie chciało się wracać do hostelu.
Piękne miejsca, super ludzie. Zaczynamy
się zastanawiać, czy polana obok działki
pana Zbyszka nie jest tą naszą wymarzoną, wyśnioną? Chciałoby się tak na dłużej...
Dobrze, że wieczorem mecz - łatwiej będzie
zapomnieć.
Dzień trzeci wycieczki DKK to wyjazd
do Czech i wjazd na jedną z miejscowych gór połączony z wejściem na wieżę umiejscowioną na samym jej szczycie. Widoki zapierały dech w piersiach.
Kolejka górska, wejście na wieżę i zjazd
zjeżdżalnią na wysokości ponad 1100 m
n.p.m. zrobiły wrażenie na wszystkich.
Takie zakończenie wycieczki to szczyt
szczytów! A na koniec jeszcze niespodzianka: Międzygórze i wodospad. Czy
my musimy wracać? Rzeczywistość dopadła nas jednak z siłą wodospadu w niedzielę wieczorem w Mosinie. Czas zabrać
walizki wspomnień do domów i pomyśleć, że wróciliśmy w nasze własne, pożegowskie pagóry...
Jakby wrażeń było mało każde kolejne
jest ciekawsze. Sky Walk to totalny odlot

bez jakichkolwiek używek. Dla młodszych
i starszych. Polecam. PS. Odlot był tak
duży, że dorośli uczestnicy wycieczki w drodze powrotnej na serio rozmawiali o Muminkach!!!
Pomimo tego, że kiedyś chyba widziałem Londyn, to mogę dziś śmiało powtórzyć za panią z kasy biletowej z filmu Miś:
Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek Zdrój!
By pozostać w konwencji "Misia": Panowie pozwolą, nasza przewodnik Zofia!
(nam to zorganizowała)
Marcin Niemczewski

Efekty "szyszkowej" ustawy
Nie tak dawno pisaliśmy o nowych przepisach dotyczących
wycinki drzew i niepokojących zjawiskach zwiększonej wycinki,
jakie dało się zaobserwować na terenie naszej gminy. Od tego
czasu wiele się zmieniło: nowe przepisy ewoluują, ale wyciętych
drzew nie da się już odzyskać. Tymczasem do redakcji wpłynął
list od jednego z Czytelników - publikujemy go jako ważny głos
w sprawie, która dotyczy przecież nas wszystkich.
Rosło sobie drzewo (chyba dąb), miało z pewnością ponad 100
lat, metrowej grubości pień i prawie 25 metrów wysokości, było
zdrowe, kwalifikowało się na pomnik przyrody. Stanowiło ozdobę
okolicy w której nie ma podobnych drzew. Każdy z okolicznych
mieszkańców widział je z daleka i mógł podziwiać, póki było... Nikt
z wcześniejszych właścicieli nieruchomości nie pomyślał, że można
je ściąć. Być może komuś przeszkadzało, że rzuca cień, że trzeba
grabić liście, ale nikt nie okazał się takim barbarzyńcą, aby je ściąć.
Dopiero ustawa szyszkowa umożliwiła jego bezkarne zniszczenie.
Gmina Mosina nie miała ponoć żadnego pytania, ani wniosku w tej
sprawie. Dawniej za samowolne wycięcie drzewa o takich parametrach właściciel posesji płaciłby ogromną karę. Dzięki ustawie
zrobił to teoretycznie zgodnie z prawem. Ściął drzewo, którego
nie zasadził ani on, ani przypuszczalnie jego przodkowie. Pewnie
"kupił" je wraz z działką (Mosina). Należy zwrócić uwagę, że drzewo stanowiło z wielkim prawdopodobieństwem dom dla ptaków,

nietoperzy, owadów, etc. Nie wiem kiedy dokładnie drzewo zostało wycięte, czy przypadkiem nie w okresie lęgowym zamieszkujących je ptaków. Aktualnie wygląda ono tak:

Ustawa "szyszkowa" zostanie znowelizowana i w zmodyfikowanej formie, która nie dopuszcza do samowolnej wycinki każdego
drzewa (będą ponoć jakieś ograniczenia co do wieku, grubości itp.)
zostanie ogłoszona 17 czerwca - informacja z RDOŚ (niesprawdzona). Właściciele tej nieruchomości zdążyli :o(.
(nazwisko autora znane redakcji)
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Amatorsie Kroniki Sportowe
Wakacje to idealny czas, by wrócić do zapomnianej nieco rubryki Amatorskich Kronik Sportowych. Dziś o sporcie trochę
inaczej – z perspektywy kontuzji, zaprzepaszczonych wyników, odwołanych startów w zawodach i wychodzenia na prostą.
O zmaganiach ze samym sobą, zaufaniu i pomocy drugiego człowieka w dostrzeganiu piękna dnia codziennego – pomimo
ograniczeń, chwil zwątpienia, czasem bólu. I o wielkiej miłosci do sportu. Zawsze, w każdym czasie.

Gdy kontuzja zmienia świat...
(dla R.)

Zawsze muszę mieć plan. Na wszystko:
zadania w pracy, wolne chwile, wakacje,
treningi, porządki w domu. Nie przyjmuję
do wiadomości, że coś może się nie udać,
że czegoś nie można, że się nie da. Jak już
coś zaplanuję to znaczy, że jest to do zrobienia :) Tym razem okazało się inaczej...
Nakręcona sukcesami i pierwszymi w
życiu miejscami na podium nabrałam apetytu na bieganie w zupelnie innym stylu.
Plany treningowe, zmieniona dieta, sporo
dodatkowych aktywności, grafik napięty
tak, że sama się dziwiłam, ile zajęć można
zmieścić w jednej dobie. Początek roku
przyniósl pierwszą porażkę, kiedy musiałam zrezygnować ze startu z powodu
kontuzji. Jakoś to przełknęłam - owszem,
zawody były jednymi z moich ulubionych, jednak nie najważniejsze w planie
biegów na ten rok. Za drugim razem było
już gorzej – prawie trzy tygodnie walki z
infekcjami, mniej treningów; efekt – walka
z bólem kolana przez całe zawody i oczywiście wynik dużo gorszy niż zakładałam.
Boleśnie, ale też bez tragedii – żyłam myślą o majowych zawodach w górach. Pojechałam i było pieknie – moje ukochane

Karkonosze, cudowna trasa, wymarzona
pogoda, zachwyt nad tym, jak inaczej biega się w takich warunkach... tylko znowu
ten ból kolana, a potem już całej nogi...
Dużą część trasy ryczałam, klęłam, brałam
do ręki telefon z zamiarem dzwonienia
po pomoc, bolało coraz bardziej... W końcu doszłam do porozumienia ze sobą, że
dopóki jestem w stanie sama się poruszać
– nie schodzę z trasy. Udało się. Nagrodą
była meta i piękne powitanie, jednak euforia minęła dość szybko i zaczęłam dostrzegać porażkę. Pokonałam trasę w bardzo
długim czasie i w dodatku byłam zupełnie
nie "wybiegana". Wracałam do domu z tak
dużą dawką energii, że mogłabym wystartować jeszcze raz. Pocieszałam się jednak,
że siły przydadzą się następnego dnia na
kolejnych zawodach. Poranek przyniósł
jednak wielkie rozczarowanie – okazało
się, że ból kolana utrudnia nawet chodzenie, o bieganiu nie było mowy. Zdesperowana próbowałam zmusić moją nogę
chociażby do truchtu... nic z tego. Nie wystartowałam, przepadłam w całej klasyfikacji, straciłam sporą szansę na podium i
– znalazłam się w totalnym dołku. Tego już
było za wiele dla kogoś, kto przyzwyczajony był do sukcesów.
Przez prawie tydzień myślałam, że samo
przejdzie: i ból, i dołek. W tym czasie żaliłam się wszystkim znajomym, którzy
pocieszali mnie z całego serca. "Pamiętaj,
najważniejsze jest zdrowie", "starty mogą
poczekać", na wszystko przyjdzie czas"...
itp. uwagi, choć mówione z troską, doprowadzały mnie powoli do szału. Ja nie
chciałam czekać! Miało minąć natychmiast. W planie były kolejne starty, potrzebowałam treningów. Chodziłam coraz
bardziej rozżalona, rozgoryczona, złościły
mnie zdjęcia z biegów wrzucane na portal
przez znajomych, miałam ochotę schować
głęboko wszystkie moje medale, przestałam nawet czytać o bieganiu. Doszło do
tego, że cały świat stawał się nie do zniesienia.
Próbowałam "konsultacji" interneto-

wych z R. - wszak pomógł mi już kiedyś...
Też mówił coś o zdrowiu (tak samo, jak
wszyscy!), ale ja nie to chciałam usłyszeć
- chciałam, żeby mi powiedział, że mogę
pójść biegać i że zaraz samo przejdzie.
W końcu napisał: "Nie umiem Ci pomóc
przez messengera" - nie wiem dlaczego,
ale te słowa uderzyły mnie jak piorun.
W jednej chwili oprzytomniałam. Odtąd
wszystko działo się błyskawicznie: telefon, jeszcze tego samego dnia umówiona wizyta, gabinet R. Pomoc. Konkretne
informacje. Żadnego straszenia, że nie
wolno mi biegać. Zrozumienie i rozmowa
o górach, bieganiu, startach... I wskazówki, co dalej. Wyszłam z poczuciem, że jest
perspektywa. I że mam wybór. Zrozumiałam, że mogę próbować na siłę realizować
mój plan, zadając gwałt własnemu ciału,
które odpowie jeszcze większym buntem
i dłuższą kontuzją. Albo - mogę mieć nowy
plan. Mogę użalać się nad sobą i stracić kolejne dni, tygodnie na nic nie robieniu (a to
nie w moim stylu) - albo zacząć działać w
sytuacji, w jakiej się znalazłam.
Zupełnie nie wiedziałam, co dalej - wiedziałam tylko, jak mam zadbać o moją
nogę. I to DZISIAJ. Nie mogłam nawet zaplanować kolejnego dnia, bo nie wiedziałam, jak zachowa się moje ciało, na co mi
pozwoli. Trudno mi było ocenić, czy mogę
iść na jakikolwiek trening, jak intensywnie go robić, wyczulona na każdy sygnał
płynący z ciała czułam się trochę jak hipochondryk - ilość pytań do R. nie miała
końca... Jednak odpowiadać musiałam
sobie sama, dostałam kierunek, wskazówki, czego się trzymać, ale decyzje należały
do mnie. To ja od początku byłam odpowiedzialna za mój stan. On służył fachową
pomocą, jest specjalistą, świetnie zna się
na tym, co robi. Ale reszta - to było moje
zadanie. Niesamowite doświadczenie - nie
czułam się bezradną, biedną pacjentką.
Od początku wiedziałam, że jeśli chcę wyzdrowieć - to ja muszę zacząć działać. Nikt
za mnie tego nie zrobi, nawet najlepszy
specjalista, jakim jest dla mnie R.
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I najbardziej wzruszające - doświadczenie tego, że jestem zdolna aż tak bardzo
zaufać drugiemu człowiekowi. Ogromnie
uwalniające, wyzwalające olbrzymie pokłady mocy, radości, jasnego spojrzenia
na świat, wiary w to, że będzie dobrze...
Poczułam, że mogę oddychać pełną piersią. Podniosłam głowę. Zobaczyłam świat i
innych ludzi. Chyba pierwszy raz tak mocno odczułam potęgę zaufania...
Zaczęłam konstruować nowy plan, z
dnia na dzień, "plan uzdrowienia nogi".
Zawiesiłam decyzje o dalszych startach w
zawodach. Z trudem, ale powoli zaczęłam
oswajać myśl, że może trzeba będzie zrezygnować z niektórych z nich. Całą energię, która wcześniej kierowana była na
treningi, skupiłam teraz na wychodzeniu
z kontuzji. Trzeba było ustalić priorytety. Świat mi się trochę... skurczył: zamiast
trudnych, długich treningów - radość z
przebiegnięcia zaledwie kilku kilometrów
bez bólu; zamiast "zajeżdżania się" na rowerze - lekka przejażdżka krótką trasą,

upajanie się zapachem kwiatów, śpiewem
ptaków, porannym chłodem. Pomoc męża
w ćwiczeniach i odkrycie, że to są przecież
nasze "dodatkowe" chwile spędzone razem... Uczenie się cierpliwości, czekania,
zwolnienie tempa. Skupienie się na tym,
co jestem w stanie robić mimo braku pełnej sprawności. Życie TERAZ. Niby banalne, a jednak zadziwiające odkrycie...
R. cały czas cierpliwie przyjmuje moje
kolejne pytania, relacje z aktywności, informacje o stanie nogi ;) Ale nie tylko on
- dzięki mojej kontuzji i wszystkim przeżyciom z nią związanym zobaczyłam, ilu
życzliwych ludzi mam wokół siebie - ludzi,
z którymi mogę dzielić swoją pasję, ale
także - jak się okazuje - ból i złe dni, smutki,
rozgoryczenie, frustracje... Wspierają mnie
nieustannie i nie muszę nawet czekać do
spotkania na treningach - z podekscytowaniem myślę o wysłuchaniu relacji ze
startów innych w zawodach, wspólnej
kawie czy po prostu - wymianie informacji
na temat kupna sukienki :) Oni po prostu

są blisko, najpięknniej, jak można.
Różowo nie jest. Wciąż przeżywam
trudne chwile. Ale bogactwo odkryć i
doświadczeń z ostatnich tygodni jest tak
ogromne, że już teraz mogę powiedzieć,
że jest to jeden z ważniejszych i piękniejszych etapów w moim życiu. Mam nadzieję, że szybko wrócę do biegania i że
kolejna kontuzja nie przytrafi mi się zbyt
prędko. Ale też wiem, że „jakby co” - to będzie dobrze :) (M.M.)

Osiedlowe Powitanie Lata

Osiedlowe Powitanie Lata 2017
już za nami. Na terenie rekreacyjnym przy ulicy Nizinnej jak co roku
najmłodsi mieszkańcy osiedla mogli
skorzystać z wielu zabaw i atrakcji.
Dzieci zabawiali animatorzy z DJ
Polska. Gry, zabawy, animacje cieszyły wszystkich uczestników. Dzięki
darczyńcom dzieci i dorośli: rodzice,
dziadkowie, mogli skorzystać ze wspaniałych wypieków z piekarni państwa
Hanny i Zbigniewa Piskorskich, napoje
podarowali państwo Krystyna i Stani-

sław Kornosz. Inne słodkości zakupili
i z serca darowali państwo Chmielarz
z ulicy Czarnokurz, jak również pani
Jolanta Bobrowska, pomogli też Maria
Rybczyńska, Dariusz Zimowski, Arkadiusz Rożek, wsparł nas również pan
Jarosław Kaczmarek z ulicy Wodnej ,
który jak mówi swoim "tirem" sprawnie
i szybko sprzęt namioty, ławki stoły,
przewiózł na plac zabaw. Prowadzący
wspaniale animowali całą gromadkę
rozbrykanych dzieci, sprytnie angażując je w zabawy, konkursy, tańce.

Udane popołudnie, uśmiechy zadowolonych dzieci, rodziców, dziadków
- to cieszy i upewnia nas w przekonaniu, że warto robić to dla naszych
mieszkańców.
W imieniu członków Zarządu Osiedla Czarnokurz serdecznie DZIĘKUJĘ
wszystkim mieszkańcom, że przyjęli
nasze zaproszenie i zechcieli bawić się
wspólnie podczas kolejnej udanej imprezy środowiskowej.
Przewodnicząca - Jolanta Szymczak
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"Skoczyłam sobie przez kanał La Manche"

13 czerwca w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mosinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez LOFT
Fitness (przy współpracy z OSiR) z Teresą Zarzeczańską – Różańską, która w 1975 roku jako pierwszy Polak i czwarta kobieta na świecie pokonała wpław kanał La Manche - w czasie
11 godzin i 10 minut przepływając 42 km. Dokonała tego
po stu latach od pierwszej udanej próby pokonania kanału
przez Captain Matthew Webb.
W spotkaniu uczestniczyło wielu młodych ludzi – uczniów
z terenu naszej gminy. Mieli oni okazję obejrzeć film będący
relacją z przygotowań i udanego startu na kanale La Manche,
autorstwa red. Teofila Różańskiego – organizatora wyprawy na
kanał, a od wielu lat męża pani Teresy.
Wydarzenie to niewątpliwie można zaliczyć do jednych
z ciekawszych w ostatnim czasie. Nie codziennie bowiem
ma się okazję do spotkania z wielokrotną rekordzistką i mistrzynią Polski na różnych dystansach, doskonałą trenerką,
ratownikiem wodnym, płetwonurkiem z wieloma sukcesami,
a ponadto... nauczycielką matematyki. Wielu wzruszeń dostarczyło obejrzenie filmu dokumentującego jej pływacki wyczyn (dodajmy, że wynik 11 godzin 10 minut, po czterdziestu
dwóch latach jest nadal rekordem Polski na kanale La Manche,
nie tylko kobiet), zaś słuchanie opowieści o drodze do sukcesu było prawdziwą przyjemnością. Zainteresowani byli chyba
wszyscy: pani Teresa odpowiadała na mnóstwo pytań, między
innymi: dlaczego zaczęła pływać, jakie stopnie miała w szkole,
na jakim odcinku było jej najtrudniej, czy się bała i o czym mysli się przez jedenaście godzin w wodzie?
Będąc dzieckiem myślała o zawodzie nauczycielki (zrealizowała to zresztą, ucząc matematyki); trenowała łucznictwo,
a pływać nauczyła się dopiero w siódmej klasie szkoły podstawowej, na obowiązkowych zajęciach w ramach lekcji w-f. Jak
sama powiedziała, zaczęła pływać... żeby się nie utopić (mocno
przeżyla utonięcie kolegi). Z czasem pływanie stało się pasją,
a potem czymś jeszcze więcej – jej naturą. W swojej opowieści
pani Teresa wspomniała wiele ważnych momentów ze swojego życia: pierwszy sportowy obóz pływacki w Sierakowie,
pierwszą próbę długodystansową (25 km) w jeziorach Ślesińsko-Pątnowskich, trasę morską z Westerplatte na hel – 23,5 km

(pokonaną w 9 godzin w 1973 r.), przepłynięta trasę z Gdyni do
Helu... Nie zabrakło też wspomnień z trudnych momentów: nie
zrealizowane nie ze swojej winy starty w trzech olimpiadach,
które w efekcie spowodowały, że podjęła decyzję o próbie
przepłynięcia kanału La Manche ("jeden kanał La Manche za
trzy olimpiady").
Przygotowania do tego wydarzenia to kilkanaście lat pływania treningowego, w basenie i na wodach otwartych, po dwa
razy dziennie. Mnóstwo godzin spędzonych na treningach,
w większości w samotności, z własnym planem treningowym.
Oprócz tego – nauka, praca zawodowa. I coraz mniej czasu na
odpoczynek. Jadanie w stołówkach, bo brakowało czasu na
gotowanie. Ogromne samozaparcie, siła, determinacja. Ale
jednocześnie – życie, które dawało satysfakcję niemożliwą do
osiągnięcia gdzie indziej i w inny sposób.
W linii prostej z Anglii do Francji kanałem La Manche jest 33,5
km. Założeniem było przepłynięcie tego dystansu w 20 godzin. Udało się w dużo krótszym czasie (woda nie przekraczała
18 stopni Celsjusza, a były miejsca, gdzie pojawiały się prądy
z temperaturą 12 stopni). Wielki sukces, po którym nastąpiły
kolejne. Kanał La Manche bowiem pokonały też prowadzone
przez Teresę Zarzeczańską (i z jej udziałem) żeńskie sztafety.
Był rok 1992, pani Teresa miała 45 lat, a najmłodsza z zawodniczek - 15. Wystartowały i wynikiem 9 godzin 48 minut odebrały
rekord świata Brytyjkom. Nie poprzestały na tym. Rok później
jako pierwsza sztafeta kobieca na świecie przepłynęły kanał
w dwie strony (z czasem 20 godzin i 43 minuty).
Spotkanie z Teresą Zarzeczańską-Różańską niewątpliwie na
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, stanowiąc jednocześnie inspirację do realizacji własnych marzeń,
pokonywania trudności i nie poddawania się przeciwnościom.
Podsumowaniem niech będą słowa pani Teresy, którymi dzieli
się w swojej książce "Kraulem przez kanał La Manche i dalej...":
"Nie poświęciłam się sportowi, to sport ukazał mi wartości, które
wzbogaciły moje zwykłe, jak każdego, życie. Przez sport poznałam gorycz większą niż dostarcza codzienność każdemu człowiekowi, ale i radość taką, jakiej nie zaznaje się nawet w najszczęśliwszych dniach życia powszedniego. Dla tak głębokich przeżyć
warto jest podejmować niecodzienne zadania". (M.M.)
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Jak dobrze mieć sąsiada!
4 czerwca br. mieszkańcy Osiedla za Moreną (Budzyń, Pożegowo) świętowali na całego! Przepyszne ciasta, rozmowa,
zabawy i animacje to tylko część programu Dnia Sąsiada,
który... tak na prawdę nie miał scenariusza.
Wśród licznych atrakcji nie mogło zabraknąć historii naszego Osiedla, które przygotowała Pani Ania. Przez kilka tygodni
skrupulatnie zbieraliśmy fotografie naszego Osiedla i tak powstała mini-wystawa.
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym sąsiadom za pomoc
w organizacji tego wydarzenia! W szczególności Pani T.B. Przybysławskiej za wspaniałą prezentację swojego hobby oraz
mieszkańcom: Pani Romie, Pani Eli, Pani Marcie, Pani Krystynie,
Pani Monice oraz Pani Karolinie za przygotowanie poczęstunku. Specjalne podziękowania dla Pani Ani za pyszne przetwory
własnej produkcji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że Dzień Sąsiada (i połączony z nim Dzień Dziecka)
był wyjątkowy.
Do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać jeszcze w sierpniu podczas uroczystego otwarcia siłowni
zewnętrznej :) Więcej szczegółów wkrótce!
Zarząd Osiedla nr 6 za Moreną

foto: Pani Sylwia oraz DJ Animator Polska Dj Polska:) - dziękujemy!
Żyjemy dziś w dość paradoksalnej epoce. Czasami łatwiej jest
skontaktować się z kimś na drugim końcu świata niż powiedzieć
"dzień dobry" swojemu sąsiadowi.
Źródło”: http://country.european-neighbours-day.com/pl

Co to jest Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza?
Dynamiczny rozwój społeczeństwa obywatelskiego to więcej decyzji podejmowanych przy aktywnym i odpowiedzialnym udziale mieszkańców.
Mieszkańcy gmin mogą decydować w głosowaniu powszechnym, w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem
organów samorządu. Najczęstszym i najbardziej popularnym
przejawem zaangażowania społecznego są odbywające się przy
różnorakich okazjach konsultacje społeczne. Każdy obywatel może
także składać podparte podpisami petycje czy mobilizować radnych, aby wnioskowali w interesującej ich sprawie.
Na ile jest to skuteczne, trudno powiedzieć, ponieważ przez lata
oduczyliśmy się korzystać z tych instrumentów.
Największym problemem współczesnego społeczeństwa jest także
niewiedza na temat demokratycznych kluczy, które mamy do swojej dyspozycji.
Jednym z ciekawych pomysłów umożliwiającym mieszkańcom
bezpośredni i aktywny udział w życiu gminy jest Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza o wprowadzenie, której w lutym 2017
roku zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie.
Polega ona (jak sama nazwa głosi) na możliwości składania propozycji uchwały wypływającej bezpośrednio od mieszkańców zainteresowanych rozwiązaniem danego problemu i mającej poparcie
w odpowiedniej liczbie zebranych podpisów.
Co do samej Inicjatywy Uchwałodawczej, to wbrew pozorom wymaga konkretnego zaangażowania zespołu ludzi (również konsultacji prawnej).
Mechanizm ten też nie jest obligatoryjny dla gminy i nie gwarantuje, że Rada w 100% zatwierdzi projekt uchwały. Jest to logiczne
i nie powinno budzić zastrzeżeń. W najgorszym wypadku poszerza
spektrum działań dla samorządu.
Należy dodać, że przepisy nie zabraniają wprowadzenia tej możliwości do porządku samorządowego . Przyjęcie w statucie rozwiązania, które umożliwi mieszkańcom zgłaszanie własnych propozycji
uchwał jest zgodne z brzmieniem art. 4 i 16 i 169 ust. 4. Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a także z artykułami art. 3 ust. 1, art. 18 ust.

2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Aby zasady i tryby dotyczące Inicjatywy Obywatelskiej mogły
obowiązywać powinny być odpowiednio opracowane w statucie
gminy oraz określać:
• minimalną liczbę mieszkańców gminy posiadających prawo wyborcze mogących wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą.
• tryb postępowania – niezbędny regulamin (z określeniem czasu
jej rozpatrywania przez Radę Gminy)
• możliwość włączenia wnioskodawców na etapie prac nad projektem uchwały przez Radę Gminy.
Ludzie jeszcze nie znają i nie rozumieją zasad Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Nie należy się jej obawiać ! Tego typu rozwiązania funkcjonują już w 1/4 gmin w Polsce. Nie chodzi tu o wzmocnienie pomysłów „przedwyborczych pieniaczy” (jak wielu twierdzi)
, ale o swoisty instrument, który umożliwi zwykłym obywatelom
większy udział w życiu publicznym.
A co się stało z pomysłem wprowadzenia Obywatelskiej Inicjatywy
Uchwałodawczej w naszej Gminie?
Rada przychyliła się do wniosku i w lutym wprowadziła stosowne ustalenia. Bardzo cieszymy się z tego posunięcia i dziękujemy za
dobrą decyzję. To pozytywny krok w kierunku rozwoju demokracji.
Jako mieszkanka Gminy sądzę jednak, że odnieśliśmy niestety, tylko połowiczny sukces. Problem dotyczy progu wymaganych podpisów. Na dzień dzisiejszy Radni ustalili go na poziomie 5% mieszkańców Gminy, czyli ok. 1000 osób uprawnionych do głosowania.
My przy naszej propozycji promowaliśmy 100 podpisów.
Dla porównania w Toruniu wymaganą liczbą jest 150, a w Katowicach 300. Mam nadzieje, że kolejne lata pozwolą nam ponownie
pochylić się nad Obywatelską Inicjatywą Uchwałodawczą i z czasem uda się wypracować inne, bardziej realne rozwiązania.
Dorota Lisiak
stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
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Konkurs Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej rozstrzygnięty!
Wakacje to zawsze czas podróży, odkrywania nowych miejsc, beztroski, wolności, przeżywania przygody. My zaprosiliśmy naszych Czytelników do konkursu pt. "Wakacje w mojej okolicy". Chcieliśmy pokazać, że nie trzeba odbywać
dalekich podróży, żeby spędzić wakacyjny czas w sposób ciekawy i dostarczający niepowtarzalnych wspomnień. Zadanie polegało na opisaniu miejsca w naszym regionie, które zdaniem Czytelników warte jest odwiedzenia, zobaczenia, spędzenia tam czasu. Słowem – miejsca dobrego na wakacje.
Bardzo dziękujemy za nadesłane materiały. Zwycięzcą okazał się pan Tomasz Kaczmarek - od czterech lat mieszkaniec Mosiny, członek klubu motorowodnego Kotwica Rogalinek, pasjonat kajakarstwa; z wykształcenia inżynier
budownictwa, z zawodu przedsiębiorca budowlany. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do skorzystania z tej wakacyjnej oferty!

Wakacje w mojej okolicy: „Trzy rzeki”

Tak oto śpiewał swego czasu Piotr Fronczewski wcielając się
w rolę tytułowego bohatera filmu „Podróże Pana Kleksa”:
Biegać, skakać, latać, pływać,
W tańcu w ruchu wypoczywać.
Tekst tej piosenki to co prawda przepis na sekret młodości, ale
czyż to nie również znakomity przepis na spędzanie wolnego
czasu, zwłaszcza czasu letnich wakacji? Więc dlaczego by z tego
przepisu nie skorzystać? Jest on przecież na pozór banalnie prosty, choć jak się okazuje dla wielu z nas bywa niezwykle trudny do
zrealizowania. Często wydaje nam się, że aby przeżyć jakąś przygodę, lub poznać jakieś nieznane miejsce trzeba pojechać niemal
na koniec świata, a najlepiej to na Wyspy Bergamuta. Do latania
natomiast trzeba mieć koniecznie kolejno: lotnisko, samolot oraz
licencję pilota. No i po podróżach. Ehh… Pozostaje wrócić na kanapę złapać za pilota, na którego licencja nie jest już potrzebna
i „poskakać sobie”. Jedynka, dwójka, polsat, tvn, 1, 2 …158
i na każdym nuuuuda, słowem istny kanał. Normalnie kanał mosiński. A no właśnie, Kanał Mosiński. Ciekawe skąd i dokąd on
płynie? Może to przypadkowa myśl, ale pozostańmy przy niej.
Wiadomo, że współczesny człowiek odpowiedzi na nurtujące go
pytania szuka w internecie. Cóż on na to?
„…to jeden z czterech głównych kanałów należących do wielkiego systemu kanałów obrzańskich. Został zbudowany w XIX w. Do

jego budowy wykorzystano dolny odcinek rzeki Samicy Stęszewskiej
(ok. 3 km powyżej Mosiny)…”
„…Jest lewobrzeżnym dopływem Warty. Długość kanału wynosi
około 26 km…”
„…Jest częścią składową tzw. Małej Pętli Wielkopolskiej, która na
długości 370 km łączy rzekę Wartę, kanały obrzańskie i rzekę Obrę…”
„…to szlak wodny łatwy i dostępny nawet dla początkujących

(źródło: http://powiat.
poznan.pl/turystyka-item/
kanal-mosinski-szlakkajakowy/)
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kajakarzy oraz dla większych grup wodniaków. Nadaje się do
uprawiania masowej turystyki kajakowej przez cały sezon…”
To Kanał Mosiński jest szlakiem kajakowym i to w dodatku zwanym Małą Pętlą Wielkopolski?! Że zarówno z prądem i pod prąd
dopłynie się nim do Warty? To przez Mosinę płynie jeszcze jakaś
rzeka Samica Stęszewska? No takie rzeczy i to tuż pod domem? To
wszystko prawda i nawet więcej bo w Mosinie spotykają się dwa
szlaki kajakowe Wielkiej i Małej Pętli Wielkopolski, a wraz z Samicą
Stęszewską, Kanałem Mosińskim i Wartą mamy łącznie trzy rzeki
po których możemy pływać kajakiem.
Czuć już przygodą? A jakże!
I bardzo słusznie, bo wakacje w kajaku to niewątpliwie hit sezonu. Rozwoju tej dziedziny turystyki wodnej, która w ostatnim
czasie staje się coraz bardziej popularna, nie sposób przeoczyć.
Wystarczy w słoneczny weekend udać się nad Wartę np. na przystań kajakową w Puszczykowie, by zaobserwować spływające
grupy kajakarzy. Świadczy o tym również coraz większa liczba
powstających marin, przystani oraz stale powiększająca się oferta
wypożyczalni kajakowych. Trzeba przyznać, że na Warcie w ostatnim czasie dzieje się coraz więcej. Ale cóż się dziwić, w końcu
to jedna z większych i piękniejszych polskich rzek, która na całe
szczęście przepływa przez tereny naszej gminy. Nad jej walorami
nie będziemy się tu rozpisywać, gdyż to odrębny temat, dosłownie i w przenośni temat rzeka. Naszą uwagę skierujmy ponownie
na Samicę Stęszewską oraz Kanał Mosiński, których właściwości
przydatne dla turystyki kajakarskiej są mniej znane.
Ta pierwsza, jak już sama nazwa wskazuje, płynie ze Stęszewa
przez Jeziora Witobelskie i Dymaczewskie. Z uwagi na sąsiedztwo
Wielkopolskiego Parku Narodowego pływanie kajakami po tych
jeziorach jest obecnie zabronione. Co innego odcinek od Jeziora
Dymaczewskiego do Kanału Mosińskiego. Tutaj pływać można
i to jak. Rzeczka jest wąska i płytka, zarazem bezpieczna, ale atrakcji i ładnych widoków tu nie brak. Liczne meandry, bujna zieleń
oraz kilka prz szkód w postaci powalonych drzew i przegradzających ją mostków sprawiają, że choć nurt jest słaby to akcja spływu
toczy się wartko .
Przepływanie pod pniakiem Przepływanie pod rurowym mostkiem Po przepłynięciu ponad 5 km odcinka wypływamy na Kanał
Mosiński, który w porównaniu z przepłyniętą wcześniej rzeczką wydaje się być bardzo sz roki i co dziwne znacznie szerszy niż postrzegamy go na co dzień. To ciekawa sprawa, że wiele osób na pytane
o średnią szerokość Kanału Mosińskiego podaje wartość od 4 do 5

m, podczas gdy w rzeczywistości jest to dwa, a nawet trzy razy więcej. Od Kościana do Mosiny, Kanał jest faktycznie łatwym szlakiem
kajakowym, po którym pływa się spokojnie i przyjemnie. Emocje
pojawiają się wraz z pierwszym pr giem wodnym, który znajduje

się tuż przed centrum Mosiny na wysokości Stadionu Sportowego OSIR. Po nim są kolejne dwa, a dalej aż do Warty to już nieomal
dzika rzeka. Tu wymagana jest bardzo dobra znajomość rzemiosła
kajakarskiego. Na czym polega ta dzikość? W jakimś stopniu jest
ona zobrazowana na poniższym zdjęciu. Jednak jak to wygląda
w rzeczywistości to już koniecznie trzeba sprawdzić samemu. Kanał Mosiński na odcinku między Mosiną a Wartą
Świat widziany z perspektywy wody jest nieco inny od tego,
który oglądamy na co dzień z lądu. Potrafią zaskoczyć na pozór
znane miejsca, które odsłaniają często swoje nowe nieznane oblicze. Znaczenia nabierają szczegóły nie dostrzegane wcześniej.
Uważniejsze przyjrzenie się tym szczegółom odkrywa przed nami
historię w nich zawartą.
Choćby pochodzenie stawku zwanego potocznie przez mieszkańców Mosiny Stawkiem Bosego. Dla niewtajemniczonych znajduje się on przy Kanale Mosińskim tuż przy jego prawym brzegu,
w okolicach ulicy Strzeleckiej i Strzałowej. Miejsce to z pewnością
znają dobrze osoby spacerujące wzdłuż Kanału Mosińskiego oraz
wędkarze, ale najlepiej znają je bobry, które prowadzą tam nieustanną wycinkę otaczających go drzew. Stawek ten to pozostałość po starym korycie Samicy Stęszewskiej, które zostało odcięte

po wykonaniu nowego koryta Kanału Mosińskiego. Śladów dawnego koryta Samicy Stęszewskiej można dopatrzyć się również
na mapach geodezyjnych w widocznym i często wzbudzającym
zastanowienie, kształcie granic niektórych działek. Skoro jesteśmy już przy mapach to w Przewodniku dla kajakarzy - Warta
nadal widnieje w miejscu Kanału Mosińskiego nazwa Samica Stęszewska i choć to oczywista pomyłka autora owego przewodnika
to jak się okazuje ma ona swoje historyczne uzasadnienie.
Rzeki przyciągają coraz większą rzesze osób poszukujących
wypoczynku. Trend ten widoczny jest w wielu polskich miastach.
Najbliżej oddalony od Mosiny Poznań, zdaje się, dostrzegł już
zalety tej formy rekreacji. Niewątpliwy sukces takich miejsc jak
KontenerART potwierdza chęć spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców, w tym przypadku Poznania, nad rzeką. Przypomnę,
że my w Mosinie mamy aż trzy rzeki. Poświęćmy może zatem czas
zbliżających się wakacji na odkrycie ich tajemnic i dostrzeżenie
możliwości jakie one nam oferują. To jaki rodzaj aktywności wybierzemy zależy tylko i wyłącznie od nas samych i od indywidualnych upodobań każdego z nas. Kanał Mosiński w Mosinie na wysokości ulicy Głogowej Wracając już na koniec do wakacyjnego
przepisu podanego na początku artykułu okazuje się, że wszystkie produkty do jego zrealizowania mamy w naszej przydomowej
spiżarce. I może nie wyjdzie z nich ekstrawaganckie i egzotyczne
danie, ale smaczna regionalna potrawa z pewnością już tak.
Autor: Tomasz Kaczmarek
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Kopenhaga 2017 – rejs z klubem MKŻ!
Żagle, morska bryza, nocne wachty, niesamowite widoki.
na godzinę robi się coraz bardziej interesująco. Pierwsze przechyły, ostrzenie, odpadanie. Jacht pod czujnym okiem sternika porusza się z coraz większą prędkością. Jak prawdziwi śmiałkowie,
cieszymy się każdym podmuchem wiatru, czasami fala opryskuje
twarz. Morze buja łodzią, wypatrujemy jakiegoś punktu orientacyjnego na horyzoncie i utrzymujemy kurs. Zapada pierwsza noc
na morzu, która przynosi niezwykłe doznania. Gwiazdy, cisza,
chlupocząca pomiędzy burtami woda. Wszystko to sprawia, że
sen jest przyjemny, głęboki. Jedyny w swoim rodzaju.
Następnego dnia kapitan decyduje się na manewry o nazwie
“człowiek za burtą”. Ćwiczymy na kartonie. Wszyscy uczestnicy
spisują się w tym elemencie bardzo dobrze, co jeszcze bardziej
Nie sposób w pełni opisać fenomenu jakim jest żeglarstwo,
ukazać jego magiczną niezwykłość, zamknąć w słowach niezapomniane uczucia, które towarzyszą walce z żaglami na porywistym wietrze, poznawaniu załogi i zwiedzaniu pięknych
zakątków tego świata. Żeglarstwo to nie tylko przemieszczanie
się jachtem z jednej przystani żeglarskiej do drugiej, wypełnianie komend i poleceń kapitana – to przygoda, która dla wielu
stała się pasją czy wręcz sposobem na życie. Żeglarstwo daje
poczucie wolności, pozwala uciec od miejskiego zgiełku, stwarza okazję do sprawdzenia własnych umiejętności oraz siły
charakteru. Tak też było i z nami.
W dniach 27 maja – 3 czerwca odbył się klubowy rejs po Bałtyku – Kopenhaga 2017, którego organizatorem był: Mosiński Klub
Żeglarski.
Atmosfera sprzyjająca rejsowi od początku była znakomita. Prawie 50-osobowa wyprawa, w której brało udział pięć jachtów na
długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Aby jeszcze bardziej
uatrakcyjnić rejs, zarząd klubu MKŻ zorganizował regaty.

Świnoujście, Polska
Żagle na wiatr i Ahoj przygodo!
I tak oto, siedmioro niepoprawnych miłośników żeglarstwa
morskiego, wraz z redaktorem Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej
spotyka się na jachcie typu Bavaria 35, by wziąć udział w niezapomnianej, morskiej przygodzie.

fot. Mikołaj Rybczyński

Ze świnoujskiego portu pod banderą MKŻ wypływamy w późny, sobotni wieczór. Pogoda podczas rejsu zapowiada się na
zmienną, zakłada porywiste wiatry wraz z możliwością opadów,
a nawet burz. Aby uniknąć ryzyka nocnej kolizji, jachty wypływają
w kilkugodzinnych odstępach czasowych.
Na jachcie kapitan symbolicznie otwiera butelkę rumu. Pierwszy łyk otrzymuje bóg morza – Neptun, aby był łaskawy dla załogi
podczas trwania rejsu.
Początkowo morze jest nadzwyczaj spokojne, jednak z godziny

fot. Mikołaj Rybczyński

buduje morale załogi. Dalej spędzamy czas biorąc udział w regatach morskich. Nie brakuje morskich historii opowiadanych przez
bardziej doświadczonych członków załogi, a także gitary i szant –
typowych marynarskich pieśni śpiewanych podczas pracy zespołowej. Zaczyna się poważne żeglowanie po Bałtyku. I prawdziwa
morska przygoda…

Höllviken, Szwecja
Pierwszym miejscem, do jakiego przybywamy jest szwedzki
port Höllviken. Warto tam popłynąć, choćby po to, by zobaczyć
jak wygląda żeglarstwo w kraju, w którym morska linia brzegowa
ma 8 tys. km, wliczając w to brzegi 60 tys. wysp.
Pobyt w Höllviken to czas na poznanie załogi i okazja do
pierwszych pieszych wędrówek. Szwecja zaskakuje tutaj swoją dziewiczą przyrodą i prostą, wręcz ascetyczną architekturą. Niestety, po zachodzie słońca praktycznie nie spotykamy
w mieście człowieka, i jak to bywa przed rozpoczęciem sezonu,
wszystkie bary i restauracje pozamykane są na trzy spusty. Ale
czy to problem dla żeglarzy, którzy w doborowym towarzystwie doskonale spędzają czas na jachtach w szwedzkim porcie?
Ranek wita nas pochmurną pogodą i dość silnym wiatrem. Poranna toaleta, szybki wypad na wypożyczonych w porcie rowerach, śniadanie z załogą. Po uzupełnieniu zapasów wody i naładowaniu akumulatorów stawiamy żagle na wiatr i ruszamy dalej.
Płyniemy do Kopenhagi, w której czeka na nas sporo atrakcji.

Kopenhaga, Dania
Gdy docieramy do duńskich wód terytorialnych, widok robi na
nas wrażenie. Fermy wiatrowe, wielokilometrowe mosty, szlaki
morskie, po których wielkie jednostki przewożą towary z całego
świata. Inna rzeczywistość. Po kilkunastu godzinach rejsu docieramy do portu w Kopenhadze. Inne załogi klubu MKŻ już tu
na nas czekają i pomagają nam przy zacumowaniu jachtu. Bez
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większej zwłoki wybieramy się na dłuższy spacer. Kopenhaga,
a zwłaszcza jej centrum jest stworzone do zwiedzania pieszo, aczkolwiek trzeba mieć tutaj oczy dookoła głowy – na lewo i prawo
z zawrotną prędkością mijają nas rowerzyści. Najciekawsze miejsca najczęściej są przy wodzie: malownicze budynki, knajpy, bary,
które w wieczornym świetle neonów i sztucznych lamp pięknie

mamy decydujący wpływ na to, co się dalej stanie. Zabezpieczona w kamizelki ratunkowe i przyczepiona do relingów załoga
opanowuje problemy z żaglem.
“Bałtyk dał nam wycisk. Straty w sprzęcie i ludziach (lekkie obrażenia). Przeżywamy w nocy siódemkę w skali Beauforta, ósemka łapie nas
przed wejściem do portu. Ale był to wycisk przyjemny w ogólnym rozrachunku.” – stwierdza Kuba Nieścierow, członek załogi Bavaria 35
Wczesnym rankiem dopływamy do małego, duńskiego portu
Klintholm, położonego na wyspie Mon. Przed wejściem do portu
omijamy jeszcze drewniane pale rozstawione wśród sieci rybackich, o czym informują nas załogi pozostałych jachtów. Wyspa
słynie z niesamowitych, śnieżnobiałych wapiennych klifów opadających wprost do morza. Postanawiamy to zobaczyć.

Klintholm Havn, Dania
Fale z hałasem rozbijają się o północne nabrzeże. Ponad 20-kifot. Mikołaj Rybczyński

odbijają się w okolicznych kanałach, gdzie zacumowane są łodzie, często na stałe zamieszkiwane przez ludzi.
Niezwykłe wrażenie robi wizyta w Christianii, anarchistycznej
dzielnicy Kopenhagi, gdzie przy światłach pochodni i butelce
dobrego trunku idealnie wpasowujemy się w klimat tego nietuzinkowego miejsca. Kontrast pomiędzy bogatym i skomercjalizowanym miastem i jego mieszkańcami w wyścigu za pieniędzmi,
a samostanowiącą się społecznością dzielnicy Christiania, gdzie
każda jednostka jest odpowiedzialna za siebie, będąc jednocześnie integralną częścią wspólnoty dostarczył wielu przemyśleń.
Na przykład – czy nie warto czasem zatrzymać się i zastanowić,
czy podąża się właściwą drogą? Na przykładzie pięknej i bogatej Kopenhagi widać, jak potężnym narzędziem są pieniądze.
Jednym pomagają w spełnianiu marzeń, ale innych potrafią ich
pozbawić. Dają radość albo wręcz przeciwnie – całkowicie unieszczęśliwiają, bo nie możemy nabyć za nie czasu. A to właśnie on
jest wartością, którą powinniśmy umieć dobrze zarządzać, by nie
marnować ani minuty swojego cennego życia.
Strzał w dziesiątkę
Jeszcze tego samego wieczora, w jednym z kopenhaskich lokali załoga postanawia sprawdzić swoje umiejętności w grze zwanej dartem. Znalezienie tarczy w tym mieście okazuje się dosyć
trudne, dzięki czemu zwiedzamy dużą część miasta poszukując
odpowiedniego miejsca. Kopenhaga nocą jest piękna, praktycznie w każdym swoim zakątku. Gdy znajdujemy lokal, w którym
grywa się w lotki okazuje się, że stan tarczy jest opłakany – na
szczęście odwrotnie proporcjonalnie do atmosfery panującej
w środku. A więc gramy. Są emocje. Rzuty bardzo dobrze umila
muzyka, wykonywana na żywo przez duńskiego artystę. Poziom
gry, zarówno na instrumentach, jak i w lotki jest wysoki – część
załogi to profesjonalni darterzy, którzy brali już udział w wielu dużych turniejach. Czas spędzamy doskonale. Ostatnia gra kończy
się strzałem w dziesiątkę. W podwójną dziesiątkę. W tle słyszymy
słowa wykonawcy: “And I think to myself, what a wonderfull world“,
doskonale odtwarzającego słynny utwór Louisa Armstronga.
Taka właśnie jest Kopenhaga, która zauroczyła Hansa Christiana Andersena i Walta Disneya. Pełna kontrastów. Ciekawa i tajemnicza. Jedyna w swoim rodzaju. I nieziemsko piękna
Kiedy następnego dnia wypływamy z Kopenhagi kłębiaste,
siwe chmury wiszą nisko nad miastem. Zanosi się na burzę.
Bałtyk pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Na łodzi buja już
bardzo mocno, Neptun przypomina nam o tym, kto tutaj panuje.
Sztorm, olbrzymia fala, przechyły dochodzące do dziewięćdziesięciu stopni. Nocna walka z żaglem, który odmawia posłuszeństwa. Prawdziwa próba charakteru i umiejętności załogi. Niezapomniane chwile, bo jednocześnie będąc na łasce boga morza,

fot. Mikołaj Rybczyński

lometrowa piesza wyprawa w porywistym morskim wietrze po
dających w kość wcześniejszych przeżyciach podczas sztormu,
nie stanowi dla załogi żadnej bariery. Mocny, zimny wiatr od strony morza utrudnia chód. Zwiedzamy typową duńską zabudowę: np. ponad dwustuletnie niewielkie, malownicze drewniane
domki. Podziwiamy kołyszące się na wietrze trawy i pola, kamienne kręgi, latarnię morską i przede wszystkim zapierające dech
w piersiach klify. Idealnie biały wapień wspaniale kontrastuje tu
z intensywnie zielono-niebieską barwą Morza Bałtyckiego. Oglądamy klify z poziomu morza, bo po przebyciu bardzo wysokich

schodów trafiamy na osłoniętą od wiatru kamienistą plażę. Niesamowite miejsce.
Podczas powrotu okazuje się, że brakuje nam wody. A że sklepów brak, postanawiamy zapukać do drzwi z prośbą o szklankę
wody i sprawdzić tym samym duńską gościnność. Już pierwszy
odwiedzony mieszkaniec o imieniu Hans udziela nam pomocy.
Gospodarz częstuje nas wodą, którą wypijamy duszkiem. Proponuje też piwo, za które musimy podziękować. Po odbyciu rozmowy w języku angielskim o tematyce żeglarskiej ruszamy dalej.
Wracamy do portu, aby po niezapomnianych dniach odpocząć
w gronie załóg pozostałych jachtów, dla których również były to
dni pełne wyzwań i przygód. Kolejnego dnia wiatr słabnie i umożliwia nam bardzo dobre żeglowanie w kierunku niemieckiej Rugii.
c.d.
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Sassnitz, Niemcy – spotkanie z diabłami
Ostatnim punktem rejsu jest niemiecki port w mieście Sassnitz,
w którym zacumowany jest angielski okręt podwodny HMS Otus.
Po zwiedzeniu portu oraz okolicy przygotowujemy się do imprezy z pozostałymi załogami, podczas której czeka nas spotkanie
z … diabłami.
Tradycja stanowi, że aby stać się prawdziwym żeglarzem należy
przejść chrzest morski. Aby sam chrzest przebiegł dla delikwentów nieco łagodniej dobrą praktyką jest, aby dzień przed chrztem
zanieść diabłom jakieś podarunki. Zabieramy więc kilka prezentów – niespodzianek oraz gitarę. Diabły po uroczystym przyjęciu
nas na pokład, najwyraźniej zadowolone z otrzymanych darów
przyjmują nas na biesiadę, w której śpiewamy szanty z innymi
załogami.
Następny dzień wita nas piękną pogodą. Bezchmurne niebo,
wiatr już zdecydowanie słabszy. Włączamy silnik, aby spokojnie
dopłynąć do Świnoujścia.
“Była Szwecja, była Dania, była cudowna wyspa Mon z klifami i
szmaragdową wodą, czarodziejska Kopenhaga i Niemcy, po których
czekał smutny powrót… (…)” – Kuba Nieścierow

Chrzest morski
Gdy dopływamy do świnoujskiego portu, po uzupełnieniu paliwa w zbiorniku i zacumowaniu jachtu czeka już na nas chrzest
morski.

Za stołem zasiada Neptun wraz z żoną Prozerpiną, która czasami
pomaga Neptunowi podjąć decyzję, czy doprowadzony neofita zasługuje na łaskę i zastanie przyjęty do załogi jako żeglarz przydatny
do służby na morzu. Diabły, bez których nie ma chrztu morskiego,
zabierają się za swoją robotę. Wyciągają pierwszego neofitę i zabierają go do lekarza aby „sprawdzić” czy wytrzyma próby chrztu
i czekające go tortury. Następnie lekarz i jego pielęgniarze znaczą
na ciele delikwenta miejsca, w których należy zrobić„operacje”. Aby
neofita lepiej zniósł operacje lekarze ponownie przekazują kandydata do chrztu diabłom. Po otrzymaniu makijażu w wersji “hard”,
wypiciu i zjedzeniu przygotowanych przez diabły okropnych specyfików czara goryczy zostaje przelana. Wśród neofitów dochodzi
do buntu: obezwładniając jednego z diabłów również raczą go
porządną dawką kosmetyków i żelu pod prysznic, który lał się na
czupryny śmiałków litrami. Bunt zostaje jednak przez diabły szybko
opanowany, a operacje przebiegają już bez większych “komplikacji”. Po odbytym chrzcie zostajemy zaproszeni przez zarząd MKŻ na
pożegnalne spotkanie w przyportowej tawernie.

Impreza pożegnalna, “Sujka Zamorska”
Podczas ostatniego spotkania nie zabrakło podsumowania rejsu przez organizatorów oraz kapitanów załóg.
– Cieszę się, że na hasło klubowego rejsu udało się zgromadzić tak
liczne grono. Cieszę się, że poznałem dobrych ludzi z różnych zakątków tego świata. Już możemy myśleć o tym, gdzie wybierzemy się za
rok. Miło było, że przez cały ten rejs udało nam się utrzymać pozytywnego ducha i optymizm. Mamy te same doświadczenia, mamy
te same wspomnienia i to jest ważne. Chciałem podziękować przede
wszystkim kapitanom jachtów, pod których okiem doświadczenia
początek

jakich nabraliśmy, nie pozostaną bez echa. Jeśli w kolejnym rejsie
weźmie udział sześć jachtów czy siedem, myślę, że będzie jeszcze
bardziej ciekawie – podsumowywał Jacek Mądrawski, wicekomandor MKŻ.
Wszyscy uczestnicy, dla których był to pierwszy rejs morski otrzymali specjalne certyfikaty:
– Mamy nowo ochrzczonych żeglarzy bałtyckich, którym zaraz
zostaną wręczone certyfikaty. Są to niepowtarzalne certyfikaty. –
powiedział Jacek Mądrawski.
Oto treść certyfikatu chrztu morskiego jednego z uczestników:
Ja Neptun, król wszystkich mórz i oceanów, czynię wiadomym
wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
że Michał Sujkowski z dniem 27 maja – 2 czerwca a.d. 2017 Morze
Bałtyckie przepłynął. Obrządkowi chrztu morskiemu poddany był
i imieniem Sujka Zamorska nazwany. Nakładam na niego obowiązek czcić honor żeglarza i nieść pomoc bliźniemu w każdej potrzebie i po wszelkie czasy. Podpisano: Kapitan, komandor MKŻ oraz
Neptun.
A tak podsumował rejs Paweł Maciejewski, komandor MKŻ:
– Ponad 4 lata temu, gdy wybrano mnie na komandora Mosińskiego
Klubu Żeglarskiego, na pierwszym zebraniu zarządu rzuciliśmy hasło,
aby zacząć organizować rejsy, takie aby brała w nich udział duża część
członków klubu. Widać też, że zgłaszają się na nie osoby spoza klubu,
które być może znajdą się kiedyś w naszych szeregach i wspólnie będą
bawić się z nami na przystani w Dymaczewie Nowym. (…) Zawsze
podziwiałem też kapitana Andrzeja, który z nami teraz jest (Andrzej
Pruchniak przyp. red.). Będąc w naszych szeregach, często pływał
z ludźmi, którzy nie są członkami naszego klubu. Andrzej zaczął robić
spotkania na przystani w Dymaczewie z osobami, z którymi pływał.
Przyjeżdżało wtedy nawet 50 – 60 osób z całej Polski. I takie właśnie
rzeczy powinny się dziać w klubach żeglarskich i naszym klubie. Hen-

ryk, Bogdan – osoby, które ciągnęły nasz klub i są teraz razem z nami –
skarbnice wiedzy, fachowości, umiejętności, które mogą przekazywać
młodszym i mniej doświadczonym żeglarzom. I to dzięki tym osobom
ci, którzy na co dzień nie mają możliwości zorganizowania wyprawy,
namacalnie dotknęli żeglarstwa. Zwłaszcza, że jest to fajna przygoda,
której każdy powinien spróbować. A kolejne rejsy są przed nami.

Wyniki regat:
Zwycięzcami regat okazała się załoga kapitana Marcina Mądrawskiego na jachcie Delphia 10.
Drugie miejsce zajął kapitan Andrzej Pruchniak z załogą na jachcie Bawaria 35.
Trzecie miejsce – Kapitan Mateusz Mądrawski z załogą.
Wsparcie meteorologiczne z lądu zapewniał kapitan ŻW Jacek Sobota.
Bałtyk jest wspaniały o każdej porze roku, a żeby się o tym osobiście przekonać, wystarczy udać się na rejs i na własnej skórze
doświadczyć, że to morze ciągnie, wciąga i pochłania. Morze czy
nocą czy za dnia, czy to z wiatrem czy gładkie jak stół, zawsze robi
niezapomniane wrażenie. Jednak udany rejs był w dużej mierze
również zasługą jego kapitana oraz dzielnej i zgranej załogi, której udało się zająć drugie miejsce w regatach :-)
Jan Bylczyński
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"Gdyby każdy miał to samo..."
- o aktywności, niepełnosprawności i integracji

"Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny."
(fragment: ks. Jan Twardowski – "Sprawiedliwość")
7 czerwca br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie zorganizował już po raz szósty Dzień Aktywności
Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ośrodka, a także przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz Szkoły Podstawowej w Puszczykowie. Obecni byli także przedstawiciele władz powiatowych.
Spotkanie poprowadziła Agnieszka Kozak, która jest jednocześnie pomysłodawczynią odbywającej się co roku imprezy.
Pierwsza część odbywała się na sali gimnastycznej ośrodka –
były występy artystyczne uczniów SOSW oraz zaproszonych gości: dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie wystąpiły między innymi w krótkim przedstawieniu wiersza Jana Brzechwy
"Żuk", a mali uczniowie z Puszczykowa wprowadzili publiczność
w wakacyjny nastrój śpiewając piosenkę Majki Jeżowskiej "Na
plaży". Wystąpiła także Wiktoria Repeć, młoda, utalentowana artystka, kochająca śpiew i realizująca na wiele sposobów swoje
muzyczne pasje.
Po części artystycznej uczestnicy udali się na plac przed budynkiem, gdzie przygotowane zostały warsztaty, gry i zabawy.
Można było między innymi spróbować swych sił w rzucie materiałowym woreczkiem do celu, pokonywaniu toru przeszkód czy
też – stworzeniu glinianego naczynia (co okazuje się nie takie
proste, zwłaszcza, jeśli pracujemy na kole garncarskim). Wśród
dziewcząt popularnością cieszył się warsztat wyrobu bransoletek z ratanu, a najbardziej cierpliwi mogli zasiąść do krosen
tkackich i stworzyć piękny, barwny gobelin (w wersji mini). Miłośnicy tańca również znaleźli coś dla siebie – egzotyczne pląsy
z barwnymi chustami przyciągały wielu widzów. A kibice piłki
nożnej mogli oglądać turniej rozegrany przez najmłodszych
uczestników imprezy.
W tym momencie pozwolę sobie na odrobinę refleksji. Dzień
Aktywności Osób Niepełnosprawnych to kolejna impreza zor-

ganizowana przez ośrodek, na której doskonale się bawiłam.
Powodem jest chyba naturalność, otwartość i swoboda, z jaką
ludzie zwracają się do siebie, brak krytyki i jakiejkolwiek presji.
Po raz kolejny okazuje się poza tym, że niepełnosprawność i bariery powstają głównie wskutek zderzenia możliwości samych
osób niepełnosprawnych z wymaganiami i warunkami panującymi w miejscu, w którym żyją. A na tego typu spotkaniach warunki do wspólnej zabawy stworzone są idealnie (swoją drogą
- każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu zderza się z wymaganiami i rzeczywistością, której nie jest w stanie sprostać - zatem każdy w jakimś sensie doświadcza niepełnosprawności...).
W naszej rzeczywistości bardzo często skupiamy się na czynnikach, które sprzyjają jak najlepszemu przystosowaniu osoby
z niepełnosprawnością do warunków, w jakich żyją inni ludzie.
To osoba niepełnosprawna "przystosowuje się" do społeczeństwa. A tymczasem integracja powinna zakładać nieco więcej
– to nie my mamy "zapraszać" niepełnosprawnych do swojego
świata, ale stworzyć przestrzeń, w której zarówno zdrowi, jak
i niepełnosprawni będą mogli się rozwijać. Integracja niepełnosprawnych to nie jest dopasowywanie ich do życia w niezmienionym środowisku, lecz połączenie się światów niepełnosprawnych i sprawnych w nową całość, gdzie każda ze stron (nie
tylko osoby niepełnosprawne) dokonuje zmiany i rozwoju.
Spotkanie zorganizowane przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy pokazało po raz kolejny, że możemy wiele dać
sobie nawzajem – i tylko wtedy, gdy wszyscy staniemy na równej płaszczyźnie, poczujemy, czym jest integracja. I okaże się,
że tak naprawdę to po prostu nasza codzienność. Nasza praca,
wspólna zabawa, sport, aktywności. Nasz świat, w którym ubogacamy siebie nawzajem. Świat, w którym niepełnosprawność
nie ma znaczenia, bo każdy coś daje, każdy otrzymuje i każdy
się uczy. Jak mówi ks. Twardowski w cytowanym na początku
fragmencie wiersza – "gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu
nie byłby potrzebny". (M.M.)

(wykorzystano artykuł
J. Maciejewskiej "Jaka integracja?" w www.psychologia.net.pl)
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IX Festyn Organizacji Pozarządowych
i Dzień Dziecka za nami

W sobotnie popołudnie, 3 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie tradycyjnie spotkały
się całe rodziny, brać szkolna oraz organizacje, działające na terenie Gminy Mosina, aby wspólnie uczestniczyć w IX Festynie
Organizacji Pozarządowych i Dniu Dziecka.
Przedsięwzięcie to od dziewięciu lat jest orgaznizowane wspólnie przez: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie, Gimnazjum Nr 1 w Mosinie oraz Rady
Rodziców obu szkół.
Słoneczna pogoda sprzyjała, a na boisku z każdą godziną
przybywało uczestników. Wśród gości pojawili się: Przemysław
Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Ks. Edward Majka- Proboszcz Parafii Pw. Św. Mikołaja w Mosinie, radni, rodzice
i uczniowie oraz zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe, które
prezentowały swoją ofertę.
W tym roku były to:
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Pracownia Artystyczna przy Towarzystwie Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
HUFIEC ZHP Mosina
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Stowarzyszenie Klub Bab Wspaniałych
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
Koło PZW nr 27 Mosina - Miasto
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.
Program obejmował szereg atrakcji, zarówno dla młodszych,
jak i nieco starszych dzieci i młodzieży. Kto brał udział w loterii
przygotowanej przez szkoły miał szanse wygrać atrakcyjne nagrody, zebrane przez rodziców oraz przekazane przez sponsorów:
Firmę Lumo Technika Grzewcza, GoldenDog Auto-Projekt S.R.,
MIRPAT Inspiracje Wnętrza, Bistro Karo, JAMA K2- Budownictwo

i prace specjalistyczne oraz Kreacja producent odzieży damskiej
i młodzieżowej. Na stoiskach gastronomicznych sprzedawane
były pyszne ciasta oraz przysmaki z grilla. Osoby zainteresowane
miały także możliwość wyrażenia swojej opinii w punkcie konsultacyjnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina na
lata 2017-2027, co chętnie czyniły.
Występy na scenie rozpoczęła najmłodsza grupa – przedszkolaków, laureatów Gminnych Eliminacji do Festiwalu Piosenki Przedszkolaka. Przepięknie wykonane piosenki zaprezentowały dzieci:
Adrianna Matelska – lat 6 -Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pecnej, Katarzyna Wilczak – lat 5 -Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, Zofia Haufa – lat 6, Oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Krosinku, Jakub Wiśniewski – lat 6 - Przedszkole w Wiórku, Lena Maćkowiak – lat 6 - Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, Zofia Psiuk - Przedszkole w Wiórku, Julia Kruk – lat
5 razem z Lilką Paluszak i Jagną Klaiber - Przedszkole w Krośnie.
W międzyczasie na boisku szkolnym trwały m.in. zawody strzeleckie przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, można
było spróbować swoich sił na tyrolce koordynowanej przez OSP
Radzewice oraz firmę JAMA K2- Budownictwo i prace specjalistyczne, w wędkowaniu, artystycznym zwijaniu baloników, wziąć udział
w konkursach plastycznych, zręcznościowych, sprawdzić się w rozgrywkach sportowych, jak również przetestować dmuchańce.
Atrakcji na scenie nie brakowało. Trzy układy taneczne przygotowane przez grupę „Angel” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Warto wspomnieć, że opiekunem i trenerem tanecznym grupy „Angel” jest uczennica Gimnazjum nr 2 w Mosinie- Angelika Pawlak. Wielkie brawa dla dziewczyn!
Wiele emocji budziło też „Rowerowe Show” w wykonaniu Jonasza Pakulskiego. Jak mówił sam o sobie nasz gość: „Od ponad
6 lat zajmuje się profesjonalnymi akrobacjami rowerowymi, a od
3 lat organizuje pokazy rowerowe, które zachwycają publiczność
w całej Polsce oraz za granicą. Oprócz najbardziej ekstremalnej
odmiany kolarstwa, opanowałem również jazdę na monocyklu oraz chodzenie po linie. Przez 6 lat razem z moim rowerem
odwiedziłem 5 krajów. Dzięki tak obszernemu doświadczeniu
podczas Show wykonuje niezwykle trudne ewolucje rowerowe,
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zawsze perfekcyjnie, ze 100% skutecznością.” Słowa dotrzymał
i wszystkie ewolucje na rowerze były niezwykle widowiskowe.
Kolejnym punktem programu była prezentacja bogatej i atrakcyjnej oferty przygotowanej przez organizacje pozarządowe biorące udział w Festynie. O szczegółach ich działalności informował
w bezpośrednich rozmowach Pan Andrzej Kasprzyk.
Wszystkie dzieci, które lubią malować, miały też okazję pokazać swój talent w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez
Mosiński Ośrodek Kultury. Powstało bardzo dużo pięknych prac
o tematyce wakacyjnej, a laureaci otrzymali nagrody.
Kolejnym akcentem muzycznym były występy zespołu pod
kierownictwem Danuty Nowak-Połczyńskiej, działającego przy
Mosińskim Ośrodku Kultury. Dziewczynki solo i zespołowo zaśpiewały kilka piosenek, które wywołały wielki aplauz wśród
publiczności. Na scenie pojawiły się: Oliwia Garbarek, Gabriela
Banach, Matylda Kaczmarek, Alicja Michalak, Dominika Jurecka
i Michalina Ejchorst.
Ważnym punktem programu był także pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radzewicach. Krok po korku można było zapoznać się z procedurami, jakie obowiązują
w podejmowaniu czynności przy osobie poszkodowanej,
a w trakcie całego Festynu z bliska przyjrzeć się sprzętowi, wykorzystywanemu w takich akcjach.
Na zakończenie Festynu na scenie pojawili się przedstawiciele
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Mosiny, którzy przygotowali

zawody strzeleckie. Jak co roku zainteresowanie nimi było bardzo
duże, co przełożyło się także na walkę do końca o miejsca na podium. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali puchary.
Imprezę zamknęło podsumowanie loterii i losowanie nagród
wśród wszystkich uczestników, którzy wzięli w niej udział.
Do końca sprzyjała nam pogoda i towarzyszyła rodzinna atmosfera zabawy. Całość wzbogaciły prezentacje muzyczne w wykonaniu VITO WS, który już od kilku lat uświetnia swoją obecnością wiele ważnych imprez na terenie naszej gminy. Dziękujemy
serdecznie wszystkim za wspólnie spędzony czas, za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tego wydarzenia, organizacjom
pozarządowym za liczne atrakcje, sponsorom za wsparcie i życzymy udanych wakacji, które już niebawem się zaczynają. (GCI)

Jubileusz 50-lecia Budynku Szkoły
przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie

Dnia 10 czerwca 2017 w Zespole Szkół w Mosinie odbyły
się uroczystości związane z Jubileuszem 50-lecia Budynku
Szkoły przy ulicy Sowinieckiej. Rocznicowe obchody zaszczycili swą obecnością liczni goście, a wśród nich poseł na sejm
RP Bożena Szydłowska, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch byli pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie.
Uroczystą Mszę św. celebrowali – absolwenci szkoły: Piotr Kowalewski, ojciec Mirek Pilśniak, ojciec Marek Marciniak. O podniosłą oprawę religijną zadbały Mikołajki prowadzone przez siostrę Helenę, pani Anna Rzeźnikowska, która śpiewała psalm oraz
czytająca teksty Pisma św. pani Małgorzata Szeszko.
Na boisku szkolnym witała gości Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Muzycznego w Mosinie. Pani dyrektor Alicja Trybus w inauguracyjnym przemówieniu sięgnęła pamięcią do chwili powstania Szkoły Podstawowej Nr 2, która znajdowała się w czterech

różnych miejscach aż do momentu powstania budynku, który
stał się jej siedzibą. To, historyczne już dziś wydarzenie, miało
miejsce 2 grudnia 1967 roku. Pani Trybus podkreśliła, że wspaniała praca nauczycieli i rodziców, pracowników ich zaangażowanie, przynosi widoczne efekty, szkoła staje się coraz piękniejsza, przyjazna uczniom, zaangażowana w pracę na rzecz
środowiska, a pragnieniem jest dalsza wytężona praca, aby mosińska "dwójka" stała się "Szkołą Marzeń".
Na cześć Jubileuszu, powstała piękna okolicznościowa moneta, którą wręczano gościom. Aby powstała ta pamiątka, zaprojektowana przez panią Ewę Buksalewicz –Moskal, zaangażowali
się panowie Marcin Zawartowski i Krzysztof Lipiak.
Redakcja „Głosu Gimnazjalisty”, szkolnej gazety, która wydawana jest już od 15 lat, przygotowała jej nadzwyczajne wydanie, w całości poświęcone obchodom rocznicy.
Uczestnicy obejrzeli dowcipną część artystyczną pt. „Na fali
wspomnień” przygotowaną przez p.: M. Dominiczak, A. Ciesielską, E. Postaremczak, G. Koralewską. Scenariusz opracowała Ewa
Buksalewicz Moskal, a o oprawę muzyczną zadbał p. Paweł Szukalski. Wszyscy z przyjemnością, a czasem z łezką w oku oglądali
wystawy przygotowane przez nauczycieli oraz przy poczęstunku wspominali dzieje „dwójki”. Szczególnie wzruszające były
spotkania dawnych uczniów z wychowawcami i nauczycielami.
Sukcesem uroczystości było zintegrowanie środowiska wokół
działań szkoły, zaangażowanie rodziców, nauczycieli i uczniów.
Nie można również zapomnieć o wsparciu licznych sponsorów,
bez których niemożliwe byłoby choćby przeprowadzenie udanej, atrakcyjnej loterii i świetnej zabawy na rodzinnym festynie.
Wszystkim serdecznie dziękuję!
Alicja Trybus, dyrektor ZS w Mosinie

28

Latarnia morska antykomunizmu
Józef Mackiewicz określił niegdyś
swoją narodowość jako „antykomunista”. Bez wnikania w cel takiego samookreślenia się chciałbym zwrócić
uwagę na fakt, że do dziś dnia jest
on znany przede wszystkim ze swojego nieprzejednanego sprzeciwu
wobec komunizmu. Jego przemyślenia w tym temacie napotkać można
na kartach omawianych już przeze
mnie dzieł pisarza, jednak żadna
z jego książek nie jest tak precyzyjnie wycelowana w komunizm, jak
„Zwycięstwo prowokacji”.
Książkę autor wydał w roku 1962
roku, lecz na rynku księgarskim można nabyć wydanie uzupełnione o jego
przemyślenia z 1981 roku. Dodają one
dodatkowego smaczku całości, chociażby w części poświęconej „Solidarności” oraz generałowi Jaruzelskiemu.
Jeśli chodzi o samą metodę zastosowaną przez Mackiewicza, to mamy do
czynienia przede wszystkim z metoda
porównawczą i kreśleniem analogii
historycznych charakterystyczną dla
jego publicystyki. Na wstępie książki
autor ponadto przytoczył cytat z Wacława Zbyszewskiego, pod którym
jednoznacznie się podpisał: „mamy za
dużo ocen moralnych, a za mało ocen
faktów”. Wychodząc od tych dwóch
ważnych założeń autor prowadzi nas
przez meandry naszkicowanej przez
siebie historii komunizmu, nierzadko
bezlitośnie chłoszcząc fałszywe mity
i postawy ludzkie dotyczące tej zgubnej ideologii.
Z książki pochodzi znany cytat, który jest doskonałym wprowadzeniem
do myśli autora: „Katastrofa to nie
śmierć połowy ludzkości w wojnie
atomowej. Katastrofa to życie całej
ludzkości pod panowaniem ustroju
komunistycznego”. Na dalszych stronach książki dodaje: „Nieprawdą jest,
że komunizm zagraża zachodniej
cywilizacji, zachodniej kulturze. Komunizm zagraża cywilizacji i kulturze. Każdej. Rzymskiej, bizantyjskiej,

chińskiej, indyjskiej, arabskiej. Będąc
wrogiem nie narodów, lecz człowieka
tout court, jest wrogiem i Boga, i całego dorobku ludzkiego”. Cechą komunizm jest zniewolenie nie tylko cielesne, ale także duchowe człowieka,
uczynienie z niego jednostki, która
wyzbywała się wolnej woli i krytycznego myślenia. Mackiewicz zwrócił
uwagę, że ideologia ta jest wytworem
zachodniej Europy, a nie Rosji, do której „przywieziona” została w zaplombowanym wagonie wraz z Leninem
i garstką jego zwolenników. Odkrywał, jak komunizm instrumentalnie
wykorzystuje na przykład nacjonalizmy do utrzymania jedności bloku
sowieckiego, napuszczając na siebie
wzajemnie zniewolone narody. Polak zatem ma myśleć o rewizjonizmie
niemieckim jako wrogu, zapominając
o tym, że największym ciemiężycielem jest jednak sowiecki knut.
Dużą część książki ptasznik z Wilna
poświęcił Polsce pod komunistycznym jarzmem. Ukazywał perfidną
taktykę sowieckich najeźdźców, którzy w szkołach, urzędach i innych instytucjach stosują język polski jako
urzędowy. Taktyka ta jednak zakładała wyłącznie polską formę, w której
treść w całości wypełniona była komunistycznym programem inżynierii
społecznej. Zastosowanie języka polskiego było zatem narzędziem do szerokiej sowietyzacji Polski, a nie dobrą
wolą jej okupantów. Ustrój totalitarny
zakładał w każdej dziedzinie, nie tylko gospodarki, spełnienia gospodarczego ideału Hilarego Minca: „planu
doprowadzonego do każdego stanowiska pracy”. By dopełnić tę myśl,
warto zacytować profesora Władysława Tatarkiewicza na temat zasług
Józefa Stalina dla filozofii: „marksizm
w Związku Radzieckim został przyjęty powszechnie i bez zastrzeżeń”. Podobnie miało być w innych krajach
sowieckiego bloku. W tym kontekście
mniej dziwią i oburzają mocne słowa

Mackiewicza, że nie mieliśmy w PRL
do czynienia z polską kulturą – była to
bowiem kultura komunistyczna.
Autor bezbłędnie obnażył ponadto
jeden z mechanizmów stosowanych
przez komunistyczną wierchuszkę,
a mianowicie pozorne etapy „liberalizacji” ustroju, mające za zadanie
przyciąganie jeszcze większej liczby
zwolenników komunizmu. Lub też
stwarzanie bądź umyślne kierowanie
poczynaniami opozycji, by faktycznie
przyczyniała się ona do umacnia systemu sowieckiej niewoli. Jako przykład Mackiewicz podaje…postawę
Aleksandra Sołnieżycyna. To kolejne
wątki jego publicystki, które wiele
osób mogą po prostu oburzać. Weźmy jednak na poprawkę fakt, iż autor
tych słów patrzył na życie bloku sowieckiego zza drugiej strony tak zwanej „żelaznej kurtyny”. Jak najbardziej
miał prawo do swoich bezkompromisowych opinii jako człowiek nieuwikłany w komunizm. Tym bardziej, iż
ujawniane po latach fakty historyczne
zdają się przyznawać mu coraz więcej
racji.
Jest jeszcze wiele ciekawych wątków „Zwycięstwa prowokacji”, lecz
omówienie ich zajęłoby zbyt dużo
miejsca. Mimo, iż jest to w porównaniu z innymi książkami Mackiewicza
dzieło stosunkowo małych gabarytów. Stanowi one wyczerpujący przewodnik po antykomunizmie autora.
To pozycja obowiązkowa dla ludzi
chcących zagłębić się w jego bezkompromisowy sprzeciw wobec niesprawiedliwości najbardziej zbrodniczego
systemu w historii ludzkości. Wiele
z tez zawartych na łamach tejże publikacji, ich dalsze rozwinięcie bądź uzupełnienia odnaleźć można w publicystyce Mackiewicza oraz jego bardziej
znanych powieściach. „Zwycięstwo
prowokacji” jest jednak latarnią morską jasno przyświecającą czytelnikowi
w pasjonującej wędrówce po twórczości ptasznika z Wilna.
Wojciech Czeski

Z kolei Boleś nie lubi owijać w bawełnę, chociaż całe życie pracował przy koszulach.
Żeby się dowiedzieć coś konkretnego, należałoby się spytać tych co jeszcze pamiętają jak było przed wojną i co ważne, tutaj mieszkali. Bo tacy ludzie przecież
najlepiej przechowują historię tej ziemi. Jak wiesz zapewne, mój ojciec i reszta rodziny, mówię o tych starszych, którzy urodzili się w Mosinie, już nie żyją. Wszyscy
pomarli, a ja na ten temat nic nie wiem.
Roman Czeski
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Planujesz urlop? Pomyśl o swoim pupilu
Choć hoteli i pensjonatów, w których można wypoczywać
z czworonożnymi przyjaciółmi jest coraz więcej, wiele osób
wciąż szuka dla nich odpowiedniej opieki na czas urlopu. Najwygodniejszym rozwiązaniem wydaje się znalezienie zaufanego opiekuna, który zorganizuje pupilowi czas w jego domu.
Nie zawsze jest to jednak możliwe. Jak mieszkańcy Mosiny,
Puszczykowa i okolic mogą planować urlop z czworonogiem?
Należy pamiętać, że opieka nad zwierzakiem to nie tylko radość
ze wspólnie spędzonych chwil, ale przede wszystkim odpowiedzialność i zobowiązanie (także finansowe). Przy wyborze miejsca
lub osoby, którym powierzy się swojego pupila, trzeba poświęcić
sporo czasu na znalezienie i wybranie najlepszej opcji.
Hotele przyjazne zwierzakom
– Idealnie, gdy na czas wakacyjnego wyjazdu można zapewnić
zwierzakowi opiekę w domu, jednak warto rozejrzeć się za miejscem,
w którym można wypocząć razem z nim. Liczba takich obiektów jest
coraz większa. W dokonaniu wyboru pomocne mogą okazać się
opinie właścicieli innych czworonogów oraz własne spostrzeżenia –
mówi Paweł Kubiak, dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
– W Wielkopolsce rośnie liczba osób, które decydują się na wynajęcie dla swojego psa miejsca w prowadzonym przez nas hotelu dla
zwierząt. Najczęstszym powodem są imprezy rodzinne czy właśnie
wyjazdy urlopowe. Koszt dziennego pobytu czworonoga z własnym
wyżywieniem to ok. 35 zł – dodaje.
Wybór hotelu dla zwierząt powinien być przemyślany. Po zapoznaniu się z dostępnymi ofertami i wybraniu ośrodka, najlepiej
wybrać się do niego osobiście i sprawdzić, jakie panują w nim
warunki, jakie doświadczenie ma personel, jak przedstawia się
rozkład zajęć i zakres usług (karmienie, spacery, opieka lekarska)
oraz jakie wymogi musi spełnić nasz przyjaciel, aby mógł w nim
zamieszkać. Jednym z ważniejszych „hotelowych” wymagań powinna być książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami. Należy również pamiętać o przygotowaniu wyprawki, która pomoże
ograniczyć stres i ewentualne problemy zdrowotne pupila: zapas
karmy, ulubiony kocyk, zabawki, przybory do pielęgnacji. Jeżeli
zwierzak musi zażywać leki, należy poinformować o tym opiekunów i zapewnić im odpowiedni zapas medykamentów wraz
z dokładnymi instrukcjami podawania. Dobrze przekazać im też
wskazówki odnośnie przyzwyczajeń czworonoga.
Wakacje na cztery łapy
Innym wciąż popularnym i najmniej stresującym dla zwierzaka
sposobem na zapewnienie mu opieki na czas urlopu właściciela
jest pomoc bliskiej osoby (najlepiej znanej pupilowi).
Przemysław Romul, jeden z inicjatorów akcji na rzecz Schroniska
w Skałowie i pracowników Bridgestone Poznań przyznaje, że mając w domu czworonogi, na wakacje stosuje właśnie najprostszą
z możliwych metod – jeździ na wczasy tylko wtedy, gdy któryś
z członków rodziny może zostać na „dyżurze” i zaopiekować się
zwierzakami. – Mam w domu 4 koty – 2 „znajdy” oraz 2 koty po przejściach zdrowotnych, wykupione z likwidowanych hodowli – mówi.
Warto przed urlopem zobaczyć, jak dana osoba radzi sobie z karmieniem czworonoga, codziennymi spacerami, a przede wszystkim jak przy dłuższym przebywaniu razem czuje się przy niej nasz
milusiński. Jeżeli nikt z bliskich nie może zaopiekować się pupilem,
można skorzystać z ofert tzw. „petsittingu” (zamieszczanych na
portalach ogłoszeniowych, grupach dyskusyjnych). Należy położyć
szczególny nacisk na weryfikację kompetencji danej osoby oraz
miejsca, w którym zaopiekuje się ona zwierzakiem.
Pomoc przez edukację
Planowanie opieki na czas urlopu warto zacząć od podstaw,
zwłaszcza, jeśli ma się w domu dzieci. Pomocne mogą okazać się

warsztaty edukacyjne. W Schronisku dla Zwierząt w Skałowie regularnie odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci
i młodzieży.
– Uczestnicy warsztatów mogą dowiedzieć się m.in. co zrobić, gdy
znajdą bezdomne zwierzę, zgubią swojego pupila oraz jak prawidłowo opiekować się nim w domu i poza nim. Sporo opowiadamy
też o roli psa w naszym życiu, o tym, że czuje on tak, jak człowiek,
ale wyraża to w inny sposób – mówi Paweł Kubiak, dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. – Zainteresowanie warsztatami jest
ogromne. Tylko od początku tego roku wzięło w nich udział ponad
600 dzieci – dodaje.
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie odwiedzają przedszkolaki
i uczniowie z okolicznych miejscowości, a od niedawna także rodzinne wycieczki z zakładów pracy. Podczas jednej z takich wizyt grupa miłośników zwierząt z Bridgestone Poznań w składzie:
Adrianna, Garsztka, Katarzyna Kozłowska, Jolanta Podwojska, Natalia Sobczak-Ptaszyńska, Kamila Szymańska, Przemysław Romul
przekazała placówce rzeczy zebrane podczas akcji charytatywnej. Efekty zbiórki przerosły oczekiwania organizatorów.
– Na terenie firmy i Family Cafe Centrum Kreatywnego Rozwoju udało
nam się zebrać: ok. 100 kg suchej i ok. 25 puszek z mokrą karmą, koce,
kołdry, ręczniki, mnóstwo akcesoriów dla czworonogów. Efekty naszej
akcji zmobilizowały nas do dalszych działań i po wakacjach będziemy
kontynuować ją poprzez kolejną zbiórkę i rodzinne wycieczki. Niewykluczone, że uda nam się też wesprzeć schronisko w budowie placu
zabaw dla dzieci widzianego „oczami czworonogów” – podsumowuje akcję jej współorganizatorka Jolanta Podwojska z Bridgestone
Poznań. – W wakacje nie tylko nie powinno zapominać się o naszych
zwierzakach, ale też szczególnie pamiętać o tych, które poszukują
swojego domu. Efekty akcji są dowodem na to, że los czworonogów
dla wielu osób nie jest obojętny – dodaje Natalia Sobczak-Ptaszyńska
z Bridgestone Poznań, współorganizatorka akcji.
Choć latem liczba zwierzaków trafiających do Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie utrzymuje się na podobnym poziomie, jak
w pozostałych miesiącach roku, to wciąż jeden z lepszych okresów, w którym należy przypominać o tym, jak ważna jest odpowiednia opieka nad czworonożnym przyjacielem. Warto pamiętać,
że opieka nad zwierzakiem to praca na pełen etat, w której ciężko
o urlop. Dlatego tym lepiej, jeśli uda się wypracować takie rozwiązania, które pozwolą wypoczywać razem z czworonogiem albo
zorganizować mu właściwą opiekę na czas wakacyjnego wyjazdu.
Jeśli w tym czasie uda się też pomyśleć o wsparciu bezdomnych
zwierzaków, radość i szczęście zostaną połączone z czymś jeszcze
– satysfakcją z bezinteresownej pomocy. Czworonożny przyjaciel
to kompan na dobre i na złe, dlatego warto zadbać o to, by jego
wypoczynek był równie udany, jak urlop jego właściciela.
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie we współpracy z Bridgestone sp. z o.o. Poznań

30

Kącik zielarski

„Czas na babkę”
Jak co miesiąc borykam się z problemem, o jakiej roślinie napisać. Przyroda obdarza nas takim bogactwem leczniczych roślin,
że trudno się zdecydować. Zdecydować się jednak musiałam.
Tym razem „padło” na babkę lancetowatą, bo to kolejna zaskakująca roślina, która może okazać się bardzo przydatna w lecie podczas urlopu, ale także przez resztę roku, kiedy to dopadają nasz
organizm różne infekcje.
I tak oto babka lancetowata (łac. PLANTAGO LANCEOLATA) to
popularna roślina, którą znajdziemy na łąkach, miedzach, przydrożach i rumowiskach. Właśnie teraz na przełomie czerwca
i lipca liście babki zawierają najwięcej związków czynnych. Surowcem leczniczym są oczywiście liście babki, które zbieramy
w słoneczne dni, a następnie rozkładamy cienką warstwą na papierze w miejscu zacienionym i przewiewnym. Suszenie liści na
słońcu lub liści rozłożonych zbyt grubą warstwą, powoduje zaparzania i czernienie liści. Takie ściemniałe liście nie nadają się do
użytku. Babkę lancetowatą można też wykorzystywać na surowo,
o czym mowa w dalszej części artykułu.
Substancje czynne babki
Liście babki lancetowatej zawierają glikozydy, garbniki, fitosterole, enzymy proteolityczne, polisacharydy, sole mineralne,
związki śluzowe, karoten, pektyny, witaminę C i K oraz kwas chlorogenowy, który ma właściwości przeciwrakowe.
Działanie i zastosowanie babki lancetowatej
Babka to przede wszystkim cudowny środek na wszelkie rany,
skaleczenia, oparzenia i ukąszenia owadów. Najprostszym sposobem jest rozgniecenie lub roztarcie liści babki i przyłożenie bezpośrednio na ranę lub miejsce po ukąszeniu. Okład można przymocować bandażem, aby dobrze się trzymał. Również podczas
pieszych wędrówek, kiedy nasze stopy są obtarte czy odparzone,
babka jest wspaniałym lekarstwem. Wystarczy stopy obłożyć rozgniecionymi liśćmi babki.
Liście babki lancetowatej, to także dobrodziejstwo dla naszych
dróg oddechowych. A mianowicie działają one przeciwzapalnie
na błony śluzowe jamy ustnej i gardła, jak również wykrztuśnie
i rozkurczowo na mięśnie gładkie górnych dróg oddechowych.
Oprócz tego wzmagają krzepliwość krwi oraz działają ściągająco
i uszczelniająco na naczynia krwionośne, działają bakteriostatycznie, oczyszczająco, osłaniająco, wzmacniająco i moczopędnie.
Odwary i napary z babki przyjmuje się w nieżytach przewodu pokarmowego, w bezkwaśności i w uszkodzeniach błon śluzowych
żołądka i jelit przez związki chemiczne i toksyny.
Młode liście babki lancetowatej powinny być również nieodłącznym składnikiem naszej diety. Drobno pokrojone dodane do
sałatki lub surówki oczyszczą naszą krew i cały organizm z toksyn.
Liście babki można również gotować jak szpinak w połączeniu
z liśćmi mniaszka lekarskiego i pokrzywy.
Jak w każdym artykule przedstawiam kilka przepisów na wykorzystanie tej popularnej rośliny.
Miód z babką na wzmocnienie organizmu
Mielimy ususzone liście babki. Powstały proszek (1/2 szklanki)
mieszamy dokładnie z 400 gramami płynnego miodu. Całość
przekładamy do szczelnego słoika i odstawiamy na 10 dni. Miód
należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.
Powstały syrop przyjmujemy 2-3 razy dziennie po łyżeczce, starając się go jak najdłużej ssać. Dzięki niemu poprawiamy nasz system odpornościowy, regenerujemy podrażnione i zainfekowane
błony śluzowe górnych dróg oddechowych, łagodzimy „drapanie”
w gardle. Taki miodzik ułatwia też odkrztuszanie wydzieliny, która

zalega w gardle i oskrzelach, łagodzi napady suchego kaszlu.
Odwar z liści babki
Zalewamy 1 łyżkę rozdrobnionych liści szklanką wrzątku, ponownie doprowadzamy do wrzenia, a następnie gotujemy na
małym ogniu przez 5 minut i przecedzamy. Pijemy 2 razy dziennie
po pół szklanki w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych
i przewodu pokarmowego oraz przy biegunce i nieżycie jelit. Taki
odwar możemy również stosować do płukania jamy ustnej i gardła oraz do przemywania, okładów i przemywań w przypadku ran
i oparzeń, a także do płukania głowy w przypadku łupieżu.
Wyciąg z babki
Dwie kopiaste łyżki zdrobnionych liści babki lancetowatej zalewamy szklanką zimnej wody i odstawiamy na 2 godziny. Po tym
czasie odcedzamy liście, a płyn podgrzewamy. Pijemy kilka razy
dziennie w przypadku przeziębienia, biegunki, a także płuczemy
nim gardło i jamę ustną oraz stosujemy do przemywania czyraków i hemoroidów.
Syrop na kaszel z liści babki
500 gram świeżych liści myjemy, drobno kroimy, wkładamy do
garnka, zalewamy dwoma szklankami wody i odstawiamy. Po
upływie 20-30 minut całość miksujemy lub przepuszczamy przez
maszynkę do mięsa, następnie przecedzamy przez gazę dobrze
odcedzając liście. Do powstałego soku dodajemy 500 gram cukru i gotujemy na małym ogniu przez 15-20 minut. Gorący syrop
przelewamy do wyparzonych buteleczek lub słoiczków, stawiamy „do góry nogami” i przykrywamy ręcznikiem lub kocem (sucha pasteryzacja).
Syrop przyjmujemy 2-3 razy dziennie po łyżeczce w przypadku
męczącego i suchego kaszlu, a także w zapaleniu oskrzeli.
Syrop z babki z dołu ziemnego
Świeże liście babki drobno kroimy i umieszczamy w słoju warstwami naprzemiennie z cukrem lub miodem. Warstwy powinny mieć około centymetra grubości. Ostatnią warstwą powinien
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być cukier lub miód. Zamykamy słoik, wkładamy go do foliowego worka i zakopujemy w ziemi na głębokość około pół metra.
Pamiętajmy o oznaczeniu miejsca, w którym wkopaliśmy słoik.
Słój powinien pozostać w ziemi przez 3 miesiące. Jeśli ktoś nie
ma możliwości zakopania, to słój można umieścić w lodówce. Po
upływie trzech miesięcy syrop jest gotowy. Jeśli w syropie znajduje się dużo resztek rośliny, można go przecedzić. Tak powstały
syrop przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu, a jego
termin ważności powinien wystarczyć do następnych, przyszłorocznych zbiorów. Zażywamy kilka razy dziennie w przypadku
przeziębień, kaszlu i chrypy.
Nalewka z babki
3 czubate łyżki drobno posiekanych liści babki lancetowatej
umieszczamy w słoiku i zalewamy 200 mililitrami wódki (70%)
i odstawiamy w ciemne, ale ciepłe miejsce na 2 tygodnie, codziennie potrząsając słoikiem. Po tym czasie przecedzamy nalewkę i przyjmujemy po 15-20 kropli 3 razy dziennie w przypadku

kaszlu. Nalewką można również nasączyć wacik i przykładać na
swędzące lub gojące się rany.
W tym odcinku ziołowego kącika, to już wszystko. Jak zwykle
mam nadzieję, że udało mi się przekazać Państwu coś nowego
i interesującego, a także ponownie zachęcić do wykorzystania
tego co rośnie wokół nas. Babka jest tak powszechnie występującą rośliną, że nie powinno być problemu z jej odnalezieniem i zebraniem. Nie zapomnijmy o niej podczas urlopów, kiedy coś nas
ukąsi, czy też buty obetrą nas podczas wędrówek. Naprawdę nie
musimy od razu biec do apteki, wystarczy się rozejrzeć i schylić,
a już lekarstwo na urlopowe dolegliwości gotowe.
Życzę Państwu udanego wypoczynku podczas wakacji i niezapomnianych chwil na łonie natury.
Pozdrawiam wakacyjnie
Willma

Wiadomości z Puszczykowa
W Puszczykowie
pojedziemy szybciej?
Wygląda na to, że już wkrótce w Puszczykowie ma zniknąć część znaków ograniczenia prędkości.
Z informacji uzyskanych od Starostwa
Powiatowego wynika, że w wyniku przeprowadzonych przez urząd kontroli na niektórych drogach w Puszczykowie zostanie
zlikwidowana część znaków, głównie tych
dotyczących ograniczenia prędkości. Starostwo zastrzega jednak, że w okolicach szkół
oraz przedszkoli kierowcy będą musieli
zdjąć nogę z gazu, gdyż w tych miejscach
zostaną postawione nowe ograniczenia.
Według starostwa przygotowane zalecenia
mają na celu poprawę płynności oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w mieście.

Jak informują mieszkańcy, którzy wspólnie
z urzędnikami kilka lat temu po wnikliwych
analizach wytypowali miejsca, w których
znajdują się teraz znaki ograniczenia prędkości są w szoku.
– Dzięki przeprowadzonym działaniom
w Puszczykowie jest bezpiecznie. Niestety, teraz może się to zmienić – mówi jeden
z mieszkańców.
Co prawda ostateczna decyzja jeszcze nie
zapadała, jednak z Urzędu Miasta w Puszczykowie nie wpłynęły jeszcze żadne sugestie czy zastrzeżenia.
Mieszkańcy, którzy jak doskonale wiemy
aktywnie angażują się w rozwój i życie swojego miasta są przekonani, że znaki, które
mają zostać usunięte, mają duży wpływ na
poziom bezpieczeństwa na drogach miasta
i oczekują szybkiej reakcji władz.
Z drugiej strony nie brakuje też głosów, że

postawione w ostatnim czasie znaki to tzw.
dmuchanie na zimne, i w wielu miejscach
ograniczenie prędkości jest bezzasadne
i znacznie spowalnia ruch w mieście.
Jak likwidacja ograniczeń wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Puszczykowie? Zapraszamy do dyskusji na łamach
gazety. (red.)

Puszczykowski Budżet Obywatelski – warto się włączyć!
Wszyscy wiemy, że Budżet Obywatelski to wydzielona część środków budżetu Miasta, o której wydatkowaniu w sposób wiążący,
w trakcie konsultacji społecznych, decydują mieszkańcy. Tworzą
oni własne propozycje zadań, a także w konsekwencji decydują,
które projekty będą zrealizowane. Dzięki temu mają możliwość
bezpośredniego wpływania na otoczenie oraz inicjowanie rozwoju miasta, w którym zyją. Warto zatem włączyć się w inicjatywę,
tym bardziej, że w procesie może uczestniczyć każdy mieszkaniec
Puszczykowa, który ukończył 16 lat. To nie wszystko: aby propozycja była ważna, musi podpisac się pod nią co najmniej 15 mieszkańców – następnie (jeśli jest prawidłowo zgłoszona) zostaje ona

podana do publicznej wiadomości. Wnioski, które pozytywnie
przejdą weryfikację, zostają poddane glosowaniu – i tu zaangażowac się moga wszyscy (uprawnieni) mieszkańcy Puszczykowa. Po
zakończeniu glosowania ogłoszona zostaje lista zadań, które uzyskały największa liczbę glosów.
W tym roku w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel kwotę
100.000 zł, która zostanie wydana w 2018 r. Co roku jesienią będzie
wznawiana kolejna edycja budżetu partycypacyjnego.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram działań znajdują się
na stronie: www.puszczykowo.pl/portalpbo.
Zachęcamy do działania! (red.)

Termomodernizacja i rozbudowa budynków UM w Puszczykowie
W lipcu br. rozpoczną się prace związane z termomodernizacją
i rozbudową budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Zakres
prac obejmuje termomodernizację istniejących dwóch budynków
oraz budowę łącznika i dodatkowych pomieszczeń przy budynku B (gdzie znajduje się między innymi sala sesyjna), co umożliwi
bezpośrednie przechodzenie z jednego budynku do drugiego. Bu-

dynki zostaną też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, prace obejmować będą także wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymianę dachówek, a także wymianę instalacji
grzewczej. Na prace związane z termomodernizacją i rozbudową
budynków Urzędu Miejskiego Puszczykowo uzyskało dofinansowanie w kwocie blisko 650 tys. zł. (red.)
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Nagrody dla sportowców
21 czerwca 2017 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Mosinie, podczas której odbyło się wręczenie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej.
Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagrody dla Sołtysa Roku 2016
Pani Dorocie Domagale. Następnie Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Pan Waldemar Demuth przedstawił najważniejsze imprezy sportowe minionego roku (wrzesień 2016 – czerwiec
2017). W czasie sesji zostały również wręczone nagrody dla szkół
oraz przedszkoli, które zwyciężyły w rywalizacji młodzieżowej w IV
Biegu „Elegant na 5”. Pierwsze miejsce (800 zł na sprzęt sportowy) w kategorii szkół otrzymała Szkoła Podstawowa „Pod Lipami”
w Krosinku, natomiast w kategorii przedszkoli (500 zł na sprzęt
sportowy) zwyciężyło Przedszkole nr 4 w Mosinie.
Zgodnie z zarządzeniem nr OSIR.00501.63.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2017 r. stypendia sportowe
dla zawodników w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od
lipca do listopada 2017 r. otrzymali: Kacper Skrobiszewski (karate),
Weronika Kochanka (zapasy), Wojciech Fajfer (żużel), Filip Kosicki
(wędkarstwo), Joanna Wojciechowska (kolarstwo górskie), Weronika Szukała (pływanie synchroniczne), Gniewomir Wiśniewski (brazylijskie ju jitsu), Bartosz Karasiński (lekka atletyka).
W drugiej kolejności przyznano nagrody sportowe dla zawodni-

ków, którzy odznaczyli się wysokimi wynikami na arenie nie tylko
krajowej, ale również międzynarodowej: Maksymilian Wiśniewski
– 2000 zł (brazylijskie ju jitsu), Kacper Kubiak – 1500 zł (judo, sumo)
oraz Albert Warzocha – 1000 zł (pływanie).
Na sam koniec przyznano nagrody dla trenerów wyróżniających
się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej. Nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymał Pan Marcin Jakubowski
ze Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Krośnie – założyciel, prezes oraz trener UKS Orlik Mosina. Wyróżnienia
w formie dyplomów praz statuetek otrzymali Pan Zbigniew Lisiecki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie), Pan Radosław Miśkiewicz
(Akademia Judo Poznań) oraz Pan Jarosław Roszak (UKS Muszkieter). Wyróżnionym zawodnikom oraz trenerom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
(źródło: OSiR)

Pobiegliśmy!
W sobotę 10 czerwca 2017 roku w Rogalinku odbył się
I bieg ewangelizacyjny ku czci Ducha Świętego: Biegnij. Z Duchem Świętym! W jego atencji uczciliśmy także 770 -lecie Rogalinka pod hasłem: kultura, tradycja, przyroda.
Wśród uczestników biegł pomysłodawca i współorganizator
biegu Ksiądz Mikołaj Konarski z parafii w Połajewie, który od zeszłego roku odprawia miedzy innymi w Rogalinku Msze Świętą
ku czci Ducha Świętego z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
z Uwielbieniem, stąd też nazwa biegu, która nawiązywała do
Ducha Świętego.
Poprzez zorganizowany bieg chcieliśmy wspólnie z wszystkimi uczestnikami pokazać, że w każdej formie tej bardziej i mniej
aktywnej ruchowo można wspólnie spędzić czas ze sobą, dbając zarówno o swoją sferę cielesną jak i duchową, popularyzując
wartości chrześcijańskie.
Spotkanie zaszczyciła Drużyna Szpiku, z którą przyjechał
Ksiądz Marek Marcinkowski – Mosinianin, aby opowiedzieć
o trudach poszukiwań dawców dla małych pacjentów szpitala
dziecięcego w Poznaniu, w którym jest kapelanem.
Po udanym biegu, odbył sie piknik rodzinny, gdzie wszyscy
uczestnicy w przemiłej atmosferze posilali sie ciastem, ufundowanymi pysznymi drożdżówkami i chlebem przez firmę Limaro
oraz przepysznymi kiełbaskami z firmy Hand-Mięs Polowczyk
Sp. Zo.o. Wszystkie dzieci miały umilony czas od organizatora zabawą i grami. Wszystkie wyszłzadowolone z przepięknie pomalowanymi buźkami oraz obdarowane prezentami.
Po posiłku odbyła się Msza Święta w kościele pw. św. Michała
Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku.
W cudownej atmosferze tutejszej wiekowej świątyni popłynęła modlitwa uwielbienia Boga, której przewodniczył jak zawsze
Ksiądz Mikołaj.

Duch Święty działał z całą mocą na Wiernych modlitewnego
spotkania, ponieważ kiedy Duch Święty przychodzi to wylewa
całą bożą miłość i życie człowieka staje się prostsze, pełne pokoju, radości i miłości. Kiedy możemy ewangelizować i przekazywać ludziom Słowo Boże, w codziennych życiowych sytuacjach,
przy wspólnym stole i wspólnej modlitwie to najpiękniejszy
czas jaki daje nam Pan Bóg.
Wszystkim przybyłym osobom, zaproszonym gościom,
uczestnikom biegu, sponsorom oraz lokalnym gospodarzom:
Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Kiszce, Pani Sołtys Dorocie
Domagale, miastu i gminie Mosinie, wice Burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi - tym, którzy przez swoją ofiarność i trudy
- z tego miejsca z całego serca dziękujemy.
Zapraszamy już w lipcu: 23.07.2017 na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała z Uwielbieniem o godz. 16.00,
która odprawiana jest tutaj co miesiąc, w każdą trzecią niedzielę
miesiąca.
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
Reportaże
Redakcja:
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/

ZATRUDNIĘ
Kierowca kat. C + E TRASY KRAJOWE
WYNAGRODZENIE 4000-5000 ZŁ NA RĘKĘ
ZA POLECENIE KIEROWCY (PO AKCEPTACJI)
GRATYFIKACJA FINANSOWA 1000 ZŁ!

Praca tygodniowa!
Gwarantujemy terminowość wynagrodzenia
pokrywamy w całości dojazd do pracy
- deputat węglowy

SZERMIERKATEL. 605 99 00 99
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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 dotyczące naszego
otoczenia. Na stronie grupy znajdują się np. zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, dzikich wysypisk

OGŁOSZENIA DROBNE
SZUKAM DO WYNAJĘCIA mieszkanie
2-pokojowe w Krośnie - Osiedle,
od września br. Tel.: 603-033-153
ZATRUDNIĘ OPERATORA ŁADOWARKI
– PRACA OD ZARAZ – UMOWA O PRACĘ
Zatrudnię Operatora Ładowarki na budowę
drogi ekspresowej. Umowa o pracę, wynagrodzenie 3550 zł na rękę miesięcznie +
nadgodziny płatne zgodnie z kodeksem
pracy. Wymagamy ważnych uprawnień
i dyspozycyjności. Praca od zaraz, okolice
Poznania. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie oraz jeden ciepły posiłek na terenie
budowy. Prosimy o przesłanie CV na maila
justyna.kulpa@pracownicybudowlani.pl
lub kontakt telefoniczny z Justyną Kulpa
7980056274.
POMOCNIK PRODUKCJI
Zatrudnię Panów do pomocy na produkcji
w Mosinie. Praca na 3 zmiany, stawka godzinowa, umowa zlecenie w okresie próbnym.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt
535 756 576.
ZATRUDNIĘ SALOWĄ
CMM w Śremie zatrudni osobę na stanowisku salowej w Oddziale Onkologii Klinicznej na umowę zlecenie. Wymiar pracy 12
godzinny od 7:00 do 19:00. Stawka godzinowa 13 zł brutto. Praca od zaraz.CV proszę składać w sekretariacie (III piętro) lub
mailowo kcyplik@centrummalgorzata.pl

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/

Telefony: 663 491 032 ZAPEWNIONY DOJAZD DO MIEJSCA PRACY! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!
ZATRUDNIĘ OPERATORA DŹWIGU KAT. IIŻ
– PRACA OD ZARAZ – UMOWA O PRACĘ
Zatrudnię Operatora Dźwigu kat. IIŻ na budowę drogi ekspresowej. Umowa o pracę,
wynagrodzenie 3550 zł na rękę miesięcznie
+ nadgodziny płatne zgodnie z kodeksem
pracy. Wymagamy ważnych uprawnień
i dyspozycyjności. Praca od zaraz, okolice
Poznania. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie oraz jeden ciepły posiłek na terenie
budowy. Prosimy o przesłanie CV na maila
justyna.kulpa@pracownicybudowlani.pl
lub kontakt telefoniczny z Justyną Kulpa
7980056274.
SZUKAM MIESZKANIA
Poszukuję
niedrogiego
mieszkania
lub domku do wynajęcia od września.
tel: 601 530 052
STYLIZACJA PAZNOKCI
Manicure hybrydowy; manicure żelowy;
pedicure hybrydowy; ręczne wzory; henna i regulacja brwi. Możliwość dojazdu do
klienta. kontakt tel. 796 717 518.

PÓŁKOLONIE ARTYSTYCZNE W MOSINIE
Artystyczne półkolonie mosińskie w Centrum Edukacji i Rekreacji RODZINKA, Mosina, ul. Olszynkowa 1

PRACA NA MAGAZYNIE WYSYŁKOWYM
Agencja Pracy (nr KRAZ 5525) poszukuje
pracowników magazynu wysyłkowego
w Plewiskach.
Wymagamy dyspozycyjności przez 5 dni
w tygodniu (pon-pt), na II zmiany (6-14/1422), chęci do pracy i gotowości do jej rozpoczęcia od zaraz, a także dobrego stanu
zdrowia (ze względu na charakter pracy).
Oferujemy pracę na dłuższy okres czasu, na
umowę zlecenie. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@
pracabis.pl.

PRACA NA PRODUKCJI Z DOJAZDEM!
UWAGA! Najnowsza, największa rekrutacja!
NOWE STANOWISKA PRACY NA PRODUKCJI – BARDZO DUŻO WOLNYCH MIEJSC!

PRACOWNIK OCHRONY – DOZORU
W KOMORNIKACH
Impuls Security Polska zatrudni do ochrony- dozoru na obiekcie przemysłowym

w Komornikach
Kontakt telefoniczny: 517-574-235
OPERATOR MASZYNY CNC / TOKARZ –
Mosina, Luboń, Kościan, Śrem, Poznań
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: Dakor
Demut sp.j. Baranowo 10, 62-050 Mosina
lub mailowo: dakor@dakor.com.pl
Kontakt telefoniczny: +48 61 813 61 77, Tel.
kom. +48 609 773 651
ZATRUDNIMY MAGAZYNIERÓW
Lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazynierów. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
PRODUKCJA
Firma zatrudni pracowników na produkcję
przy pakowaniu i kompletacji zestawów
kosmetycznych.
Oferujemy; umowę o pracę. Wynagrodzenie 2000 zł netto.Ponadto na sezon
wakacyjny zatrudnimy studentów oraz
młodzież szkolną pełnoletnią. Tel. 502 158
222Miejsce pracy Żabno.
HOTEL SZABLEWSKI w Dymaczewie Nowym przyjmie do pracy kelnera/kelnerkę
Doświadczenie w pracy kelnera mile widziane - interrecepcja@szablewski.pl
PRACA POSZUKIWANA!
Szukam stałej pracy,jestem osobą uczciwą
sumienną,mobilną.
Wykształcenie średnie, język angielski
i niemiecki komunikatywny.Obsługa komputera, szybkie pisanie i sprawne poruszanie się po aukcjach i portalach. Preferowana praca: pomoc biurowa,pomoc domowa
(świetnie piekę i gotuję) lub produkcjapakowanie, ale wyłącznie jedna zmiana.
Kobieta 32 l. freja4@wp.pl tel. 515 176 280
ZATRUDNIĘ DO FIRMY REMONTOWOBUDOWLANEJ
Zatrudnię pracownika w charakterze szpachlarza-malarza od zaraz. tel. 723 083 498
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Pani Elżbiecie Trocha
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
z powodu śmierci Męża,
Krzysztofa Trocha,
składa firma PPHU WEBER
oraz
koleżanki i koledzy z pracy

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
Na tropie rodzinnych tajemnic –
konsultacje psychologiczne dla
odkrywców historii rodzinnych
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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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”
poszukuje
do współpracy

Zatrudnimy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

tel. 667-820-679
lub 667-820-686

Tel. 515 088 787

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. 602-4 0 1 - 2 5 6
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

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

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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redakcji lub wrzucać do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
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Zeskanuj i napisz
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Letnia obniżka cen

BIURO OGŁOSZEŃ

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

