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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

Wszelkie informacje pod nr. tel. 502 051 672
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BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce sierpniowy
numer gazety. Połowa wakacji już za
nami, wciąż jednak mamy przed sobą
piękny, letni czas. Warto zaplanować
odpoczynek wykorzystując bogactwo
okolicy, w której żyjemy.
Znanym wszystkim miejscem są
glinianki na mosińskim Pożegowie.
Otwarcie sezonu pokazało, że potrafimy bawić się także w czasie deszczu
i że pogoda nie jest wyznacznikiem
dobrego humoru. Miejsce to można
wykorzystywać na wiele sposobów: do
pływania, podziwiania panoramy miasta, jako trening rowerowy czy po prostu – do odpoczynku i chwili relaksu
na leżaku lub spotkania z przyjaciółmi
na lodach. W numerze piszemy o jeszcze jednej możliwości, która otwiera
się przed nami – planowanej budowie
ścieżki pieszo-rowerowej na Pożegowie. Przy okazji miłośników dwóch kółek zapraszamy na sierpniowy rajd po
okolicy.

Wakacje to bardzo aktywny czas dla
naszych czworonogów i ich właścicieli. Wspominamy ciekawe warsztaty,
jakie zorganizowała w Mosinie spółdzielnia socjalna Psarvard, dotyczące
wychowania psów, prowadzone przez
specjalistkę w tej dziedzinie - Zofię
Mrzewińską. Przy okazji mówimy o kilku ważnych sprawach, które często
umykają nam, gdy uczymy nasze psy.
Przypominamy także o pracy sekcji poszukiwawczej przy Ochotniczej Straży
Pożarnej, gdzie psy pomagają między
innymi w poszukiwaniu zaginionych
osób i są w tym bardzo skuteczne!
Miniony czas to również ważne
fakty dotyczące inwestycji. Piszemy
o planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431, a także o terminie
zakończenia budowy wiaduktu na ul.
Śremskiej w Mosinie. Są to niewątpliwie sprawy ważne dla wszystkich
mieszkańców – tym goręcej zachęcamy do lektury.
Wśród mieszkańców naszej gminy
jest wielu utalentowanych artystów. Piszemy o ciekawym spojrzeniu na życie
i sztukę jednej z autorek prac znajdujących się w Galerii Lokalnych Twórców.
Przedstawiamy także talent poetycki
jednej z naszych mieszkanek – Anita
Firlej, bo o niej mowa, jest pełną wrażliwości osobą, która nie tylko wiele widzi i czuje, ale także potrafi obdarować
swym ciepłem i życzliwością innych,
a co ważne – przekazać emocje i spojrzenie na świat poprzez swoje wiersze.
Mamy nadzieję, że twórczość pani Ani-

ty spodoba się Państwu; jednocześnie
zachęcamy wszystkich, którzy tworzą
poezję, muzykę, obrazy czy inne dzieła do kontaktu z redakcją. Jesteśmy
ogromnie ciekawi Państwa talentów
i z przyjemnością o nich opowiemy!
Na koniec – prawdziwie wakacyjne
tematy. W jeden z upalnych dni odwiedziliśmy przystań żeglarską Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, przyglądając
się życiu obozowemu. Wyjechaliśmy
nie tylko zrelaksowani, ale też pełni zapału do powiększania bagażu żeglarskich doświadczeń. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym marzy się
szum fal i wiatr w żaglach – tutaj jest
to możliwe, w dodatku we wspaniałej
atmosferze i z fachową kadrą. A biegaczy zapraszamy do lektury relacji
ze słynnego Biegu Rzeźnika, opisanej
emocjami, przez pryzmat sportowych
marzeń i walki z własnymi słabościami.
Wszystkim Czytelnikom, zarówno
wyjeżdżającym na urlopy jak i tym, którzy zostają w domach, a także pracującym, życzymy pięknych, słonecznych
dni i dużo radości. Mamy nadzieję, że
lektura sierpniowego numeru gazety
również będzie okazją do przeżycia
miłych chwil.
Marta Mrowińska

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

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

Widzisz problem? Chcesz powiedzieć
o ciekawej inicjatywie? Masz ważną informację? Zapraszamy do dyskusji!
Adres strony „Sprawa dla GMP”:
facebook.com/groups/interwencje/
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Grande Cars - Letni Spot Mosińskich
Spotów Samochodowych!
Letni wieczór, leżaki, lody z kawą i samochody. Tak prezentował się ostatni spot w nowej lokalizacji - Western City Rio
Grande Krosinko.
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe ma na celu
ciągły rozwój, zapewnienie atrakcji i urozmaiceń uczestnikom
spotkań motoryzacyjnych. Stąd też zmiana miejsca spotów.
Pogoda dopisała, a ludzie jak zawsze nie zawiedli. Sobotnie
spotkanie było pilotażowym - już 26 sierpnia zostanie zorganizowana całodniowa impreza połączona z wieloma atrakcjami, m.in. konkursami, nagrodami oraz aktywnym spędzaniem
czasu uczestników. Już dziś zapraszamy i zalecamy rezerwować
sobie ten termin. Zachęcamy również do śledzenia Mosińskich
Spotów Samochodowych, aby być na bieżąco z informacjami.
Elena Cieleńska - MSS

Rodzinny Rajd Rowerowy już wkrótce!
Miłośników dwóch kółek i wszystkich,
którzy jednocześnie chcą spędzić czas
na rowerze z rodziną, zapraszamy
na Rodzinny Rajd Rowerowy – już 19
sierpnia br. na terenie Nadleśnictwa
Konstantynowo.
Organizatorem jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mosinie, we współpracy

z Nadleśnictwem Konstantynowo. Trasa
rajdu przebiegać będzie w całości drogami leśnymi i liczy 15 km. Zgłoszenia na
rajd przyjmowane są do dnia 16 sierpnia
2017 r. drogą mailową: estera.wekwert@
mosina.pl lub telefonicznie: 618132903.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Powstanie ścieżka edukacyjna na gliniankach!
Dobra wiadomość dla mieszkańców
Mosiny i turystów: na mosińskich gliniankach powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wraz z małą infrastrukturą edukacyjną.
Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie na to przedsięwzięcie w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2002, działanie
2.4.1a: "Działania o charakterze dobrych
praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych".
Cały projekt przewiduje budowę ścieżki
pieszo-rowerowej wraz z małą infrastruktura edukacyjną - tablicami edukacyjnymi oraz miejscami do odpoczynku dla
turystów. Dofinansowanie obejmuje rów-

nież rewitalizację ścieżki pieszej „Osowa
Góra – Jezioro Budzyńskie”, wraz z wiatą
i tablicami edukacyjnymi oraz tarasem
widokowym, w rejonie "Szwedzkich Gór".
To nie wszystko. W ramach promocji
i edukacji ekologicznej, projekt przewiduje także między innymi wydanie
broszury dotyczącej siedlisk i gatunków
chronionych występujących na terenie
objętym projektem.
Patronem merytorycznym projektu jest
Wielkopolski Park Narodowy. Całkowita wartość projektu to 1 324 937,14 zł,
zaś dofinansowanie obejmuje 85% całej
kwoty, czyli 1 125 196,56 zł.
źródło: www.mosina.pl
Ja na ten temat wiem niewiele, bo
historia nigdy nie była moja mocną
stroną. Wstyd mi o tym mówić, ale nic
nie wiedziałem do niedawna, widzisz,
nie pomyślałem nawet żebyś mi coś
opowiedział. Tylko tyle wiem, że swój
początek elegant z Mosiny bierze od
Czarnieckiego i to zupełnie przypadkowo o tym się dowiedziałem. Moja
wnuczka chciała wiedzieć coś cieka-

wego o naszym miasteczku i wiesz, co
miałem jej poradzić? Ci młodzi teraz
są bystrzy i bez książek, w mig potrafią
się wszystkiego dowiedzieć. Na stronie
internetowej znaleźliśmy właśnie taką
informację. Wszystko opracował chyba
Heniu, a on dobrze wie co pisze. Czarniecki przecież był w Mosinie, co nie ulega wątpliwości i taka historia się może
zgadzać.
Roman Czeski
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Koniec prac związanych z budową wiaduktu?
W związku z budową wiaduktu kolejowego na ul. Śremskiej
w Mosinie, Inwestor, PKP PLK S.A., rozpoczyna budowę odwodnienia. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu drogowego polegająca na zamknięciu skrzyżowania ul. Śremskiej z ul.
Kolejową w Mosinie. Mieszkańcy wyrażają swoje zaniepokojenie
przedłużającymi się utrudnieniami. Z Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. otrzymaliśmy wiadomość
o zakończeniu robót związanych z budową wiaduktu: “Planujemy
w drugiej połowie sierpnia 2017 r. otworzyć dla ruchu drogowego
wiadukt na ul. Śremskiej. Przez około 4 miesiące potrwają jeszcze
prace przy budowie odwodnienia, ale nie będą one przeszkadzać
w ruchu drogowym pod wiaduktem”. Mamy zatem nadzieję, że już
niebawem będziemy mogli cieszyć się z korzystania z tej inwestycji.
(red.)

Ruszają rozgrywki ligowe!!!
Seniorska drużyna KS 1920 Mosina rozpoczyna batalię o awans do Poznańskiej
Klasy Okręgowej wyjazdowym spotkaniem z Patrią Buk - 19.08.2017r.
Inauguracja sezonu w Mosinie nastąpi
26.08.2017r. o godz.16.00. Przeciwnikiem
naszego zespołu będzie ubiegłoroczny wicemistrz grupy - Orzeł Granowo. Serdecznie
zapraszamy na Stadion przy ul. Konopnickiej 31 i prosimy o gorący doping!! Liczymy,
że sportowych emocji nie zabraknie.
Cały terminarz rozgrywek na stronie klu-

bowej 1920mosina.futbolowo.pl oraz na
stronie WZPN.
UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Chcesz rozpocząć swoją przygodę z klubową piłką nożną - przyjdź i sprawdź się !!!
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, począwszy od rocznika 2012 (starsze
również mile widziane) na bezpłatne zajęcia kontrolne, które odbędą się w soboty 26.08 i 09.09 na stadionie przy ul. Konopnickiej 31, w dwóch cyklach, od godz.
10.00 do 11.00 i od godz. 11.00 do 12.00.

RODZICU !!! PRZYPROWADŹ SWOJE
DZIECKO I DAJ MU SZANSĘ NA SPORTOWY ROZWÓJ W GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW!!!

Pożar samochodu w Rogalinku
15 lipca br. po godzinie trzeciej w nocy na ulicy Sosnowej w Rogalinku zapalił się samochód osobowy marki VW Passat. Na miejscu szybko pojawili się strażacy z mosińskiej jednostki PSP przy ul.
Śremskiej 87. Samochód spłonął doszczętnie. Na szczęście nikt nie
został poszkodowany.
W akcji gaśniczej brał udział jeden zastęp strażaków.
- Po przybyciu na miejsce, strażacy zastali zaparkowanego w granicach posesji VW Passata objętego pożarem. Po przedostaniu się za
ogrodzenie, rota gaśnicza przystąpiła do gaszenia pojazdu, który
stał przed wjazdem do garażu, nie powodując rozprzestrzenienia
się pożaru na pobliskie zabudowania mieszkalne.
W tym czasie mieszkańcy spali w domu, a ich sen nie został zakłócony przez cichy pożar tuż pod ich oknami. Pożar udało się wcześnie zlokalizować, dzięki czujności sąsiadów. Przyczyna pożaru jest
jeszcze nieznana.
źródło: mł. ogn. Adrian Jankiewicz, (BiuletynJRG-9)

Spłonęło auto w Łodzi
W czwartek 6 lipca 2017 r. po godz. 14:00 w miejscowości Łódź
na drodze nr 306 zapalił się samochód. Na miejscu zjawili się strażacy z mosińskiego JRG-9, OSP Stęszew, którzy zastali samochód
objęty pożarem. Strażacy szybko ugasili płonące auto. Spaleniu
uległa komora silnika oraz przód samochodu. Przyczyną pożaru
prawdopodobnie było zwarcie w instalacji elektrycznej.
źródło: OSP Stęszew
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Skacząc w deszczu...

W sobotę, 1 lipca br., oficjalnie otwarty został sezon letni na
mosińskich gliniankach. Powodzenie przedsięwzięcia było
dość niepewne, gdyż od rana pogoda raczej nie zachęcała do
plażowania. Okazało się jednak, że dobrej zabawie nie przeszkodzi nawet deszcz.
Organizatorzy przygotowali różnorodne atrakcje. Miłośnicy
piłki siatkowej mogli wziąć udział w turnieju siatkówki plażowej.
Na najmłodszych czekały stanowiska do malowania, rysowania,
a także tworzenia obrazów na folii, co dało niesamowity efekt
w postaci barwnych kwiatów, pejzaży, motyli, tęczy itp. - przez
przezroczystą folię można było oglądać glinianki i wieżę widokową w stworzonej przez najmłodszych, barwnej scenerii.
Oprócz tego, Ochotnicze Straże Pożarne z Nowinek i Radzewic zaprezentowały sprzęt do ratownictwa wodnego, a chętni
mogli przepłynąć się łodzią po zbiorniku wodnym. Ratownicy
WOPR przygotowali natomiast pokaz ratownictwa wodnego
(można było zobaczyć na przykład, jak ratuje się tonącego).
Wielką atrakcją okazały się trampoliny. Najpierw odbył się
krótki pokaz trampolinowych możliwości, a następnie organizatorzy zaprosili do wzięcia udziału w zajęciach przybyłych miesz-

kańców. Powodzenie tej aktywności było tak duże, że uczestników nie odstraszyły nawet nadciągające czarne chmury i ulewny
deszcz, który spadł chwilę później. Dzieci wraz z instruktorką
wciąż skakały na trampolinach :) Równie wytrwali okazali się
zawodnicy biorący udział w zawodach cross-fitowych i wyścigu
z przeszkodami – tutaj także mimo deszczu rywalizacja trwała
nieprzerwanie.
Okazuje się, że pogoda nie jest wyznacznikiem dobrej zabawy
i aktywnie spędzonego czasu. Być może słońce i wysoka temperatura przyciągnęłyby na glinianki więcej mieszkańców, jednak ciemne chmury, deszcz i chłodna aura w połączeniu z entuzjazmem i aktywnością przybyłych osób oraz różnorodnością
atrakcji przygotowanych na ten dzień sprawiły, że otwarcie sezonu na gliniankach zyskało niepowtarzalny klimat i na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Na koniec dodajmy, że organizatorami wydarzenia byli: OSiR
w mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury, we współpracy z Adrenalina Fitness Mosina. Dziękujemy i oczywiście zapraszamy do
korzystania z uroków i atrakcji mosińskich glinianek przez całe
lato! (M.M.)

Trwają zapisy na Forest Run
– bieg w Wielkopolskim Parku Narodowym
Jak co roku do wyboru są trzy dystanse, dla najwytrwalszych 50 km, 23 km
i 13 kilometrów. Wszystkie trasy wyznaczone są w całości przez leśne ścieżki.
Jak mówią organizatorzy ideą biegu jest
ucieczka z miasta i zatłoczonych ulic do
cichego lasu, pełnego zieleni i spokoju.
Zawodnicy pobiegną szlakami wzdłuż jezior, przez wzniesienia i w samym środku
gęstego, pofałdowanego lasu. Co roku na
bieg przyjeżdżają nie tylko mocni biegacze z Wielkopolski ale również zawodnicy
z całej Polski, którzy chcą nie tylko zmierzyć się z dystansem ale przede wszystkim poznać uroki tego miejsca oraz nieco-

dzienny, rodzinny klimat biegu Forest Run.
Termin imprezy to 16 września 2017.
Biuro zawodów oraz start i meta mieszczą się w Mosinie pod Poznaniem. Miasteczko zawodów oferuje wiele atrakcji,
między innymi zabawy i animacje dla
dzieci, ściankę wspinaczkową, strefę leżaków i hamaków na mecie. To dobre
miejsce na przeżycie kolejnej biegowej
przygody i spędzenie aktywnego czasu
z rodziną i znajomymi.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie
internetowej biegu: www.forestrun.pl
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"Stop dla Tranzytu"
– mieszkańcy Puszczykowa działają!
Trwa protest mieszkańców Puszczykowa przeciw ruchowi
tranzytowemu, a także dużej intensywności ruchu na terenie Puszczykowa, głownie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej,
Ratajskiego i Wczasowej. Obserwacje pokazują, że ruch tirów
w naszej okolicy jest duży; mieszkańcy obawiają się o swoje
bezpieczeństwo, a także utraty unikalnego charakteru miejsca, jakim jest Puszczykowo (do czego może dojść wskutek
poszerzenia ulic i zwiększonego ruchu pojazdów).
Mieszkańcy Puszczykowa prowadzą akcję "Stop dla Tranzytu
w Puszczykowie". Wystosowali petycję, w której przedstawili
swoje postulaty, między innymi: zmniejszenie ruchu w obrębie
w/w ulic, wprowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na drogach, podjęcie działań zmierzających do zmiany klasy drogi 2490P ze zbiorczej na lokalną, a docelowo z powiatowej na gminną i objęcie jej ochroną konserwatorską jako
układ urbanistyczno – krajobrazowy.
3 lipca br. w Szkole Podstawowej w Puszczykowie odbyło
się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz
Rozwoju i Budżetu, na którym Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” przedstawiło akcję "Stop dla Tranzytu w Puszczykowie"
oraz petycję i jej postulaty. Petycja, podpisana przez ponad 500
mieszkańców Puszczykowa, została złożona na ręce Burmistrza
i Rady Miejskiej. Następnie dokument przekazany został do Starostwa Powiatowego - na spotkaniu obecny był między innymi
wicestarosta powiatu poznańskiego Tomasz Łubiński oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa odpowiedzialni za infrastrukturę
drogową. W posiedzeniu komisji udział wzięli również przedstawiciele władz Gminy Mosina, policji oraz mieszkańcy.
Podczas spotkania przedstawiony został także materiał uzasadniający wysuwane w petycji postulaty: zdjęcia pojazdów łamiących przepisy, w tym tirów w miejscach, gdzie obowiązuje

zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 T, pojazdów wyprzedzających na linii ciągłej, przekraczanie prędkości, wypadki (chociażby z ostatnich 2 tygodni - na Ratajskiego, śmiertelny wypadek
na Mocka/Nadwarciańskiej, stłuczki na Dworcowej i Grobli).
Spotkanie zakończyło się uznaniem warunków panujących na
drodze 2490P za bardzo niebezpieczne i deklaracjami ze strony
Starostwa i Miasta o woli konsultacji z mieszkańcami przygotowywanej koncepcji ruchu drogowego w Puszczykowie i zapewnienia udziału reprezentantów mieszkańców w pracach zespołu
projektowego organizacji ruchu na drodze 2490P. Terminarz
spotkań oraz dokumentacja dostępna w tej sprawie mają zostać
przedstawione w najbliższym czasie.
O poparciu przez mieszkańców Puszczykowa akcji protestacyjnej świadczą chociażby licznie pojawiające się na terenie
Puszczykowa transparenty: "Ratujmy nasze Puszczykowo!",
gdzie mieszkańcy zamieścili główne postulaty.
źródło: tekst i zdjęcia: www.facebook.com/stopdlatranzytuwpuszczykowie, www.naszepuszczykowo.pl

Przetarg na modernizację drogi
nr 431 ogłoszony!
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na modernizację drogi wojewódzkiej nr 431.
Postępowanie zostało podzielone na
dwie części (zadania).
Część pierwsza to etap od Rogalina
do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 306 (w Dymaczewie Nowym) – jest to
odcinek drogi o długości około 13,09 km
(wyłączona z opracowania jest tutaj budowa mostu przez Wartę), przebiegający
przez miejscowości: Dymaczewo Nowe,
Dymaczewo Stare, Krosinko, Mosina, Rogalinek, Rogalin. Część druga przebiega
od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 306 do drogi krajowej 32 i ma długość
około 12,42 km. Droga przebiega tutaj
przez miejscowości: Modrze, Wronczyn,
Zaparcin, Będlewo, Dymaczewo Nowe.
W przypadku pierwszego zadania wy-

konawca będzie miał 1142 dni na zrealizowanie inwestycji, w tym 365 dni na
przygotowanie pełnej dokumentacji. Dla
drugiego zadania przewidziano 1126 dni,
z czego podobnie – 365 dni to czas na
przygotowanie dokumentacji. Składanie
ofert trwa do 24 sierpnia 2017 roku.
Celem prac ma być zwiększenie szerokości jezdni (do 7 m) i obciążenia nawierzchni. Pobocze utwardzone ma mieć
szerokość 1,5 metra, a oprócz tego ma
zostać zbudowany chodnik o szerokości
2 m. Przewidziano także między innymi
przebudowę i budowę skrzyżowań wraz
ze zmianą geometrii czy korektą wlotów
bocznych oraz nową organizacją ruchu.
Realizacja inwestycji powinna sie zakończyć w 2020 roku. Wartość prac to
prawie 19 mln zł, z czego 16,1 mln dofinansuje Unia Europejska.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił jednocześnie przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku: Rogalin – Kórnik.
Zamówienie ma zostać zrealizowane do
końca listopada 2018 r.
źródło: www.wzdw.pl,
www.rynekinfrastruktury.pl
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Co z tą pocztą?

Od jakiegoś czasu docierają do nas niepokojące sygnały
o nieprawidłowym działaniu Poczty Polskiej w Mosinie. Niedawno odebraliśmy kolejną wiadomość.
Do redakcji przyszedł jeden z mieszkańców prosząc
o interwencję. Od dłuższego bowiem czasu listy i inne przesyłki nie docierają do niego wcale, lub też otrzymuje je z dużym
opóźnieniem. Zdarza się, że przesyłki sa awizowane mimo, iż
w domu obecni są mieszkańcy (osoba doręczająca przesyłki
nie dzwoni do drzwi). Próby wyjaśnienia sytuacji na poczcie jak
dotąd spełzły na niczym – nasz Czytelnik twierdzi, że naczelnik
poczty obiecała wyjaśnienie sprawy, jednak bez rezultatów. Problem z doręczaniem przesyłek nadal istnieje, a mieszkaniec jest
coraz bardziej poirytowany i zmęczony tą sytuacją.
Zwróciliśmy się do naszych Czytelników z prośbą o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania mosińskiej poczty.
Zebraliśmy ogromną ilość informacji – w większości dotyczyły
one spostrzeżeń, że w skrzynkach pocztowych zostawiane jest
awizo, podczas, gdy domownicy są obecni, dużych opóźnień
w dostarczaniu przesyłek, ogromnych kolejek w głównej sie-

dzibie poczty powodujących długie oczekiwanie na załatwienie
sprawy. Mieszkańcy skarżą się także, że trafia do nich korespondencja adresowana do innych osób.
Czy chaos w kwestii dostarczania przesyłek wynika ze
złej organizacji pracy na poczcie? A może problemem jest brak
wystarczającej ilości pracowników, wciąż zmieniająca się tam
kadra? Jedno jest pewne – mieszkańcy Mosiny i okolic dotkliwie
odczuwają zamieszanie panujące na poczcie. Brak dostarczenia
przesyłki lub otrzymanie jej z dużym nieraz opóźnieniem skutkuje przecież chociażby nieterminową opłatą rachunków czy
brakiem otrzymania na czas ważnej informacji. Coraz częściej
też zadania, które do tej pory wykonywała poczta, przejmują
firmy kurierskie, paczkomaty, co sprawia, że kapitał tej instytucji
ubożeje i nie może się ona rozwijać. Błędne koło...
Z ramienia redakcji zwróciliśmy się do Naczelnika Poczty z prośbą o wyjaśnienie i komentarz zaistniałej sytuacji. Odpowiedź opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu. Może
wspólnymi siłami uda nam się coś zmienić w tej sprawie. (red.)

Ceny odpowiadają jakości

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

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Szukasz nowych wyzwań? - Trafiłeś w dobre
miejsce! Mamy wolne miejsca pracy i szukamy
Ciebie. Oferta dotyczy stanowisk:

Nie zaw

o dn i o
d 1993

Elektryk, Malarz, Operator wózka widłowego, Pomocnik produkcyjny,
Operator CNC, Spawacz lub Fizjoterapeuta - umowy na terenie Niemiec

Oto Twoje korzyści:

Jesteś zainteresowany?

 Atrakcyjne zarobki i stałe zatrudnienie

Zgłoś się do nas! Prosimy o wysyłanie CV i
dokumentów na mpolasik@jobco.de.

 Dodatki świąteczne i urlopowe
 Dodatek 100/miesięcznie na dojazd do domu
 Opłacone zakwaterowanie lub pomoc w
znalezieniu zakwaterowania

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią
Polasik pod nr telefonu +49 375 2714514.

 Ubranie robocze

mail: info@jobco.de
www.jobco.de

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

serwis@elprotekt.pl

PROMOCJA!

Kierownika
robót
elektrycznych

ĚŽŵǇǁƉŝħŬŶĞũ
ůŽŬĂůŝǌĂĐũŝ͘
ǁǌĂďƵĚŽǁŝĞďůŝǍŶŝĂĐǌĞũ

PECNA

samodzielne stanowisko,
siedziba firmy w Luboniu,

NAJTANIEJ W OKOLICY!
WŽǁ͘ƵǏǇƚŬŽǁĂϭϭϮŵϮ
ĚǌŝĂųŬĂϱϬϬŵϮ
ĞŶĂ͗ϮϵϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
^ƚĂŶĚĞǁĞůŽƉĞƌƐŬŝ

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 880-711-862
ǁǁǁ͘ƉĞĐŶĂĚŽŵǇǁůĞƐŝĞ͘Ɖů

oferty na

serwis@elprotekt.pl

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

PRACA DLA

Fon: +49 375 2714514
Fax: +49 375 2714520

PRACA DLA

Schubertstr./Parkdeck Kaufland
D-08058 Zwickau
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"Lato w teatrze" po raz kolejny w Mosinie!
Z przyjemnością informujemy, że już niebawem w Mosinie odbywać się będą warsztaty z cyklu "Lato w teatrze". Projekt "Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca" realizowany jest przez Grupę
Inicjatywną Baranówko.
Koncepcją pomysłu jest połączenie rzeczywistości historycznej
(Mosina jako stolica Polski) i współczesnej miasta (dźwięki, obrazy, rozmowy itp.) w oparciu o wybrane fragmenty dwóch dzieł dla
dzieci: ” Króla Maciusia I” J. Korczaka i ” Duni” Rose Lagercrantz. Założeniem jest, aby dzieci aktywne twórczo mogły się zmieniać, uczyć
oraz współtworzyć dorosłość (Maciuś szybko zostaje królem, musi
sobie poradzić, ma wiele problemów i pytań). Dzięki Duni odkryją
nowe przestrzenie (Dunia idzie do szkoły, poznaje ludzi i otoczenie,
samo znaczenie słowa Dunia: „świat”).
Z procesem twórczym, zabawą teatralną dzieci wyjdą do mieszkańców Mosiny. Zadadzą pytania, będą nagrywać epizody z życia
Mosiny, zainicjują prowokacje artystyczne mające na celu włączenie do działań osoby w różnym wieku. Powstanie manifest, etiuda
oraz baza pod wspólnie zbudowany scenariusz, który będzie interpretacją rzeczywistości zaobserwowanej przez dzieci.
Projekt realizowany będzie w dniach od 10 do 30 sierpnia w Mosińskim Ośrodku Kultury. Pokaz finałowy odbędzie się w dniu 28
i 29 sierpnia o godzinie 17. 00 w Mosińskim Ośrodku Kultury - dzieci wzbogacą go scenografią i filmem wykonanym metodą poklatkową.
Warsztaty prowadzone będą przez wyjątkowe osoby.
Więcej na ten temat na stronie :
www.gib.org.pl/lato-w-teatrze-2017osoby-prowadzace
Formularz rekrutacyjny dla zainteresowanych zgłoszeniem
udziału znajduje się pod linkiem:
www.gib.org.pl/lato-w-teatrze-2017
W tegorocznej edycji programu weźmie łącznie udział ponad

1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie
i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.
LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest
popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów
artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych
w namiocie cyrkowym. W aktualnej 10. edycji programu dofinansowanie otrzymały 42 ośrodki z całej Polski – 19 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury.
Więcej informacji na: www.gib.org.pl, www.latowteatrze.pl.

Wojciech i Jacek Fajferowie zdobywcami
Pucharu Polski Par Klubowych w miniżużlu
Z nieukrywaną radością informujemy, że reprezentujący
Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „Speedway Wawrów”
mieszkańcy Borkowic - Wojciech i Jacek Fajferowie zwyciężyli
w rozegranej 2 lipca na minitorze w Gdańsku finałowej odsłonie
rywalizacji o Puchar Polski Par Klubowych, zapewniając sobie
(wraz z zawodnikiem rezerwowym, debiutantem Kacprem Teską) złote medale oraz tytuł najlepszej pary w Polsce w klasie pojemności motocykli 80-125 cc, w której rywalizują miniżużlowcy
w wieku od 10 do 15 lat.
Srebrne medale wywalczył zespół BTŻ Polonii Bydgoszcz, zaś
brązowe - MKMŻ Rybki Rybnik.
Godnym podkreślenia jest fakt, że reprezentowany przez braci Fajferów zespół JUST FUN GUKS Speedway Wawrów okazał się
być jedynym, który w każdej z sześciu rozegranych rund stawał na
podium, zwyciężając w trzech z nich, w dwóch zajmując drugie
miejsce, a jedynie w pierwszej, inauguracyjnej rundzie w Rybniku
zajmując miejsce na najniższym stopniu podium.
Ponadto należy dodać, że bracia Fajferowie nie tylko uzyskali
największą liczbę punktów meczowych, ale wywalczyli przy tym
największą ilość punktów biegowych, zaś starszy z braci Wojtek
został zdecydowanie najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek,
zdobywając indywidualnie najwięcej punktów spośród wszystkich
biorących udział w rozgrywkach zawodników.

Dodatkowo informujemy, że Wojtek triumfował również w rozegranej w Gdańsku szóstej rundzie rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w klasie 80-125 cc, zostając liderem klasyfikacji przejściowej mistrzostw. Na 5 rund przed końcem rozgrywek
indywidualnych miniżużlowiec z Borkowic ma 3 punkty przewagi
nad drugim w klasyfikacji Bartoszem Tyburskim z GKŻ Wybrzeże Gdańsk, zaś w czołówce klasyfikacji znajduje się również jego
młodszy brat Jacek, który aktualnie zajmuje szóste miejsce, zachowując realne szanse na jeden z medali.
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Powiat Poznański zaprasza dzieci na bezpłatne
szczepienia przeciwko pneumokokom
To już kolejny rok, kiedy na terenie powiatu poznańskiego prowadzona jest akcja szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Tegoroczna edycja to szansa dla ok. 1200 maluchów na
uzyskanie najskuteczniejszej ochrony przed bakteriami wywołującymi takie choroby jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowordzeniowych czy sepsa. Program w całości finansowany jest z budżetu powiatu poznańskiego.
– W tym roku na programy związane z bezpłatnymi szczepieniami
przeznaczamy blisko 760 tysięcy złotych. Nasze działania związane
z profilaktyką zdrowotną kierujemy zarówno do najmłodszych mieszkańców powiatu, jak i nieco starszych. Oprócz programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych, we wrześniu planujemy uruchomić
szczepienia przeciwko grypie u osób powyżej 50. roku życia – mówi
Jan Grabkowski, starosta poznański.
Od 2017r. szczepienia przeciwko pneumokokom wpisane zostały do obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych, jednak nie
obejmują dzieci urodzonych przed 31 grudnia 2016r., dlatego inicjatywa powiatu poznańskiego stanowi doskonałe uzupełnienie programu ministerialnego.
Z akcji bezpłatnych szczepień skorzystać mogą wszystkie dzieci
urodzone w latach 2009-2015, które zameldowane są w gminach powiatu i ukończyły 2 lata. Program realizowany będzie tylko do końca
grudnia br. (lub do wyczerpania zapasów) w kilkunastu placówkach
medycznych na terenie powiatu, zaś decydującą jest kolejność zgłoszeń. W celu zaszczepienia dziecka należy skontaktować się z wybranym lekarzem pediatrą.
– Nasze programy profilaktyczne są bez wątpienia ogromnym
wsparciem dla rodziców, nie zawsze bowiem domowy budżet pozwala na taki wydatek. Szacunkowy koszt dawki to ok. 300 zł, dlatego
bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego
do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości – mówi Jan Grabkowski,
starosta poznański.
Realizatorem i koordynatorem programu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Edictum”. Szczegółowe informacje nt. akcji można
uzyskać pod numerem telefonu (61) 847 04 54 lub osobiście w siedzibie EDICTUM przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.
Dlaczego pneumokoki są tak groźne?
Pneumokoki to jedne z najbardziej niebezpiecznych bakterii zagrażających zdrowiu i życiu przede wszystkim małych dzieci. Stanowią najczęstszą przyczynę bakteryjnego zakażenia układu oddechowego, które przebiega w formie ostrego zapalenia
ucha środkowego, zapalenia zatok bądź przewlekłego zapalenia
oskrzeli. Częstą konsekwencją zakażenia jest inwazyjna choroba
pneumokokowa (IChP) objawiająca się ciężkim zapaleniem płuc
z bakteriemią, sepsą lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
Następstwem IChP może by zarówno zapalenie stawów, wsierdzia
lub otrzewnej, jak i niewydolność wielonarządowa (zaburzenia oddychania i krążenia), która w aż 15-25% przypadków niestety prowadzi
do śmierci. U wielu chorych stwierdza się również powikłania neurologiczne (wodogłowie, zaburzenia słuchu, padaczka, niedowłady nerwów czaszkowych, niedowłady/porażenia spastyczne). Wcześniejsze
zaszczepienie przeciwko pneumokokom daje możliwość wyeliminowania najbardziej zjadliwych bakterii, skutecznie zmniejszając liczbę zachorowań i jednocześnie redukując liczbę powikłań i zgonów.
Komu najbardziej zagrażają?
Bakterie pneumokokowe najczęściej atakują organizmy słabe,
które nie posiadają jeszcze dostatecznie wykształconego układu odpornościowego. W grupie największego ryzyka znajdują się przede
wszystkim maluchy w wieku od 2 do 5 lat, które na co dzień przeby-

wają w większych skupiskach w żłobku czy przedszkolu. Szacuje się,
że w Polsce małymi nosicielami tej bakterii jest od 80 do 98% dzieci,
samo nosicielstwo jednak nie gwarantuje zachorowania, może natomiast przyczynić się do dalszego infekowania kolejnych jednostek.
Warto zauważyć, że to właśnie pneumokoki stanowią jedną z głównych przyczyn umieralności wśród najmłodszych, dlatego zapewnienie dziecku odpowiedniej ochrony zawczasu może uchronić je przed
zakażeniem.
Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu na rok 2017
planuje realizację następujących programów polityki zdrowotnej:
1. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” - w trakcie realizacji;
Program ten realizuje priorytety zdrowotne takie jak: zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów
złośliwych szyjki macicy i obejmuje:
1) wykonanie cyklu szczepień (3 dawki) przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) u dziewcząt urodzonych w: 2003 roku oraz
2002 roku, które nie skorzystały z ww. szczepień w ramach programu
realizowanego w 2016 roku finansowanego z budżetu powiatu, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, posiadających pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie,
Na realizację Programu powiat przeznaczył środki finansowe w wysokości 270.000 zł.
2.„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” - w trakcie realizacji; który obejmuje:
wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym
u dzieci urodzonych w latach 2009-2015 mających na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na
terenie powiatu poznańskiego, za wyjątkiem dzieci, które są objęte
programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
Na realizację Programu powiat przeznaczył środki finansowe w wysokości 350.000 zł.
3. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” –planowany na drugą połowę 2017 r.,
który będzie obejmował :
wykonanie szczepień przeciwko grypie u osób po 50 roku życia tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1967 r., zameldowanych na terenie
powiatu poznańskiego,
Na realizację Programu powiat zaplanował środki finansowe w wysokości 140.000 zł.
Kontakt:
Ewelina Janik - Gabinet Starosty
Tel. 61/8410779
ewelina.janik@powiat.poznan.pl
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Z cyklu: „Krok w prawo.”

Spadek. Co wchodzi w jego skład? Kto może być
spadkobiercą? Co zrobić, by nabyć lub odrzucić spadek?
Spadkiem jest ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i z tą chwilą
spadkobierca nabywa spadek. Prawa i obowiązki podlegają dziedziczeniu, gdy mają charakter cywilnoprawny i majątkowy oraz
nie są: ściśle związane z osobą spadkodawcy (np. prawa z umowy
użyczenia, roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
itp.) oraz nie są prawami, które przechodzą na oznaczone osoby
niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. roszczenia
z umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci). Jako spadkobiercy,
oprócz praw i obowiązków dziedziczymy także długi spadkowe,
o ile takowe powstały. Można je podzielić na dwie grupy: obowiązki majątkowe, które ciążyły na spadkodawcy w chwili jego
śmierci oraz obowiązki, które powstają z mocy przepisów prawa
spadkowego z chwilą otwarcia spadku (np. koszty pogrzebu).
Podstawą powołania do spadku jest: ustawa lub testament (nie
może być nią umowa).
Spadkobiercą może być jedynie osoba fizyczna żyjąca w chwili otwarcia spadku (w chwili śmierci spadkodawcy) oraz osoba
prawna w tej chwili istniejąca. Wyjątek od powyższego ustawa
czyni wobec dziecka jeszcze nienarodzonego tzw. nasciturus które może być spadkobiercą jeśli w chwili otwarcia spadku zostało poczęte i jeżeli urodzi się żywe. Spadkobiercą nie może być
osoba, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą.
Prawo spadkowe przewiduje instytucję niegodności dziedziczenia, u której podstaw leżą względy etyczne. Za niegodne zachowanie spadkobiercy, nakłada się na niego pewnego rodzaju
sankcję (karę). Niegodność dziedziczenia musi być stwierdzona
orzeczeniem sądowym. Osoba taka jest wówczas traktowana,
jakby nie dożyła otwarcia spadku, czyli nie istniała w chwili śmierci spadkodawcy. Przesłankami uznania za niegodnego są: dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; nakłanianie podstępem lub groźbą spadkodawcy do
sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób
przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynności; umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, podrobnienie lub przerobienie jego testament albo świadomie skorzystanie
z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto
ma w tym interes. Żądanie to jest ograniczone terminem - roku
od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od
otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).
W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni do spadkobrania (na
podstawie ustawy, czy testamentu), należy pamiętać o dopełnieniu kilku formalności, aby uregulować kwestie prawne po śmierci spadkodawcy. Po pierwsze, jeśli spadkodawca pozostawił po
sobie testament, wówczas należy przesłać go do sądu spadku
wraz z wnioskiem o jego otwarcie i ogłoszenie. Po drugie, bądź
gdy spadkodawca testamentu nie pozostawił – to z pominięciem
pierwszej części, trzeba złożyć oświadczenie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Oświadczenie takie można złożyć

w sądzie spadku lub przed notariuszem w terminie 6 miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku (najczęściej jest to chwila śmierci spadkodawca,
lecz nie zawsze).Osoby małoletnie powołane do dziedziczenia
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo składają oświadczenie co do przyjęcia lub odrzucenia spadku jedynie przez swojego przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica, czy
opiekuna prawnego). Są trzy rodzaje oświadczeń, które pozostają
do naszego wyboru. Pierwsze z nich to przyjęcie spadku wprost.
Skutkiem takiego oświadczenia jest definitywne nabycie praw
i obowiązków wchodzących w skład majątku spadkowego: aktywów (majątku) i pasywów (długów). Należy przy tym pamiętać,
że za długi odpowiada się wówczas całym swoim majątkiem (nie
tylko spadkowym, ale i osobistym – posiadanym przed spadkobraniem). Drugim z rozwiązań jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co w praktyce oznacza odpowiedzialność za
długi spadkodawcy do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu
czynnego spadku (czyli aktywów). Trzecim z możliwych oświadczeń jest odrzucenie spadku. Osoba, która odrzuciła spadek nie
otrzymuje żadnego majątku, ale też nie odpowiada za długi spadkodawcy. Oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie
można zmienić ani odwołać. Decyzję o wyborze któregoś z trzech
rozwiązań należy zatem poprzedzić analizą sytuacji majątkowej
spadkodawcy – posiadanego majątku i ewentualnych długach.
Pozwoli to na podjęcie słusznej i bezpiecznej decyzji. Niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie
6 miesięcy skutkuje przyjęciem, że spadkobierca nabywa spadek
z dobrodziejstwem inwentarza.
Kolejną z czynności do wykonania jest złożenie wniosku do
sądu spadku o stwierdzenie nabycia spadku bądź stawienie się
(z pozostałymi spadkobiercami) przed notariuszem w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli wniosek składa się
do sądu przed upływem 6 miesięcy wszyscy spadkobiercy muszą
złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – ewentualnie sąd odbierze takie oświadczenia od osób, które takiego
oświadczenia nie złożyły w toku posiedzenia. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w wysokości 50
zł niezależnie od wartości majątku spadkowego. Wraz z takowym
wnioskiem, można również wystąpić z wnioskiem o dział spadku. Działu spadku można również dokonać przed notariuszem
(tak samo jak czynności: otwarcia i ogłoszenia testamentu oraz
złożenia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku). Jest to
rozwiązanie znacznie szybsze – od sądowego, jednak wiążące się
z większymi kosztami.
Klaudia Siutkowska - adwokat
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
Siedziba: ul. Masztalarska 6/4,
61-767 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl
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Sukces w szpilkach
W poprzednim numerze gazety zapowiadaliśmy cykl, który nazwaliśmy "Sukces w szpilkach". Chcemy w nim opowiadać historie
kobiet silnych, niezależnych, które odniosły sukces w swoim zawodowym życiu. W naszej gminie jest och sporo; zdołamy przedstawić tylko nieliczne mając nadzieję, że ich przykłady staną się inspiracją do podejmowania nowych wyzwań i odważnego
stawiania sobie celów. Cykl realizowany będzie aż do marca 2018 r., a zwieńczeniem będą uroczyste obchody Dnia Kobiet.
Stąd wybór pań na główne bohaterki artykułów.
Dziś rozmawiamy z Katarzyną Jasińską – właścicielką Studia Urody "Beaute" w Mosinie, zwyciężczynią w plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego "Mistrzowie Urody" na najlepszą stylistkę paznokci województwa wielkopolskiego 2017 roku.

Pokochać paznokcie
M.M.: Prężnie rozwijająca się firma, duże doświadczenie, docenienie przez klientów – niewątpliwie jest to sukces. Jak od początku wygladała Pani ścieżka zawodowa?
Dwadzieścia lat temu rozpoczęłam działalność na swoje konto.
Najpierw pracowałam na Wąskiej, sama; potem w 2001 roku weszły tipsy i wówczas zaczęła się moja przygoda z paznokciami.
Wtedy było jednak niewiele możliwości w porównaniu z tym,
co jest teraz, przyklejało się sztuczne paznokcie, malowało na
czerwono, biało, był jeszcze french. Teraz mamy tysiące lakierów, wzorów – od jakichś sześciu lat nastąpił boom na polskim
rynku w tej dziedzinie i zaczęła się prawdziwa stylizacja paznokci. W międzyczasie weszły hybrydy... staliśmy się jak fabryka
paznokci, mamy niezliczone możliwości. Można powiedzieć, że
dawniej byłam tipserką, a teraz jestem stylistką paznokci – właśnie ze względu na tak duży rozwój w tej dziedzinie.
Trzy lata temu przenieśliśmy się tutaj z Wąskiej. Warto dodać,
że byliśmy też pierwszym gabinetem połączonym z zakładem
fryzjerskim. Ma to swoje dobre strony, bo panie są obsłużone
kompleksowo w jednym miejscu - przychodzą do fryzjera, przy
okazji robią sobie paznokcie itp. Oprócz tego w ofercie mamy
hennę, makijaże okolicznościowe, a od dwóch lat makijaż permanentny, poza tym podstawową kosmetykę, oczyszczanie
– ale głównie bazujemy na paznokciach. Teraz jest naprawdę
sporo możliwości, a poza tym ja kocham paznokcie :)
W tym roku brałam udział w konkursie na najlepszą stylistkę.
Polegało to na tym, że klientki wysyłając sms-y oddawały na
mnie głosy. Wygrałam - zostałam pierwszą stylistką paznokci
w Wielkopolsce. Po dwudziestu latach jest to dla mnie wyróżnienie i docenienie mojej pracy.
M.M.: Co Pani najbardziej lubi w swojej pracy?
Paznokcie to mój konik: przedłużanie, zdobienie... ja to czuję,
bardzo to lubię. Efekt mojej pracy jest tu widoczny od razu i niejednokrotnie jest to duża zmiana. Kupuję dużo akcesoriów przydatnych do zdobienia, jeździmy na szkolenia, a jeśli nie możemy
uczestniczyć wszystkie – to jadę ja i szkolę potem dziewczyny.
Dbam o to, żeby klientki miały duży wybór i mogły znaleźć coś
odpowiedniego dla siebie.
M.M.: Oprócz stylistki paznokci otrzymała Pani też kolejne wyróżnienie w ostatnim czasie: Certyfikat – Laur Społecznego Zaufania, przyznany zawysoki standard, rzetelność i najwyższą
jakość oferowanych usług.
Tak, to wyróżnienie przyznane na podstawie głosowania w internecie i przeprowadzonych tą drogą ankiet. Nawet nie wiedzieliśmy, że zostaliśmy wybrani :)
M.M.: Dla mnie to kolejny sygnał, że jesteście popularni i rozpoznawalni.
Tak, teraz powstało bardzo dużo gabinetów, więc konkurencja
jest spora, ale klientów nam nie brakuje. Według mnie najlepszą

reklamą jest tzw. poczta pantoflowa, kiedy klientki sobie nawzajem polecają to miejsce i same wracają do nas.
M.M.: A jaki jest Pani zdaniem klucz do sukcesu?
Początki były różne, przez pierwsze pięć lat pracowałam sama,
musiałam wszystko wypracować własnymi rękami. Byłam jednak rozpoznawalną osobą w Mosinie, bo jako pierwsza w mieście robiłam tipsy. Przyjeżdżały do mnie klientki z całej okolicy.
Teraz jest sporo takich miejsc, ale moja firma już wypracowała
swoją markę, która pozwala nam istnieć na rynku. Mamy duży
gabinet, więcej osób zatrudnionych – jest dużo łatwiej.
Co mi pomaga? Jestem szybka, ambitna, błyskawicznie chwytam nowości, zapamiętuję i wprowadzam do praktyki. Na pewno potrzeba dużo pracy i samozaparcia, konsekwencji i dawania
przykładu innym. Sukces buduje się powoli, małymi krokami.
M.M.: No i bardzo ważne – co już Pani powiedziała – trzeba kochać to, co się robi.
Tak, dla mnie to jest pasja; najbardziej lubię paznokcie i niesamowity efekt, jaki można uzyskać przy wykonywaniu tej pracy.
M.M.: A Pani zaiteresowania poza pracą? Co Pani robi w wolnym
czasie?
Wolnego czasu mam bardzo mało – mam dwójkę dzieci i przeważnie staram się spędzić ten czas z nimi, na rowerze, basenie,
ćwicząc, jeżdżąc na rolkach. Dużo wyjeżdżamy, najczęściej
w góry lub nad morze, zimą na narty. Zwykle spędzamy czas na
sportowo, aktywnie.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę; życzę dalszych sukcesów
w rozwoju firmy i realizacji kolejnych planów.
Rozmawiała: Marta Mrowińska
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Kącik zielarski

Koniczyna łąkowa – dobrodziejstwo nie tylko dla kobiet

W dzisiejszym odcinku chciałabym zachęcić Państwa do
poznania, zbioru i stosowania koniczyny łąkowej. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że ta powszechnie znana roślina posiada
działanie lecznicze. Przyznam, że sama nie przypuszczałam,
że koniczyna jest taką super rośliną. A zatem do rzeczy.
Koniczyna łąkowa (TRIFOLIUM PRATENSE), zwana też koniczyną czerwoną lub kądziółką jest rośliną wieloletnią i można
ją znaleźć na łąkach, pastwiskach, przy drogach i miedzach. Jest
również uprawiana jako roślina pastewna.
Surowiec i jego zbiór
Surowcem zielarskim jest kwiat koniczyny oraz jej ziele (kwiat
wraz z łodygą i liśćmi). Zbioru rośliny dokonujemy na początku kwitnienia zrywając rozwinięte główki kwiatowe wraz z szypułką i górnymi liśćmi lub same główki kwiatowe, przy czym
kwiaty nie mogą być zbrązowiałe. Możemy też ściąć rośliny nad
ziemią sierpem lub ostrym nożem; od razu odrzucamy zdrewniałe części łodyg oraz pożółkłe liście. Suszymy je w zacienionym, suchym i przewiewnym miejscu. Po ususzeniu zioło należy
przechowywać w szczelnych pojemnikach lub papierowych torbach, zawsze w suchym miejscu.
Substancje czynne oraz właściwości lecznicze
Koniczyna łąkowa zawiera izoflawony, fitosterole, kwasy fenolowe, garbniki, taniny, glikozydy, witaminę C i E, witaminy z grupy B i D oraz potas, wapń, magnez, kobalt, sierkę, fosfor, cynk,
molibden, krzem, żelazo i mangan.
Koniczyna czerwona ma szerokie zastosowanie i z pewnością
można ją nazwać rośliną dla kobiet, ponieważ zwiększa ilość
estrogenów w organiźmie. To z kolei łagodzi i leczy objawy
menopauzy u kobiet, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty
i zaburzenia snu. Ponadto zmniejsza objawy napięcia przedmiesiączkowego, reguluje menstruację i przeciwdziała osteoporozie. Oprócz tego wyciągi z ziela i kwiatów działają wykrztuśnie,
przeciwzapalnie, moczopędnie, uspokajająco, przeciwskurczowo, regulują przemianę materii, ułatwiają wypróżnianie, uaktywniają czynność wątroby i pęcherzyka żółciowego. Koniczynę stosuje się w leczeniu kaszlu, zapaleniu oskrzeli i nieżycie
górnych dróg oddechowych, jak również w zaparciach, w zaburzeniach przewodu pokarmowego, przy braku apetytu i jako

delikatny środek moczopędny. Natomiast zewnętrznie koniczyna działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwświądowo,
dlatego można ją z powodzeniem stosować do płukania gardła
i jamy ustnej oraz w postaci okładów w przypadku łuszczycy,
egzemy, oparzeniach, trudno gojących się ran czy świądu.
Przecwiwskazania do stosowania koniczyny łąkowej
Koniczyny łąkowej nie należy podawać dzieciom (zwłaszcza
dziewczynkom do 12 roku życia), a także kobietom ciężarnym
i matkom karmiącym. Z koniczyny należy również zrezygnować
w przypadku stwierdzonych chorób hormonozależnych oraz
w przypadku stosowania preparatów antyestrogenowych.
Przepisy na wykorzystanie koniczyny
Napar z kwiatów koniczyny
Dwie łyżeczki suszonych kwiatów zalewamy szklanką wrzątku i odstawiamy do naciągnięcia pod przykryciem na 15 minut. Następnie przecedzamy i pijemy po pół szklanki dwa razy
dziennie. Napar łagodzi objawy menopauzy, pomaga na kaszel
i lekkie biegunki.
Nalewka koniczynowa (70%)
500 gram świeżych kwiatów wkładamy do słoja i zalewamy
litrem wódki zrobionej ze spirytusu (70%), szczelnie zakręcamy
i odstawiamy na półtora miesiąca w ciepłe miejsce, od czasu
do czasu wstrząsamy słojem. Po tym czasie przecedzamy przez
gazę i rozlewamy do butelek. Nalewkę przyjmujemy 3 razy
dziennie mieszając 30 kropli z ¼ szklanki przegotowanej wody.
Nalewka ma działanie ogólnie wzmacniające i poprawiające
przemianę materii, a także obniża poziom cholesterolu i usuwa
toksyny z organizmu.
Nalewka koniczynowa (40%)
100 gram kwiatów wkładamy do słoja, zalewamy wódką
(40%) w ilości pół litra i odstawiamy w ciemne miejsce na dwa
tygodnie, od czasu do czasu wstrząsając słojem. Następnie nalewkę należy przecedzić, rozlać do ciemnej butelki i przechowywać w lodówce. Nalewkę stosujemy trzy razy dziennie po 2-6 ml
(około 1/10 małego kieliszka) w stanach zapalnych jamy ustnej
i gardła, przy dolegliwościach trawiennych, a także jako środek
uspokajający.
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Syrop z kwiatów koniczyny łąkowej (24 godziny)
Zrywamy 500 gram kwiatów koniczyny i mieszamy z plastrami
z jednej cytryny (wyszorowanej i pozbawionej pestek) i zalewamy litrem zimnej wody. Odstawiamy na 2 godziny, a nastepnie
gotujemy na wolnym ogniu przez 20 minut. Ponownie odstawiamy, ale tym razem na 24 godziny. Po tym czasie ocedzamy
i dobrze wyciskamy kwiaty przez gazę lub ręcznik kuchenny,
roztwór mieszamy z kilogramem cukru i gotujemy na małym
ogniu przez 4-5 godzin. Gorący syrop przelewamy do butelek,
zakręcamy i stawiamy „do góry nogami” (sucha pasteryzacja).
Syrop stosujemy w kaszlu, zapaleniu oskrzeali i astmie, pijąc 3
razy dziennie po łyżce. Syrop ma też działanie oczyszczające
krew. Dodam także, że jest bardzo smaczny.
Miód z kwiatami koniczyny łąkowej
½ szklanki suszonych i zmielonych kwiatów koniczyny mieszamy w słoju z 400 gramami płynnego miodu akacjowego,
wielokwiatowego lub koniczynowego. Słój szczelnie zakręcamy
i odstawiamy na tydzień w chłodne i ciemne miejsce. Po tym
czasie przyjmujemy 2-3 razy dziennie po 1-2 łyżeczki. Miód reguluje gospodarkę hormonalną organizmu, łagodzi uderzenia
gorąca, potliwość, zawroty głowy, wahania ciśnienia i zmienność nastrojów. Oprócz tego miodzik ma działanie wykrztuśne
(w zapaleniu oskrzeli) i łagodnie uspokajajace.

Maść z kwiatów koniczyny łąkowej
Kostkę smalcu (250 gram) rozpuszczamy w garnku umieszczonym w gorącej kąpieli wodnej, dodajemy 250 gram świeżych kwiatów lub 5 czubatych łyżek suszonych kwiatów koniczyny i mieszamy drewnianą łyżką. Gotujemy na małym ogniu
przez 8 godzin i odstawiamy do wystygnięcia. Czynność powtarzamy przez 2 kolejne dni. Na trzeci dzień całość cedzimy przez
gazę, przelewamy do wyparzonych słoiczków i odstawiamy do
zastygnięcia. Maść stosujemy na skórę dotkniętą łuszczycą lub
egzemą, jak również smarujemy nią nogi w przypadku obrzęków limfatycznych.
Mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa zainteresuje
się opisaną w artykule rośliną i wybierze się na spacer z koszykiem, aby dokonać jej zbiorów. Pamietajmy, że na kwiatach napotkamy sporo owadów, które mogą użądlić, dlatego zbierajmy
koniczynę ostrożnie. A gdyby jednak zdarzyło się, że jakiś owad
nas ugryzie lub użądli, to mamy pod ręką koniczynę, która złagodzi niemiłe dolegliwości. Wystarczy kwiat koniczyny rozdusić
i natrzeć nią bolące miejsce. Można też rozejrzeć się dookoła
i poszukać babki lancetowatej, która też pomoże w takich sytuacjach (pisałam o tym w poprzednim artykule).
I takim sposobem dotarlismy do końca tego ziołowego odcinka. Jak zwykle pozdrawiam i życzę udanych zbiorów.
Willma

Pisarz dla dorosłych
Kombatant, czyli kolejna odsłona życiorysu Józefa Mackiewicza, która przedstawiona została szczegółowo w jego
słynnej powieści „Lewa wolna”. Wileński pisarz przenosi nas
w owej książce w czasy wojny polsko-bolszewickiej widzianej oczami młodego kawalerzysty, Karola Krotowskiego. To
kolejna jego powieść o mocno autobiograficznym profilu,
zanurzona w nagromadzonej przez autora faktografii. Podobnego typu książki były już przeze mnie na łamach Gazety omawiane, jednak ta wyróżnia się szczególnie osobistymi
przeżyciami oraz uchwyceniem ciekawych postaw ludzkich
i kształtujących się procesów historycznych.
Weźmy chociażby bohaterów powieści, którzy znajdują się
po różnych stronach tej decydującej w dziejach Europy wojny.
Możemy poznać ideowość i okrucieństwo bolszewików (także
bolszewizowanych Polaków) oraz swego rodzaju obojętność
niektórych żołnierzy polskich. Taki opis może szokować współczesnego czytelnika nastawionego na powieść opiewającą
cnoty i dumę polskiego oręża. Nic z tych rzeczy. W typowym
dla siebie stylu Mackiewicz odziera cały ten konflikt z patosu,
pokazując często niemoralne postępowanie szeregowych ułanów – towarzyszy broni. Jakby tego było mało, autor skupia
się ponadto na opisaniu żołnierzy różnych narodowości walczących po stronie Polski. To ilustracja jego ideowego postrzegania walki z komunizmem, która jest skuteczna o tyle, o ile
próbuje się pokonać go jego własną bronią, czyli internacjonalizmem. Trudno ocenić, czy walcząc ramię w ramię z Kozakami Mackiewicz wyrobił sobie ten pogląd już wtedy. Walka
z międzynarodową bolszewicką zarazą u boku innych narodowości była niewątpliwie kluczowa dla jego późniejszych analiz
komunizmu.
Kolejnym ważnym punktem powieści są liczne odwołania
do dziejącej się na oczach Mackiewicza historii. Mamy tutaj
do czynienia z natłokiem faktografii, którą ptasznik z Wilna
w bardzo przemyślany sposób wplata w fabułę książki. Rysuje
on nam wojnę polsko-bolszewicką jako jedną ze scen teatru

działań wojennych wymierzonych przeciwko rodzącemu się
państwu komunistycznemu. Drugą jest natomiast ofensywa
„białych” Rosjan, którzy według niego mieli szansę na zwycięstwo oraz byli mniejszym zagrożeniem dla Polski. Oskarża Józefa Piłsudskiego o nieprzemyślane ofensywy oraz wycofanie
się z chęci ostatecznego zmiażdżenia bolszewizmu w decydujących momentach wojny. To także akt oskarżenia wobec Marszałka o podejmowanie działań mających na celu osłabienie
oraz izolowanie Rosjan walczących z bolszewizmem. Książka
ma przez to wydźwięk głośnego krzyku przeciwko tej niesprawiedliwości podejmowanej wbrew woli walki polskich i rosyjskich żołnierzy
„Lewa wolna” ma także wymiar opisu osobistych przeżyć
głównych bohaterów. Na plan pierwszy wysuwa się historia
niezbyt dojrzałego związku Karola z Zosią. Śledząc ich losy
można zadać sobie pytanie, czy ich niemoralne postępowanie
miało związek z ich młodzieńczym wiekiem czy może było to
świadectwo rodzącej się nowej epoki i obyczajowości. Historia Europy po I wojnie światowej to dla nas głównie radość
i walka o wolność i niepodległość Polski. Jest to jednak także
kronika moralnego upadku ludzkości w okopach Wielkiej Wojny, kresu wielkich monarchii oraz rodzących się społeczeństw
masowych. W trakcie lektury tej wielowarstwowej i trudnej
zarazem książki pojawiają się pytania o dramat pojedynczych
jednostek nie tylko na skutek ich wyniszczenia fizycznego, ale
także moralnego; o konflikt nowego pokolenia z kultywującą
„dawny porządek” starszej generacji.
Powieści Mackiewicza nie trzeba polecać, ponieważ bardzo
szczelnie wypełnia lukę w opowieści o wojnie polsko-bolszewickiej, niezbyt dobrze jeszcze rozpropagowanej w masowym
odbiorze. Czytelnik musi się jednak zmierzyć z brakiem patosu, niemalże chłodną narracją autora oraz jego często szokującymi interpretacjami. Grzegorz Eberhardt napisał kiedyś, że
Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych. „Lewa wolna”
jest tego doskonałą egzemplifikacją.
Wojciech Czeski
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Basen w Daszewicach
– pływalnia na wyciągnięcie ręki!

W połowie września na pływalni Relax w Daszewicach ruszy
nowy semestr w Szkole Pływania Fregata Swimming. W ofercie
znajdziemy m.in. zajęcia dla niemowląt, dzieci oraz aqua fitness. Ale uwaga, zapisy już trwają, dlatego warto czym prędzej
zarezerwować sobie miejsce!
Aby nauczyć dziecko pływać, lub zrelaksować się w wodzie,
nie trzeba jeździć aż do Poznania. Pływalnia w Daszewicach (ul.
Słoneczna 4) to obiekt znajdujący się w lokalizacji dogodnej zarówno dla mieszkańców gminy Mosina jak i Puszczykowo. Basen
ten powstał z inicjatywy prywatnego inwestora w 2011 r. i od samego początku zajęcia w nim prowadzi Szkoła Pływania Fregata
Swimming, która działa także na czterech pływalniach w Poznaniu (m.in. w Termach Maltańskich). Poza niecką o długości 16 m
(łącznie z brodzikiem dla dzieci) na basenie znajduje się także
jacuzzi i sauna.
Po wakacyjnej przerwie, od 15 września w Daszewicach rozpocznie się nowy semestr zajęć Fregaty. W swojej ofercie szkoła
ta przygotowała szereg zajęć dedykowanych zarówno małym jak
i dorosłym mieszkańcom okolicznych miejscowości. Dzięki blisko
20-letniemu doświadczeniu, Fregata specjalizuje się w nauce pływania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dlatego w Daszewicach jesienią nie może zabraknąć tego typu zajęć. Grupy,
do których można zapisać dziecko podzielone są w zależności od
wieku dziecka i poziomu jego umiejętności pływackich. Szkolenie uwzględnia oczywiście różne style pływackie takie jak grzbietowy, kraul, czy żabka.
Specjalnością Fregaty są także zajęcia oswajania z wodą niemowląt i małych dzieci. - To wyjątkowe zajęcia, przeznaczone dla
maluszków w wieku już od 3 miesięcy, które wspólnie z rodzicem,
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają środowisko
wodne – mówi Tomasz Buczyński z Fregaty Swimming, menadżer basenu w Daszewicach. - Wczesne oswajanie z wodą przynosi szereg korzyści, wspomagając rozwój zarówno fizyczny, jak
i psychiczny dziecka, a poza tym buduje emocjonalną więź łączą-

cą rodzica z dzieckiem. To także kapitalny fundament pod naukę
pływania dziecka w przyszłości – dodaje.
Basen w Daszewicach to jednak nie tylko zajęcia dla dzieci.
Dużą popularnością cieszą się tu również zajęcia aqua fitnessu
dla dorosłych. Ćwiczenia w wodzie to nie tylko doskonała forma
relaksu, ale i sposób na zadbanie o formę, właściwą sylwetkę, czy
ogólnie – o zdrowie. Środowisko wodne, dzięki właściwościom
wypornościowym pozwala bowiem efektywnie ćwiczyć także
seniorom, osobom zmagającym się z nadwagą, czy dolegliwościami ruchowymi. Wykwalifikowani instruktorzy Fregaty służą
fachową wiedzą i poradami w tym zakresie.
Jesienno-zimowy semestr zajęć na basenie w Daszewicach
rozpocznie się w połowie września i potrwa do 11 lutego 2018
r., czyli do ferii zimowych. Zajęcia grupowe oswajania z wodą
i nauki pływania odbywają się od poniedziałku do niedzieli, raz
w tygodniu, a cały semestr obejmuje od 18 do 21 spotkań (w zależności od dnia tygodnia). Z kolei w zajęciach aqua fitnessu można uczestniczyć raz lub dwa razy w tygodniu wykupując karnet
jedno-, lub dwumiesięczny.
Szczegółowe grafiki zajęć prowadzonych na basenie w Daszewicach można znaleźć na stronie www.fregata.com.pl.
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Galeria Lokalnych Twórców

"Jest dobrze, jak jest – to według mnie
i tak bardzo dużo"
W Galerii Lokalnych Twórców od czasu do czasu robi się... wesoło. A to za sprawą pojawiających się tam baranków, aniołków, kurek, serduszek itp. Te kolorowe figurki, wykonane z masy solnej,
z pasją tworzy pani Agnieszka Deker – od 1995 roku mieszkanka
Mosiny, która razem z mężem prowadzi Pracownię Plastyczną
"Goya". Wyroby z masy solnej to jednak tylko niewielki fragment
jej twórczości.
Razem z mężem pochodzą z Poznania. Ich przygoda ze sztuką
zaczęła się w polowie lat 80-tych – pani Agnieszka była wolnym
słuchaczem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
(ówczesna nazwa uczelni) w Poznaniu pod kierunkiem nieżyjącego już prof. Jana Berdyszaka. Mąż w latach 1987 - 1988 redagował
podziemne pismo literackie "Signum" wydawane we współpracy
z poznańskim ośrodkiem ruchu Wolność i Pokój. Zamieszczał tam
swoje artykuły, ale również rysunki i grafiki. Następne dziesięć lat to
czas, kiedy na świat przychodziły dzieci (państwo Deker mają piątkę potomstwa). W tym czasie pani Agnieszka tworzyła dorywczo,
mąż zaś między innymi pracował w biurze wyborczym Kongresu
Liberalno-Demokratycznego, redagował Biuletyn Informacyjny
oraz pisał recenzje dla „Czasu Kultury”.
W 2001 r. postanowili otworzyć pracownię plastyczną. Na początku zajmowali się wykonywaniem kopii, robili też obrazy na
podstawie przesłanych przez klientów zdjęć. Wykonywali również
portrety, głównie w pasteli i olejne. Mąż zajmował się grafiką, akwafortą, pani Agnieszka w wolnym czasie pracowała w masie solnej,
wykonując okolicznościowe figurki (kilka z nich zagościło w redakcyjnej galerii). Przez kilka lat brali udział w poznańskim Festiwalu
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, tam również pozyskiwali wielu klientów. Teraz, w Mosinie, wystawiają swoje prace na corocznej
"Szeroko na Wąskiej".
Wykonali także serię ilustracji do poezji Jerzego Kaczmarka,
zdarzały się zamówienia projektów okładek do książek... Wachlarz
możliwości i realizacji artystycznych wizji jest bardzo szeroki.
Od 2000 r. przez kilka kolejnych lat współpracowali z galeriami
w Poznaniu; tam zamieszczali swoje prace, pozyskiwali klientów
– to wtedy okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na wykonywanie kopii i reprodukcji. Każdemu dziełu oboje poświęcają dużo
czasu i zaangażowania. Pani Agnieszka mówi: "Do każdego zlecenia podchodzimy szczególnie. Każda praca jest wyzwaniem. Wypuszczamy ją dopiero wtedy, kiedy nam samym się ona podoba.

Rzadko, ale zdarzało się, że odrzucaliśmy zamówienie, bo wiedzieliśmy od początku, że nasze wyobrażenia nie pokryją się z wyobrażeniami klienta".
W rozmowie wyraźnie daje się odczuć, że rodzina stanowi całość,
jest ze soba mocno związana. Pani Agnieszka z radością opowiada
o dzieciach: najstarszy syn ukończył filozofię, drugi doktoryzuje się
z religioznawstwa, a oprócz tego prowadzi szkołę jogi w Poznaniu.
Od dziecka jest związany z jogą, podobnie jak pani Agnieszka: jej
mama – Maria Stróżyk - była prekursorką jogi w Poznaniu. Ona również każdy dzień zaczyna od jogi. Trzeci syn skończył również filozofię, ale jego marzeniem okazała się... praca w policji. Córka studiuje pedagogikę, a najmłodszy syn – historię. Każde z dzieci robi
to, co kocha, a dla rodziców jest to wielka radość. Stanowią zgraną
rodzinę, łączy ich także jedno z ulubionych zajęć w wolnym czasie, jakim jest wspólne oglądanie filmów – najczęściej takich, które
wywołują dyskusję, skłaniają do refleksji, ale też od czasu do czasu
dają się przenieść na przykład do... do świata horroru.
O swojej twórczości pani Agnieszka mówi: "Staram się skupić
na tym, by w danym obrazie zawsze było widać światło; tematem
mogą być krajobrazy, portrety, zwierzęta – chodzi właśnie o pokazanie światła w każdym motywie. Głównie są to obrazy olejne,
ale niektóre prace wykonujemy z mężem farbami akrylowymi, bo
można uzyskać ciekawe efekty, podobne do akwareli. Mieszamy
również techniki – wówczas jest jeszcze ciekawiej".
A jak się mieszka i tworzy w Mosinie? Pani Agnieszka przyznaje,
że klientów pozyskują teraz głównie przez internet i są to ludzie
z całej Polski. Komunikacja jest bardzo ułatwiona, możliwy jest
kontakt z klientem na każdym etapie pracy, zatem odległość nie
stanowi żadnego problemu. A plany na przyszłość? Pani Agnieszka odpowiada: "Jest dobrze, jak jest. Życzymy sobie jak najwięcej
klientów i zdrowia dla wszystkich – to według mnie i tak bardzo
dużo".
Oczywiście, życzymy tego pani Agnieszce i jej rodzinie. I dołączamy jeszcze życzenia takiego optymizmu i radości dla nas wszystkich oraz – zapraszamy do galerii i zapoznania się z pracami pani
Agnieszki! (M.M.)
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Ogólnopolska wystawa malarstwa w Mosinie

Piękno naszej gminy przyciągnęło artystów z całej Polski.
Dzięki inicjatywie Emilii Domańskiej - artysty malarza z Mosiny w dniach od 19 - 29 czerwca br. zorganizowany został
już po raz piętnasty Ogólnopolski Plener Malarski pt. „Pałace
i Ogrody Wielkopolski”. Do udziału zaproszonych zostało trzynastu artystów malarzy z różnych stron naszego kraju, którzy
pochylali się nad tematyką pejzażu, przestrzenią łęgów rogalińskich i ogrodów, architekturą i aktami. Powstały różnorodne prace, zachwycające tematyką, techniką wykonania i bogactwem barw.
Podczas trwania pleneru otwarte zostały trzy wystawy malarstwa (nad wszystkimi kuratelę sprawowała Emilia Domańska): 20
czerwca w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kulty w Mosinie zaprezentowali swoje prace artyści z południowo-wschodniej
Polski: Agnieszka Mitura z Lublina i Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa; 22 czerwca z kolei w Galerii „Pod Schodami” w holu PGK
Centrum w Poznaniu otwarta została Ogólnopolska Wystawa Malarstwa pt. „Ogrody i pałace Wielkopolski”; 28 czerwca natomiast,
w Sali Kolumnowej MOK odbyła się wspomniana już Ogólnopolska Poplenerowa Wystawa Malarstwa kończąca plener.
Przybyłych gości powitał dyrtektor Mosińskiego Ośrodka Kultury, Marek Dudek; podziękowanie i wyrazy uznania wyraziła
także przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie, Małgorzata
Kaptur. O wystawie i artystach opowiedziała Emilia Domańska,
kurator wystawy i pleneru.

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się wybitni twórcy,
oprócz malarstwa zajmujący się niejednokrotnie także innymi
dziedzinami, jak chociażby rzeźba, grawerstwo czy grafika, mający na swym koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych:
Marek Andała z Kazimierza nad Wisłą
Emilia Domańska z Mosiny
Anna Ksykiewicz z Radomia
Krzysztof Kolarz z Krakowa
Jerzy Martynów z Tarnowa
Agnieszka Mitura z Lublina
Lidia Olszyna-Mikołajczak z Poznania
Jolanta Opolska z Lublina
Magda Rajska-Armata z Katowic
Teresa Szafrańska z Tarnowa
Maria Serwińska-Guttfeld z Torunia
Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa
Bogdan Warowny z Łomainek k/Warszawy
W szczególnym, letnim czasie, kiedy podziwiać możemy soczystą zieleń traw i lazurowy błękit nieba, poplenerowa wystawa
prac tym bardziej zachęca do zachwytu nad pięknem przyrody,
pobudza do działania, ożywia. Możemy upajać się niepowtarzalnym klimatem miejsca, w którym żyjemy i cieszyć z tego, że
dane jest nam uczestniczyć w tak ciekawych artystycznych wydarzeniach. (red.)

Zgłoś awarię do Urzędu
Na wniosek komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej, Urząd
Miejski w Mosinie wprowadził dedykowany adres email, na który mieszkańcy mogą wysyłać zgłoszenia odnośnie
awarii lub pilnych interwencji związanych z infrastrukturą miejską (np. dziura w jezdni, uszkodzony chodnik lub
mała infrastruktura itp.).
Od początku funkcjonowania tej możliwości, mieszkańcy zgłosili ponad 44
sprawy, które zostały przekazane do od-

powiednich referatów w celu rozwiązania
problemu. Docelowo zamiarem komisji
jest wprowadzenie dedykowanej aplikacji mobilnej na telefon e-Mosina, która
umożliwi jeszcze szybszą komunikację
w tym zakresie. Zachęcam do korzystania z tej możliwości. Więcej szczegółów
na stronie internetowej Gminy Mosina.
interwencje@mosina.pl
Dominik Michalak
Przewodniczący komisji Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej

Grafika: Urząd Miejski w Mosinie
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Kronika Policyjna
Przedstawiamy informacje z pracy policji w Mosinie i Puszczykowie w okresie od 15 maja do 15 lipca br.
Na terenie miasta i gminy Puszczykowo odnotowano:
2 kradzieże z włamaniem, 1 kradzież, nie odnotowano rozboju
ani kradzieży pojazdów. Na podległym terenie doszło do 12 kolizji drogowych.
Policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie realizują liczne
działania oraz akcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
jak i świadomości mieszkańców co do istniejących zagrożeń.
Działania skierowane są do osób z każdej grupy wiekowej. Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i użytkowników
pojazdów uważane są za priorytet, dlatego też organizowane są
liczne akcje, między innymi „NOC STOP” czy „Poznański Rower
Bezpieczny Rower”, których celem jest ograniczenie przestępczości związanej z kradzieżami samochodów i rowerów na podległym terenie. Inną akcją, w której kładzie się nacisk na poprawę bezpieczeństwa na drodze jest: „Auto na piątkę”, podczas
której kierowcy w trakcie kontroli otrzymują gadżety związane
z bezpieczeństwem na drodze.
Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wypoczynku wakacyjnego, przeprowadzane są akcje tj. „Bezpieczne wakacje 2017”, „Bezpieczna woda 2017”, gdzie policjanci
realizują działania profilaktyczno-edukacyjne dbając o to, aby
jak największe grono osób zdobyło niezbędną wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się
w ruchu drogowym.
Z kolei na terenie miasta i gminy Mosina w okresie od 15 maja
do 15 lipca br. doszło do:
16 kradzieży o charakterze wykroczenia, 5 kradzieży o charakterze przestępstwa, 3 kradzieży z włamaniem, 2 kradzieży samochodów. Odnotowano również 29 kolizji drogowych.
Policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie aktywnie działają
pod kątem promowania właściwych zachowań u uczestników w przypadku pojawienia się zagrożeń bezpieczeństwa.
Na terenie podległym odbyło się wiele profilaktycznych akcji,
między innymi: dwukrotnie zrealizowano działania w ramach
„Bezpieczna gmina-Bezpieczny mieszkaniec”, na których promowano „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” dla mieszkańców Mosiny (13 czerwca br.) i Krosna (23 maja br.). W trosce
o bezpieczeństwo osób starszych 13 czerwca br. na terenie
Mosiny i Krosna odbyła się kampania edukacyjno-informacyjna
pn. „Bezpieczny Senior”, na której informowano osoby star-

sze o charakterze działań sprawców tzw. metody „ na wnuczka”
jak i o pozostałych taktykach działań sprawców, między innymi za kogo najczęściej się podają i w jaki sposób rozmawiają
z przyszłą ofiarą. Seniorom udzielono również instruktażu, jak
powinni zachować się przed każdorazowym otwarciem drzwi,
aby zachowywali szczególną ostrożność w kontakcie z obcymi.
Na koniec wręczono seniorom ulotki z radami pozwalającymi
ustrzec się przed niebezpieczeństwem, mogące zapobiec przestępstwu.
31 maja br. dla uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej w Krośnie odbyły się dwa spotkania pn. „Dwie strony Sieci”, których
tematem przewodnim była odpowiedzialność prawna nieletnich, a także Przemoc rówieśnicza oraz Bezpieczne wakacje.
19 czerwca br. dla dwóch klas pięcioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie odbyły się prelekcje o tematyce: bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dwóch
stron sieci, uczniowie mieli również możliwość przystąpienia do
egzaminu na kartę rowerową.
20 czerwca br. na terenie Mosiny i Krosna przeprowadzono
kampanię edukacyjno-informacyjną pt. „Bezpieczne Auto”,
na której rozdawano ulotki oraz gadżety, a także rozmawiano
z właścicielami pojazdów. Policjanci dawali krótki instruktaż
z pomocnymi radami, które pozwolą wyeliminować ewentualne zdarzenia. Kierowcy pouczani byli zarówno jak należy postępować w przypadku kradzieży lub włamania, jak i również
o tym, że podczas upałów nie wolno pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie.
11 lipca br. odbyła się kampania edukacyjno- informacyjna
pt. „Sprzedawco Pamiętaj”, w trakcie której rozdawano ulotki i rozmawiano z właścicielami, sprzedawcami oraz klientami
sklepów w miejscowości Mosina i podległych jej Krośnie, Nowinkach, Pecnej i Dymaczewie Starym. Uświadamiano wszystkich, że sprzedaż alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej
jest przestępstwem, informowano, iż zabrania się sprzedaży
wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Pouczano również
o konsekwencjach prawnych wynikających z nieprzestrzegania
przepisów. Ponadto, sprzedawcom udzielono rad pod kątem
ewentualnych włamań i kradzieży, jak należy postępować gdy
do takiej sytuacji już dojdzie oraz o właściwym zabezpieczaniu
obiektów.
źródło: KWP w Poznaniu
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W kierunku Czempinia i do Częstochowy

W czerwcu br. mosiński oddział Akcji Katolickiej zorganizował rajd rowerowy z Mosiny do Czempinia. Na trasie do rajdu dołączył ksiądz proboszcz z Iłówca wraz z kilkoma swoimi
parafianami. Dzięki iłówieckiemu proboszczowi na uczestników rajdu w Czempiniu na targowisku czekała grochówka.
W Czempiniu uczestnicy rajdu zatrzymali się przy kościele, pałacu, związku łowieckim i przy ścieżce edukacyjnej. Aktualny Kościół
św. Michała Archanioła w Czempiniu został wybudowany w latach
1895-1899 w stylu neoromańskim. We wnętrzu świątyni znajdują
się m.in. obraz św. Michała Archanioła z 1887 roku, gotycka figura
Madonny z 1 połowy XV wieku, drewniana polichromowana oraz
obraz Matki Bożej Pocieszenia z siedemnastego wieku.
Ważnym zabytkiem Czempinia z początku osiemnastego wieku
jest zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym wraz z kościołem
p.w. Apostołów Szymona i Judy oraz Najświętszej Marii Panny
Częstochowskiej. Pałac był własnością rodziny Szołdrskich.
Warto wspomnieć, że na terenie Czempinia swoją siedzibę
ma jedyna tego rodzaju w Polsce stacja badawcza Polskiego
Związku Łowieckiego. Działalność stacji opiera się na hodowli
i leczeniu ptaków drapieżnych, prowadzone są również zakrojone na szeroką skalę badania nad zwierzyną. Na terenie stacji
funkcjonuje hodowla sokoła wędrownego, z której rokrocznie
wysiedla się sokoły na terenie całego kraju. Prowadzony jest
również ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, w którym leczy się, a następnie rehabilitujemy ptaki drapieżne. Związek ten
zajmuje się również organizacją szkoleń dla myśliwych.
Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu „W cieniu
dębu” składa się z ilustrowanych tablic edukacyjnych opisujących życie Olszynki - dopływu Kanału Mosińskiego, dzikie
zwierzęta na terenie Gminy Czempiń, życie ptaków, drzew, roślin łąkowych oraz historię Czempinia widzianą z perspektywy
dębu – pomnika przyrody. Na ścieżce znajdują się też drewniane tablice interaktywne - gry z pytaniami i odpowiedziami
dotyczącymi: życia ptaków, owadów, drzew, tropów zwierząt
i łąkowej roślinności. Uzupełnieniem ścieżki jest też zegar słoneczny. Ścieżka jest ogólnodostępna, stanowić może podstawę
do prowadzenia lekcji na temat przyrody.
Po opuszczeniu Czempinia grupa rowerzystów przyjechała
do Pecnej i zakończyła rajd w Agroturystyce Zaścianek, gdzie
spędziła miło czas przy ognisku. Rowerzyści skorzystali z kolejnego poczęstunku, zwiedzili agroturystykę w której m.in. znajdują się konie i świniodziki.

W tym roku już zimą i wiosną miałam okazję uczestniczyć
w różnych eskapadach pieszych i rowerowych nie tylko organizowanych przez Akcję Katolicką. Niewątpliwie najdłuższą
wyprawą była Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 0615 lipca, dalej kontynuowałam trasę z Częstochowy do Krakowa Łagiewnik 16-21 lipca. Tak więc spędziłam 16 dni w trasie.
Pielgrzymka do Krakowa z Łagiewnik nazywa się Wielkopolską
Pielgrzymką od Miłosierdzia do Miłosierdzia, a jej inicjatorem
jest ks. kapelan Andrzej Szudra z parafii Miłosierdzia Bożego
w Ostrowie Wielkopolskim. Ks. Szudra zorganizował pielgrzymkę chcąc wyprosić łaskę stworzenia parafii Miłosierdzia Bożego
w Ostrowie, gdyż były z tym związane wielkie problemy, a po
zakończeniu pierwszej pielgrzymki udało się i sprawa z pozwoleniem i budową ruszyła. Była to już jubileuszowa 15 pielgrzymka. W jednym dniu na trasie w miejscowości Skała blisko Krakowa pojawił się nawet jubileuszowy tort z racami i świeczkami.
Z kolei przewodnikiem grupy 7 poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, w której chodzę był ks. Patryk Nachaczewski, który w zeszłym roku w mosińskiej parafii odbywał
swoją diakońską praktykę. Ks. Patryk wcześniej pielgrzymował
już w „siódemce” kilkakrotnie.
W tym roku ja również przeżywałam swój jubileusz, dokładnie srebrny jubileusz mojego pielgrzymowania do Częstochowy. Do Łagiewnik szłam dopiero czwarty raz.
Na trasie pielgrzymki jak co roku poza przeżyciami ściśle duchowymi i podziwianiem walorów krajobrazu można spotkać
ciekawych ludzi. Jednym z najciekawszych pielgrzymów jakich
mogłam poznać był pułkownik w stanie spoczynku Jacenty Góral, który na swoim koncie ma takie pielgrzymki jak drogą św.
Jakuba Camino de Santiago do Santiago de Compostela, piesza
pielgrzymka do Wilna, do Rzymu na kanonizację papieża Jana
Pawła II. Pan pułkownik wybiera się we wrześniu w pieszą podróż do Fatimy.
Może nie na takie długie wyprawy, ale na rajd pieszy w okolicach Mosiny zapraszam na 09 września 2017 r. W poprzedzającym czasie w kościele św. Mikołaja w Mosinie będą ogłoszenia
na temat zapowiadanego rajdu. Wystarczy zabrać wygodne
buty i dobry humor, resztę zapewniają organizatorzy.
Anna Kreczmer
Zdjęcia z drona podczas rajdu wykonał Wojciech Kapusta.
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„Iść pod wiatr”
Ponad rok treningów i intensywnej rzetelnej pracy naszej
Instruktorki oraz Przewodników zaowocował przygotowaniem psów tropiących, które coraz częściej wykorzystujemy
do wskazania kierunku przemieszczania się osób poszukiwanych. Jak już wspominaliśmy metody nie używanej dotychczas w KSRG która w naszej ocenie stanowi świetne uzupełnienie innych technik prowadzenia poszukiwań.
Gdy ponad rok temu nasza koleżanka Renata (Instruktor i sędzia szkolenia psów poszukiwawczych KSRG) przyszła do naszej jednostki, z propozycją, że chce spróbować coś nowego,
innej metody szkolenia i pracy psów poszukiwawczych to trafiła pod właściwy adres. Przecież „Iść pod Wiatr” w ratownictwie
to nasza specjalność i wszystko, co nowe i inne od standardu
szczególnie Nas interesuje. W taki właśnie sposób powstała
Sekcja Poszukiwawcza OSP Mosina szkoląca między innymi 3
psy do pracy po śladzie zapachowym (tzw. tropiące). Powody
by przyjąć takie rozwiązanie były dość oczywiste, w przypadku
zaginięć osób praktycznie zawsze wiadomo gdzie były ostatni
raz widziane i jest dostępny ich wzorzec zapachu. Oczywiście
nie jest to metoda doskonała jednak z naszego doświadczenia
wielu przypadkach udaje nam się wskazać kierunek, a często
określić obszar poszukiwań dla dalszych szczegółowych działań innymi metodami.
Przykładem takiej sytuacji było ostatnie zaginięcie starszej
osoby na terenie gminy Pobiedziska. Wspólnie z kolegami z OSP
Biskupice w ramach ćwiczeń („ćwiczeń” - ponieważ metoda
pracy naszych psów nie istnieje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i nie mogą one zdać wymaganych egzaminów,
a co z tym związane są trudności w użyciu ich w akcji ratowniczej) po ok. 36 godzinach od ustalonego przez nas zaginięcia,
gdy inne metody poszukiwań w tym z użyciem psów szukających górnym wiatrem oraz śmigłowca nie przyniosły efektów
nasz pies rozpoczęły pracę przy posesji osoby poszukiwanej
podejmując ślad zapachowy. Trasa, którą pokonał śladem poszukiwanego to blisko 6 km. Wzdłuż tej trasy rozpytywaliśmy
również sklepikarzy i mieszkańców, którzy przypominali sobie,
że od godzin rannych do wieczora dnia poprzedniego w różnych miejscach pan był widziany. W trakcie działań z uwagi na
zmęczenie, ale również konieczność potwierdzenia niektórych
wskazań ściągnęliśmy z Mosiny kolejnego naszego psa. Wspólnie potwierdzając wzajemnie wskazały one dwa miejsca w zbożu gdzie Pan prawdopodobnie odpoczywał lub spał. Natomiast
całe pole zostało sprawdzone z powietrza. Z uwagi na fakt, że
w miejscu, do którego dotarliśmy ślady zapachowe Pana się
krzyżowały i prowadziły w różne kierunki (poszukiwany krążył

po tym terenie) oraz na godziny późno nocne i zmęczenie naszych psów zaproponowaliśmy obecnym z nami Policjantom
by szczegółowo w dniu następnym teren ten sprawdziły bardziej wyspecjalizowane w przeszukiwaniu konkretnego terenu
psy GPR i OSP GRS szczególnie, że rozpytane osoby potwierdzają wskazania naszych psów. Dnia następnego w godzinach
rannych wznowiono poszukiwania na wskazanym przez nas
obszarze i w pobliskiej miejscowości patrol Policji natrafił na
poszukiwaną osobę całą i zdrową.
Na zakończenie wypada złożyć podziękowania kolegom
z OSP Biskupice oraz Policjantom z Pobiedzisk za udział w skutecznych wspólnych „ćwiczeniach”. Oraz naszym przewodnikom Renacie, Rafałowi i Panu Bogdanowi.
I jeszcze jeden przykład z ubiegłego tygodnia jak zmiana
taktyki i szkolenia naszych czworonogich ratowników wpływają na sposób prowadzonych poszukiwań. W dniu 18 lipca
w godzinach późno wieczornych zostaliśmy zadysponowani
do miejscowości Puszczykowo. Dzień wcześniej rano opuścił
tam posesję 74-letni mężczyzna z zamiarem powrotu do miejsca zamieszkania w Poznaniu, gdzie z informacji Policji i rodziny nie dotarł. W związku z powyższym Policja podjęła decyzję
o rozpoczęciu poszukiwań na pobliskim terenie w tym lasach,
co skutkowało zadysponowaniem kilku zastępów PSP i OSP.
Przed rozpoczęciem działań podjęliśmy wspólną z dowódcami
z ramienia PSP oraz Policji decyzję o próbie wskazania kierunku poszukiwań przez nasze psy. Oba podjęły ślad zapachowy
przy posesji, którą opuścił poszukiwany i doprowadziły na peron dworca kolejowego w Puszczykowie w kierunku Poznania.
W związku z potwierdzeniem dwoma psami, że prawdopodobnie poszukiwany opuścił miejscowość pociągiem oraz godzinach nocnych podjęto decyzję o zawieszeniu poszukiwań oraz
w godzinach porannych sprawdzeniu monitoringu na stacji kolejowej w celu potwierdzenia wskazań naszych psów.
24 lipca br. dotarła do nas informacja z Policji, że Pan cały
i zdrowy został odnaleziony u księdza na terenie Poznania,
gdzie przebywał od kilku dni, co potwierdza wskazania naszych
piesków, o opuszczeniu przez poszukiwanego terenu Puszczykowa. Oczywiście nie zawsze wskazania są tak jednoznaczne,
ale użycie psów tropiących jest jedną z ciekawych i skutecznych metod prowadzenia poszukiwań wpływających minimum
na wskazanie możliwych kierunków przemieszczania osoby
poszukiwanej.
Naczelnik OSP Mosina Michał Kołodziejczak
(źródło – tekst i zdjęcia: Heavy Rescue SGRT OSP Mosina)
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Amatorskie Kroniki Sportowe
W kąciku Amatorskich Kronik Sportowych tym razem przedstawiamy relację Przekma (jednego z mieszkańców naszej okolicy)
z „Rzeźnika”, znanego chyba wszystkim biegaczom. Przemo przedstawia nie tyle fakty, co emocje towarzyszące zarówno przygotowaniom jak i samym zawodom. Niezwykle poruszająca opowieść pełna radości, nadziei, pokory, rozczarowań i – wielkiej
siły, nie tylko biegowej.

„Moja droga do Rzeźnika”, czyli o sportowych marzeniach, uporze i walce...
Jest 20 listopad 2016 r., kiedy ze strony Marka pada z pozoru oderwana od rzeczywistości propozycja: „co powiesz na start w Biegu
Rzeźnika?”… W pierwszym momencie pomyślałem: żart/numer/
wygłup, ale znając Marka uświadomiłem sobie, że jest to człowiek
niezwykle konkretny, a jeśli chodzi o wyzwania sportowe wręcz
bardzo precyzyjny i ukierunkowany.
„Przełknięcie” tematu zajęło mi tydzień, po czym zapadła decyzja,
która zmieniła moje życie biegowe na kolejne miesiące – a konkretnie na długich 6 miesięcy… TAK - chcę „zrobić” Rzeźnika i uporać
się z górami, kilometrami, zmęczeniem, bólem i jeszcze nie wiem
czym – bo skąd mam wiedzieć. Otworzył się zupełnie nowy rozdział w moim biegowo-amatorskim życiu, rozdział, który miał mnie
nauczyć zupełnie innego biegania, taktyki, patrzenia w dal zamiast
tu i teraz. Potrzebowałem troszkę czasu, żeby ochłonąć i zrozumieć
powagę podjętej decyzji. Długo uważałem ją za wariacką, ale jednym z moich mott jest „tylko wariaci są coś warci”, idealnie wpisujące się w moją filozofię życia, w którym jest miejsce zarówno na
bycie poukładanym jak i totalnym wariatem. Dzięki temu zawsze
jest ciekawie, kolorowo, bez nudy.
Czym jest Bieg Rzeźnika? Otóż bieg jest poprowadzony przez
piękne Bieszczady, „jedyne” ok. 81 km z sumą przewyższeń 5000
m. Uczestnicy biegną w parach, które muszą się razem meldować
na punktach kontrolnych. Jest to ułatwienie i potężne utrudnienie
zarazem – niedyspozycja jednego z partnerów może „położyć” cały
bieg, wcześniejsze przygotowania, wylany pot. Bieg ten potrafi też
weryfikować wiele znajomości/przyjaźni… weryfikować w sytuacjach ekstremalnych, ale też bieganie w parach przy umiejętnym
prowadzeniu i mądrości biegaczy jest niesamowicie mobilizujące
i dające emocjonalnego „kopa”.
Przygotowania zacząłem spokojnie, rozpytałem, na co się porwałem, sprawdziłem, jakiego sprzętu potrzebuję, wprowadziłem
założenia treningowe, w tym zwiększenie przebieganych miesięcznie kilometrów wraz ze zmianą nudnego asfaltu na rzecz pięknych,
leśnych duktów. Zmiana okoliczności przyrody okazała się jedną
z lepszych decyzji w moim krótkim życiu biegacza. Dzięki niej zacząłem odkrywać piękno przyrody, odnajdywać spokój i czerpać
prawdziwą radość z biegania. Po wejściu do lasu, człowiek uświadamia sobie jak trudno i o ile inaczej biega się w terenie, ile więcej
pracy należy wykonać żeby utrzymać to, co na asfalcie przychodzi
z pozoru łatwo. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego,
ile więcej pracy należy wykonać aby podołać górskim wyzwaniom.
Zima upłynęła pod znakiem treningów biegowych wszelkiej
maści, morsowaniu, sanowaniu, masażach i co najważniejsze - bez
kontuzji. Niestety, jak to w życiu biegacza – amatora bywa nie samym treningiem człowiek żyje, jest też praca, wyjazdy… cały sekret udanych przygotowań polega na umiejętnym łączeniu czasu
pracy z czasem treningu i czasem rodzinnym. Nie jest to kwestia
łatwa do poukładania, jak też nie jest łatwym przekonanie do swoich racji bliskich, co w perspektywie kilku-miesięcznych przygotowań ma ogromne znaczenie. Te miesiące minęły błyskawicznie
jak kilometry przybywające na liczniku. Zupełnie niepostrzeżenie

tygodniowe dysnanse i czas poświęcony na treningi zwiększyły się
znacząco. Ale cel był bardzo konkretny, a z tyłu głowy pojawiły się
już myśli o odpowiedzialności i świadomość, że nie mogę zawieźć
Partnera. Wiedziałem, że trzeba być maksymalnie dobrze przygotowanym – na tyle na ile mogę czy też potrafię.
Aby sprawdzić czym jest bieganie po górach, wystartowałem
w biegu na 15 km „Wilcze Gronie”. Zawody odbywały się w pięknej, zimowej, śnieżnej scenerii i utwierdziły mnie w tym, co chcę
robić (czytaj: biegać po górach) oraz dały pogląd, jak wygląda
logika działania – kilka razy postanowiłem wyrwać do przodu
(jak to czyniłem na asfalcie) za co zostałem szybko ustawiony
w szeregu karnie drepczących biegaczy. Jak idą wszyscy - to idą
wszyscy ;) A tak na poważnie – nie ma tutaj walki o sec/km, jest
za to umiejętne rozłożenie sił, odpoczywania tam gdzie można
i oddawanie zaoszczędzonej mocy tak gdzie należy. Tak, tak w górach trzeba bardzo dobrze zarządzać energią, inaczej kończy się zabawę bardzo szybko.
Miesiące mijały, ilość treningów rosła, w międzyczasie odbywały się ustalenia i narady organizacyjne. Nadszedł dzień wyjazdu.
Zbiórka całej ekipy: Julia Zaręba, Marek Spychała, Tomasz Szał,
pyszna kolacja (rewelacyjny makaron przygotowany przez Marka)
i pełne emocji rozmowy o tym, co nas czeka. Piątek rano start ku
chwale (wszyscy wierzyliśmy, że tak będzie), sprawny dojazd na
miejsce i kwaterunek w Poloniny Hotel. Tutaj prawdziwy szok - cudowna obsługa, czytająca w naszych myślach i realizująca z wyprzedzeniem nasze prośby... wielkie podziękowania dla nich, takiego oddania często się nie spotyka i to zasługuje na uznanie. Było
wszystko, co przyszłym Rzeźnikom jest potrzebne.
Spokojnie przespana noc, równie spokojny spacer, następnie
pyszne jedzenie i wizyta na tamie nad Soliną, odbiór pakietów...
Pogoda cudowna, choć troszkę ciężkie powietrze i prognozy zwiastowały opady i burze. Niestety, nie myliły się - dojazd na wieczorną
odprawę odbył się w ulewie z solidną burzą. Oznaczało to jedno
- stopień trudności i tak już trudnych zawodów znacznie poszybował w górę. Dla mnie, debiutanta było to spotkanie z prawdziwym
obliczem biegania po górach - czyli obliczem nieprzewidywalnym
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i baaaardzo trudnym. Atmosfera mimo deszczu była super - czuło się unoszące w powietrzu emocje, ludzie niby na luzie, ale już
skupieni na tym co ich czeka. Gdzieś głęboko pojawił się we mnie
strach i pytanie, co ja tutaj robię... ale szybko odpowiedziałem sobie w duchu, że robię swoje :) Tym razem noc nie była przespana:
późno skończone przygotowania sprzętu i konieczność wstania
już o pierwszej w nocy dały jedynie namiastkę snu/drzemki i nocny
start na pełnym niewyspaniu.
Start z padającym deszczem w tle. Co za emocje! Bębny, setki
świecących czołówek... Ruszyliśmy spokojnie; próbowałem przyspieszać, ale Marek umiejętnie korygował i kontrolował nasze tempo. Początek zaliczyłem na pełnym odlocie - czułem się wspaniale,
szło świetnie, bez kłopotów. Jak tylko zboczylismy z twardej drogi
przywitała nas ciemność, deszcz i błoto. Warunki były ciężkie, ale
jeszcze znośne, jednak im dalej biegliśmy tym odcinki robiły się
coraz bardziej wymagające, zarówno w kwestii podejść jak i zbiegów. Na tym etapie miałem założenie, żeby nie „złapać gleby” ani
tym bardziej jakiejs kontuzji. Udało się - pierwsze odcinki kontrolne
i przepak zaliczone w dobrym stylu z relatywnie dużym zapasem
czasowym. Jednak po wyjściu z przepaku okazało się, że na Rzeźniku też mogą występować korki... z biegaczy :) Pojawił się bardzo
trudny odcinek, który był jedynie przedsmakiem tego co Nas miało
czekać później. Zbiegi w aurze, jaką zafundowały nam Bieszczady
nie należały do najłatwiejszych, szczególnie dla kogoś, kto tych
zbiegów nie umie robić... Moje nogi dostawały w kość niemiłosiernie, momentami aż paliły, ale kondycyjnie było wciąż przyzwoicie.
Jakimś cudem ani razu nie zaliczyłem niekontrolowanego kontaktu z podłożem, na który nie miałem ochoty, patrząc co było pod
nogami (błoto, korzenie, kamienie).
Taktycznie słuchałem Marka i to dawało mi poczucie możliwości
zrealizowania biegu od startu do mety - czyli całego Rzeźnika. Kolejny przepak, ryż z jabłkiem, który wydawał się w tej chwili daniem
z pięciogwiazdkowej knajpy i w drogę. Wredne podejście, które jak
się później okazało, było początkiem mojego końca. Po wtarmoszeniu się na samą górę nogi miały dosyć, ale głowa mówiła "dasz
radę, już coraz bliżej". Pojęcie bliskości, gdy do tej pory człowiek
biegał w większości po płaskim, jest w górach złudne - o tym miałem przekonać się już niebawem. Czułem, jak z każdym kilometrem siły odchodzą, już nie pojawiał się uśmiech na twarzy, a coraz
częściej wyraz ogromnego zmęczenia. W okolicach 65-66km padło
pytanie "czy poddaję się, czy walczymy?". Odpowiedź mogła być
jedna - walczymy, próbujemy się załapać na limit czasowy na 70
km. Niestety, to, że głowa chciała nie oznaczało, że ciało też będzie
chciało tego samego. Ono nawet chciało, ale już nie miało z czego przyspieszyć/dać z siebie tyle, żeby dostać się w odpowiednim
czasie na punkt pomiaru... I tak, po zaliczeniu jeszcze jednego podejścia, ruszyliśmy w dół. Nogi już były totalnie sztywne, a my w sumie byliśmy bardzo blisko osiągnięcia celu etapowego... Jednak
moja przygoda z trasą Rzeźnika 2017 zakończyła się na 68 km.
Uczciwie muszę przyznać, że nawet, gdyby udało nam się załapać na punkt kontrolny, to mam niemal pewność, że nie dałbym
rady fizycznie (a tym samym bezpiecznie) pokonać ostatnich bardzo ciężkich 13 km. Co czułem podczas schodzenia z trasy i pakowania się do busa? Sportową nie tyle złość co smutek, że nie dałem
rady, że zawiodłem (choć Marek ani razu nie dał mi tego do zrozumienia), że byłem jednak zbyt słaby... jednocześnie ta złość szła
w parze z poczuciem, że dałem z siebie tyle ile umiałem na chwilę
obecną. Cóż, zapłaciłem „frycowe” (szkoda tylko, że kosztem ciężkiej pracy Marka), nauczyłem się bardzo wiele, zobaczyłem czym
jest bieganie ultra górskich, wiem że mi się to podoba i chcę próbować dalej. Żaden „asfalt” nie ma takiej atmosfery!
Po podwózce do Cisnej rozłożyliśmy się przy mecie. Tomek już
był po Intro (7 miejsce w open!!!), czekaliśmy na Julkę. Ta to wykręciła numer! Machnęła Intro nie robiąc dotychczas nawet półmara-

tonu po płaskim! Przyznaję, że z ogromnym smutkiem patrzyłem,
jak wbiegają na metę kolejne pary, w tym te, z którymi "rywalizowaliśmy" na trasie. Chwila relaksu po biegu, dojazd do hotelu – tam
nasza czwórka wysypała się z auta i poczłapała do pokoi. Kolacja,
piwo i - łóżko!!! Najlepszy numer - a właściwie pokaz (po raz kolejny) jak podchodzi się do klienta... kuchnia zamknięta, czynny tylko
bar, a uprzejmy i zaradny Pan z obsługi wyczarował dla nas zupę
pomidorową (jak ona smakowała!) zgodnie z naszym (Julki) życzeniem nawet z makaronem. Czapki z głów!
Poranek o dziwo prawie bezbolesny, bez szkód na ciele, tylko
obolałe mięśnie i ścięgna (ale w znośnych normach, albo nawet
lepiej niż znośnych) Potężne śniadanie (gdzie ja to zmieściłem?),
pakowanko i w drogę do Pyrlandii.
A teraz przychodzi czas na analizę zawodów, przygotowań...ta
pewnie będzie jeszcze troszkę trwała, podobnie jak odpoczynek,
ale już wiem że: utlra górskie to jest to co lubię, wiem że muszę
wprowadzić dużo bardziej urozmaicone treningi, dużoooooo ciężej pracować, nauczyć się regeneracji i odżywiania... Wiem, ze Rzeźnik jest w moim zasięgu i te cholerne brakujące 13 km nie będzie
dla mnie przeszkodą!!! Bardzo dziękuję Julce i Tomkowi za super
wyjazd, jednocześnie gratuluję Im wspaniałego wyniku. Bardzo
dziękuję Markowi za ogrom rad, podjęcie ryzyka biegu z żółtodziobem, za wspaniałe prowadzenie mnie na trasie - to dzięki Niemu
zrobiłem to co zrobiłem. jednocześnie bardzo przepraszam, że
nie byłem w stanie dać z siebie jeszcze więcej niż dałem. Ogromne dziękuję dla wszystkich, którzy śledzili mój blog i dopingowali
mnie, za gratulacje mimo nieukończonego biegu ... to też działa
dodatkowo mobilizująco.
Zmieniłem podejście do biegania - już się nie wnerwiam na cały
świat, staram się podchodzić na spokojnie do tego co się wydarzyło i wyciągać wnioski, pamiętając jednocześnie, że robię to dla
przyjemności i właśnie to jest super!!! Dodam, że cała przygoda
wisiała na włosku do ostatniej chwili – jeśli chodzi o moją osobę,
strasznie dużo nerwów, bardzo smutne wydarzenia osobiste - bieg
dedykowałem mojej Mamie, która odeszła dosłownie na ostatniej
prostej do Rzeźnika, decyzja o podjęciu wyzwania mimo ogromnego żalu/bólu/tęsknoty... Celu nie udało się zrealizować w 100%,
ale myślę, że Mama była cały czas ze mną i była największym kibicem ze wszystkich – myślę, że gdybym mógł zadzwonić do Niej po
biegu – jak miałem to w zwyczaju po zawodach – byłaby ze mnie
dumna, tak samo z moich Partnerów. Wszyscy pokazaliśmy wielkie
serducho do walki. To pozwala postawić tezę, że następne podejście do Rzeźnika z takim Zespołem zakończy się sukcesem i ja w to
wierzę! A emocje? Mimo upływu wielu tygodni są dalej ogromne
i wciąż bardzo żywe.
Gdyby Kózka nie skakał(a) - biegacz amator
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"Dziękuję za wszystko"

Pewnego letniego dnia redakcję odwiedził ktoś wyjątkowy: młoda kobieta
o serdecznym, wielkim uśmiechu, jeszcze
większym sercu i ogromnej wrażliwości. Tę wrażliwość i spojrzenie na świat
przekazuje głównie w swoich wierszach.
Uznaliśmy, że warto podzielić się bogactwem, jakie niesie ze sobą ta poezja.
Tym bardziej, że autorka jest mieszkanką
naszej gminy. Przedstawiamy Państwu
Anitę Firlej. Dziś słowo autorki o sobie

i dwa wybrane wiersze – kolejnych szukajcie Państwo w następnych numerach
gazety.
"Hej! Mam na imię Anita i interesuję się literaturą i całym otaczającym mnie światem.
Poezja - właśnie to słowo wypełnia moje
całe życie, ponieważ ciągle można mnie
zobaczyć z kartką i długopisem w ręce czy
też z tomikiem wierszy. Muzyka, a w szczególności jedna z jej odmian czyli „rap” jest
kolejnym nierozłącznym towarzyszem
mojego życia, w końcu to właśnie hip-hop
przyczynił się, że dziś piszę wiesze.
Mam 27 lat i choruję na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Dlaczego nic nie piszę
o walce z chorobą? Bo po co? Ja przeżyłam to, co inni niepełnosprawni, ale zaczynając nową drogę i korzystając z okazji
chciałabym podziękować moim rodzicom,
bratu i wszystkim wspaniałym ludziom,
których napotkałam na swojej drodze.
DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO. Tu i teraz cieszmy się każdą z chwil w naszym życiu". (ze
wstępu do bloga Anity:
smieszki.wordpress.com)

Uwierzcie
Dziś już nie omijam szerokim łukiem
dnia
chcę zobaczyć światło sztuki w nim
i cieszyć się z tego, co robią inni
co robię ja.
Podziwiam piękno, chodzę,
śmiało podnoszę głowę.
Pomagam innym tak na co dzień
by oni zauważyli swiatło nadziei
dla siebie
które będzie się w ich życiu odbijać
coraz częściej.

Zobaczysz
Zobaczysz nowy świat
jak poczujesz
sprawdzisz
doświadczysz
i zlikwidujesz stare programy
nawyki
zabawy
wtedy powstanie nowe
tak błogie i proste

Co wozimy w samochodzie?
Szukając miejsca na wakacyjny wypoczynek trafiłem na
artykuł dotyczący obowiązkowego wyposażenia samochodów w krajach europejskich i zacząłem zastanawiać się, jak
wyglądają bagażniki innych użytkowników drogi.
Polskie przepisy są bardzo liberalne i wymagają od nas posiadania gaśnicy z homologacją oraz trójkątu ostrzegawczego.
Porównując to do przepisów naszych sąsiadów, Słowaków,
mamy bardzo uproszczone życie, bowiem na Słowacji wymagane wyposażenie to między innymi apteczka, podnośnik, zapasowy komplet żarówek oraz bezpieczników, lina holownicza
i kamizelka odblaskowa.
Oczywiście, wjeżdżając na teren innego kraju nie musimy
posiadać całego wyposażenia wymaganego w danym kraju.
Jest to uwarunkowane tym, że nasz samochód, będąc zarejestrowanym w Polsce, jest pojazdem dostosowanym do przepisów obowiązujących w Polsce.
Patrząc na swój bagażnik mogę śmiało powiedzieć, że żadna wyprawa nie jest mi straszna. Nie dosyć, że wożę ze sobą
cały komplet narzędzi wraz z podnośnikiem hydraulicznym to
dodatkowo mam koguta ostrzegawczego i liczbę kamizelek
pozwalającą ułożyć sygnał SOS widoczny z kosmosu. Brakuje
mi tylko klucza pneumatycznego i śmiało mogę dokleić sobie
naklejkę "mobilny warsztat". Na początku część z moich znajomych nazywała mój samochód "kobiecą torebką", ale po kilku
telefonach w stylu: "Przemooooooo..... a podjechałbyś, bo złapałem kapcia?" drwiny ustały.
Wyposażenie naszego samochodu jest rzeczą, o której zazwyczaj nie myślimy, dopóki nam się coś nie zepsuje. Wtedy
podstawowy zestaw narzędzi, taśma i trochę cierpliwości pozwolą nam na pokonanie tych dodatkowych kilometrów, które

często pozwalają zaoszczędzić na wzywaniu pomocy.
Zawsze warto wozić zestaw narzędzi, być może po drodze
zepsuje się autokar wiozący drużynę siatkarek a nasz podnośnik będzie jedynym wybawieniem? :)
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie
Mosińskie Spoty Samochodowe
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Mam naprawdę dobrych pracowników
Jarosław Maćkiewicz jest właścicielem Centrum Remontowo
Budowlanego PSB w Krośnie koło Mosiny. PSB - Polskie Składy Budowlane działają jako grupa zakupowo-sprzedażowa,
konsolidująca małe i średnie firmy, które pomimo funkcjonowania pod wspólną nazwą zachowują swoją niezależność.
Od kilku lat Grupa PSB rozwija sieć sklepów PSB-Mrówka. Jest ich
obecnie 205 na terenie całego kraju.
6 sierpnia Mrówka zacznie działalność w Krośnie
Na otwarcie firma organizuje piknik (kiełbaski, zabawy dla dzieci itp.).
Jarosław Maćkiewicz, właściciel Centrum mieszka w Mosinie. Nie
boi się dużych wyzwań, kocha swoją pracę i od kilkunastu lat
z powodzeniem prowadzi działalność handlową. Nie bał się również kredytów, twierdzi, że to normalne w gospodarce – rozwijać się przy pomocy kredytowania. W pracę wkłada dużo energii
i całe serce, a co najważniejsze mocnym elementem jego strategii
jest szacunek dla pracowników. Daje się to odczuć już po wejściu
do sklepu, kontakt z pracownikami, serdeczny i dobry tworzy atmosferę niemal rodzinną.
- Mrówka daje mi większą siłę zakupu, a także rozpoznawalność
i, co ważne, jest to grupa kapitałowa tylko z polskim kapitałem,
wyjaśnia właściciel.
Jest to ważne, bo ceny dzięki temu są niższe i konkurencyjne
w stosunku do koncernów z obcym kapitałem.
Polscy klienci, którzy ulegli mocnym reklamom i zabiegom socjotechnicznym, m.in. takich sklepów jak Leroy Merlin czy Briko, często nie wiedzą, że podobne lub takie same towary, tu w Krośnie,
w polskim sklepie są tańsze i lepsze.
Ceny artykułów w porównaniu do dużych marketów zagranicznych
- To jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o ich politykę cenową
i handlową. Gdybym wzorował się na niej byłbym dzisiaj niewyobrażalnie bogatym człowiekiem. To jest coś niesamowitego.
Kiedyś miałem starcie z moim klientem, który zarzucił mi wysoką
cenę farby – 100 zł, twierdząc, że w Leroy jest po 75 zł. Okazało
się, że na 10 litrowych opakowaniach w Leroy naklejono cenę za
5 l, czyli 75 zł. Przy większej ilości zakupów klient już nie zwrócił
uwagi na to, że za farbę zapłacił 145 zł.
U nas są ceny zdecydowanie niższe niż w Leroy. Ale polityki handlu można naprawdę od nich się uczyć.

Jest dumny z tego, że firma się rozwija. I jest dumny ze swoich
pracowników. O pracownikach wie dużo, nie rozmawia szablonowo podczas rozmów kwalifikacyjnych, chce znać ludzi, ich życie,
problemy, sytuację rodzinną. Każdego traktuje z szacunkiem i na
każdego może liczyć, zależy mu na tym, żeby do pracy (nie do
„roboty”) przychodzili z zadowoleniem. Wie, że dobry pracownik
to podstawa rozwoju. Spotyka się z nimi po pracy na biesiadach
czy piknikach.
W trakcie naszej rozmowy pan Jarosław nie mówi o firmie moja,
lecz nasza, identyfikując się z pracownikami.
- Mam naprawdę dobrych ludzi, ostatnio przyszła do nas mama
jednej z pracownic, która stwierdziła, że jest naprawdę fajnie i jej
mama także musi u nas pracować. I pracuje.
Jak widać nie ma tu dyskwalifikacji starszych pracowników po
pięćdziesiątce na rzecz młodych. Mama jest dobra, otwarta, z duszą artystyczną, co jest potrzebne w działalności handlowej. Jeden pracownik ściągnął żonę, ktoś siostrę i w ten sposób powstaje trochę rodzinny charakter struktury zatrudnienia.
Ma czas dla pracowników, rozmawia o ich problemach, dostrzega
momenty, kiedy potrzebują pomocy lub choćby zwykłej rozmowy.
Jedynym mankamentem i hamulcem rozwoju są wysokie koszty
zatrudnienia i wysokie podatki.
Koszt kredytu dla polskiego przedsiębiorcy w Polsce jest dwa razy
większy niż dla np. niemieckiego kredytobiorcy. Polityka bankowa
i kredytowa w Polsce stoi na głowie, mocno hamując rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcom podcina to skrzydła i sprawia, że muszą bez przerwy walczyć o przetrwanie, bo zagraniczni inwestorzy
w Polsce mają nieporównywalnie lepsze warunki rozwoju. Trudno
się dziwić, skoro kapitał bankowy w Polsce nie należy do Polski…
Pierwsze schody ruchome w Mosinie
Na nowo nadbudowanym piętrze marketu powstaje powierzchnia handlowa – 3000 metrów kwadratowych. Ważną informacją
jest też fakt, że powstają tu schody ruchome, pierwsze w Mosinie.
- Marzy mi się zrobić tam powierzchnie handlowe dla innych
branż, miejsce zabaw dla dzieci, kawiarenkę, zakłady fryzjerski
i kosmetyczny.
Nie zakładam, że będzie to porównywalne do wielkich centrów,
ale chciałbym, żeby kupujący mogli zrobić zakupy, odpocząć
i zrelaksować się.
E. Bylczyńska
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Omegi, optymisty, kajaki
i brak hotelowych pokoi

"Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht?
Gdzie ta koja wymarzona w snach?
W każdej chwili płynę w taki rejs,
Tylko gdzie to jest? No gdzie to jest?"
A jest bardzo blisko. Przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym to miejsce, gdzie aktywnie działa Mosiński Klub Żeglarski. Lato w pełni, na przystani odbywają się obozy żeglarskie.
Odwiedzamy jeden z turnusów.
Właśnie trwają regaty optymistów – najmniejszych jachtów.
Zawodom towarzyszy sporo emocji, w dodatku pogoda spłatała figla i wiatr ustał niemal zupełnie. Dzieci są jednak bardzo
przejęte, pomost pełen jest kibiców. W pewnym momencie
równie atrakcyjne co wyścigi staje się nurkowanie przy pomoście – okazuje się, że jedno z dzieci strąciło do wody but i teraz
trzeba go odszukać. Entuzjazm towarzyszący wyłowieniu zguby
pokrywa się z oklaskiwaniem zwycięzcy kolejnego etapu regat.
Potem rozpoczynają się wyścigi kajaków. Emocje udzielają się
i nam, klaszczemy, krzyczymy, skaczemy. Zaczynam czuć dobry
klimat tego miejsca.
Jesteśmy ciekawi, jak wygląda życie obozowe i funkcjonowanie Klubu. Jacek Mądrawski - wicekomandor Mosińskiego Klubu
Żeglarskiego, kierownik obozu, oprowadza nas po terenie.
Obóz jest tak zorganizowany, by nie stracił swojego specyficznego charakteru: namioty, łóżka polowe, stołówka pod wiatą.
W tym roku wszystkie namioty zostały wymienione na nowe,
jest boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej (poza tym niedaleko jest "orlik"), miejsce na ognisko. Jest też hangar, gdzie
można spędzać czas i organizować zajęcia podczas niepogody
(poza sezonem służy jako miejsce dla łodzi) – dzięki współpracy z WPN organizowane są między innymi warsztaty dotyczące

ciekawostek przyrodniczych, zatem nie brakuje także elementu
edukacyjnego. Klub wyposażony jest ponadto w pomieszczenie umożliwiające remonty i naprawę łodzi na miejscu.
Jak można wywnioskować z zaplecza, życie obozowe nie skupia się tylko na żeglarstwie. Animatorzy zapewniają atrakcje dla
wszystkich dzieci, które nie mają akurat ochoty spędzać czasu
na wodzie; są konkursy plastyczne, zabawy, a obozową atrakcją
stała się "baloniada" – zawodnicy startują w parach, ręcznikiem
przerzucając przez siatkę balon napełniony wodą. Obóz jest tak
zorganizowany, żeby członkowie Klubu i rodziny też mogły nacieszyć się sobą i wspólnym czasem. W czwartki zwykle rozpalane jest ognisko dla obozowiczów, a piątki po południu – dla pozostałych. Odpoczywać i integrować się można do niedzielnego
przedpołudnia, potem rozpoczyna się kolejny turnus.
Klub jest dość dobrze wyposażony. Pięć omeg, czternascie
optymistów, kabinówka (jacht używany do szkoleń, wymagany
przy egzaminie), żaglówki klasy 470. Jak mówi Jacek Mądrawski:
"W tej chwili mamy na tyle przygotowany obóz, że moglibyśmy
pomieścić więcej dzieci, ale ilość nie jest najważniejsza – chodzi
o takie grupy, żeby można było zrobić zajęcia na wodzie, wejść
z grupą na jacht". Dzień jest tak skonstruowany, że większość
czasu wypełnia pływanie, a w międzyczasie gry i inne atrakcje
– przy tak dobrej organizacji każdy dzień mija błyskawicznie.
Równie szybko przyswajane są nowe umiejętności: w poniedziałek dzieci wsiadają po raz pierwszy na łódki, a w czwartek
– już startują w regatach.
Dobra atmosfera panująca na obozie, różnorodność zajęć, doskonale przygotowana kadra – wszystko to sprawia, że obozowicze powracają w kolejnych latach, najpierw jako uczestnicy,
potem wolontariusze i wreszcie – wychowawcy. Przybywa też
członków Klubu. Co trzeba zrobić, by wstąpić w szeregi MKŻ?

27
Pan Jacek mówi: "Trzeba być żeglarzem i chcieć należeć do naszego Klubu. Potem pozostają kwestie formalne: wypełnia się
deklarację członkowską, dwóch członków, którzy są już w Klubie, potwierdza, że zna kandydata, zaś Zarząd tę kandydaturę
zatwierdza. W tej chwili Klub liczy około stu członków". Wszyscy
pracują na rzecz Klubu – a jest co robić, rozległy teren wymaga
pielęgnacji, łodzie – napraw, konserwacji, remontów, poza tym
trzeba przygotować każdy turnus... Panuje tu jednak atmosfera
zaufania, wzajemnej pomocy, przenikają się pokolenia. Ludzie
dobrze czują się ze sobą.
A plany na przyszłość? Pan Jacek z satysfakcją mówi o tym,
co już zostało wypracowane, cieszy się z wyposażenia Klubu
i przystani. "Nie dążmy do tego, by były pokoje hotelowe.
Obóz musi mieć swój charakter. Mamy plan, by zrobić tu wielofunkcyjne boisko, przygotowujemy się też do postawienia
nowego pomostu. Będziemy dbali o sprzęt, uważam, że mamy
go wystarczająco (choć chętnych do pływania jest sporo i jeszcze kilka łodzi by się przydało). Dbamy o zieleń; zasadziliśmy tu
drzewa, za kilka lat będą dawały więcej cienia i będzie jeszcze
przyjemniej".
Niechętnie opuszczamy obóz i przystań. Wracamy do redakcji
z planem szybkiego powrotu na pomost, żagle, ognisko... na kolejną rozmowę. Na wspólny czas. Dobrze nam tutaj i wiemy, że
nie jesteśmy odosobnieni w swoich odczuciach. (red.)

Egipskie ciemności w Puszczykowie

Do redakcji zwróciła się jedna z mieszkanek Puszczykowa z prośbą o nagłośnienie
sprawy. Zarówno ona jak i inni mieszkańcy pokonują każdego dnia trasę wiodącą
przez ul. Wodziczki w Puszczykowie. Problem w tym, że po zapadnięciu zmroku ulica znajduje się w totalnych ciemnościach.
Nasza Czytelniczka wiele razy zwracała się
z prośbą do Urzędu Miasta Puszczykowo
o rozwiązanie problemu (zamontowanie
oświetlenia). Jak została poinformowana,
starania Urzędu o wybudowanie nowego
oświetlenia na ul. Wodziczki rozpoczęły
się we wrześniu 2016 r. Administratorem

terenu, na którym znajduje się ulica jest
jednakże Wielkopolski Park Narodowy.
W związku z tym Urząd zwrócił się do WPN
o umożliwienie wykonania wymiany słupów oświetleniowych i lamp wzdłuż całej
ulicy. Jak informuje pismo, które mieszkanka otrzymała z Urzędu, WPN postawił
warunki finansowe nie do przyjęcia przez
Burmistrza. W chwili obecnej toczą się negocjacje z WPN na temat zmiany wymagań, jednak – do tej pory – bez rezultatu.
Czytelniczce poradzono zwrócenie się
bezpośrednio do WPN z prośbą o wybudowanie oświetlenia (co oczywiście uczyniła).

Mieszkanka Puszczykowa podkreśla:
"Powrót do domu tak nieoświetloną drogą w środku lasu stanowi nie tylko realne
niebezpieczeństwo, a także codzienne
wyzwanie, żeby nie powiedzieć - stres.
Dotyczy to zarówno moich powrotów
do domu, jako osoby dorosłej, ale również naszej małoletniej Ani oraz wielu
pozostałych mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej Rusałka, która tę drogę
codziennie pokonuje. Jak Państwo wiecie, miały już miejsce na tej drodze sytuacje zagrożenia zdrowia i życia (napady),
a teraz do tego mogą również pojawić
się zwierzęta, które ośmielone ciemnością mogą częściej tamtędy spacerować.
Chciałabym uniknąć kolejnych takich
sytuacji, a także nie prowokować ich ponownie". Poza tym, z nadejściem jesieni
droga będzie ciemna już około godziny
16:00 oraz w godzinach porannych, co
spowoduje, że utrudnienia będą towarzyszyć mieszkańcom praktycznie przez
większość czasu.
Jak pisze Czytelniczka: "Nieustająco
liczę na interwencję zarówno Wielkopolskiego Parku Narodowego (...) jak i Urzędu Miasta Puszczykowa w celu skutecznej realizacji oświetlenia ulicy Wodziczki.
Do Państwa kieruję tę sprawę, wierząc, że
możecie pomóc w nagłośnieniu i tym samym przyspieszeniu tej kwestii".
Publikujemy zatem i liczymy na szybkie
wyjaśnienie i rozwiązanie sprawy. (red.)
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Planszówki w Mosinie

W naszej małej ojczyźnie dzięki staraniom kilku zapaleńców
i miłośników gier planszowych co i rusz odbywają się przeróżne wydarzenia, zarówno te mniejsze jak i większe, związane
właśnie z planszówkami. Nie inaczej było i tym razem, czyli
15 lipca, kiedy to Karolina i Kuba z Kreatywnego Domku wraz
z prężną ekipą Mosińskiego Ośrodka Kultury z panią Alicją na
czele oraz przy współudziale Stowarzyszenia.
Kostka zorganizowali II mosiński Konwent Gier Planszowych.
Harce z planszówkami rozpoczęła ekipa „Kostki” prezentując gry
skierowane do najmłodszych odbiorców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie gry w wersji XXL, co nie powinno dziwić – m.in. wielkie „Pędzące Żółwie” zawsze robią spore wrażenie. W godzinach wieczornych rozpoczął się regularny
konwent z mnóstwem gier dla graczy w każdym zasadniczo
wieku. Zresztą to jest właśnie wielka zaleta gier planszowych
– integracja ludzi różnych pokoleń, zainteresowań czy właśnie
wieku.
Dodatkowo ekipa Kreatywnego Domku zorganizowała eliminacje do Mistrzostw Polski w dwie naprawdę

zacne gry, czyli „Domek” wydawnictwa Rebel oraz „Sabotażystę” wydawnictwa G3. Należy tu nadmienić, że w „Sabotażystę” były to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Świata.
Dodatkowo każdy gracz miał okazję poznać i zapisać się do Ligi
Gier Planszowych, gdzie przez cały rok gracze dzielnie walczą
przy planszy o punkty. Warto jeszcze wspomnieć, że organizatorzy zademonstrowali mnóstwo gier, w tym kilkanaście rynkowych nowości.
Czas przeznaczony na konwent minął nadspodziewanie szybko. Na pocieszenie można tylko powiedzieć, że mamy szczęście,
mając w swoim mieście takie troszkę magiczne miejsce, do którego można przyjść na któreś ze spotkań przy planszówkach
i przy kawie oraz w fajnej atmosferze pograć z innym w gry
planszowe. Mowa oczywiście o Kreatywnym Domku z jego kilkuset grami w bibliotece.
Na koniec dodamy jedną ważną rzecz… śledźcie ich choćby
na facebooku, bo jak wieść niesie, znów szykują jakieś zmiany…
a u nich zmiany to zawsze mnóstwo radochy dla innych.
Do zobaczenia przy planszy…
Kuba C.

Mosina i okolice w ilustracjach Romana Czeskiego
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Tresura a wychowanie
czyli – jak pracować z psem (warsztaty)

Zofia Mrzewińska, ikona polskiej szkoły wychowywania psów
odwiedziła Mosinę. Pomimo wieku (Pani Zofia ma 74 lata),
podjęła się pracy z 7 psami, pokazując, czym różni się tresura
od pozytywnego wychowania. Pomiędzy zajęciami uczestnicy
wysłuchali dwóch bloków wykładowych, w trakcie których dowiedzieli się, jak właściwie wygląda praca z psem domowym.
Zofia Mrzewińska - Autorka kilku popularnych poradników
o szkoleniu psów, jeden z członków-założycieli Stowarzyszenia
Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami "STORAT" zarejestrowanego w Rzeszowie, instruktor szkolenia psów Związku
Kynologicznego w Polsce oraz międzynarodowy sędzia kynologiczny prób pracy i charakteru psów. Pani Zofia, której bardzo
spodobała się Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach (podziękowana dla dyr. Lecha Kaczmarka za możliwość) obiecała na koniec, że jeśli zdrowie jej na to pozwoli, w przyszłym roku jeszcze
raz odwiedzi Mosinę.
Pracując z własnym psem, warto więc wiedzieć, że:
- pies nie rozumie słów tak jak człowiek. Człowiek słysząc słowa
„pali się” ucieknie z kina nie widząc płomieni, nie czując zapachu
dymu – te same słowa na plaży wzbudzą co najwyżej lekkie zainteresowanie. Pies nauczony biec naprzód na hasło „pali się” tak
samo pobiegnie na plaży, a bez żadnego hasła zachowa ostrożność podchodząc do ogniska;
- pies uzależnia się od sytuacji – miejsca, czasu, zapachu, brzmienia głosu, emocji przewodnika, sytuacji poprzedzających chwilę
obecną. Należy pokazać właścicielowi odpowiadające tym pojęciom zachowanie psa;
- pies zapamiętuje obrazowo;
- każde zachowanie nagrodzone w konkretnej sytuacji może
łatwo być powtórzone w sytuacji identycznej; całkowite unie-

zależnienie od sytuacji i powtarzanie oczekiwanych zachowań
w różnych, nowych dla psa sytuacjach, wymaga pracy w zmiennych sytuacjach i nie jest do końca możliwe. Przez „zmienne
sytuacje” należy rozumieć nie tylko zmianę miejsca i zapachu
otoczenia – to także rozpraszające bodźce, a także zmiana pozycji ciała człowieka, zmiana znanego psu zapachu, nawet zmiana wyrazu twarzy. Należy pamiętać, że zapach właściciela psa
zmienia się także pod wpływem emocji;
- jeśli zachowaniu psa towarzyszą przykre bodźce, pies najpierw
będzie unikać tej samej sytuacji, podobnej sytuacji, a dopiero
potem zachowania skutkującego przykrym doznaniom;
- zachowania agresywne są samonagradzalne, ponieważ pozwalają uniknąć zagrożenia, są najszybciej uogólniane, poszerzane na podobne sytuacje lub sygnały poprzedzające sytuację,
w której już wystąpiły takie zachowania. Pies nauczony atakować
człowieka wchodzącego na pilnowany teren, będzie atakować
każdego człowieka w takiej sytuacji – dziecko znajomych też.
Właściciele małych ras powinni jak najczęściej uczyć swoje
szczenięta klęcząc przed nimi.
Ćwiczenia konieczne w pierwszych trzech - pięciu miesiącach
życia szczeniaka to:
- siad
- przywołanie
- podążanie obok człowieka
- rozbudzanie lub wykorzystywanie popędu łowieckiego
Organizatorem seminarium była spółdzielnia socjalna Psarvard,
która w Mosinie organizuje systematyczne kursy psiego przedszkola i psiego posłuszeństwa. Informacje: 606967616.
Aneta Drzażdżyńska
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szycie na miarę
krojenie
warsztaty krawieckie

SPRZEDAM
LUB WYNAJMĘ
działkę o powierzchni
8 400 m2 pod AG

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372
Rogalinek, ul. Sikorskiego 25

położoną w Krośnie k. Mosiny
na ul. Przemysłowej.

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
tel. 535 424 414

e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

tel. 600 44 96 09

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Produkcji – Ślusarza. Prosimy o kontakt
drogą mailową: marta.behrendt@grupaprogres.pl lub telefoniczną 665 651 917.

ZATRUDNIĘ
kierowcę na trasy międzynarodowe. Bardzo dobre warunki pracy i płacy- diety,
ryczałty, minimalna płaca niemiecka.
Michał Głaczyński <kpalm@wdr-transport.pl>

PRACOWNIK OCHORNY – DOZORU –
STĘSZEW. Zatrudnimy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do ochrony
obiektu przemysłowego w Stęszewie.
Praca w systemie zmianowym (7-19, 19-7)
Nie wymagamy licencji ochrony ani doświadczenia. Gwarantujemy umowę
o pracę! Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. 517-574-235
INŻYNIER BUDOWY–ROBOTY MOSTOWE. Miejsce pracy : okolice Poznania
– budowa drogi ekspresowej. Zapraszamy do przesłania aplikacji lub kontakt telefoniczny z Justyną Kulpa pod
nr: 798 056 274 e-mail: justyna.kulpa@
pracownicybudowlani.pl. Szukasz innej
pracy – sprawdź nasze najnowsze oferty pracy: www.pracownicybudowlani.pl
PRACOWNIK PRODUKCJI – DĘBNO.
Dla firmy produkującej plandeki, zlokalizowanej w Dębnie koło Stęszewa, zatrudnimy osoby na stanowisku
Pracownika Produkcji. Wymagania:
– dyspozycyjność do pracy na 3 zmiany
(6-14,14-22,22-6)
– doświadczenie w pracy na produkcji
mile widziane, ale nie wymagane
Oferta: umowa o pracę tymczasową, dłuższe zatrudnienie z możliwością zatrudnienia w Firmie bezpośrednio, stawka godzinowa 16 zł brutto, na nocnej zmianie
18 zł. Prosimy o kontakt drogą mailową:
marta.behrendt@grupaprogres.pl lub telefoniczną 665 651 917.
PRACOWNIK PRODUKCJI - ŚLUSARZ
Dla firmy produkującej plandeki, zlokalizowanej w Dębnie koło Stęszewa, zatrudnimy osoby na stanowisku Pracownika

USŁUGI OGRODNICZE
Kompleksowe usługi ogrodnicze,zakładanie i pielęgnacja trawników, projektowanie ogrodów,systemy nawadniania,cięcie pielęgnacyjne krzewów. tel.504
007 186 Krzysztof
KASJER – SPRZEDAWCA.
Nowa Żabka Galaxy w Puszczykowie
Poznańska 46 zaprasza.
Umowa na zlecenie przez pierwsze 3
miesiące i 13 zł/h brutto plus dodatki
potem umowa o pracę i zwiększona
stawka.
Wynajmę, od września dwupokojowe
mieszkanie z garażem w dobrej lokalizacji Puszczykowa o więcej informacji proszę pisac na maila wos.intermal@gmail.
com
Usługi remontowe, wykończenie wnętrz:
szpachlowanie
– malowanie ścian, sufitów, drzwi, okien
– tapetowanie
– montaż płyt karton-gips
– układanie paneli
– układanie kamienia, płytek ozdobnych
– przeróbki instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych
Mosina tel. 723 083 498
Dynamicznie rozwijająca się firma instalacyjna poszukuje instalatorów elektronicznych systemów zabezpieczeń – mile
widziane doświadczenie w branży. Oferty zawierające CV prosimy kierować na
adres: rekrutacja_nietopiel@wp.pl Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko
z wybranymi kandydatami.

Aktualnie, do naszego oddziału w Mosinie poszukujemy osoby na płatny staż
w dziale Planowania. Zakres obowiązków:analiza poziomu zapasów, planowanie
i koordynowanie dostaw surowców i materiałów, harmonogramowanie produkcji
w oparciu o ustalone terminy dostawy do
klienta. Wymagania: wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów (np. kierunek
Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji; Papiernictwo i Poligrafia itp.),bardzo dobra znajomość MS Office, komunikatywna znajomość języka angielskiego
(pozwalająca na swobodną komunikację).
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: Staż Mosina: Rekrutacja.SE.Narew@storaenso.com
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
– mieszkanie 2-pokojowe w Krośnie –
Osiedle, od września br. Tel. 603-033-153.
AUTO ZŁOMOWANIE 24 h/ dobę
– laweta gratis! Tel. 696-532-015
Agencja ochrony zatrudni pracowników
na terenie Mosiny, a także okolic. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
Kontakt: 531-533-200
Kołobrzeg, wczasy blisko morza (5 min.
do morza). Kącik grillowy, stołówka na
miejscu, pokoje również z łazienkami.
Ceny od 35 zł. Kontakt: tel. 789-093-561,
(94) 35-163-28

31

KOSIARKI, PILARKI, KOSY

Nowy adres sklepu!
Mosina, ul. Farbiarska 26N
(TARGOWISKO-CHLEBOWY DOMEK)

tel. 61 813 71 58
kom. 693 526 358, 506 900 289
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
Sukces w życiu szkolnym,
osobistym i zawodowym.
Konsultacje psychologiczne.
Zapraszamy!

Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067
Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00

szeroki wybór drzwi
ǌĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚŝǁĞǁŶħƚƌǌŶǇĐŚ
fachowe doradztwo ŵŽŶƚĂǏ

CENY PRODUCENTA!

REKUPERACJA
k   
kĦ
kĦk 

TRZEBAW
UL. SPOKOJNA 19B

tel. 503 005 369

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

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

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

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

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

tel. 509434495
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

34

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

Zeskanuj i napisz
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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

Letnia obniżka cen

TRANS - BAU - PROJECT

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

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
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BIURO OGŁOSZEŃ

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

