ISSN 1689-8958

9

771689

895119

cena 3,50 zł

wrzesień 2017

Też jeździmy po
dziurawych drogach,
stoimy w korkach
– Radni o gminie

Czy to koniec
marzeń o lepszej
komunikacji?
str. 5

str. 20

"I tylko torów trzeba
kawałek, żeby marzenia
spełnić nieśmiałe" - co
z mosińską drezyną?

Teatr w Mosinie
str. 25

str. 22

 Atak na ciężarną w Mosinie – str. 4

Będzie projekt basenu – str. 4
 Wokół niepełnosprawności – str. 24
 Nowe informacje w sprawie pracy Poczty Polskiej w Mosinie – str. 7
 Mosiński Z.U.K. będzie obsługiwać Puszczykowo – str. 5


www.gazeta-mosina.pl

Zeskanuj kod i wejdź

2

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

BIURO PROJEKTOWE

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

dla inwestorów prywatnych
dla inwestorów komercyjnych

Mosina, ul.Piaskowa 45
tel. 509 749 209

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
W pogodzie czuć zbliżającą się jesień.
Coraz krótsze dni, chłodne noce, poranne mgły... Puste pola po żniwach i grzyby w lesie. My jednak nie poddajemy się
jesiennej nostalgii i mamy dla naszych
Czytelników sporo nowych propozycji.
Wnikliwi obserwatorzy zapewne zauważyli, że w ostatnich dniach w Mosinie można było dostrzec radosną grupę
młodych ludzi, przemierzających ulice
naszego miasta i zachowujących się
w sposób żywy i – nazwijmy go – nieszablonowy. To artyści z teatralnej grupy Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca, realizujący (po raz kolejny zresztą)
projekt "Lato w teatrze". Zajęcia trwały
kilkanaście dni, a ich efekt to spektakl
przygotowany z aktywnym i twórczym
udziałem dzieci. Inicjatywa warta uwagi, a doświadczenie zdobyte podczas
zajęć z pewnością zaowocuje w dalszym życiu młodych ludzi. Zresztą, młodzież mamy w naszej gminie niezwykle
kreatywną – piszemy także o Młodzieżowym Sejmie Rzeczpospolitej Mosińskiej, który od września wznawia swoją
działalność i ma dużo fantastycznych
pomysłów.
W ostatnim czasie dużo uwagi poświęciliśmy tematowi Poczty Polskiej
w Mosinie. Każdy z nas – przynajmniej
czasami – korzysta z usług tej instytucji,
a komentarzy w tym temacie otrzymaliśmy naprawdę sporo. Cieszymy się, że
są to głosy "z różnych stron" – zarówno zadowolonych, jak i krytykujących
klientów, a także pracowników samej
Poczty, łącznie z jej naczelnikiem. Publikujemy otrzymane informacje mając
nadzieję, że pozwoli to Czytelnikom
spojrzeć na zagadnienie w sposób szer-

szy i mimo wszystko bardziej przychylny. Czy znajdzie się rozwiązanie problemu i polepszenie sytuacji na Poczcie?
Będziemy to śledzić na bieżąco.
W naszej gminie w ostatnich latach
sporo się dzieje – realizowane są duże
inwestycje, rozwija się baza turystyczna, pochylamy się nad tematem dróg...
Wszystko to jest powodem wielu komentarzy, radości i wątpliwości jednocześnie. Postanowiliśmy zapytać
Radnych naszej gminy o ich komentarz
i spojrzenie na sytuację – w numerze
przedstawiamy rozmowę z p. Jolantą
Szymczak i Dominikiem Michalakiem.
Jesteśmy też ciekawi zdania pozostałych członków Rady Miejskiej, co –
mamy nadzieję – będziemy prezentować w kolejnych numerach.
Następne ważne zagadnienie to kwestia niepełnosprawności. Temat nie jest
nowy i mamy świadomość, że wszędzie – w naszej gminie także – sporo
się zmienia w podejściu do osób niepełnosprawnych, wciąż poprawia się
sytuacja, w której żyją. Chcemy jednak
mówić o niepełnosprawności... pozytywnie, z akcentem na osobę, a nie jej
niedociągnięcia. O tym mówi pierwszy
artykuł z serii, którą rozpoczynamy.
Będą też porady, wskazówki, informacje. Już dziś zachęcamy do śledzenia
nowego kącika!
Na koniec – zapowiedzi sportowych
wydarzeń, wśród których zwracamy
uwagę na kolejne już Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie
Górskim i Przełajowym. To prawdziwy
rarytas dla miłośników rowerowego
ścigania się w terenie, a miejsce dla
siebie znajdą tu zarówno doświadcze-

ni zawodnicy, jak i ci, którzy dopiero
zaczynają swoją przygodę z MTB. Poza
tym zapowiada się naprawdę znakomita atmosfera – serdecznie zapraszamy
do udziału! A dla wszystkich, którzy nie
zdążyli jeszcze zasmakować przyjemności jazdy drezyną mamy wiadomości
na temat Mosińskiej Kolei Drezynowej
– wszystko wskazuje na to, że będzie to
stała, coraz piękniejsza wizytówka naszej gminy. A jaka frajda z samej jazdy
– kto nie spróbował, koniecznie trzeba
zajrzeć na Pożegowo.
Serdecznie zachęcamy do lektury kolejnego numeru. Korzystajmy też z uroków nadchodzącej jesieni i wszystkiego,
co oferuje nam nasza gmina. Żyjemy
w pięknym miejscu i życzymy wszystkim Czytelnikom, by to piękno było powodem codziennych radości – wszak to
drobiazgi tworzą nasze życie i właśnie
one składają się w efekcie na poczucie
szczęścia. Wszystkiego dobrego!

Marta Mrowińska

Przepisane na żywo z przewodnika starostwa poznańskiego, prawdziwa perełeczka polszczyzny:
„(24) Elegant z Mosiny – jedna z legend mówi, że mosińscy krawcowie tak wspaniale obsłużyli oddziały hetmana
Czarnieckiego zimą 1659/1660 roku, że gdy wojskowi stawili się na koncentracji wojsk królewskich, zostali ochrzczeni
„elegantami z Mosiny”. Od 2003 roku goście odwiedzający
miasteczko mogą podziwiać pomnik „eleganta”, który na
stałe zadomowił się już w języku polskim”.
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Atak na ciężarną w Mosinie
8 sierpnia br. w jednym z mieszkań w Mosinie doszło do kłótni
między dwoma kobietami. W efekcie jedna z nich raniła nożem
drugą - ciężarną.
Do kłótni doszło między Amandą Z., która jest w ciąży oraz Katarzyną L. Dwie panie znały się wcześniej, a zdarzenie miało miejsce
w mieszkaniu poszkodowanej. W pewnym momencie Katarzyna
L. chwyciła za nóż i zadała ciężarnej kilka ciosów w okolicę klatki
piersiowej oraz przedramion. Sprawczyni została zatrzymana na
drugi dzień. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzucanego
jej czynu. W czasie składania wyjaśnień tłumaczyła funkcjonariuszom, że została sprowokowana i że to zachowanie Amandy Z.
skłoniło ją do takiego postępowania.
Katarzyna L. została zatrzymana pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Sąd na wniosek prokuratury umieścił podejrzaną w areszcie
tymczasowym, gdzie spędzi kolejne trzy miesiące. Za usiłowanie
zabójstwa grozi jej kara od ośmiu lat pozbawienia wolności do
dożywocia.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Śremie
(źródło: www.epoznan.pl, www.gloswielkopolski.pl)

Potrącony rowerzysta
W dniu 7 sierpnia br. około godz. 10:30
na ul. Leszczyńskiej w Mosinie, tuż za
skrzyżowaniem z ul. Wawrzyniaka, doszło do wypadku. Rowerzysta został
potrącony przez samochód ciężarowy. Na miejscu błyskawicznie znalazły się służby ratownicze - jednostka
mosińskiej straży pożarnej i karetka
pogotowia ratunkowego oraz policja. Poszkodowany rowerzysta został

przetransportowany do szpitala. Na
miejscu wypadku przed długi czas
pracowali strażacy i policja, w związku
z czym ruch był utrudniony. Okolice
skrzyżowania Wawrzyniaka, Leszczyńskiej i Śremskiej są miejscem, gdzie
dochodzi do wielu kolizji i wypadków.
Apelujemy o zachowanie szczególnej
ostrożności. (red.)

Będzie projekt basenu!
Urząd Miejski w Mosinie ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu w Mosinie
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie kompletnej dokumentacji, projektów budowlanych, wykonawczych,
warsztatowych krytego basenu wraz z zagospodarowaniem
terenu i kosztorysem.
Realizacja zamówienia została podzielona na cztery etapy.
Pierwszy etap obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej budynku, wizualizację elewacji oraz zagospodarowanie
terenu wokół basenu. W drugim etapie nastąpi między innymi
opracowanie projektu budowlanego dla budynku krytego basenu w Mosinie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
a także zestawienie wszystkich kosztów zadania. Trzeci etap to
opracowanie wizualizacji wnętrz i całego obiektu (łącznie z umeblowaniem i kolorystyką poszczególnych pomieszczeń), zaś etap
czwarty – to nadzór autorski w toku wykonywania robót.
Budynek pływalni będzie obejmować między innymi basen
pływacki z 6 torami o wymiarach 24,95m x 14m, basen rekreacyjny do nauki pływania- 3 tory o powierzchni 12,0 m x 6,0m, zespół
saun i jaccuzi, salę siłowni i do gimnastyki, szatnie, sanitariaty,
sklep z zapleczem. Zagospodarowanie terenu to między innymi
plac wejściowy, parking, zjazd z drogi publicznej, oświetlenie terenu i mała architektura, a także zagospodarowanie zieleni.

Szacunkowy koszt budowy basenu nie może przekroczyć kwoty 9.500.000,00 zł brutto, zaś realizacja zamówienia ma nastąpić
najpóźniej w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
W dniu 18 sierpnia 2017 r. miała miejscew sesja otwarcia ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu w Mosinie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę". Zamawiający wskazał kwotę 200 000 zł brutto jako kwotę
którą zamierza przeznaczyć na realizację całości zamówienia.
Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców: ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Wrocławia,
Włodzimierz Banaś – ARCHIPROJEKT – z Lubina oraz Krzysztof
Holwek - EC Industria – Piątkowisko. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali kwotę wyższa niż wskazana w zamówieniu.
(źródło: BIP UM Mosina)
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Darmowe szkolenia czeladnicze i mistrzowskie
Kolejna oferta bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach
współpracy Gminy Mosina z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Kierowane są one dla osób pracujących lub prowadzących
własną działalność gospodarczą. Przygotowują do nabycia kwalifikacji - tytułu mistrza i czeladnika w zawodach branży budowlanej i spożywczej. Realizowane we współpracy z pracodawcami.
Kończące się egzaminami, które przeprowadza Wielkopolska Izba
Rzemieślnicza.
Kursy skierowane są dla osób:
- zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego,
- powyżej 25 roku życia,
- pracujących w branżach:
wędliniarz, cukiernik, piekarz, dekarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, elektryk, murarz-tynkarz, stolarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie.

Szczegóły i zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul
Dworcowa 3, tel. 61 8 192 746, email: gci@mosina.pl

MTB Wiórek
już po raz szósty!
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne „WIESTIN”,
Gmina Mosina oraz partnerzy: Sołectwo Wiórek,
Sołectwo Czapury, OSP Gminy Mosina serdecznie zapraszają na VI Otwarte Mistrzostwa Gminy
Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym.
Do wyboru jest kilka tras dla dzieci i dorosłych.
Wszystkie wiodą przez drogi leśne i gruntowe –
będzie zatem okazja do zmierzenia się z błotem,
piachem i własnymi slabościami. Po zawodach
organizatorzy gwarantują pyszny catering, atrakcje dla najmłodszych i niepowtarzalną atmosferę.
Wszystkich miłośników dwóch kółek serdecznie
zapraszamy do udziału – zapisy trwają! (red.)

Mosiński
Z.U.K.
obsługuje
Puszczykowo
Miasto Puszczykowo powierzyło obsługę linii 695 (linia bezpłatna na terenie Puszczykowa)
spółce Z.U.K sp. z o.o . - przedsiębiorstwu transportowemu z Mosiny. Spółka rozpocznie obsługę
tej linii od 1 stycznia 2018 roku.
(red.)

Czy to koniec marzeń o lepszej komunikacji?
Prace nad projektem Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej trwają od kilku
lat. Wykonano już sporo w tym kierunku - stworzony został między innymi
Master Plan dla całej inwestycji, który
zakłada inwentaryzację istniejących
stacji kolejowych i koncepcje ich rewitalizacji, w tym utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Czas
na ciąg dalszy.
W Master Planie ujęto zasady działania Poznańskiej Kolei Miejskiej. Gminy,
na terenie których znajdują się stacje
i przystanki PKM, przejmą odpowiedzialność za modernizację i utrzymanie
punktów przesiadkowych (na ten temat
pisaliśmy już w marcu br.). Dzięki miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego gminy, w uzgodnieniu
z innymi zarządcami dróg, będą mogły
modernizować układy drogowe wokół
stacji i przystanków kolejowych, a także
uzyskają wpływ na rozwój tych obsza-

rów (działania te będą finansowane ze
środków UE w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych).
Mieszkańcy zyskają możliwość korzystania z innych środków transportu niż
samochód, co ma na celu ułatwienie i
przyspieszenie komunikacji. Aby jednak Poznańska Kolej Miejska stanowiła
alternatywę dla dojazdu samochodem,
musi przede wszystkim zapewnić odpowiednią częstotliwość kursowania
pociągów. Przyjęto, że w godzinach
szczytu muszą to być przynajmniej dwa
połączenia na godzinę.
W związku z tym, organizator przewozów regionalnych, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
przedłożył do wglądu proponowany
rozkład jazdy pociągów, który ma obowiązywać od 10 grudnia 2017 r. (w założeniu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej to właśnie od grudnia pociągi miały
jeździć co 30 minut).

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją nowego rozkładu jazdy oraz
zgłaszania swoich uwag na adres podany przez Urząd Marszałkowski: https://
tinyurl.com/ybpngwyj
Wszystko wskazuje na to, że marzenia
o lepszej, szybszej komunikacji w naszej gminie staną się rzeczywistością...
Źródło: www.transport-publiczny.pl,
www.aglomeracja.poznan.pl
Zdjęcia: www.aglomeracja.poznan.pl
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Nie o to chodzi by złapać wilka, ale by gonić go

Piąta edycja dziesięciokilometrowego biegu przełajowego
„Pogoń za Wilkiem” niestety za nami. Ta impreza sportowa to
coś więcej niż tylko bieganie. To także doskonała zabawa dla
dzieci (Bieg Wilczków), wspaniała atmosfera pobiegowych rozmów przy arbuzach, kawie i nieziemsko pysznym cieście drożdżowym z Cukierni Rawa. Jest to także wyzwanie dla psów, które mogą wykazać się w osobnej kategorii biegowej na trasie ze
swoimi właścicielami. Często nie wiadomo, kto tu kogo prowadzi oraz komu bardziej należy się medal: niezmordowanemu
czworonogowi czy dwunożnemu właścicielowi.
Sama trasa tradycyjnie uległa modyfikacji i początkowo wydawało się, że jest wyjątkowo płaska. Wielkopolski Park Narodowy
oraz organizatorzy biegu potrafią jednak nieźle zaskoczyć. Już
przed samym startem pojawiły się ostrzeżenia odnośnie gęstych
błot oraz gróźb zawalenia się podmytych drzew. Nic mi jednak
nie wiadomo o przewróconym w trakcie biegu drzewie. Z kolei
mocniej niż w zeszłym roku zabłocone ścieżki okazały się nader
łaskawe dla uważnych stóp. Groźba poślizgnięcia się lub zaklęśnięcia w nich przestała być realna za drugim kilometrem. To właśnie tam zaczęły się wąskie i momentami strome fragmenty, które doskonale wykorzystać można było do wyprzedzania rywali.
Przebiegnięty tydzień wcześniej Złoty Półmaraton w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich zaprocentował u mnie
większą pewnością siebie na bardziej niebezpiecznych fragmentach zbiegów pośród nierówności terenu i kamieni. Zaraz po pokonaniu najbardziej stromego zbiegu wyłonił się uroczy widok
jeziora Kociołek. Teren stał się na chwilę bardziej pofałdowany,
by za moment uśpić czujność praktycznie kilkukilometrowym
wypłaszczeniem. W międzyczasie niezawodni wolontariusze poczęstowali zmordowanych sportowców kubkiem orzeźwiającej
wody. Tak minął czwarty kilometr. Zabawa miała się jednak dopiero rozpocząć.
Trasa ciągnęła się wśród nie do końca zbadanych przeze mnie terenów. Na szczęście dzięki widocznym oznakowaniom
oraz kierowaniu ruchem przez strażaków nie było szansy na zgubienie się. Na siódmym kilometrze pojawiły się przebłyski słońca
(tego dnia niebo od rana było zachmurzone) oraz widok bezkresnych łąk. Chwila biegu znajomą drogą do leśniczówki Górka zakończyła się niespodziewanym skrętem w prawo, który rozpoczął
prawdziwe, przełajowe zmagania. Dosyć krótki podbieg był nadzieją na czyhający za nim zbieg, pomyślałem sobie w duchu. Ku

mojemu zdziwieniu po chwili wyłonił się najdłuższy i najbardziej
stromy na tej trasie podbieg. To był prawdziwy test wytrzymałościowy, z którego udało się wyjść bez szwanku. Na szczęście chwilę później czekali kolejni wolontariusze niosący ożywczą wodę.
Ostatnie dwa kilometry to tradycyjne zwieńczenie trasy wzdłuż
Jeziora Góreckiego. Tutaj teren pozwala rozwinąć nieziemskie
prędkości, ale też podciąć skrzydła nagłymi wybrzuszeniami. Na
szczęście na tym etapie spotykamy już długo wyczekiwanych kibiców, którzy swoim dopingiem dynamicznie niosą biegaczy do
mety. Ostatnia prosta (uwaga na błoto!), linia mety, medal na szyi,
czip zdany, głowa zroszona wodą oraz wielki kawał arbuza w ręku
(i ostatecznie w buzi). Satysfakcja ogromna! W ramach zwieńczenia wysiłku czekała na wszystkich ogromna porcja wspomnianego już wcześniej legendarnego ciasta drożdżowego.
Ogromne ukłony należą się organizatorom oraz wolontariuszom, bez których impreza nie miałaby takiego uroku.
Piękne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego połączone
z aktywnością ruchową to jak połączenie przyjemnego z jeszcze
bardziej przyjemnym. W tych okolicznościach nie trzeba chyba
wspominać, że jest to również niezmiernie pożyteczne. Organizatorzy nie wspomnieli nic na temat tego, czy ktokolwiek złapał
wilka, lecz parafrazując słowa piosenki „nie o to chodzi by złapać
wilka, ale by gonić go”.
Wojciech Czeski

7
Poniższy materiał ukazał się w wydaniu sierpniowym gazety. Ze względu na to, iż opublikowany został bez autoryzacji, prezentujemy go ponownie.

Mam naprawdę dobrych pracowników
Jarosław Maćkiewicz jest właścicielem Centrum Remontowo
Budowlanego PSB w Krośnie koło Mosiny. Od blisko roku jest
w grupie PSB - Polskie Składy Budowlane, ktore 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 m. in. sieć sklepów PSB-Mrówka.
Jest ich obecnie 250 na terenie całego kraju.
5 sierpnia Mrówka zacznie działalność także w Krośnie
Na otwarcie firma organizuje konkursy, zabawy, piknik rodzinny, a dla
dzieci dmuchane zamki i wiele innych atrakcji.
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 innym markecie zagranicznym
jest po 75 zł. Okazało się, że na 10 litrowych opakowaniach 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.
Z naszymi cenami możemy z powodzeniem konkurować z tymi
sieciami. 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 przychodzili do pracy, a nie
do „roboty”, bo to jest ogromna różnica. 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
prowadzenia działalności, ciągłe koszty, opłaty 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 handlowo – usługowa, 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 porównywalnie do wielkich centrów, ale
chciałbym, żeby kupujący mogli zrobić zakupy, odpocząć i zrelaksować się.
E. Bylczyńska
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TRANS - BAU - PROJECT

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

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
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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

Schubertstr./Parkdeck Kaufland
D-08058 Zwickau

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

mail: info@jobco.de
www.jobco.de
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„Zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat”
- o „Szeroko na Wąskiej” nieco inaczej

Trzynasta edycja „Szeroko na Wąskiej” za nami. Ponad stu
artystów z wielu dziedzin przybyło 30 lipca br. do Mosiny, by
dzielić się swoją pasją. Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe po raz kolejny
zorganizowały wspaniałą imprezę, która z pewnością na długo pozostanie w pamięci zarówno odwiedzających, jak i wystawców. W tym roku tematem przewodnim było „Artystyczne okno”. Na stoiskach można było podziwiać różnorodne
interpretacje tego hasła, dosłowne i – o co również chodziło
organizatorom – pokazujące różnorodne spojrzenie na świat,
przeniesienie w nieco inną rzeczywistość.
Spacerując między stoiskami spotkałam mnóstwo ludzi,
przed moimi oczami pojawiło się wiele twarzy, uśmiechów, ciepłych spojrzeń. Dziś, kiedy myślę o tej imprezie nie mogę oprzeć
się refleksji, że dla mnie „artystycznym oknem” na świat stali się
właśnie LUDZIE. To oni sprawili, ze czas spędzony na Wąskiej był
pełen pięknych chwil i ogromnych wzruszeń. To ludzie codziennie zmieniają mój świat na jeszcze piękniejszy. I choć czasem
„jedyny raz na Ziemi na jedną chwilę, ty i ja odnajdujemy się”,
to jednak „zwykłe to zdarzenie może odmienić cały świat”. Dziś
czuję ogromną wdzięczność za te spotkania. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy pojawili się w moim „oknie” na Wąskiej.
Pozwalam sobie jednak na kilka wspomnień... niech będzie to
zamiast „zwykłej” relacji.
"Gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy?"
Oczywiście - na Wąskiej! Kiedy przychodzę na Wąską, jest jeszcze wcześnie, trwają jednak ostatnie przygotowania do rozpoczęcia imprezy. Powitanie przez pana Andrzeja jest absolutnie
wyjątkowe, pełne serdeczności, z lawiną miłych słów i komplementów. Czuję się zaszczycona - szanuję go za wieloletnią
pracę na rzecz kultury, ogromne zaangażowanie, podziwiam
jego konferansjerkę i uwielbiam poczucie humoru. Wrażliwość,
delikatność, ciepło idzie u niego w parze ze stanowczością, zdecydowaniem i dystansem właściwym profesjonalistom. Do tego

dla mnie to prawdziwy dżentelmen. Cudowny początek dnia!
"To, że Ciebie nie ma, tego nie oznacza"
Witam się z panią Olą. Uwielbiam ciepło jej spojrzenia, uśmiech
i głos, który zawsze działa na mnie kojąco. W jej obecności czuję,
że i moje serce łagodnieje, a oczy patrzą na świat z większą życzliwością - z przyjemnością przysiadam się do stolika. Pani Ola
częstuje mnie mrożoną kawą z termosu - czego można chcieć
więcej w upalny dzień? Stoisko przykuwa moją uwagę prostotą
i wyrazistością. Na niewielkim stoliku ułożone są kołatki, pozostałe wiszą na małej ściance obok. Kołatki nęcą różnorodnymi
kształtami, ciekawią swoją historią. Przez lata gromadził je pan
Henryk, mąż pani Oli - numizmatyk, kolekcjoner, w szczególności monet, ale również wielu innych świadectw historii. Przyglądam się szczególnie największej z nich, wyeksponowanej na dużych, białych drzwiach. Przypominam sobie opowieść pani Oli:
ta kołatka została zakupiona do kolekcji już po śmierci jej męża.
"Heniutek by ją brał" - tak syn rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące słuszności zakupu. Największe wzruszenie wywołuje
jednak leżący na stoliku kapelusz - "Mąż był zawsze na Wąskiej
w tym kapeluszu. To tak, jakby był z nami teraz" - mówi pani Ola,
a ja wiem i czuję, że on JEST tutaj, na swoim miejscu, wśród kołatek, monet i innych kolekcji. Przez chwilę siedzę na dawnym
miejscu pana Henryka - kiedy to do mnie dociera, czuję wielkie
wzruszenie i jestem niemal pewna, że właśnie w tym momencie
się do nas uśmiecha.
"Anioły nie zawsze są białe"
Słońce przygrzewa coraz mocniej. Zaczynam marzyć o chłodnej kąpieli w jeziorze, gdy nagle z tłumu wyłania się Zosia. Burza
rudych loków wokół drobnej twarzy, energiczne ruchy i czerwone obcasy - patrzę na nie z podziwem (ja biegam w wytartych
tenisówkach, w tym upale nie włożyłabym innego obuwia - chyba, że klapki, ale w tym gorzej się biega ;)). Zosia organizuje grę
detektywistyczną związaną tematycznie z jedną z jej najnowszych książek - wokół niej gromadzi się spora gromadka dzieci,
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które przez następne dwie godziny poruszają się według otrzymanych wskazówek, odwiedzają wybrane stoiska, wykonują
różne zadania po to, by na końcu odnaleźć Proklamację Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zosia ma dużo spokoju i energii jednocześnie, co powoduje, że zajęcia (jak każde spotkanie z nią)
nabierają zarówno tempa jak i szczególnego, właściwego tylko
Zosi smaczku. Śledzę ich przez chwilę, po czym odrywają mnie
inne osoby, tematy, stoiska. Jednak za każdym razem, kiedy spotykam Zosię, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pod sukienką ma
schowane anielskie skrzydła... Zresztą, aniołów na Wąskiej było
dużo więcej i wcale nie mam na myśli tych drewnianych, malowanych czy ulepionych z masy solnej. Zobaczyłam Basię - piękną dziewczynę o długich, rudych włosach, jasnej cerze, śmiałym
spojrzeniu i czarującym uśmiechu, którym obdarowywała każdego, kto podszedł do jej stoiska. Za każdym razem, kiedy tamtędy przechodziłam, widziałam radosne i nieco figlarne iskierki
w jej oczach. Przypomina mi się fragment wiersza: "Anioły nie
zawsze są białe, choć zawsze zsyła je niebo; niektóre mają czerwone sukienki (...) spokojne twarze i błyszczące oczy okalają
rude warkocze" – i wszelkie wątpliwości na temat obecności
aniołów na Wąskiej zostają rozwiane na zawsze.
"Żaden horyzont nie jest aż tak daleko, by nie można go
było przekroczyć"
W wąskim zaułku nagle zauważam znajome ilustracje - zatrzymując wzrok na nich po chwili dostrzegam Roberta i Joachima,
są ze swoimi "Podróżami do granic". Cieszę się na ich widok, bo
to zwiastuje kolejną niesamowitą opowieść, przygodę, inspirację. Kiedy dowiaduję się, że zjawili się na Wąskiej w ostatniej
chwili i że swoją wystawę przywieźli na... taczce, wcale mnie to
nie dziwi. Przecież u nich nie może być szablonowo :) Dla mnie

ich pomysły i działania są niczym nie ograniczone, a przeczytana książka przypomina mi zawsze, zwłaszcza w trudnych momentach, że po dojściu do jednej granicy otwierają się kolejne
możliwości, które są impulsem do pójścia dalej – do następnych
granic... i tak bez końca. Do czerpania z życia maksymalnie, jakby jego ciągle było mało. Odchodzę z ich stoiska i już planuję
kolejną, własną wyprawę, czując cudowny przypływ energii
i dobrego nastroju.
„W mojej głowie gra symfonia”
Upał coraz bardziej daje mi się we znaki. Intensywnie już myślę
o jeziorze, gdy na koniec pojawia się prawdziwa perełka. Na scenie występuje Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm.
Antoniego Jerzaka w Mosinie. Nagle przybywa mi sił – uwielbiam orkiestry, a tę w szczególności za pasję, którą widać już pa
pierwszy rzut oka, charyzmę kapelmistrza i wspaniałą muzykę.
Ich występ to dla mnie za każdym razem wielka przyjemność
i prawdziwa – nie tylko muzyczna – uczta. Wspominam własne
doświadczenia z orkiestry i to, jak wówczas zachwycało mnie
poczucie jedności, możliwość tworzenia całości z wielu różnych elementów (instrumentów). Wracam do domu, a w uszach
wciąż mi brzmi „Zacznij od Bacha”, które orkiestra wykonała
po raz pierwszy właśnie na Wąskiej. Czuję niezwykłą lekkość,
radość, wkrada się nawet wzruszenie. Cieszę się, że mieszkam
w Mosinie. I że mamy tu swoją Wąską z jej zaczarowanym, niesamowitym klimatem i cudownymi ludźmi. (M.M.)
Wykorzystane cytaty pochodzą z:
Anna Maria Jopek - „A gdyby”
Domowe Melodie - „Tato”, „Ścisz to”
Edyta Kulczak - „Anioły nie zawsze są białe”
Danuta Rinn - „Gdzie ci mężczyźni”

Firma
zatrudni na
umowę zlecenie

panie do sprzątania
klatek schodowych
panów do sprzątania
terenu zewnętrznego na
terenie osiedla w Krośnie.

PRACA
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Xella Polska Sp. z o.o. - producent
materiałów budowlanych: Ytong, Silka,
poszukuje osób na stanowisko:

Operator Maszyn i Urządzeń
– miejsce pracy – Żabinko 54a

Zadania:
Bieżąca obsługa maszyn i urządzeń, także
sterowanych komputerowo

Wymagania:
Wykształcenie min. zawodowe techniczne,
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok w
zakładzie produkcyjnym na podobnym
stanowisku.
Mile widziane uprawnienia do obsługi
wózków widłowych, suwnic – wciągników
i wciągarek.
Osoby zainteresowane naszą ofertą
prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
rekrutacja.xellapolska@xella.com

Kontakt telefoniczny
nr 537 330 297

z zaznaczeniem w temacie maila:
„Operator maszyn i urządzeń / Żabinko”
Tel. +61 813 22 57

lub e-mail: pik-1970@wp.pl

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
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Spółdzielnia socjalna PSARVARD zaprasza
miłośników psów na kolejne warsztaty
Nose Work i Obedience z Tomkiem Jakubowskim
Termin: 23 – 24 września 2017 r., prowadzący – Tomasz Jakubowski. W programie między innymi:
Nose work
• nauka rozpoznawania zapachu
• praca przewodnika (m.in. rutyna startowa, handling smyczą,
prawidłowe nagradzanie)
• przeszukiwanie pojemników, pomieszczeń, pojazdów
• praca na liniach, w narożnikach, na różnych wysokościach
• skanowanie zapachu, metodyka wprowadzenia nowego zapachu, wprowadzenie zapachów rozpraszających
• szukanie zapachu na wysokościach poza zasięgiem psa
• zawody treningowe
Obedience
• sygnały komunikacji
• praca nad motywacją psa – ”rozkręcanie” psa
• rozwijanie samokontroli i skupienia
• uwrażliwianie psa na przewodnika
• ćwiczenia ukierunkowujące na pracę na odległość
• trening ukierunkowany na starty w zawodach
• prowadzenie dzienniczka treningowego

• Transport psa do lecznicy weterynaryjnej.
• Pierwsza pomoc w konkretnych przypadkach (odwodnienie,
gorączka, udar cieplny, zatrucia, zadławienie itp.)
Seminarium handlingu z Kamilą Bartel
Termin: 7-8 października 2017 r. Seminarium kierowane jest do
opiekunów psów, hodowców, młodych prezenterów, początkujących handlerów, trenerów psów i pozostałych chętnych.
W programie między innymi:
- aspekty wystawiania, ruch, statyka, ring i jego zaplecze
- poznanie i udoskonalanie techniki wystawiania
- demonstrowanie i omówienie najlepszych sposobów wystawiania różnych typów psów,
- najlepsze tempo i ruch - czyli prezentacja doskonała
- radzenie sobie ze stresem własnym oraz psa
- zasady i reguły obowiązujące na ringu - czyli krótka etykieta,
schemat, kolejność czynności
- praca z każdą parą (handler-pies) z osobna
- praktyczne ćwiczenia trenerskie przygotowujące do wystawy
- nauka koncentracji, motywacji, poprawnych zachowań psa
w stosunku do sędziego, a także innych psów na ringu
(źródło i więcej informacji: facebook.com/psarvard)

Jak pomóc psu – czyli pierwsza pomoc przedweterynaryjna
Termin: 30 września 2017 r. Prowadząca: lek. wet. Barbara Kuchowicz. W programie:
• Czym jest pierwsza pomoc przedweterynaryjna. Podstawowe
zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Apteczka Twojego czworonoga.
• Parametry życiowe zdrowego psa.

Rowerem do Puszczykowa
W Puszczykowie trwają prace nad budową Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Puszczykówko w ramach WRPO na
lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie parkingu typu
Park&Ride z 22 miejscami postojowymi w ciągu ulicy Dworcowej oraz parkingu Bike&Ride z 40 miejscami postojowymi
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca w Puszczykówku.
Przy ul. Dworcowej zostaną też zamontowane 2 infokioski
oraz 2 tablice multimedialne, na których zostaną zaprezentowane schematy połączeń komunikacyjnych, rozkłady jazdy
oraz możliwości dojazdu do poszczególnych miejsc w Puszczykowie i całej aglomeracji poznańskiej. Tablice informować będą
o najbliższych odjazdach środków komunikacji publicznej.
Zaprojektowane rozwiązania mają umożliwić mieszkańcom
wygodne dotarcie do dworca w Puszczykówku – samochodem,
rowerem lub pieszo, a następnie kontynuowanie podróży pociągiem. Elementem projektu jest droga rowerowa o długości
524 m wzdłuż ul. 3 Maja – od granicy miasta do wysokości likwidowanego przejazdu kolejowego.
Już dziś zachęcamy do korzystania z powstających udogodnień.
źródło: Puszczykowo.pl
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Kościół w cieniu komunizmu
Przenikliwość, wytrwałość w dążeniu do prawdy, skrupulatność w gromadzeniu informacji, sprawne łączenie
faktów oraz talent pisarski łączyły się w osobie Józefa
Mackiewicza, tworząc z niego świetnego publicystę. Dodatkowy smaczek stanowił jego upór oraz szczególne
zamiłowanie do poruszania tematów trudnych i przemilczanych. Osoba o tak ukształtowanym charakterze musiała w końcu podjąć się tak bolesnego tematu jak stosunek Kościoła katolickiego do komunizmu w XX wieku.
Temat ten szeroko rozwija autor w dwóch książkach zatytułowanych „W cieniu krzyża” oraz „Watykan
w cieniu czerwonej gwiazdy”. Na samym wstępie pojawia
się w niejednej głowie pytanie: cóż kontrowersyjnego jest
w podejściu Kościoła do komunizmu? Jest to do dzisiaj
mniej znany, aczkolwiek bardzo ważny temat. Autor przedstawia nam owo zagadnienie w kontekście pontyfikatów
trzech papieży: Piusa XII, Jana XXIII oraz Pawła VI. Pierwszy
znany jest z nieprzejednanego stanowiska wobec komunizmu, piętnujący każdy przypadek przynależności katolika
do partii komunistycznej. Z czasem jednak po śmierci tego
wielkiego papieża sprawy zaczęły nabierać innego tempa.
Najjaskrawszym tego przykładem był przemilczany do dzisiaj pakt w Metz z 1962 roku, gdzie spotkali się kardynał Eugene Tisserant oraz reprezentujący Rosyjski Kościół Prawosławny metropolita Nikodem. W zamian za powstrzymanie
się Kościoła od krytykowania komunizmu na zbliżającym
się II Soborze Watykańskim metropolita obiecał udział prawosławnych duchownych na tymże. Tak oto w atmosferze
fałszywie pojętego ekumenizmu wycofano się z potępienia
największego zagrożenia XX wieku.
Przytoczone przeze mnie wydarzenie może szokować i gorszyć, lecz Mackiewicz nie byłby sobą, gdyby
nie poszedł za ciosem. Powołuje się na liczne źródła, publikacje i wypowiedzi prasowe kreśląc obraz przychylnego
wręcz stanowiska do komunizmu intelektualistów mieszkających po obydwu stronach tak zwanej żelaznej kurty-

ny. Żeby było śmieszniej, byli to publicyści pretendujących
do miana „katolickich”. Hasła takie jak „dostosowywania się
do świata” czy „otwarcia na lewo” były interpretowane na
zachodzie niezwykle elastycznie nie tylko przez świeckich,
lecz także wysoko postawionych duchownych, co Mackiewicz obrazuje kolejnymi cytatami. Choć był on daleki od
argumentacji teologicznej, to aż trudno nie powołać się
w tym miejscu na treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, gdzie
Matka Boża ostrzegała, że Rosja rozszerzy na całym świecie
swoje błędne nauki. Błędy te dotrzeć miały aż do samego
Watykanu, którego polityka zagraniczna służyła według
Mackiewicza zbliżeniu ze Związkiem Sowieckim przy przemilczeniu zbrodni komunizmu.
Publikacja ta to nie tylko omówienie postaw mieszkających po drugiej stronie żelaznej kurtyny. To także rachunek krzywd i zarzutów wobec duchownych i wiernych
żyjących pod sowieckim butem. Ptasznik z Wilna dość jednoznacznie opisuje chociażby postawę kardynała Stefana
Wyszyńskiego jako w niektórych aspektach przychylną
komunistom. Autor nie poprzestaje jednak tylko na krytyce, ale wskazuje pozytywne wzorce. Według niego byli
nimi słynący z heroicznej postawy prymas Węgier, kardynał
József Mindszenty oraz greckokatolicki kardynał Josyf Slipy. Ten pierwszy padł ofiarą „pojednania” papieża Pawła VI
z władzami Związku Sowieckiego.
Znów pojawia się pytanie o perspektywę emigracyjnego
pisarza, któremu łatwo przychodziło potępianie jakiegokolwiek kompromisu z władzami komunistycznymi. Warto
jednak zapoznać się z jego opiniami i próbować zrozumieć
jego niepokorne oceny, chociażby dla samego ćwiczenia
intelektualnego, by zachować ową „suwerenność myśli”,
o którą całe życie walczył. Dodatkowym walorem tych publikacji jest drobiazgowe zgromadzenie faktów dokumentujących uległość ludzi Kościoła wobec komunizmu. Bynajmniej nie jest to lektura dotycząca wyłącznie przeszłości,
lecz nadal aktualna.
Wojciech Czeski

Z tomika poezji Anity Firlej
Nie wiesz

Kochać życie

Dotknij
Posłuchaj siebie
Bo tak niewiele wiemy
O tym czego chce nasze serce
Zabiegani
W tym świecie żyjemy jak duchowe
Trupy
A potem zastanawiamy się jak usłyszeć głos serca
Nie ma go
Nie ma!
Jeśli ciszy nie zabrałeś do swojego
Wnętrza

Kochać życie
Iść powoli przez nie
Dotykając po kolei
Wszystkiego
Co napotkam na drodze swej
Tego chcę
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Kolekcjoner
Tak, jak wspominaliśmy, wracamy do kącika kolekcjonerskiego i artykułów naszego wieloletniego współpracownika, ś.p. Henryka
Pruchniewskiego. Dziś ciekawostki na temat talerzy. Artykuł ukazał się w Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej w sierpniu 2008 r.

Talerze z Mosiny
Kolekcjonowanie talerzy znane jest już od bardzo dawna, natomiast kolekcjonowanie porcelanowych talerzy pamiątkowych sięga w Polsce początków XIX wieku. Moda ta dotarła do nas z Zachodu.
W okresie tym Polska znajdowała się pod zaborami.
Naród polski, niezależnie pod jakim byl zaborem,
manifestowal swoją narodowość i patriotyzm.
Masowo robiono różne patriotyczne pamiątki, zaczynając od biżuterii żałobnej poprzez wyroby z por-

celany, takie jak: kubki, filiżanki, figurki, wazony, no
i naturalnie modne talerze. Na każdej z tych pamiątek obowiązkowo musiał być umieszczony wizerunek
orła białego w złotej koronie. Natomiast na talerzach
umieszczano widoki szczególnie ważne dla Polaków,
takie jak: Jasna Góra, Zamek Królewski czy Wawel.
Z kolei na talerzach patriotycznych eksponowano
głównie wizerunki takich postaci jak: książę Józef Poniatowski czy Tadeusz Kościuszko. Koniecznie należy

dodać, że przedmioty te w czasach niewoli stanowiły
ozdobę domów i salonów polskich.
To tyle historii. Po odzyskaniu niepodległości moda
na zbieranie talerzy pamiątkowych trochę zmalała.
Z kolei lata okupacji hitlerowskiej spowodowały, że
w czasach PRL nastąpiło pewne ożywienie. Z tego
też czasu pochodzą dwa kolejne talerze rocznicowe.
Pierwszy został wykonany w 1977 roku z okazji 50
rocznicy utworzenia Sanatorium Chorób Płuc i Gruźlicy w Ludwikowie. Drugi datowany jest na rok 1989
i jest dodatkowo interesujący, ponieważ widzimy na
nim wizerunek budynku "Staszycówki" z okresu jego
powstania. Należy podkreślić, że talerze są bardzo starannie wykonane, mają napisy w kolorze; ciekawostką
jest też to, że prawdopodobnie są to najstarsze zacho-

wane talerze z naszego terenu.
Dużo młodszy jest talerz następny, z grupy patriotycznych, z herbem miasta Mosina. Talerz ten

został wykonany po uchwale Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina, która w dniu 4 maja 1985 roku
podjęła uchwałę o zmianie wizerunku dotychczasowego herbu miasta: "Właściwym herbem miasta
Mosiny jest orzeł biały w złotej koronie na czerwonym tle". W ten sposób, po wielu latach, wróciliśmy
do początków naszej historii – miasta królewskiego
Należy przypomnieć, że w okresie zaboru pruskiego zaborca ustalił własny herb miasta – zamiast orła

był wizerunek miejskiego ratusza z wieżą zegarową. Pruski herb niestety przetrwal przez wiele lat.
Posługiwały się nim samorządy okresu międzywojennego, a także Polski Ludowej. Dopiero uchwała
Rady Narodowej z 1985 roku przywróciła pierwotny
wizerunek herbu miasta i w ten sposób została zamknięta kolejna karta historii w dziejach Mosiny.
Na tym jednak nie koniec pamiątkowych talerzy
z Mosiny. W roku 2001 gościł tutaj artysta Jan Grucza z Warszawy, twórca i producent przedmiotów
i wyrobów z porcelany. Nasze miasto tak go zainspirowało, że postanowił zaprojektować i wykonać
serię sześciu talerzy pamiątkowych z wizerunkiem
najważniejszych i najciekawszych obiektów. Jak widzimy, talerze zostały wykonane i były do nabycia;
trzeba dodać, że posiadają certyfikat autentyczności, a cała seria była limitowana. Poza tym, każdy
talerz jest wykończony stylową obwódką z 18-karatowego złota, co podnosi dodatkowo wartość dla
kolekcjonerów i zbieraczy pamiątek.
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Budżet Obywatelski Gminy Mosina 2018
– prace trwają
Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2018 r. wszedł w kolejny etap realizacji. Po fazie składania propozycji zadań inwestycyjno-remontowych do BOGM miała miejsce formalna
weryfikacja złożonych kart przez Referaty Urzędu Miejskiego
w Mosinie oraz Zespół Programowy do BOGM na 2018 r. W tegorocznej edycji zostały zgłoszone 43 zadania.
Zgłoszone zadania były poddane weryfikacji pod względem
merytorycznym, wg następujących kryteriów:
a) Zgodności z kompetencjami Gminy,
b) Możliwości realizacji danego zadania w przeciągu jednego
roku,
c) Prawa własności do nieruchomości, na której wskazane zadanie ma być realizowane,
d) Szacunkowego kosztu zadania,
e) Miejsca realizacji w przestrzeni gminnej,
f ) Niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania
m.in. czy jest wykonany projekt lub czy uzyskano pozwolenie
na budowę.
Spośród wszystkich propozycji, po uwzględnieniu w/w kryteriów i wnikliwej analizie propozycji zadań, Zespół Programowy
ds. BOGM zatwierdził pozytywnie 36 kart zadań inwestycyjnoremontowych przewidzianych do realizacji w 2018 r., odrzuco-

nych zaś zostało 7 zgłoszeń.
Kolejnym etapem była możliwość wniesienia odwołania przez
osoby, których zadania zostały negatywnie zaopiniowane.
Zgodnie z Harmonogramem termin upłynął 23 sierpnia 2017 r.
Po zweryfikowaniu odwołań kolejnym etapem jest głosowanie na wszystkie zadania pozytywnie zatwierdzone.
Od 1 września do 29 września br. istnieje możliwość oddawania głosów na wybrany projekt. Karty do głosowania są do
pobrania w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Gminnym Centrum Informacji w godzinach pracy. Uruchomiona została także
możliwość głosowania za pośrednictwem formularza on-line na
stronie internetowej BOGM.
Zapraszamy do włączenia się w tę akcję i wspierania inicjatyw
poprzez głosowanie. Prawo do udziału w nim ma każdy mieszkaniec Gminy Mosina, który na dzień rozpoczęcia głosowania
ukończył 16 lat i jest zameldowany na terenie Gminy Mosina.
Przypominamy także, że każdy mieszkaniec może głosować
tylko na jedno zadanie. Informacja o wynikach głosowania,
zatwierdzona przez Zespół Programowy, podana zostanie niezwłocznie po zakończeniu liczenia głosów.

KARTY ZGŁOSZONYCH ZADAŃ do BOGM na 2018 r. - ODRZUCONE

Karty zgłoszonych zadań do BOGM na 2018 r. - zweryfikowane pozytywnie
(z możliwymi korektami)

1. Osiedle Nr 1 - Wniosek o dofinansowanie Związku Strzeleckiego „Strzelec
Rzeczypospolitej Polskiej” O. Mosina - Puszczykowo.
Koszt zadania: 15 000,00 zł
Uzasadnienie: Zadanie zgłoszone na nieprawidłowym formularzu. Brak
konkretnych informacji.
Niezgodne z Zasadami BOGM:
- Zadanie zgłoszone przez podmiot posiadający osobowość prawną
- Zakup ruchomości.
2. Osiedle Nr 5 - Utwardzenie i odwodnienie ul. Wybickiego oraz ul. Klonowej
Koszt zadania: nie podano kosztu całkowitego.
Uzasadnienie: Zadanie zgłoszone na nieprawidłowym formularzu. Brak możliwości
technicznych, niedoszacowany kosztorys. Brak możliwości wykonania w jednym
roku budżetowym.
3. Osiedle Nr 5 - Utwardzenie i odwodnienie ul. Wybickiego oraz ul. Klonowej
Koszt zadania: nie podano kosztu całkowitego.
Uzasadnienie: Brak możliwości technicznych, niedoszacowany kosztorys. Brak
możliwości wykonania w jednym roku budżetowym.
4. Baranówko: Mostek - wizytówka Baranówka (etap II)
Koszt zadania: 3 451,87 zł
Uzasadnienie: Przekroczona wartość środków, które zostały przeznaczone na Sołectwo.
5. Nowinki, Drużyna: Oświetlenie ul. Spokojnej w Drużynie
Koszt zadania: 30 800,00 zł
Uzasadnienie: Brak projektu i pozwolenia na budowę. Niemożliwa realizacja w jednym
roku budżetowym.
6. Pecna, Konstantynowo: Monitoring na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej
w Pecnej.
Koszt zadania: 20 272,00 zł
Uzasadnienie: Zadanie zgłoszone na terenie należącym do szkoły. Niezgodne z Zasadami
BOGM
7. Rogalinek: Utwardzenie nawierzchni jezdni kostką brukową w Rogalinku ul.
Kostrzewskiego (przy szkole)
Koszt zadania: 62 0313,03
Uzasadnienie: Brak możliwości wykonania w jednym roku budżetowym ze względu na
brak dokumentacji i pozwolenia na budowę

(źródło: www.mosina.pl, www.bogm.mosina.pl)

l.p. Nazwa zadania

Nazwa jednostki
pomocniczej samorzą

1

Remont chodnika ul. Poznańska.
Koszt zadania: 22 500,00 zł
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku.
Koszt zadania: 24 200,00 zł

Osiedle nr 1

3

Plac zabaw "Sosnowy zakątek".
Koszt zadania: 35 660,00 zł

Osiedle nr 2

4

Psi park - wybieg dla psów /Mosina-Krosno/.
Koszt zadania: 15 000,00 zł

Osiedle nr 3

5

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Skrajnej w Mosinie.
Koszt zadania: 72 960,00 zł

Osiedle nr 4

6

Budowa chodnika w ciągu ul. Łąkowej w m. Mosina /od ul.
Brzoskwiniowej do ul. Skrajnej - prawa strona/.
Koszt zadania: 72 960,00 zł

Osiedle nr 4

7

Wykonanie nawierzchni placu zabaw- Osiedle nr 5 Nowe
Krosno.
Koszt zadania: 22 200 00 zł
Zielone Pożegowo - bezpieczny plac zabaw, skwer osiedlowy,
ławki.
Koszt zadania: 12 000,00 zł

Osiedle nr 5

2

8

9

Budowa oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu ul.
Orzeszkowej -Fredry oraz części ul. Fredry.
Koszt zadania: 26 000,00 zł

Osiedle nr 1

Osiedle nr 6

Osiedle nr 6

Glinianki WORKOUT PARK.
Koszt zadania: 38 400,00 zł
Altana piknikowa przy ul. Jeziornej.
Koszt zadania: 5 140,00 zł

Osiedle nr 6

12

Wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie.
Koszt zadania: 19 992,00 zł

Babki

13

Mostek - wizytówka Baranówka (etap II).
Koszt zadania: 3 438,13 zł

Baranówko

10
11

Osiedle nr 7

17

Z cyklu: „Kącik motoryzacyjny”

Na czym NIE można oszczędzać posiadając samochód
1. Opony. Pierwszą rzeczą, która powinna nas interesować są nasze opony.
W poprzednich numerach gazety mogliście przeczytać, dlaczego warto dbać
o stan naszego ogumienia. Podsumowując, jest to jedyny system bezpieczeństwa, który ma styczność bezpośrednio
z drogą. Warto odpowiednio „ubrać” nasz
samochód; idąc w góry nie zakładamy
sandałów, bo możemy się poślizgnąć. Tak
samo działa to w przypadku opon, słabe
opony zwiększają ryzyko poślizgu.
2. Lampy. Wbrew pozorom lampy nie
są tak bezobsługowe jak mogłoby się
nam wydawać. Pierwszą rzeczą, na którą
powinniśmy zwrócić uwagę jest zmatowienie kloszy lamp. Warto o nie zadbać
i zrobić potocznie zwaną polerkę lamp.
Często zmatowienie jest tylko powierzchowne, a taki zabieg może zwiększyć
moc lamp nawet o kilkadziesiąt procent.
Warto również sprawdzić stan odbłyśników, które z biegiem czasu wypalają się.
Koszt regeneracji odbłyśników w jednej lampie oscyluje w granicach 100zł.
3. Płyny eksploatacyjne. Najważniejszą
kwestią jest kupowanie płynów eksploatacyjnych dedykowanych do Waszych
samochodów. Płyny, a w szczególności
oleje, powinny być kupowane w sprawdzonych źródłach, gdyż jest to towar bardzo często podrabiany. Pamiętajmy, że
olej usuwa osad i produkty spalania, a im
lepszy olej, tym mniej „syfu” w silniku.
4. Rozrząd. Coś, czego boi się każdy
kierowca. Nie warto oszczędzać na serwisowaniu rozrządu w myśl filozofii „nic nie
trzeszczy, to jeszcze pojeździ”. Często po-

Top Car Photo, ze strony fb Mosińskich Spotów Samochodowych

zorna oszczędność może spowodować
wymianę całego silnika. Rozrząd należy
wymieniać według zaleceń producenta,
które łatwo można znaleźć w Internecie.
5. Układ hamulcowy. Kiedy ostatnio zaglądaliście do swoich hamulców? Jeżeli
nie pamiętacie, warto zobaczyć co tam
się dzieje. Starcie całej okładziny ściernej z klocków hamulcowych powoduje
zakleszczenie się klocków na tarczy hamulcowej co prowadzi do całkowitego
unieruchomienia pojazdu. Warto dodać
także, że płyn hamulcowy też się wymienia. Zużyty płyn hamulcowy znacznie wydłuża drogę hamowania.
6. Chemia samochodowa. Wyznaję
zasadę, że lepiej dbać czymkolwiek niż
nie dbać w ogóle. Stosowanie kosmetyków samochodowych przedłuża żywotność nie tylko lakieru ale również ele-

mentów plastikowych, gumowych czy
foteli. Kosmetyki samochodowe dostępne są w każdym markecie, a dla bardziej
wymagających istnieje kilka sklepów
w naszej okolicy mających w swoim asortymencie przeróżne preparaty. Warto zagłębić się w ten temat, gdyż istnieje kilka
rodzajów kosmetyków i nieumiejętne ich
stosowanie może zniszczyć elementy naszego samochodu.
Oczywistym jest, że swój samochód
trzeba traktować jak członka rodziny.
Dlatego warto robić okresowe przeglądy
stanu technicznego pojazdu. Jeżeli sami
nie mamy chęci bądź umiejętności, warto
takie zlecenie oddać do specjalisty, który
z należytą starannością sprawdzi nasz
pojazd.
Przemysław Raźny
Mosińskie Spoty Samochodowe

Uzyskaj do 50 tysięcy
na szkolenia dla swojej firmy
Ważna informacja dla przedsiebiorców z naszej gminy! Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu wspiera małe
i średnie przedsiębiorstwa w ubieganiu się o dofinansowanie
usług szkoleniowych dla pracodawców i pracowników. Jest to
ogromna szansa dla firm na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie uprawnień przez swoich pracowników w różnych dziedzinach. W zależności od wielkości firmy jest możliwość uzyskania
wsparcia do 80%. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel środki finansowe na firmę do
50 tysięcy złotych (na pracownika do 3 tys. złotych). Aktualnie

dostępne są kursy o tematyce: gastronomicznej, budowlanej,
językowej, spawalniczej, transportowej, komputerowej oraz
inne na życzenie.
To tylko wybrane propozycje. Istnieje możliwość dostosowania się do konkretnych oczekiwań i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Pomoc w zdobyciu dofinansowania jest bezpłatna.
Więcej informacji: Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum
Kształcenia Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6. Tel. 601 711 849,
email: pkm@ zdz.poznan.pl
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Co z tą Pocztą? - spójrzmy z innej strony
(nowe, ważne informacje)
W poprzednim numerze publikowaliśmy materiał dotyczący pracy Poczty Polskiej w Mosinie ("Co z tą Pocztą?"). Dziś kolejny, bardzo ważny głos w tej sprawie - tym razem z punktu
widzenia pracownika Poczty. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do spojrzenia na sytuację z innej strony - może bardziej
przychylnym okiem?
Czytelnik pisze do redakcji: "Mam nadzieję, że Wy, jako Redakcja
pisma ukażecie choć część tego sprostowania w kolejnym numerze - niech mieszkańcy Mosiny wiedzą, jak to wszystko wygląda.
Nie bójmy się mówić o takich problemach - nie tuszujmy ich. Tym
bardziej, jeżeli dotyczą one nas". List publikujemy poniżej, zachęcamy także do dzielenia się uwagami i własnymi refleksjami.
"Jako pracownik poczty, widzę całą sytuację z zupełnie innej
strony. Zarzuty klientów poczty są szczególnie kierowane do
pracowników - listonoszy, kurierów, pań obsługujących kasę jednak czy rzeczywiście zarzuty są słuszne?
Fakt faktem, sytuacja w naszym urzędzie nie jest ciekawa brakuje pracowników i to jest największy problem. Mała kadra
pracownicza, które również często się zmienia często nie jest w
stanie rozłożyć i roznieść całego materiału korespondencyjnego jaki codziennie jest na poczcie. Listów jest naprawdę dużo,
ludzie nie zdają sobie sprawy z ogromu materiału. Często pracujemy po 12-14 godzin, niekiedy kończąc pracę nawet o późnych
godzinach nocnych (zdarzają się sytuacje, kiedy są to godziny
północ - 1:00 w nocy). Rejony po których musimy są poruszać
są ogromne. Mimo to, narzuca nam się połowę innego rejonu,
albo nawet cały rejon. Wobec tego to może powodować pewne
opóźnienia w doręczeniu listów do naszych klientów.
Nadmiar materiału i absencja pracownicza powoduje również
zawirowania wśród listów - często zdarza się, że listonosze nie
dostają niektórych listów poleconych, a klienci po czasie zaś w
swoich skrzynkach znajdują powtórne awiza. Nie przeczę, że
wina nie leży po naszej stronie, jednak osoby odpowiedzialne za
podział korespondencji poza ich głównym obowiązkiem mają
w swoich zadaniach (oczywiście ponad zadaniowo) doręczenie
i wydawanie przesyłek poleconych czy przekazów pieniężnych
- co nie leży w zakresie ich głównych obowiązków. 8-godzinny
czas pracy zmienia się w czasem nawet 15-godzinny wymiar
roboczy; ilość materiału często nie pozwala nam zrobić sobie
przerwy na podstawowy posiłek.
Zawirowania w Urzędzie Pocztowym oczywiście nie są spowodowane samoczynnie - dyspozycją zadań dla pracowników
zajmuje się Pani Naczelniczka. Z jej strony nakładane są ponadzadaniowe obowiązki dla pracowników i ogrom materiału.
Odpowiadając na zarzuty klientów nie staje po stronie pracowników, a wręcz przeciwnie - często zarzuca nam niedokładność.
Nie zwraca uwagi na wymiar godzinowy naszej pracy, ilość materiału etc. - jej zdaniem "czysta podłoga" (jak nazywa wyniesienie całego materiału w ciągu dnia) jest najważniejsza. Jednak
czy wyniesienie ponad 60 kg korespondencji (jest to ok. 1,5 dużego worka pocztowego lub 5-6 skrzynek listów) przez jedną
dorosłą osobę jest możliwe - a przede wszystkim - zdrowe?
Naczelniczka również ubolewa z powodu małej ilości kadry pra-

cowniczej - jednak mimo to nie pała do zatrudnienia osób nawet
na umowę zlecenie. Nie raz się zdarzało, że zatrudniano osoby na
umowę zlecenie; owe osoby pojawiały się 2-3 razy w pracy i ślad
po nich zaginął. Jak się później okazywało, naczelniczka nie dawała
im zleceń, ponieważ jak twierdzi - nie może pozwolić na to, by na
jednym rejonie chodziło dwóch listonoszy, nie może zatrudniać
więcej ludzi, ponieważ Główny Zarząd na nią patrzy i jako Naczelnika źle ją może ocenić, bo ona nie radzi sobie w zarządzaniu rejonami. Stąd moje pytanie, retoryczne bądź nie - czy to jest zdrowe,
"szefowskie" podejście? Nadkładanie własnego interesu ponad
zdrowie pracowników? Bo, nie ukrywajmy, praca fizyczna w ponad
12-godzinnym wymiarze w końcu odbija się na ludzkim zdrowiu.
Oceńcie to Państwo sami.
Jednak wina nie leży jedynie po stronie urzędu - wielu klientów
nie ma warunków do zostawienia korespondencji przez doręczyciela. Częsty brak skrzynek czy numerów działki jest uciążliwy, brak
dzwonków czy skrzynki pocztowe pozostawione w niedostępnych
miejscach - na drzwiach domów za zamkniętą furtką, przykryte
krzakiem, lub wewnątrz działki, na której biega agresywny pies. To
naprawdę utrudnia nam, urzędnikom pracę. Listonosze znający rejon znają mieszkańców, jednak nowi doręczyciele mają ogromny
problem z odnalezieniem się w rejonie właśnie przez niedopatrzenia klientów - oczywiście, według mieszkańców Gminy wina leży
po naszej stronie. Często spotykamy się z tego powodu z obelgami,
niemiłymi uwagami czy zaczepkami; wszystkie skargi całego urzędu spadają na nasze listonoszowskie barki, jedynie dlatego, że to
my mamy największy i najbardziej otwarty kontakt z ludźmi.
Moim celem jest uświadomienie ludzi, jak to wygląda z tej drugiej strony - że nie wszystkie oskarżenia kierowane do nas są naszą
winą jako pracowników - a winą tego, kto nami kieruje i zarządza.
Pozdrawiam serdecznie, za udostępnienie tego w gazecie z góry
dziękuję.
Anonimowy Pracownik Urzędu Pocztowego w Mosinie"
(P.S. Po publikacji pierwszego artykułu redakcja wystosowała pismo do Naczelnika Poczty Polskiej w Mosinie z prośbą o komentarz
i zajęcie stanowiska w tej sprawie. Fragmenty odpowiedzi publikujemy ma stronie obok.)
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Fragmenty pisma skierowanego do Redakcji przez Naczelnika
Urzędu Pocztowego w Mosinie, panią Jolantę Szalkowską:
"Urząd Pocztowy w Mosinie od dłuższego czasu ma problemy w pozyskaniu pełnej obsady pracowniczej, szczególnie wśród listonoszy. Aby
wywiązać się z powierzonych nam obowiązków, wszelkimi sposobami
staramy się uzupełnić niedobory kadrowe. Przyuczenie pracownika do
rejonu, to okres co najmniej dwóch tygodni. W obecnych warunkach lokalnych (brak skrzynek, brak numerów domów lub lokali, posługiwanie
się nieaktualnymi adresami oraz brak ich chronologicznego układu) dobre poznanie rejonu zajmuje listonoszowi kilka miesięcy.
W związku z powyższym, za pośrednictwem Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej zwracam się do mieszkańców o pomoc we
wdrożeniu poniższych zaleceń, które znacznie ułatwią listonoszom pracę i wymiernie wpłyną na poprawę Państwa obsługi.
1. Na terenie gminy Mosina jest kilkanaście ulic, których nazwy występują w kilku miejscowościach. Błędny bądź niedokładny adres umieszczony na przesyłce jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowego dostarczania przesyłek. Jeżeli list jest adresowany pod adres: ul. Główna nr 1,
62-050 Mosina, to jest dostarczony w Mosinie, a nie pod adres: ul. Główna nr 1 w Pecnej (...) Z powodu błędów adresowych wiele przesyłek jest
zwracanych do nadawcy z adnotacją "adresat wskazany przez nadawcę
nie istnieje". Proszę o poinformowanie swoich respondentów, szczególnie podmiotów i instytucji o dokładnym, aktualnym adresie.
2. Topografia ulic jest trudna. Miejscowości ciagle się rozbudowują.
Nowe oznaczenia niejednokrotnie nie odpowiadają biegowi porządkowemu. (...) Dom (posesja) powinna być oznaczona białym numerem
i nazwą ulicy na niebieskim tle. Proszę o prawidłowe oznakowanie
numerów domów (posesji) i mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych oraz umieszczenie numerów lokali na domofonach.
3. Kolejną przyczyną nieprawidłowości dostarczania przesyłek jest
brak oddawczych skrzynek pocztowych. W budynkach, w których mieści

się kilka lokali, niejednokrotnie jedna skrzynka jest przynależna do kilku
mieszkań (adresatów). Przesyłki pozostawione w drzwiach bądź ogrodzeniu posesji z różnych przyczyn nie docierają do adresata. (...) Wiele
dostępnych w sprzedaży skrzynek nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie
oddawczych skrzynek pocztowych. (...) Dobrze wykonaną skrzynkę, spełniającą wymogi, można kupić na poczcie. Częste pozostawienie przez listonoszy zawiadomień (awiz) jest spowodowane tym, że nie ma skrzynki
w ogóle lub tym, że w "zwykłych" przesyłkach, w których przepisy dopuszczają przesyłanie tylko korespondencji, przesyłane są różne inne
pzredmioty stanowiące artykuły handlowe, które po prostu nie mieszczą
się w skrzynce. W przypadku niezastania adresatów w domu, przesyłki
takie są awizowane, a to z kolei wzbudza w klientach niezadowolenie, że
muszą po ich odbiór udać się do placówki.
Proszę o zamontowanie zgodnych z przepisami skrzynek
pocztowych oraz o oznakowanie numerami zestawów skrzynek
w budynkach wielorodzinnych zgodnie z przypisanymi im numerami lokali.
4. Wszystkie jednostki szeroko rozumianej administracji publicznej, zgodnie z przepisami zobowiązują Pocztę Polską, by uzyskała od
klienta na dokumentach odbioru datę i czytelny podpis. Uzyskanie nieczytelnego podpisu skutkuje złożeniem reklamacji z powodu nieprawidłowego wykonania usługi. W każdym przypadku niejednoznaczności odczytu podpisu, asystent na poczcie czy listonosz musi opisać
wszystkie dokumenty, kto faktycznie odebrał daną przesyłkę lub przekaz pocztowy. To z kolei powoduje wydłużenie obsługi klienta. Proszę
przy kwitowaniu odbioru przesyłek umieszczać datę i podpis
w sposób czytelny, umożliwiający identyﬁkację odbiorcy przesyłki przez nadawcę."

Kronika Policyjna
Na terenie miasta i gminy Puszczykowo w okresie od 16 lipca
do 16 sierpnia 2017 r. odnotowano 3 kradzieże oraz 1 kradzież
pojazdu. Na podległym terenie doszło do 7 kolizji drogowych.
W Komisariacie Policji w Puszczykowie realizowane są liczne
działania profilaktyczne oraz akcje mające na celu zwiększenie
bezpieczeństwa jak i świadomości mieszkańców co do istniejących zagrożeń. Na terenie tutejszej jednostki akcje mające na
celu ograniczenie procederu żebractwa jaki i przestępczości
wśród nieletnich. Prowadzone są również akcje mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wypoczynku wakacyjnego tj. „Bezpieczne wakacje 2017”, „ Bezpieczna woda 2017” „Zabezpieczenie sezonu letniego 2017r.””.
W dniu 9.08.2017 r. w Mosinie miała miejsce kradzież roweru
marki Kellys Viper, pozostawionego przy stojaku rowerowym na
parkingu sklepu. Rower był zabezpieczony zapięciem na kluczyk.
Na terenie gminy Mosina policjanci zatrzymali czterech nietrzeżwych kierujących samochodami. W minionym okresie (od
12.07. do 13.08.) doszło tutaj do 14 kolizji drogowych. Jeden
z uczestników kolizji drogowej był w stanie nietrzeźwym.

W dniu 21.07. ujawniono rower marki Giant, pochodzący z kradzieży na terenie działania KP Poznań – Stare Miasto.
Sprawcę zatrzymano.
W dniu 20.07. mężczyzna kierowal groźby pozbawienia życia
w kierunku swojej matki oraz znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Został zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy KP w Mosinie.
W dniu 25.07. w miejscowości Czapury skradziono Forda
Mondeo, rocznik 2011. Pojazd został odzyskany przez funkcjonariuszy KP w Mosinie tego samego dnia.
W dniu 10.08. policjanci w Mosinie ujawnili pojazd marki
Toyota Pirus, pochodzący z kradzieży. W wyniku dalszych czynności zatrzymano właściciela posesji; następnie funkcjonariusze
KP w Mosinie zatrzymali mieszkańca Puszczykowa jako osobę,
która dysponowała w/w pojazdem przed jego ujawnieniem.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie przeprowadzili działania dotyczące kampanii edukacyjno-informującej
„Sprzedawco, pamiętaj”. Cały czas policjanci promują też Krajową Mapę Bezpieczeństwa i aplikację Moja Komenda.
(źródło: KWP w Poznaniu)
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"Też jeździmy po dziurawych drogach,
stoimy w korkach" – Radni o gminie
Jesteśmy świadkami wielu zmian dokonujących się w naszej
gminie. Realizowane są duże inwestycje, rozwija się baza turystyczna, rozbudowuje szkolnictwo. Mnóstwo decyzji, małych
i dużych, podejmowanych jest w czterech ścianach podczas sesji
Rady Miejskiej. Zanim jednak te decyzje zapadną, poprzedza je
ogromna, długa praca, spotkania z ludźmi, zdobywanie wiedzy
z różnych dziedzin, obserwacje, słuchanie, niezliczone rozmowy,
przecieranie wielu szlaków. Tak pracują Radni. Postanowiliśmy
zapytać ich, co myślą o swojej roli, jaką mają wizję rozwoju gminy i co jest dla nich najważniejsze? Na początek rozmawiamy
z Jolantą Szymczak - przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Dominikiem Michalakiem – przewodniczącym Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
M.M.: Jak długo jesteście Państwo Radnymi?
J.Sz., D.M.: Nasza kadencja zaczęła się w grudniu 2014 roku, startowaliśmy z jednego ugrupowania, ze Stowarzyszenia Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska. Przedtem jednak działaliśmy w samorządach, radach osiedlowych - jednostkach pomocniczych. Już od
wielu lat działamy społecznie.
M.M.: Jakie priorytety wyznaczyliście sobie na początku kadencji
i które z nich udaje się realizować?
J.Sz. Moja kadencja, bardzo dynamiczna, to w dużej mierze praca
dla mieszkańców Osiedla Czarnokurz – niemniej jednak jestem
Radną całej gminy, na sercu leżą mi problemy wszystkich mieszkańców i jeśli uda się coś zrobić dla ogółu to bardzo mnie cieszy.
Jeśli chodzi o postulaty to chciałabym, żeby na osiedlach było bezpieczniej, czysto, żeby powstawały drogi, oświetlenia – i to małymi krokami udaje się robić. Niemniej jednak były to założenia już
wcześniejsze, z poprzedniej kadencji, podobnie jak powstawanie
szkół, budowa dróg itp. Są to priorytety, które muszą być realizowane chociażby ze względu na sytuację (powstają nowe osiedla,
przybywa mieszkańców itp.). Jeśli chodzi o moje osiedle to jest ono
miejscem, gdzie mieszkańcy mieszkają, odpoczywają, nie istnieje
tu żaden przemysł - tutaj kładziemy nacisk przede wszystkim na
drogi.
D.M. To racja, jesteśmy radnymi całej gminy, wywodzimy się jednak z jednostek pomocniczych, gdzie działamy od wielu lat. To, co
najważniejsze, hasło: "Czas na aktywne działanie" – myślę, że udaje
się realizować. Cieszą nas również małe sukcesy. Moje osiedle jest
jednym z najstarszych w gminie, zlokalizowanym w centrum miasta, nie utwardzonych zostało jeszcze kilka ulic (w tym jedna z najstarszych w Mosinie – ulica Reymonta i Sienkiewicza). Próbujemy
też poprawić funkcjonalność tego osiedla – stawiamy psie stacje,
staramy się zagospodarować centrum rekreacyjne, oczywiście
na miarę możliwości finansowych i logistyczncyh. Aktywizujemy
mieszkańców – dobrze mi się współpracuje z panią Ireną Rybarczyk, przewodniczącą osiedla; dzielimy się zadaniami. To, co robimy, jest naszą pasją, daje nam wielką satysfakcję.
M.M.: Jak oceniacie Państwo pracę obecnej kadencji Rady?
J.Sz. W naszej gminie sporo się dzieje, lecz to, czego mi brakuje,
to odpowiednia promocja wydarzeń. Wydaje mi się, że dawniej
wszelkie realizowane pomysły były dość mocno nagłaśniane,
w mediach, także w tych ponadlokalnych, pojawiało się sporo in-

formacji o tym, co się dzieje i co będzie się działo. Teraz jakby brakowało trochę radości, "ducha", chęci pochwalenia się i zachęcenia
innych do udziału w organizowanych imprezach i wydarzeniach.
D.M. Podzielam to zdanie – mieszkańcy często pytają, dlaczego informacji o Mosinie nie ma np. w Głosie Wielkopolskim czy innych
mediach. Mnie natomiast interesują informacje na temat inwestycji. Od trzech lat staram się, by na stronie gminy powstała zakładka:
inwestycje.mosina.pl – po to, by mieszkańcy mogli na bieżąco śledzić postępy w realizacji inwestycji, a także nowe informacje związane z ulicami, remontami itp. Poza tym myślę, że podczas tej kadencji dużo już udało się zrobić – najważniejsze, że podchodzimy
do wszystkiego pozytywnie; wnioski, które składamy, mają przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców i służyć ich dobru. Ta
kadencja jest zdominowana przez inwestycje kubaturowe – hala,
szkoła w Czapurach, Krosinku, wcześniej – zakończenie budowy
szkoły w Krośnie. To ogromne wydatki w budżecie gminy. Z pewnością potrzeba dobrego informowania mieszkańców o wszystkim
– myślenie niektórych, że "nic się nie dzieje" wynika bowiem często
z niedoinformowania. Nie ma też u nas kultury konsultacji społecznych – dążymy do tego, żeby tak było.
M.M.: Jakie są według Państwa największe potrzeby w naszej
gminie?
D.M. Najważniejszym zadaniem jest dokończenie rozpoczętych
inwestycji kubaturowych tj. budowa dwóch szkół oraz hali widowiskowo-sportowej przy szkole w Krośnie. Po ich zakończeniu priorytetem są na pewno drogi (również tzw. obwodnice), odwodnienie,
chodniki. Moim marzeniem jest stworzenie rankingu dróg – najpierw jednak trzeba dokończyć i zrealizować już istniejące projekty, a w dalszej kolejności myślimy o ścieżkach rowerowych, ruchu
alternatywnym do samochodów. Następna rzecz to rozwijanie sieci komunikacji publicznej (wewnątrz Gminy) – bardzo chciałbym,
by była ona darmowa. Wszystko to przekłada się w efekcie na poprawę jakości życia mieszkańców. Poza tym, mamy bogatą ofertę
rekreacyjno-sportową, powstały kluby fitness, będzie hala widowiskowo-sportowa. Możliwości jest wiele, ukształtowanie terenu
i położenie gminy też sprzyja turystyce. A wszystko to wpływa na
promocję gminy. Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo w gminie – tu dużą rolę odgrywa Komisariat Policji czy Straż Miejska, która musi jednak być zreformowana.
J.Sz. Z moich rozmów z mieszkańcami również wynika, że priorytetem są dobre, bezpieczne drogi – widać to zwłaszcza teraz, kiedy
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pogoda jest deszczowa, ludzie bez przerwy alarmują o podtopionych domach, zalanych ulicach, wszechobecnym błocie.
D.M. Podsumowując – bazę edukacyjną mamy, trzeba ją tylko udoskonalać i poszerzać, a druga rzecz – to drogi i co się z tym wiąże
– poprawa jakości życia mieszkańców. W dalszej kolejności możemy pracować nad kolejną rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej
(np. basen). Wszyscy mówią o tej inwestycji, ale dokładna data jej
zakończenia nie jest znana, są to działania długofalowe, wieloletnie. W tej chwili sam projekt już kosztuje więcej niż było pierwotnie uchwalone – zatem dalsze losy pływalni to kwestia kolejnych
uchwał, następnych decyzji i konsultacji.
Jesteśmy trochę "obarczeni" bliskością Wielkopolskiego Parku Narodowego, strefą ochrony wód i ujęciem wody. Powinien zatem
istnieć fundusz, który rekompensowałby nam budowę dróg. Większość Mosiny leży w strefie ochrony wód, przez co musimy realizować utwardzenie dróg z pełnym odwodnieniem, budować pełne
uzbrojenie. To są ogromne koszty. Weźmy za przykład sytuację
mieszkańców Nowego Krosna – tam, żeby wybudować odwodnienie, trzeba zbudować wielki basen retencyjny (taki, jaki istnieje na
Czarnokurzu), a dodatkowo podwójne zabezpieczenie ze względu
na strefę ochronną – a to są miliony, wydatki, które musi ponieść
gmina. Dlatego mówię o rekompensującym funduszu (zewnętrznym np. z Aquanetu), bo to bardzo ułatwiłoby nam przeprowadzanie inwestycji. Mam nadzieję, że władze Poznania (większościowego udziałowca Aquanetu) kiedyś zrozumieją nasz problem.
M.M.: A jakie mają Państwo plany na resztę kadencji?
J.Sz. Przede wszystkim – być wrażliwym na to, czego oczekują od
nas mieszkańcy. Jesteśmy przez nich wybrani i naszym zadaniem
jest ich wspierać i przedstawiać ich postulaty burmistrzowi, składać
w ich imieniu wnioski itp. Poza tym ważne jest wspieranie drobnych
inicjatyw, jak chociażby "ożywienie" Zielonego Rynku, wspieranie
działaności MOK–u i OSiR-u. Zawsze sobie nawzajem pomagamy
i nadal będziemy to robić. Poza tym plany - to inicjatywy osiedlowe, wspólne spędzanie czasu, integracja. Wspieranie wszystkich
działań, które są dobre dla mieszkańców: jeszcze raz wymienię tu
temat dróg. W budżecie gminy są środki, których nie możemy wydać gdzie indziej, przeznaczone na przykład na pomoc społeczną
czy szkolnictwo, istnieje jednak spora pula pieniędzy (z podatków),
które możemy przeznaczać na różne cele. I tym pierwszym celem
dla mnie są własnie drogi.
D.M. Głównym celem będzie nadal poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie wszellkich inicjatyw, które się do tego przyczyniają. Rada Miejska jest ciałem, gdzie nikt nie decyduje osobno
i wsparcie innych Radnych jest ważne i potrzebne. Uważam, że
dobrze sie wspólpracuje z Radą, bo mam poczucie, że działamy
wspólnie dla dobra mieszkańców. Sami jesteśmy mieszkańcami tej
gminy i żyjemy w tych realiach, jeździmy po dziurawych drogach,
stoimy w korkach... Działamy zatem dla poprawy wspólnego dobra, również naszego jako mieszkańców. Z mniejszych celów, jak
już wcześniej wspomniałem, ważna jest dla mnie praca nad poprawą komunikacji w gminie, przekazywaniem informacji mieszkańcom. Chcą oni bowiem i mają prawo wiedzieć, na co wydawane są
ich pieniądze i takie informacje trzeba im udostępnić.
Ogólnie chodzi o poczucie misji i fakt, by nie przedkładać interesów własnych nad potrzeby ogółu – to brzmi może górnolotnie,
ale tak właśnie jest. Bez tego poczucia misji nie bylibyśmy w stanie pracować i działać tak, jak to robimy. Rolą Radnego jest przede
wszystkim służyć, inicjować, podpowiadać, pokazywać, wskazywać kierunek, pomagać. Jest to praca społeczna, robimy wiele rzeczy często w wolnym, prywatnym czasie. To trzeba kochać :)

J.Sz. Ja od początku traktowałam swoją pracę jako dobrą, pożyteczną dzialalność dla mieszkańców. Bycie Radną to dyspozycyjność praktycznie całą dobę – chyba nie ma osoby, z którą bym
nie rozmawiała, nigdy nie odmówiłam nikomu pomocy. Czasem
mieszkańcy dzwonią do mnie w nocy z prośbą o interwencję. Będąc w Komisji Ochrony Zdrowia cieszę się, że udało się zrealizować
chociażby pomysł Pudełka Życia – wiem, że wielu mieszkańców
z tego korzysta. Dobrze pracuje mi się z Ośrodkeim Pomocy Społecznej, kierownikami poszczególnych referatów. Współpracujemy również z przedsiębiorcami. Jest to praca 24 godziny na dobę,
sprawia jednak wiele satysfakcji. Uważam, że tylko ludzie pełni
pasji, z powołaniem powinni zgłaszać się do kolejnych wyborów.
Ważne, by potrafili z sercem pochylać się nad problemem każdego
mieszkańca. Czasem jest trudno, żeby coś zrealizować, trzeba znaleźć właściwą argumentację, to są nieraz wielokrotnie prowadzone
rozmowy, pukanie po wiele razy do tych samych drzwi, godziny,
miesiące spędzone nad jednym tematem.
D.M. Nie wszystko się udaje i nie od razu, nieraz trzeba kilkakrotnie
złożyć ten sam wniosek, długo deptać jedną ścieżkę, żeby był jakiś efekt. Ale warto – czasem im trudniej, tym lepiej, bo satysfakcja
jest potem większa. Niekiedy też nie chodzi o to, by wprowadzać
zupełnie nowe pomysły, ale odpowiednio adoptować takie, które
są dobrymi praktykami w innych gminach w Polsce. Warto z nich
korzystać.
M.M.: I na koniec – jak Państwo widzą rozwój gminy Mosina
w perspektywie, powiedzmy, piętnastu lat?
J.Sz. Ja osobiście widzę gminę rozwijającą się turystycznie, rekreacyjnie, sportowo – miejsca takie jak Glinianki, Wieża widokowa,
Studnia Napoleona powinny być naszą wizytówką, naszym "nowoczesnym produktem turystycznym". Poza tym widzę rozwój
gospodarstw agroturystycznych, wyspecjalizowanych w różnorodnej działalności, które zapraszają do siebie aby wypocząć i się
zrelaksować, „naładować akumulatory”. Moja wizja to także dobra,
bezkolizyjna i szybka możliwość dojazdu do Mosiny. Miejsce, do
którego chętnie się wraca, spędza czas z rodziną i przyjaciółmi.
„Mała Ojczyzna”, którą się kocha.
D.M. Mosina za piętnaście lat będzie miejscem, w którym dobrze
się żyje, zarówno tym, którzy tu mieszkają jak i tym, którzy do nas
przyjeżdżają. Uporamy się w większości ze stanem (siecią) dróg
i tym samym poprawi się jakość życia mieszkańców. Będzie to dobre miejsce zarówno do mieszkania jak i pracy dla innowacyjnych
firm (przykład firmy Impakt). Jeśli chodzi o rekreację to stawiam na
sieć ścieżek rowerowych oraz dobrą bazę turystyczną.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Marta Mrowińska

Autor Ilustracji, R. Czeski
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"I tylko torów trzeba kawałek,
żeby marzenia spełnić nieśmiałe"
"Z prawej i z lewej cudna kraina,
tutaj wyżyna a tu równina,
rośnie roślina, kwili ptaszyna i... jedzie
drezyna (...)
I tylko torów trzeba kawałek,
żeby marzenia spełnić nieśmiałe"
(Michal Jurkiewicz – "Piosenka o drezynie")
Na początek przypomnijmy – Mosińska
Kolej Drezynowa funkcjonuje od 2013
roku i jest inicjatywą Marii Stachowiak
i jej córki, którym kiedyś zamarzyły się
właśnie drezyny... Pełna trasa mosińskiej
drezyny (teraz kończąca się przed stacją
w Puszczykówku) to: Mosina Pożegowo –
Puszczykówko i Mosina Pożegowo – Osowa Góra – Mosina Pożegowo. Nazwa stacji to pierwotnie Ludwikowo (wówczas
było to uzdrowisko), a pociag jeździł na
trasie regularnie od 1912 roku i był czas,
kiedy kursował bardzo często, zwłaszcza
w dni świąteczne – mnóstwo ludzi przyjeżdżało na wycieczki do lasu i nad jezioro
Góreckie, gdzie istniała plaża i możliwość
kąpieli. Po utworzeniu Wielkopolskiego
Parku Narodowego kąpielisko zostało
zamknięte, a trasa stopniowo przestawała być popularna. Wreszcie w 1999 roku
kolejka przestała funkcjonować, a budynki na stacji Osowa Góra i tory – coraz bardziej niszczeć. Dopiero prywatna
inicjatywa Mosińskiej Kolei Drezynowej
wskrzesiła ten szlak na nowo, a gmina
Mosina zyskała jedną z ciekawszych
atrakcji, w dodatku dostępnych tylko
w kilku miejscach w Polsce.

Drezyny są znanymi od dawna (odkąd
tylko istnieją drogi żelazne) urządzeniami
poruszanymi za pomocą ludzkich mięśni.
W Mosinie atrakcją jest stara, oryginalna
drezyna z napędem ręcznym, pochodząca z 1942 roku. Na jej wzór została wykonana druga taka maszyna, a dodatkowo
do dyspozycji turystów są trzy drezyny
z napędem rowerowym. Trzeba przyznać,
że podróż – szczególnie zabytkową – maszyną napędzaną własnoręcznie, wśród
pożegowskich lasów, mosińskich ulic
i puszczykowskich okolic to wspaniała
przygoda. Szkoda tylko, że szlak kończy
się przed stacją Puszczykówko – dalej
tory zostały zlikwidowane...
W 2015 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało listę linii kolejowych przeznaczonych do likwidacji.
Wśród nich znalazła się także linia nr 361,
Puszczykówko – Osowa Góra. Ratunkiem
mogłoby być – zamiast likwidacji - przekazanie linii samorządom i organizacjom
pozarządowym, które mogłyby uruchamiać przewozy turystyczne. W senackiej
komisji infrastruktury trwają prace nad
zmianami w przepisach, które umożliwią
to rozwiązanie. Jak to wygląda w przypadku naszej linii i kolei drezynowej?

Gmina Mosina już od kilku lat kierowała
pisma do PKP.S.A. w tej sprawie. Kolej wyraziła aprobatę wobec zamiaru przekazania
gminie nieczynnej linii. Możliwe to będzie
jednak dopiero po uregulowaniu stanów
prawnych niektórych działek ewidencyjnych wchodzących w skład terenu, na
którym znajdują się tory – a to już jest zadaniem PKP S.A. Czynności prawne nadal
trwają – przypuszczalny termin gotowości
przekazania linii kolejowej to rok 2018.
Mosińska Kolej Drezynowa na stałe
wpisała się już w nasz krajobraz. Tory są
użytkowane, pomysły na renowację starych budynków stacji na Osowej Górze
– wspaniałe (może kawiarnia? miejsce,
gdzie można odpocząć, wypić herbatę lub szklankę wody?), przeżycia podczas takiej wycieczki – niezapomniane.
Wszystko to sprawia, że drezyny przyciągają coraz większe rzesze nie tylko turystów, ale też mieszkańców, którzy mają
okazję do spędzenia czasu z bliskimi, na
łonie przyrody i to w ciekawy, nieszablonowy sposób. Mamy nadzieję, że inicjatywa będzie się rozwijać, a tym samym
przyczyni się do tego, że nasza gmina
stawać się będzie miejscem coraz bardziej wyjątkowym. (red.)
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Kącik zielarski

Błyszczące kulki czarnego bzu
W czerwcowym numerze gazety pisałam o kwiatach czarnego bzu i mam nadzieję, że znaleźliście Panstwo kwitnące
krzewy i wykorzystaliście któryś z podanych przepisów. W niniejszym odcinku
chciałabym wrócić do tego krzewu, ale
tym razem celem będą owoce czarnego
bzu. Kwiaty już dawno przekwitły i na
gałęziach pojawiły się czarne kulki, które
lśnią w słońcu jak perełki. Wielu ludzi sądzi, że owoce czarnego bzu są trujące, ale
to nieprawda. Wręcz przeciwnie, te owoce
to samo zdrowie.
Pozyskiwanie surowca
Owoce czarnego bzu zbieramy ścinając
całe baldachy (podobnie jak przy zbiorze
kwiatów) i odrzucamy niedojrzałe (zielone,
niewybarwione kulki) lub przejrzałe owoce.
Odrywamy je od szypułek i zabieramy się
do ich przerabiania. Z owoców czarnego
bzu można zrobić sok, konfiturę, nalewkę,
chutney czy zupę owocową, można je także ususzyć. Te przeznaczone do suszenia
rozkładamy cienką warstwą na słońcu, po
czym dosuszamy w piekarniku w temperaturze 30 do 50 stopni Celsjusza, uważając,
by ich nie przypalić. Po wysuszeniu powinny zachować ciemnofioletową lub czarną
barwę.
Pamiętajmy, by nie jeść owoców na surowo ani też nie przetwarzać owoców niedojrzałych, ponieważ zawierają sambunigrynę,
która wywołuje wymioty, biegunkę, nudności i bóle żołądka. Substancja ta rozkłada się
podczas gotowania, suszenia jak również
po zmieszaniu z alkoholem, dlatego przerobione owoce można spożywać bez obaw.
Przy przerabianiu owoców nie zapomnijmy
o rękawiczkach, ponieważ ciężko potem
domyć ręce.
Substancje czynne
Te błyszczące kuleczki zawierają witaminę C i P, prowitaminę A i witaminy z grupy
B, a także kwasy: jabłkowy, chlorogenowy
i szikimowy oraz kwasy organiczne, cukry,
pektyny, garbniki, glikozydy oraz sole mineralne.
Działanie i zastosowanie
Owoce czarnego bzu działają napotnie,
moczopędnie, lekko przeczyszczająco i lekko przeciwbólowo. Ponadto czyszczą krew,
usuwają z organizmu szkodliwe produkty
przemiany materii, działają przeciwzapalnie
i przeciwreumatycznie.
Przepisy na wykorzystanie owoców czarnego bzu
Sok z owoców
Sok najlepiej przygotować w sokowniku,

ale jeśli nie posiadacie Państwo takowego,
to nic straconego.
Świeże owoce odrywamy od szypułek
i odrzucamy niedojrzałe, szybko płuczemy
pod bieżącą wodą, wkładamy do garnka
i ogrzewamy na małym ogniu aż puszczą
sok. Następnie rozcieramy i wyciskamy sok
przez gazę lub płótno. Odstawiamy do całkowitego wystygnięcia i ponownie filtrujemy. Do tak powstałego soku dodajemy
miód w proporcjach: 1 część miodu na 10
części soku, lub cukier w stosunku 1 do 1.
Wszystko ponownie gotujemy przez kilka
minut, a następnie rozlewamy do wyparzonych butelek lub słoików, stawiamy „do
góry nogami” i przykrywamy kocem lub
ręcznikiem (sucha pasteryzacja).
Taki sok pijemy 2-3 razy dziennie po 2
łyżki rozcieńczone w szklance ciepłej wody.
Stosujemy w przeziębieniach, grypie, zaburzeniach trawiennych, a także jako środek
pomocniczy w nerwobólach i zapaleniu
korzonków nerwowych. Sok działa również
korzystnie na drogi moczowe i pobudza
czynność nerek.
Odwar z suszonych owoców
1-2 łyżki suszonych owoców zalewamy
szklanką zimnej wody, a następnie ogrzewamy doprowadzając do wrzenia i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez
5 minut, odstawiamy na 15 minut i przecedzamy.
Pijemy po pół szklanki 2-3 razy dziennie
jako środek moczopędny, lekko przeciwbólowy i ułatwiający wypróżnianie, a także
jako środek usuwający z organizmu szkodliwe substancje przemiany materii.
Konfitura z owoców czarnego bzu
Bierzemy pół kilograma obranych owoców, wkładamy do garnka, dodajemy 3 łyżki
wody, gotujemy przez 5 minut, a następnie
przecieramy przez sito. Do powstałej masy
dodajemy 3 jabłka, które wcześniej obieramy, kroimy na małe kawałki i rozgotowujemy w połowie szklanki wody. Następnie
dodajemy pół kilograma cukru i smażymy,
aż cukier się rozpuści. Tak przygotowaną
goracą konfiturę nakładamy do wyparzonych słoików i odwracamy do góry dnem,
aby się dobrze zamknęły.
Konfitura to znakomity i godny polecenia środek oczyszczający nerki i żołądek,
polecany osobom prowadzącym siedzący
tryb życia, a także dla osob starszych. Łyżkę
konfitur można rozpuścić w szklance letniej
wody i pić codziennie jak sok.
Nalewka na owocach czarnego bzu
Pól kilograma świeżych owoców płuczemy na sitku pod bieżąca wodą, wkladamy
do dużego słoja i zalewamy pół litra spirytu-

su, szczelnie zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce. Po miesiącu nalewkę filtrujemy
przez gazę i dodajemy wystudzony syrop
przygotowany ze szklanki wody i połowy
szklanki cukru. Calość mieszamy i odstawiamy ponownie na tydzień. Następnie
ponownie filtrujemy przez gazę, rozlewamy
do butelek i odstawiamy w ciemne miejsce
na okres pół roku, żeby nalewka dojrzała.
Chutney z owoców czarnego bzu
Bierzemy 70 dkg owoców, przecieramy
przez sito, a następnie dodajemy 5 dkg
brązowego cukru, drobno posiekaną cebulę, 12 gram mielonego imbiru, ¼ łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, szczyptę
zmielonych goździkow, 300 ml octu jabłkowego, łyżeczke soli, szczyptę mielonej gałki
muszkatałowej i 5 dkg rodzynek. Wszystko
gotujemy na małym ogniu przez 20 minut,
a następnie gorącą papkę nakładamy do
słoików i odwracamy do góry dnem.
Oto wszystkie przepisy w bieżącym odcinku ziołowego kącika. Wiem, ze przetwarzanie czarnego bzu wymaga czasu, ale
zapewniam, że warto go poświęcić i przyrządzić te smaczne i zdrowe przetwory.
Takich rzeczy nie da się kupić w sklepie,
a nawet jeśli to są drogie i mogą zawierać
konserwanty, których każdy z nas chciałby
unikać. Tak więc jak zwykle zachęcam do
spacerów z koszykiem i sekatorem lub nożyczkami. Czarny bez jest tak popularnie
występującym krzewem, że nie powinno
być problemu z jego znalezieniem, a tych
czarnych perełek nie sposób nie zauważyć.
Na koniec życzę Państwu pięknych słonecznych dni i owocnych zbiorów.
Pozdrawiam serdecznie
i do następnego razu,
Willma
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Wokół niepełnosprawności

Niepełnosprawny czy z niepełnosprawnością?
Osoby z niepełnosprawnościami spotykamy na co dzień: mijamy na ulicy,
w urzędach, na placach zabaw i sklepach. Być może sami doświadczamy
– lub w przeszłości doświadczyliśmy –
niepełnosprawności. I chociaż wiele się
zmieniło i dziś już spotkanie z niepełnosprawnym nie dziwi i nie szokuje tak,
jak kiedyś, postanowiliśmy „wyciągnąć”
temat na światło dzienne. Dziś wstęp –
mamy nadzieję, że zachęci on Państwa
do refleksji, może spojrzenia z nieco innej strony, a także – podzielenia się własnymi spostrzeżeniami?
Serdecznie zapraszam do lektury cyklicznych artykułów związanych z tematyką
niepełnosprawności. Aktualności powinny służyć pomocą i radą nie tylko osobom
z różnymi niepełnosprawnościami i ich
opiekunom, ale także mają poszerzać horyzonty osób pełnosprawnych. Postaram
się zatem w różnych odsłonach przybliżyć
Państwu tematykę związaną z osobami
z różnymi niepełnosprawnościami oraz
podać garść potrzebnych informacji oraz
aktualności dla tychże osób.
Myślę, że warto zwrócić Państwa uwagę
na stosowaną w niniejszym artykule nomenklaturę, czyli nazewnictwo. Nie pojawiają się nam osoby czy dzieci specjalnej
troski, inwalidzi, kalecy, upośledzeni, a nawet osoby niepełnosprawne! Wyłania się
nowe nazewnictwo – osoby z niepełnosprawnościami. Widać różnicę? Na pierwszy
rzut oka – nie. Ale sens i zrozumienie tych
dwóch terminów: osoba niepełnosprawna
i osoba z niepełnosprawnością można zauważyć jak tylko bliżej się im przyjrzymy.
Nazewnictwo jest bardzo ważną sprawą.
Często posługujemy się przysłowiem: „jak
Cię widzą tak Cię piszą”, ale dla potrzeb naszego artykułu możemy też powiedzieć jak
o „Tobie mówią – tak o Tobie myślą”. Słowa
charakteryzują, opisują, a nawet budują
nam świat. Istnieje teoria psychologiczna
– mówiąca o tym, że będąc dziećmi nasza
pamięć kształtuje się właśnie wtedy, gdy
poznajemy słowa. Za pomocą słów „zapisujemy” w pamięci wspomnienia. Jest też
wiele teorii, które pokazują nam jak sposób
mówienia o kimś może wpływać na jego
zachowanie. Dość popularny efekt Golema
czy Galatei polega na tym, że zachowujemy
się zgodnie z oczekiwaniami osób, które
bardziej lub mniej udolnie próbują nas charakteryzować przypisując nam różne cechy. Często taki efekt możemy spotkać we
wszelkich naukach związanych z wychowaniem dzieci – jeśli na podstawie jednego

zdarzenia przypiszemy dziecku „łatkę” (czy
zaszufladkujemy go) bycia upartym i będziemy mu to często powtarzać – efekt Golema – murowany. Tak się stanie – dziecko
będzie uparte, nie z tego tytułu, że taki ma
charakter, ale dlatego, ze tak go oceniamy
i tego od niego oczekujemy. Na szczęście
możliwa jest też odwrotna sytuacja, gdy na
podstawie naszych pozytywnych oczekiwań i słów dziecko czy dorosły zacznie zachowywać się tak jak o nim mówimy. O takiej sytuacji mówimy, że pojawił się efekt
Galatei.
Jak to rozważanie ma się do tematyki
niepełnosprawności? Nie będziemy się
cofać w historii całego świata i przypominać, co choćby Spartanie robili z dziećmi
chorowitymi, ale zaczniemy to rozważanie
od czasów mniej odległych, gdzie postrzegano tylko niepełnosprawność, kalectwo,
inwalidztwo czy upośledzenie. Mówiono
zatem – upośledzony, kaleka, inwalida. Co
jest najważniejsze w takim postrzeganiu –
właśnie ta choroba i ułomność. Nie myślimy
już o człowieku tylko i wyłącznie o jego niepełnosprawności, o tym, że czegoś brakuje, że niedomaga w różnych czynnościach
dnia codziennego. Patrząc na taką osobę
– nie widzimy jej, widzimy tylko jej niepełnosprawność. Dzisiejszy świat zmierza już
na szczęście w innym kierunku. I nie myślę
tu tylko o samym nazewnictwie. Media, Internet i szeroki dostęp do kultury pokazuje,
że osoby z niepełnosprawnościami są nam
znane. A to właśnie znajomość, choćby pobieżna osób z różnymi niepełnosprawnościami pozwala nam budować pozytywne
postawy w stosunku do nich. Każdy z nas
boi się czegoś nieznanego. Dawniej istnienie osób z niepełnosprawnością było
tematem tabu. Nie istniały one w przestrzeni publicznej. Mało było odważnych ludzi,
którzy swoje dzieci z niepełnosprawnościami chcieli pokazać światu. Oni bali się re-

akcji otoczenia, a otoczenie bałoby się ich.
Błędne koło, na szczęście już zniknęło. Ale
prawda jest taka, że cały proces integracji
dzieje się teraz, na naszych oczach. Żeby
nasze dzieci kiedyś w przyszłości nie były
nastawione tylko i wyłącznie na realizację
własnych potrzeb, ale potrafiły też myśleć
o innych ludziach – proces integracji warto
rozpocząć właśnie z nimi (choć oczywiście
nigdy nie jest za późno – bo w końcu lepiej późno niż wcale)! Dzieci przedszkolne
potrafią zauważyć różnice w zachowaniu
lub wyglądzie pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, a pełnosprawnymi.
Są szczere i potrafią zapytać o to, o co my
dorośli często się krępujemy. „Mamo, dlaczego ten chłopiec siedzi na wózku? On
jest chory? Co mu się stało?”. To świetny
moment do rozpoczęcia rozmowy. Dziecko w tym momencie nie potrafi oceniać, to
my kształtujemy w nim ocenę i późniejszą
życiową postawę. Zawsze wychodzę z tego
założenia, że nawet jeśli dziś jesteśmy zdrowi i czujemy się świetnie – tak naprawdę nie
wiemy co nas czeka jutro. Także i każdemu
z nas może przydarzyć się sytuacja, w której
my sami lub ktoś z naszych bliskich stanie
się osobą z niepełnosprawnością. A prawda jest też taka, że i z wiekiem każdy z nas
będzie niedomagał w pewnych zakresach.
Niektórzy mniej lub bardziej, a będzie to
często wiązało się z ubieganiem się o status
osoby z niepełnosprawnością.
W kolejnym artykule przybliżę Państwu
kwestie związane z otrzymaniem statusu
osoby z niepełnosprawnością.
Anita Wachowiak
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
w Gminie Kórnik
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„Nigdy nie jest za późno na marzenia”,
czyli teatr Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca
Teatr... W społeczeństwie funkcjonuje jako instytucja, miejsce, w
którym szukamy wyższych wrażeń. Jest kojarzony często z biernym przyjmowaniem treści opracowywanych przez reżysera,
później odtwarzanych przez aktorów przy udziale zespołu pracującego według określonej wizji. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak
dzieci włączają się w proponowany przekaz? Czy dobrany repertuar właściwie kształtuje podwaliny ich wyobraźni? Czy pamiętamy
o tym, że też są twórcami i świat, który wokół nich kreuje taka czy
inna rzeczywistość rozwija i koduje w nich podstawowe sygnały?
„Mam marzenie, marzenie mam...”
Tak zaczyna się piosenka, którą dzieci napisały w ramach przygotowań do spektaklu finałowego wieńczącego dwutygodniową przygodę z Mosińską Rzeczpospolitą Dziecięcą. Mimo, że
idea pomysłu jest dość złożona, bo opiera się na małej Ojczyźnie, wątku Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej,
podejściu teatralnym Jana Dormana i spojrzeniu z perspektywy
twórczości Janusza Korczaka to wyróżnia ją wspólny mianownik: dziecko, proces jego samoakceptacji i wewnętrznego rozwoju. Bazuje na odczytywaniu emocji, nazywaniu i odkrywaniu
siebie. Tu jest ono najważniejsze, znajduje swoje miejsce, dzieli
się w grupie i ma marzenia.
W ramach warsztatów chcieliśmy otworzyć nowe, nieznane dotąd obszary, tak, aby dzieci aktywnie i twórczo mogły się zmieniać,
uczyć oraz „współtworzyć dorosłość”. Prowadzący oparli się w tym
celu na fragmentach dwóch ważnych dzieł: ”Król Maciuś I” J. Korczaka i ”Dunia” Rose Lagercrantz.
Literatura miała na celu jedynie nakierowywać młodych uczestników. Dzięki niej poznali Maciusia, chłopca, który szybko został
królem. Będąc dzieckiem musiał sobie poradzić z wieloma problemami i pytaniami. Kolejna bohaterka, Dunia, poszła natomiast po
raz pierwszy do szkoły. Poznała tam nowych ludzi i inne niż dotychczas otoczenie (samo znaczenie słowa Dunia - "świat").
Warsztaty Mosińska Rzeczpospolita Dziecięca to był wyjątkowy
proces twórczy. Każdą zabawę, gest, filmy poklatkowe, odkrywanie
historii miejsc czy improwizację wśród mieszkańców z założenia
umocowano tak, by w wyniku tego powstał manifest, etiuda oraz
baza pod wspólnie zbudowany scenariusz, który stał się interpretacją rzeczywistości zaobserwowanej przez dzieci. W krótkim czasie
czternastu dni narodziła się opowieść o dzieciach, spektakl adresowany do wszystkich odbiorców, zarówno małych jak i dużych.
Całość prac odbywała się w dniach od 10 do 30 sierpnia 2017 r. w

Mosińskim Ośrodku Kultury, w ramach programu „Lato w teatrze”,
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie,
finansowanego ze środków MKIDN. Uczestnicy warsztatów to 25
dzieci z Gminy Mosina z klas I-VI.
Pomysł realizowali niezwykli artyści: aktorka, reżyser, pedagog
teatru Grażyna Wydrowska, muzyk Michał Kowalonek, plastyk
Magdalena Albrecht - Walczak, mistrzyni haftu artystycznego Krystyna Jasiczak, kreator sztuki wizualnej Ewa Brzychcy. Wsparciem
pedagogicznym służyły: Magdalena Niemczykiewicz – Rogacka i
Bogumiła Woroch. Zdjęcia przygotowywali Anna Kołeczek - Berczyńska i Kryspin Berczyński, a filmy - relacje Piotr Będliński i Wojtek
Lisiak. W całości pomagali Julia Kordy i Dawid Nowak.
Gorąco dziękujemy wszystkim partnerom przedsięwzięcia: Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno
Wychowawczemu im. J. Korczaka w Mosinie, Sołectwu Sowinki,
Sowiniec oraz Gazecie Mosińsko – Puszczykowskiej.
Dla dzieci świat jest prosty, choć nam dorosłym wydaje się być na
pewnym etapie mniej lub bardziej złożony. Zadajmy sobie pytanie,
czy jako dorośli potrafimy przypomnieć sobie ten fragment z życia,
w którym z lekkością opowiadaliśmy o rzeczach ważnych, zarówno
tych abstrakcyjnych jak i bliskich sercu...
Co byś zrobił, gdybyś był czarodziejem? Dzieci odpowiadały w
ten sposób:
„Chciałbym, żeby wszystkie dzieci na świecie nie jadły gotowanych grzybów, żeby 9-latki chodziły spać o 1 w nocy, miały obowiązkowe kieszonkowe, żeby nie było komarów, istniały pegazy i
jednorożce, ludzie latali a każde dziecko było szczęśliwe, WiFi się
nie zacinało” oraz ”myślę, że bycie czarodziejką to jedno z niewielu wielkich marzeń małych dziewczynek. Jednak nie znaczy to, że
nastolatki też nie mogą marzyć. Nigdy nie jest za późno na marzenia. Być może to dziecinne, ale moim marzeniem zawsze było
zostać SUPER-BOHATERKĄ. Marzyłam o tym, aby ratować ludzi
przed złem. Jednak moja rodzina... dla niej też zawsze miałam życzenie... To życzenie jest niepowtarzalne, żeby w przyszłości zostali
SUPER-STARUSZKAMI. Nie chodzi o to, że będą ratować dobrych
ludzi przed złem, po prostu aby byli zwinni, wysportowani i bez
bolących kręgosłupów”. I jeszcze jedno: „Marzeniem mojej mamy
jest żeby tata ją częściej przytulał, a marzeniem mojego taty jest
żeby wejść na Gerlach, najwyższą górę Tatr. Spełnienie wszystkich
marzeń na raz to taka sytuacja: jedziemy wszyscy na deskorolce na
Gerlach, a mama i tata się przytulają”.
Dorota Lisiak
Grupa Inicjatywna Baranówko
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Z cyklu: „Bliżej prawa”

Czym jest zachowek? Kto jest uprawniony?
Jak sporządzić ważny testament?
W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy sobie na pytanie czym jest spadek oraz jak go nabyć oraz odrzucić,
a także dowiedzieliśmy się kto może zostać spadkobiercą.
Dzisiaj z kolei skupimy się na instytucji zachowku oraz dowiemy się, w jaki sposób należy sporządzić testament.
Zachowek to forma ochrony interesów spadkobierców.
Należy się on w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament i nie przekazał majątku na rzecz spadkobiercy, który
dziedziczyłby po nim na podstawie ustawy (tj. gdyby testamentu nie było). Osoba taka ma prawo żądać od spadkobiercy przewidzianego w testamencie (tzw. spadkobiercy
testamentowego), zapłaty określonej sumy pieniężnej na
poczet należnego mu zachowku. Żądanie to przysługuje
tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał
należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez
spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do
spadku lub zapisu. W takim przypadku przysługuje mu przeciwko spadkobiercy testamentowemu roszczenie o zapłatę
sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do
jego uzupełnienia. Uprawnionym do otrzymania zachowku
w pierwszej kolejności jest małżonek i zstępni (dzieci, wnuki,
prawnuki itp.) spadkodawcy, w drugim przypadku małżonek i rodzice spadkodawcy. Druga sytuacja występuje tylko,
gdy spadkodawca dzieci nie miał bądź nie dożyły one otwarcia spadku (zmarły przed spadkodawcą). Konkludując, do
otrzymania zachowku uprawione są wskazane osoby, które
dziedziczyłyby z ustawy po spadkodawcy. Kto zatem nie posiada takiego uprawnienia? Nie posiadają go: rodzeństwo
spadkodawcy, a także osoby, które spadek odrzuciły; uznane
za niegodne dziedziczenia; osoby które zrzekły się dziedziczenia, jak również wydziedziczone przez spadkodawcę oraz
małżonek odsunięty od dziedziczenia w oparciu o złożony
pozew o rozwód lub separację z jego wyłącznej winy.
Dlaczego warto sporządzić testament? Testament warto
sporządzić, aby uregulować kwestie majątkowe na wypadek
śmierci, a tym samym, aby uchylić spory, które na tle majątkowym mogą powstać między naszymi najbliższymi. Zasadą
jest, że testament może sporządzić, jak i go odwołać, jedynie
osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która skończyła 18 lat i nie została
ubezwłasnowolniona ani całkowicie, ani częściowo). Testament - czy to sporządzony w domu, czy przed notariuszem
w kancelarii notarialnej, ma tożsamą moc prawną. Dziedziczenie odbywa się według spisanej w nim ostatniej woli testatora.
O czym musimy pamiętać sporządzając testament? Po
pierwsze, testament może zawierać rozrządzenie majątkowe na wypadek śmierci tylko jednej osoby. Niedopuszczalne
są zatem „wspólne” testamenty (małżonków, czy osób które
posiadają wspólny majątek). Nadto, nie jest dopuszczalne
sporządzenie, uzupełnienie i odwołanie testamentu przez
ustanowionego przedstawiciela. Po drugie, konieczne jest,

aby testament został sporządzony w całości odręcznie przez
spadkodawcę. Niedopuszczalne jest zatem, aby treść testamentu spisała inna osoba, a spadkodawca tylko opatrzył
testament podpisem. Będzie on wówczas nieważny. Niedopuszczalne jest także sporządzenie testamentu za pomocą
pisma maszynowego, tj. na komputerze czy maszynie do
pisania i podpisanie takiego dokumentu odręcznie przez
spadkodawcę. Takowy testament również będzie nieważny.
Zatem cała treść testamentu, począwszy od daty, po miejscowość, tytuł, treść i podpis, musi być sporządzona odręcznie
przez samego spadkodawcę. Ograniczenia te służą przeciwdziałaniu sfałszowania tak doniosłego w skutkach dokumentu, jakim jest testament. Po trzecie, testament powinien
posiadać datę dzienną. Brak daty nie powoduje nieważności
testamentu. Pomaga jedynie w określaniu kolejności rozporządzeń (jeśli było kilka). Kolejną istotną częścią testamentu
jest podpis, który nie musi być czytelny, ale powinien być
odręczny. W testamencie możemy rozporządzić całym swoim majątkiem na wypadek śmierci albo jego częścią. Gdy
testament dotyczy tylko części majątku, wówczas pozostała część jest dziedziczona na podstawie ustawy. W prawie
cywilnym wyróżniamy dwa rodzaje testamentów: zwykłe
(własnoręczny, notarialny i allograficzny) i szczególne (ustny, podróżny i wojskowy). Zasady sporządzania testamentu
zwykłego własnoręcznego zostały opisane powyżej. Do jego
spisania nie są potrzebni nam żadni świadkowie. Testament
notarialny sporządzany jest przed notariuszem za wynagrodzeniem. Ostatnim rodzajem testamentu zwykłego jest
testament allograficzny, w którym to ostatnia wola zostaje
wypowiedziana w obecności dwóch świadków wobec: wójta
(burmistrza czy prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, kierownika urzędu stanu cywilnego, sekretarza
powiatu albo gminy. Testamenty szczególne to testamenty, które sporządzane zostają w wyjątkowych sytuacjach,
na wypadek nagłej śmierci spadkodawcy albo gdy nie ma
możliwości zachowania ostatniej woli za pomocą zwykłego testamentu. Testament taki traci jednak moc z upływem
sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały
niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba, że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Wybór formy
testamentu zależy tylko i wyłącznie od testatora i od okoliczności w jakich się znalazł. Należy pamiętać, że zawsze można
go zmienić lub odwołać, a zatem jego zapisy nie muszą być
„ostateczne”.
Marta Zawodna – aplikant adwokacki
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
Siedziba: ul. Masztalarska 6/4,
61-767 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl
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Czy chcemy spotykać się z Polską?

15 sierpnia br. po raz kolejny już odbyła się w Mosinie impreza pn. "Spotkanie z Polską". Wydawałoby się, że w słoneczny,
świąteczny dzień na mosińskim rynku licznie zgromadzą się
mieszkańcy. Tymczasem...
Zapowiadało się ciekawie i tak też było: festyn dla całej rodziny,
ze sceną plenerową, animacjami dla dzieci, koncertami, atrakcjami w postaci słodyczy, lodów, stragany z zabawkami... Do
tego piękna, słoneczna pogoda. Mimo to jednak przestrzeń pod
sceną świeciła pustkami, zarówno podczas występów artystów
z Mosińskiego Ośrodka Kultury jak i koncertu znanego zespołu
LOKA. A to nie wszystko, co działo się na scenie. W tym czasie w
Mosinie gościła delegacja z zaprzyjaźnionej węgierskiej gminy
Somlószőlős (o samej wizycie piszemy w osobnym materiale).
Była okazja do wymiany doświadczeń, zwiedzanie i wspólny
czas, który owocował w ciekawe pomysły i plany na przyszłość
dotyczące dalszej współpracy. A na scenie włodarze naszej gminy przekazali na ręce węgierskiego burmistrza szablę, w symboliczny sposób dziękując Węgrom za historyczne więzi, jakie nas
łączą i za pomoc militarną podczas "Cudu nad Wisłą", bez której
być może ów cud by się nie wydarzył.

To nie wszystko. Warto wspomnieć, że w samo południe w mosińskim kościele odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, uświetniona przez przybyłe delegacje, poczty sztandarowe
i w pięknej oprawie muzycznej - Mosiński Chór Kościelny pw.
Świętej Cecylii jak zawsze zaprezentował kunszt i wysoki poziom artystyczny. Nie zabrakło też wątku historycznego: wiceburmistrz Przemysław Mieloch podkreślił w swej przemowie
znaczenie "Cudu nad Wisłą" i rolę wspomnianych już Węgrów.
Niewątpliwie program całego dnia został tak ułożony, by rzeczywiście było to "Spotkanie z Polską" - z historią, codziennością,
pięknem miejsca, w którym żyjemy, ludźmi. Spotkanie, podczas
którego jest czas zarówno na powagę, szacunek dla minionych
wydarzeń, jak i na rozrywkę, śmiech, zabawę. Dlaczego zatem
przybyło nas tak niewielu? Czy powodem są wakacje, wyjazdy,
urlopy? Czy może nieświadomość atrakcyjności wydarzenia? A
może jednak brakuje dożynek, które zostały zastąpione sierpniowym wydarzeniem...? Możliwe też, że potrzeba jeszcze trochę czasu, by "Spotkanie z Polską" zagościło w naszych kalendarzach jako stały element. Bo szkoda, żeby ciekawe wydarzenia
nie były naszym udziałem (red.)

Zapraszamy do sklepiku Eleganta z Mosiny!
Jeśli szukacie oryginalnego prezentu
lub pamiątki z Mosiny - zapraszamy!
Pamiątki z wizerunkiem Eleganta z Mosiny
można nabyć w Gminnym Centrum Informacji
(Mosina, ul. Dworcowa 3, pok. nr 16) od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30.
W sprzedaży dostępna jest nowa linia, specjalnie zaprojektowanych produktów – wszystkie
z bardzo ciekawą grafiką, nawiązującą do postaci Eleganta z Mosiny oraz z fotografiami prezentującymi piękno terenów i zabytków
Gminy Mosina.

W Sklepiku dostępne są m.in.:
magnesy na lodówkę (3 zł),
podkładki pod kubki (10 zł),
koszulki damskie i męskie (18 zł),
bawełniane torby (20 zł),
pocztówki (50 gr),
okolicznościowa moneta „Jeden Mosin” (20 zł),
dzbanek z filiżanką (85 zł),
zestaw pocztówek (14,00 zł),
statuetka Eleganta z Mosiny (110 zł),
mapa Mosiny (4 zł)
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Architekt w biegu, czyli nowości
na mosińskim rynku
Pod koniec ubiegłego roku prezentowaliśmy na łamach naszej
gazety działalność mosińskiej pracowni architektonicznej - RS
Architektura oraz sylwetkę jej właścicielki p. Renaty Szymańskiej-Obidzińskiej. Chcielibyśmy sprawdzić co wydarzyło się
w tym czasie, jakie projekty i budynki powstały, a jakich możemy
się wkrótce spodziewać.
Kreatywność, entuzjazm, energia i doświadczenie pani Renaty
oraz zespołu RS Architektura to cechy, które pozwalają im na realizację zarówno dużych projektów na skalę ogólnokrajową, jak i skuteczne działania na rynku lokalnym.
Pani Renata niedawno wróciła z kilkumiesięcznego pobytu
w Warszawie, gdzie pracowała przy realizacji biurowca na Alejach
Jerozolimskich, teraz z zapałem angażuje się w kolejne mosińskie
i poznańskie inwestycje.
Równolegle powstawały także nasze lokalne projekty i realizacje.
Na ukończeniu jest m. in. budowany w Krośnie dwukondygnacyjny budynek mieszalno – usługowy, zlokalizowany obok Biedronki,
którego projekt powstał w ubiegłym roku w RS Architektura.
Również w Krośnie oddano niedawno do użytkowania projektowany przez pracownię plac zabaw przy przedszkolu Calineczka,
które z kolei w całości otwarto w ubiegłym roku. Teren jest ogromny, z wydzielonymi zróżnicowanymi strefami zabaw dla dzieci
w różnym wieku, boiskiem, oraz strefą gastronomiczną i rekreacyjną dla rodziców.
Wkrótce przy istniejącym przedszkolu powstanie jeszcze centrum sportowe, również zaprojektowane przez p. Renatę i jej zespół. Budynek, ma już pozwolenie na budowę, na ukończeniu jest
projekt wykonawczy. Obiekt, w godzinach działalności przedszkola,
służyć będzie aktywności sportowej przedszkolaków, po południu
natomiast będą się tam odbywały różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne dostępne dla mieszkańców: m.in. gry zespołowe,
balet, tańce, gimnastyka, lekcje gry na różnych instrumentach,
i mnóstwo innych aktywności niedostępnych do tej pory w Mosinie. Inwestor ma wiele pomysłów i znając jego konsekwencję w ich
realizacji można się spodziewać, że już niedługo będziemy mieli
kolejne miejsce, gdzie będzie można kreatywnie, aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas.
Za sprawą projektów RS Architektura w Mosinie przebudowywane są także dwa budynki mieszkalne z pierwszej połowy XXw.,
które dzięki temu zyskają "nowe życie", w okolicy powstaną też
wkrótce dwa zupełnienowe domy - w Mieczewie i Dymaczewie
(oba uzyskały już zostały pozwolenia na budowę) - jeden z nich
kryty będzie gontem osikowym, co nada mu niewątpliwie tradycyjny, niezwykle ciekawy charakter, drugi natomiast będzie miał
nowoczesną formę.

Trwają prace projektowe nad kolejnymi domkami w Pecnie
i Słupcy, budynkiem handlowo-usługowym we Wrześni, a wkrótce
powstaną także projekty przebudowy kamienicy w Poznaniu oraz
budowy 4-kondygnacyjnej „mieszkaniówki”.
Jesień to najlepszy moment na projekty, których realizacja jest
planowana na wiosnę więc szykuje się naprawdę pracowity okres.
Kolejną inicjatywą, którą w naszym regionie zapoczątkowała
pani Renata, są warsztaty architektoniczne. Po dwóch pierwszej
edycjach zajęć związanych architekturą domów, zainteresowanie
zajęciami było tak duże, że zaplanowano kolejną, tym razem wakacyjną turę, pod hasłem "Moje wymarzone miejsce na wakacje" - ta
również bardzo szybko znalazła odbiorców. Zajęcia skierowane są
do dzieci oraz młodzieży i wyzwalają ogromne pokłady kreatywności, co niewątpliwie ma szansę zaprocentować w wielu dziedzinach życia młodych ludzi.
RS Architektura to nie tylko praca i projekty. Od jakiegoś czasu,
szczególnie podczas imprez biegowych można zauważyć zawodników w limonkowych koszulkach z logiem RS Architektura Team
– do grona architektów - biegaczy dołącza coraz więcej osób. Jest
to doskonała forma wspólnego spędzania czasu, motywowania się
do uprawiania sportu, a przy okazji – integracja i budowanie relacji,
które są przecież bardzo ważnym czynnikiem decydującym o dobrej współpracy.
Biuro pracuje intensywnie, wytrwale i nieprzerwanie, a efekty tej
pracy są coraz bardziej widoczne. Patrząc na panią Renatę, jej zapał
i kreatywność, możemy być pewni, że nasza okolica dzięki niej będzie zmieniać się nadal – i że będą to naprawdę ciekawe pomysły
i rozwiązania. (red.)
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Honorowe obywatelstwo Miasta Puszczykowa
dla Angelique Kerber
22 sierpnia 2017 r., podczas Sesji Rady
Miasta Puszczykowa, nadano „Honorowe
Obywatelstwo Miasta Puszczykowa” Pani
Angelique Kerber. Tytuł ten został jej przyznany za szczególnie zasłużoną dla Miasta
Puszczykowa działalność i jest nie tylko
uhonorowaniem znakomitej tenisistki i ambasadorki tego miasta, ale również na stałe
podkreśli jej związek z Puszczykowem.
Angelique Kerber (ur. 1988 r. w Bremie,
Niemcy) jest wybitną tenisistką, posiadającą również polskie obywatelstwo, która
na stałe mieszka w Puszczykowie. Pierwsze kroki na kortach stawiała w wieku 3 lat,
a status profesjonalistki uzyskała w 2003
roku. Jedenastokrotnie zwyciężyła w turniejach ITF (w tym dwukrotnie w meczach
deblowych). Przełom w jej sportowej karierze nastąpił w 2011 roku, kiedy to dotarła
do półfinału US Open. Po tym sukcesie
awansowała o 84 miejsca w rankingu WTA.
W późniejszych latach odnosiła kolejne
sukcesy, np. w 2012 roku zagrała w półfinale Wimbledonu, w 2014 roku doszła do
czwartej rundy French Open, a w 2015 roku
do trzeciej rundy turnieju US Open.
W styczniu 2016 roku zwyciężyła w wielkoszlemowym turnieju Australian Open
w grze pojedynczej, pokonując w finale
wielokrotną triumfatorkę tego turnieju
i liderkę światowych rankingów – Amery-

kankę Serenę Williams. Dzięki zwycięstwu
w Australii, Angelique Kerber awansowała
na 2. miejsce w rankingu WTA (Women's
Tennis Association). W lipcu 2016 roku na
trawiastych kortach Wimbledonu, Angelique Kerber ponownie spotkała się w finale
z Sereną Williams.
W sierpniu 2016 roku podczas Letnich
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Angelique Kerber zdobyła srebrny medal w grze
pojedynczej, a we wrześniu tego samego
roku zwyciężyła w kolejnym wielkoszlemowym turnieju US Open, pokonując na
nowojorskich kortach Czeszkę Karolínę
Plíškovą.
Dziadek Angelique Kerber, pan Janusz
Rzeźnik, zbudował w Puszczykowie - specjalnie dla niej - centrum tenisowe, którego
nazwa „Angie” jest zdrobnieniem od imienia utalentowanej wnuczki. Na kortach
puszczykowskiego ośrodka Angelique Kerber trenuje i przygotowuje się do najważniejszych zawodów. Tutaj też przez okres
5 miesięcy trenowała przed turniejem
Australian Open. W Centrum Tenisowym
„Angie” odbyły się m.in. rozgrywki Pucharu Davisa (lata 2006 i 2007), ogólnopolskie
turnieje halowe (w tym także zawody dla
dzieci i młodzieży), a od 2015 roku rozgrywane są Międzynarodowe Mistrzostwa
Puszczykowa Kobiet w Tenisie „Angie Cup”

(zaliczane do cyklu turniejów ITF), w których uczestniczą zawodniczki z całego
świata. W puszczykowskim centrum tenisowym działa również Akademia Tenisowa
Angelique Kerber, w której trenują młodzi
zawodnicy, osiągając ogólnopolskie sukcesy. Angelique Kerber osobiście promuje
swoim wizerunkiem działalność Centrum
Tenisowego „Angie” w Puszczykowie.
(źródło: ww.puszczykowo.pl, cytowane z uzasadnienia Uchwały Rady Miasta Puszczykowa
w sprawie: nadania „Honorowego Obywatelstwa
Miasta Puszczykowa” Pani Angelique Kerber)

Świat według Młodzieży
Gazetka "Świat Według Młodzieży" od niedawna znajduje swoje miejsce
w niejednym sklepie, piekarni a przede wszystkim w miejscach najbardziej
dla niej odpowiednich, czyli w szkołach. Te kawałki papieru zbite w całość
nie biorą się z niczego. Kto je redaguje? Kto za nimi stoi?
Młodzież z "Grupy Inicjatywnej Baranówko" od lutego bieżącego roku
realizuje projekt "Świat Młodzieży", z regionalnego konkursu grantowego
programu "Równać Szanse" finansowanego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W skład naszej grupy wchodzą: Weronika, Wiktoria, Julia, Dawid, Tomek, Jakub, Piotr, Hubert
i Bartek, a nad prawidłową realizacją projektu czuwa koordynator Wojtek.
Wiekowo nie różnimy się zbytnio, chodzimy do różnych szkół, mieszkamy

w innych miejscach, mamy inne zainteresowania, ale jednak coś nas łączy.
Jest to pasja tworzenia czegoś niezwykłego. Naszymi działaniami chcemy
pokazać, że młodzież w naszej gminie nie jest leniwa, oporna i zbutwiała, ale potrafi wykazać się ambicją, zrozumieniem i wytrwałością. To był
główny powód powstania gazetki. Chcemy poruszać w niej tematy oraz
problemy interesujące młodzież. Jesteśmy pełni nadziei, że pisane przez
nas artykuły przypadną wielu mieszkańcom do gustu. Chętnych do współpracy zapraszamy pod adres stowarzyszenie_gib@tlen.pl.
Niedługo ukaże się także wersja elektroniczna naszej gazetki.
Młodzież z "GIB"
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Co nowego w Młodzieżowym Sejmie
Rzeczpospolitej Mosińskiej?
Według regulaminów i stosownych ustaleń 16 marca 2017 roku
odbyły się wybory zakończone powołaniem 36 posłów z 4 szkół
i stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. W dniu 29 marca
2017 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję Młodzieżowy
Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Szkoły, które uczestniczą w projekcie to Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Rogalinku,
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki z Mosiny i Gimnazjum nr 3.
Podczas trwania II kadencji obowiązki Marszałka Sejmu godnie
wypełnia Magdalena Górczak. W skład Prezydium weszli także
Zastępcy w osobach Jakuba Troszczyńskiego i Julii Kordy.
Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej podczas obrad
w dniu 8 czerwca 2017r. przyjął w wyniku demokratycznego
głosowania 7 uchwał dotyczących propozycji zmian zgłoszonych przez młodzież z Gminy Mosina.
Nad dwoma z nich młodzież zamierza kontynuować prace po
wznowieniu wrześniowych obrad. Pierwszy pomysł został już
zaakceptowany przez Pana Burmistrza i dotyczy ustanowienia
oraz opracowania kapituły Przyjaciela młodzieży, drugi będący
obecnie w fazie przygotowań to pomysł zorganizowania Młodzieżowego - Gminnego „Mam talent”.
Posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej
zwrócili się z prośbą do Pana Burmistrza o rozpatrzenie 5 pozostałych Uchwał oraz przyjęcie ich pod obrady kolejnej Sesji
Rady Miejskiej.
Są to:
1. Odmalowanie budynku Zespołu Szkół w Rogalinku
Zwróciliśmy się o pomoc w odmalowaniu Zespołu Szkół znajdującego się przy ul. Poznańskiej 19 w Rogalinku; budynek bardzo dawna nie był remontowany z zewnątrz. Od ścian odchodzi
stary i brudny tynk, który odróżnia się od budynku z salą gimnastyczną. Popękane ściany, zdarte narożniki powodują, że całość nadaje się tylko do renowacji. Chcielibyśmy, aby pomysł na
odmalowanie szkoły odbył się w formie konkursu na najlepszy
projekt wykonany przez uczniów. Całe przedsięwzięcie spotkało
się ze wsparciem i dużą aprobatą Pani Dyrektor Moniki Szufnarowskiej. Codziennie w szkole uczy się około 180 dzieci, czy nie
chętniej uczyliby się, gdyby szkoła była radosna i piękna? Odmalowanie szkoły wiązałoby się idealnie z budową biblioteki
i OAZY, które wkrótce powstaną wokół naszej starej, brzydkiej
szkoły. Remont zewnętrzny będzie na kolejne kilka lat, dlatego
chcemy, aby nie było to tylko zwyczajne odnowienie, a „ubranie”
budynku w jak najlepszy pomysł.
2. Rekonstrukcja parku „Budzyń"
Park Budzyń jest w centralnym punkcie Mosiny – wiele osób,
chcąc dostać się z jednego punktu miasta do drugiego prze-

chodzi przez ten park, lub jego okolicę. Mnóstwo ludzi uwielbia tam też po prostu spędzać czas – czy to siedząc na ławce, na trawie, czy grając w piłkę. Temu miejscu przydałaby się
jednak przebudowa, gdyż brakuje w nim chodników (poza
tym w istniejącym widać kilka wydeptanych ścieżek, które
jasno pokazują, w których miejscach przydałaby się twardsza
nawierzchnia), czy też ławek. Jako młodzież postulowaliśmy
o uwzględnienie naszych pomysłów przy planowaniu i wytyczaniu nowej infrastruktury parku.
3. Plac zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich
Plac ten znajduje się w okolicy, w której mieszka wiele dzieci,
a gdyby nie jego stan, byłby on idealnym miejscem do zabaw.
Konstrukcje drabinek są w opłakanym stanie – zbutwiałe, drewniane elementy czy też poddające się korozji metalowe łączenia mogą nawet stanowić zagrożenie dla osób korzystających
z tego miejsca. Plac dawno nie był nawet odmalowywany, by
zmyć ze ścianek teksty, których dzieci raczej nie powinny czytać.
Jego teren, a więc niewielki park z kilkoma drzewami i ławkami,
jest bardzo zaśmiecony z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo
sklepu spożywczego. Dzieci powinny mieć miejsce, w którym
mogłyby się wyszaleć, a rodzice z pewnością nie puszczą ich
na drugi koniec miasta, by mogły skorzystać z placu, który jest
nieco mniej zdewastowany. Szczególnie, że ten właśnie plac zabaw byłby bardzo atrakcyjnym dla maluchów - duży trawiasty
teren, otoczony przez wiele domów mieszkalnych, dodatkowo
znajduje się w towarzystwie przedszkola, którego wychowankowie też mogliby z niego korzystać. Z uwagi na to wnieśliśmy
o ustawienie kilku śmietników na terenie placu zabaw przy ulicy
Powstańców Wielkopolskich, a dodatkowo przycięcie trawnika
i drzew, by na plac padało więcej promieni słonecznych, oraz
o odmalowanie drabinek, a w miarę możliwości wymienienia
ich na nowe.
4. Droga rowerowa ul. Mostowa do Nadwarciańskiej - Rogalinek
Droga rowerowa od ulicy Mostowej do Nadwarciańskiej to trudny temat, ponieważ przez ten kawałek drogi rocznie przejeżdża
kilkaset rowerzystów i turystów. Jest to niebezpieczny odcinek,
gdyż jeżdżą tam tiry i samochody z dużą prędkością, a sama ulica jest dość wąska. Aby dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców gminy postulowaliśmy o zainteresowanie się tą kwestią
i podjęcie współpracy z odpowiednimi organami.
5. Przejście podziemne ul. Sowiniecka
Od dłuższego czasu młodzież interesuje się przejściem – tunelem - pod przejazdem kolejowym na ulicy Kolejowej 33. Obiekt
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ten jest bardzo zaniedbany, wręcz "straszy" swoim wyglądem.
Jest w stanie tragicznym, obdrapany, brudny i niestety coraz
mniej bezpieczny. Bezpieczeństwo dotyczy:
1. niedoświetlenia obiektu
2. braku monitoringu
3. stan obiektu sprzyja rozwojowi patologicznych zachowań
Ze względu na wymienione czynniki mieszkańcy przestali korzystać z przejścia lub korzystają z niego bardzo rzadko. Zdarza
się, że łamiąc prawo przechodzą, często spiesząc się, przez tory
w sposób niedozwolony zagrażający ich życiu i zdrowiu. Nie da
sie ukryć, ze tunel znajduje się praktycznie w centrum miasta.
Jest też jego antyreklamą! Chcielibyśmy zmienić ten zły stan
rzeczy i postulować o możliwość odmalowania tunelu w sposób
nie zwyczajny, ale taki, żeby znalazło się tam ciekawe graffiti.
Stały monitoring wpłynąłby także na poprawę bezpieczeństwa
i prewencję wandalizmu. Wiemy też, że przeszkodą w realizacji
naszego postulatu jest kwestia związana z wyznaczeniem właściciela obiektu, dlatego poprosiliśmy Pana Burmistrza o podjęcie właściwych kroków w celu rozwiązania tej intrygującej
i ważnej dla nas sprawy. Z naszej strony zadeklarowaliśmy duże
zaangażowanie i chęć współtworzenia projektu oraz pomoc
przy jego wykonaniu
Do dnia 8 czerwca, czyli uroczystego podsumowania dotychczasowych prac Sejm zbierał się aż sześć razy.
Podczas części obrad obecni byli także goście, wśród nich
Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, Zastępca Burmistrza Prze-

mysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata
Kaptur, dyrektorzy szkół, nauczyciele, radni, sołtysi oraz inne
zaproszone osoby. Te ważne dla nas uroczystości nie odbyłyby
się bez wsparcia wielu zaangażowanych ludzi i instytucji, w tym
przede wszystkim Mosińskiego Ośrodka Kultury. W czerwcu
otrzymaliśmy również na ręce Pani Marszałek list motywacyjny
od Pana Starosty Poznańskiego, za który także dziękujemy.
Od września pragniemy ruszyć ponownie z pracami. Zapraszamy wszystkich chętnych młodych ludzi również z innych
szkół, sołectw itp. o aktywne włączenie się i wsparcie naszych prac .
Posłowie - Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej

Darmowe szkolenia dla osób pracujących w Mosinie
Kolejna oferta bezpłatnych szkoleń dla osób pracujących, realizowanych w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego w Poznaniu:
- prawo jazdy kat. C z przyspieszoną kwalifikacją
- obsługa wózka widłowego i jezdniowego z wymianą butli LPG,
- opiekunka żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego,
- obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
- czeladnicze i mistrzowskie (branża spożywcza i budowlana),
- kurs języka angielskiego (dla osób powyżej 50 r.ż.).

Dla kogo skierowany:
- dla osób pracujących,
- z wykształceniem maksymalnie średnim,
- dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z pracy lub w zakładzie pracy dokonano likwidacji
stanowiska w okresie ostatnich 12 miesięcy, na oświadczenie
pracodawcy.
Szczegóły i zapisy w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie,
ul Dworcowa 3, tel. 61 8 192 746, email: gci@mosina.pl

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych
OFERTA :
- Elektryk z uprawnieniami do 1 KV
- Pracownik biurowy
- Pracownik ds. Kadr i płac
- DLA KOGO?
- dla osób w wieku od 15-29 lat,
- zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego,
- będących bez pracy, /nie muszą być zarejestrowane w powiatowym
urzędzie pracy/
- nie uczących się,
- lub uczących się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
- będących na urlopach wychowawczych.
W OFERCIE:
- Stypendium szkoleniowe – ok. 800 zł netto
- Po szkoleniu – 3 miesięczny płatny staż zawodowy /ok. 1350 zł netto
miesięcznie/

- Materiały szkoleniowe
- Catering podczas szkoleń
- Zwrot kosztów dojazdu
- Doradztwo zawodowe
- Zwrot kosztów badań lekarskich
- Ubezpieczenie NNW
CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ:
- W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się na terenie Gminy Mosina.
- Czas trwania zajęć: ok. 15 dni szkolenie, po nim 3-miesięczny staż zawodowy.
ZGŁOSZENIA:
Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192 -746 lub gci@mosina.pl.
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.gci.mosina.pl.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Projekt pt. „Nie bądź bierny na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Współpraca: Gminne Centrum Informacji w Mosinie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Poznania
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Spotkanie dla przedsiębiorców w Mosinie
Gmina Mosina przystępuje do organizacji spotkania - seminarium dla przedsiębiorców, które odbędzie się 27 września
2017 roku, w godzinach od 17.00-20.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4.
Seminarium podzielone jest na dwie części, a udział w nim jest
bezpłatny. Pierwsza ma charakter ogólny i jest skierowana do
podmiotów gospodarczych z terenu gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Druga część spotkania dedykowana jest dla przedsiębiorców z Gminy Mosina i dotyczyć będzie inicjatyw lokalnych.
Celem spotkania jest zaprezentowanie oferty punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie m.in. pozyskiwania
dofinansowania unijnego do szkoleń dla kadry zarządzającej

OGŁOSZENIA DROBNE
DZIEWCZYNA 29 LAT wynajmie pokój
w Szreniawie lub okolicy. Czas najmu
około roku.
Tel 601 232 144.
WYNAJMĘ LOKAL 30 M2 składający się
z dwóch pomieszczeń w kamienicy przy
ul. Wawrzyniaka 9 w Mosinie – tel. 660
031 893.
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW
optycznych Twoje Soczewki, poszukuje
Kandydatów na stanowisko:
KONSULTANT / SPRZEDAWCA do CH Factory Outlet w Luboniu.
Zainteresowane osoby zapraszamy do
przesyłania aplikacji na adres mailowy:
praca@twojesoczewki.com
MONTUJĘ TABLICZKI z adresem domu
oświetloną panelem solarnym.
Napis wykonany drukiem UV odporny na
warunki atmosferyczne, cały rok działa,
świeci 20 godzin, Baterie- 3900mAH. Panel 1,4 W. Wym. 28x28x5 cm.
www.dom.reges.pl
STUDIO URODY BEAUTE w mosińskiej
Szwalni zatrudni fryzjerkę damsko-męską i stylistkę paznokci- kosmetyczkę.

i pracowników firm MSP, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który przeznaczył
na ten cel ok. 60 mln PLN. W trakcie seminarium pracodawcy
otrzymają także informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń mistrzowskich i czeladniczych, dzięki którym można rozwijać kompetencje zawodowe, jak również uzyskają kompleksową wiedzę
na temat sukcesji przedsiębiorstw, czyli w jaki sposób skutecznie przekazać firmę swoim następcom. W programie także prezentacja oferty współpracy dla firm w ramach Karty Mieszkańca.
Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje niebawem na
www.mosina.pl. Zgłoszenia do 25 września 2017 r.- Gminne Centrum Informacji w Mosinie, tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl.

FIRMA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
przy kompletacji zestawów kosmetycznych.
Mile widziane panie.
Oferujemy:
– umowę o pracę
– stałą pensję.
System pracy 2 zmiany.
Miejsce pracy Żabno. Z okolic Kościana
,Czempinia i Śremu oferujemy dowóz. Tel
502 158 222
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ działkę o
powierzchni 8 400 m2 pod AG położoną
w Krośnie k. Mosiny na ul. Przemysłowej.
Kontakt 600 44 96 09
DO ODDZIAŁU POSZUKUJEMY osób
posiadających doświadczenie w sprzedaży i profesjonalnej obsłudze klienta.
Doświadczenie w bankowości oraz w gotówkowej obsłudze klienta będą dużym
atutem.
Dołącz do naszego zespołu doradców i
rozwijaj się z Bankiem Zachodnim WBK!
Aplikuj dołączając CV na adres katarzyna.a.pawlak@bzwbk.pl.

szycie na miarę
krojenie
warsztaty krawieckie

MIŁOŚNIKOWI KAKTUSÓW odstąpię
piękny okaz 20-letniego kaktusa z niespodzianką. Kontakt: tel: 618-136-578
SZUKAM PRACOWNIKA na stanowisko
asystent geodety do prac w okolicach Poznania (Mosina – Luboń). CV proszę wysyłać na adres biuro@tmg.szczecin.pl

POSZUKUJEMY DO PRACY na stanowisko: Pomocnik drukarza maszyn offsetowych na cały etat z umową o pracę.
Zapraszamy również osoby chętne do
przyuczenia - bez doświadczenia.
Drukarnia mieści się w Sasinowie k. Mosiny, Rogalinka. Tel. 602370416
CANE CORSO ITALIANO - w trzecim
tygodniu sierpnia będziemy mieli do
wydania 5 przeuroczych szczeniaków tej
rasy. Pieski bez papierów, ale po rodowodowych rodzicach. 3 samce i 2 samiczki o
różnych maściach. tel. 602 130 890
MŁODE MAŁŻEŃSTWO (żona w ciąży)
poszukuje Pani do sprzątania niewielkiego mieszkania w Komornikach. Wymagana jest rzetelność i dokładność. Oferujemy pracę 1-2 razy w tygodniu po 3
godziny (w zależności od zapotrzebowania) ze stawką 20,00 zł / godzinę.
Posiadamy 2 małe pieski, zatem ucieszy
nas dobry kontakt ze zwierzętami, które czasem podczas sprzątania mogą być
obecne w domu (wówczas możemy poprosić o wyjście z nimi na krótki spacer).
Zapraszamy do kontaktu i współpracy:
bobibobowa@gmail.com

SPRZEDAM
LUB WYNAJMĘ
działkę o powierzchni
8 400 m2 pod AG

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372
Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

położoną w Krośnie k. Mosiny
na ul. Przemysłowej.

tel. 600 44 96 09
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
tel. 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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

ͻZK>dz
ͻ>h:
ͻDK^</d/Zz
WƌŽĚƵŬĐũĂ͕DŽŶƚĂǏ
U
Naprawa :EUDQĸ\RG
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. 501-802-3 6 1

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
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ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

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

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
ͻŽƉŝĞŬƵŶŬŝŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ
ͻƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚ

Polsat cyfrowy

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

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

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

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

797 292 169

CV: praca@hrconsulting.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

SZERMIERKATEL. 605 99 00 99
BIURO OGŁOSZEŃ

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

Letnia obniżka cen

BIURO OGŁOSZEŃ

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

