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Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze:

kasjera/kasjerki
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł „na rękę” z odprowadzonymi składkami
z możliwością przejścia na umowę o pracę po okresie próbnym.
Do aplikowania zachęcamy również osoby chcące pracować w niepełnym wymiarze godzin.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą
prosimy o kontakt: praca@arturo.pl lub 61 819 38 35
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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Listopad to miesiąc najkrótszych dni, chłodów i jesiennej
słoty. Na przekór pogodzie my witamy każdy dzień z uśmiechem, sporą dawką energii i przekazujemy to wszystko Państwu w najnowszym numerze gazety.
Każdego dnia spotykamy ciekawych ludzi, których historie
inspirują i pobudzają do działania. Dla mnie takim spotkaniem
była rozmowa z Weroniką Rożek, młodą matką, od kilku lat
prowadzącą własny biznes – myjnię samochodową. Delikatna,
drobnej budowy, bardzo kobieca. I bardzo silna, zdecydowana, pewna siebie. Warto zajrzeć do kącika "Sukces w szpilkach"
i zaczerpnąć trochę energii z tej rozmowy. A dla tych, którzy
myślą o poprawie swojej formy, zmianie diety czy osiągnięciu
wymarzonej sylwetki, polecam wywiad z Michałem Wojtysiakiem - trenerem personalnym, masażystą, instruktorem fitnessu, sportów siłowych i pilatesu. Zajęcia prowadzone przez
niego zyskują coraz więcej zwolenników, a jeśli współpracuje
się z nim sumiennie i rzetelnie, efekty są gwarantowane. Nie
trzeba chyba także przekonywać do aktywności fizycznej podczas jesiennych chłodów – wszak to idealny sposób na dostarczenie sobie sporej dawki endorfin, a wówczas dobry humor
mimo pochmurnego nieba zapewniony!
Jak wiemy, w Puszczykowie niedawno otwarta została hala
widowiskowo-sportowa. Odbył się w niej pierwszy koncert,
podczas którego wystąpiła Małgorzata Ostrowska i jej goście.
Wspaniały występ artystów, znakomita zabawa i mnóstwo
energii – idealne antidotum na jesienne przygnębienie :) Zachęcam do śledzenia aktualności, już wkrótce odbędą się kolejne kulturalne wydarzenia w nowej hali.
Minione tygodnie to także okres ważny pod względem historii. Wspominamy rozstrzelanych piętnastu mieszkańców
Mosiny i okolic, a także pomordowanych i złożonych w leśnych
mogiłach nieznanych ofiar hitlerowskiego terroru. Przedstawiamy krótkie relacje z obchodów ku ich pamięci - zawsze, kiedy uczestniczę w tych wydarzeniach, dostrzegam wielkie zaangażowanie naszych mieszkańców i dbałość o to, by pamięć
o tych ludziach nie zginęła. Z radością też patrzę na uczestniczące w obchodach dzieci i młodych ludzi – ich obecność jest
dla mnie znakiem utożsamiania się z tą ziemią, szacunkiem dla
jej historii, przejawem zakorzeniania się w regionie, w którym

Pani sąsiadka latem:
- Co tam mogę powiedzieć na ten temat.
Chyba nic nie wiem, no bo skąd. W Mosinie
mieszkam co prawda 55 lat, ale z tematem
eleganta się nie spotkałam. Tylko coś tam
się słyszało od czasów jak są te Dni Mosiny i jak kiedyś wybierali eleganta. To mi się
podobało. Ale pan wszystko wie na ten te-

żyją, w swojej ojczyźnie. Zawsze w takich chwilach przypominają mi się słowa znanego wiersza Wisławy Szymborskiej: "Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą,
gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące
słowa. Można nie kochać cię - i żyć, ale nie można owocować".
Jak zwykle, staramy się śledzić bieżące wydarzenia, również
te dotyczące inwestycji w naszym regionie. Tematem, któremu
przyglądają się chyba wszyscy mieszkańcy Mosiny jest budowa wiaduktu na ulicy Śremskiej – my również bacznie obserwujemy postępy budowy i nie możemy się doczekać, kiedy
będzie można przejechać pod wiaduktem samochodem!
Mimo jesieni, krótkich dni i często pochmurnego nieba zachęcamy do rozglądania się wokół szeroko otwartymi oczami
i z ciekawością – każdego dnia w naszej okolicy dzieje się wiele interesujących rzeczy. Pamiętajmy, że świat jest taki, jakim
chcemy go widzieć. I wciąż jeszcze mamy za oknem różnorodne, cudowne kolory jesieni. Warto zatem pójść na spacer, na
rower, na pobieganie... Na spotkanie z przygodą. Jest to możliwe każdego dnia. A kiedy zapragną Państwo chwili wytchnienia – zaparzcie filiżankę gorącej herbaty, usiądźcie w wygodnym fotelu i poczytajcie najnowszy numer gazety.
Wszystkiego najlepszego na jesienne chłody!
Marta Mrowińska

mat i nic nowego nie powiem. Na pewno
coś by wiedział mój mąż, bo on uczestniczy w życiu publicznym i spotyka różnych
ludzi. Pamiętam, że chodziło o jakichś
krawców, coś na ten temat czytałam. Najlepiej niech pan porozmawia z Lipiakami. To
jest duża rodzina i na Rynku kiedyś Ludwik
miał warsztat krawiecki. Stamtąd wszystko
było dokładnie widać.
Stanisław, mąż sąsiadki na drugi dzień:
- Wie pan, elegant z Mosiny czy Pierdoła
z Gądek to są takie lokalne powiedzenia,
wyrażenia i określenia i one występują od
dawna, przed wojną się tak mówiło bo elegancja miała wtedy jakiś sens. To nie było
takie powszechne jak dzisiaj. Nie wszyscy

mogli się wtedy dobrze ubierać, bo nie
każdego było stać. Dzisiaj to spowszedniało i nie ma tej renomy. Na pewno początek eleganta wiąże się z Paskiem, który
był w Mosinie i pisał na ten temat. Czyli
że już bardzo dawno. Tutaj mieszkał kiedyś taki redaktor z Głosu Wielkopolskiego,
Pieprzyk się nazywał. Spotykaliśmy się na
imieninach i tak w ogóle. On interesował
się bardzo wszystkimi takimi lokalnymi
sprawami. A historię Mosiny miał w jednym palcu. Jak pamiętam, mówił nam
o Mosinie jako mieście krawców. Że tutaj
mieszkało bardzo wielu dobrych fachowców i oni szyjąc rozsławili to miasteczko.
Roman Czeski
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Mieszkańcy Mosiny u Matki Bożej w Buku
10 września 2017 r. odbyły się uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. W uroczystościach wzięli również
udział mieszkańcy Mosiny.
Już od rana na Stadionie Miejskim w Buku rozpoczęto czuwanie
modlitewne wraz z przedstawieniem historii Cudownego Obrazu.
Przed Sanktuarium kustosz ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak witał piesze pielgrzymki. Był też poczęstunek, nie tylko dla pieszych
pielgrzymów. Później w Sanktuarium rozpoczęło się nabożeństwo
otwierajace uroczystości. Następnie procesja z Cudownym Obrazem Matki Bożej Bukowskiej Literackiej z Sanktuarium na stadion
miejski, a po niej uroczysta Msza św. koronacyjna pod przewodnictwem J.E. ks. apa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego. Słowo Boże wygłosił J.E. ks. Zenon Kardynał Grocholewski. Po
przerwie obiadowej w dalszym ciągu na stadionie miejskim, odbyło
się nabożeństwo do Matki Bożej Bukowskiej Literackiej ze świadectwami, potem koncert wielbienia, akt oddania parafii przez J.E. ks.
apa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego. Na koniec
procesja z cudownym, ukoronowanym już Obrazem Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej ze stadionu miejskiego do Sanktuarium.
Data sprowadzenia do Buku obrazu Matki Boskiej Bukowskiej Literackiej nie jest znana. Pierwsza wzmianka o słynącym łaskami
obrazie pochodzi z 1430 r. W pierwszym murowanym kościele
gotyckim obraz był umieszczony w ołtarzu bocznym. Potem przeniesiono go do specjalnie przygotowanej kaplicy z 1576 roku.
Z akt wizytacji ks. biskupa poznańskiego Wojciecha Tholibowskiego z 1662 r., wynika, że na obrazie umieszczone są dwie srebrne
korony, na głowie Maryi i Dzieciątka. Nie ma jednak żadnych dokumentów, które by stwierdzały, że dokonano aktu koronacji za
pozwoleniem władzy duchownej. Natomiast 100 lat później obraz
ozdobiono srebrnymi sukienkami. W 1697 r. obraz został urzędowo uznany za cudowny, a w 1698 r. ks. Bp Hieronim Wierzbowski,
sufragan poznański ogłasza obraz za cudowny; 1702 r - rytownik
Andrzej Siemieński wykonał matrycę na blasze miedzianej do
tłoczenia odbitek obrazu; 1781 r. papież pius VI bullą z 10 marca
wyposażył ołtarz M.B. Literackiej odpustem zupełnym na wieczne
czasy w uroczystość Narodzenia (8. IX) i Nawiedzenia N.M.P. (31.V).
W 1806 r. kościół uległ zniszczeniu. Cudowny obraz ocalał i został
przeniesiony do kościoła św. Krzyża. Kiedy odbudowano kościół
w 1846 r. obraz umieszczono w ołtarzu głównym. W r. 1933 z inicjatywy ks. Stanisława Kuliszaka, podjęto się renowacji obrazu.

Odnowiony obraz uroczyście wprowadzono do bukowskiej fary
dnia 8 września 1934 r. W 1936 r. ks. Stanisław Kuliszak składa prośbę do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu o uznanie godnym koronacji papieskiej cudownego wizerunku M.B. Bukowskiej. Koronację
planowano na rok 1940. Pismem z dnia 9 lutego 1939 roku ks. Kuliszak prosi ks. dra Antoniego Baraniaka, sekretarza ks. Kardynała
Hlonda, Prymasa Polski, aby koronacja mogła odbyć się we wrześniu 1939 r, ponieważ w tym roku przypada 650–lecie założenia
miasta Buk. 20 czerwca 1939 r umiera ks. Stanisław Kuliszak, wielki
czciciel M.B. Bukowskiej. W czasie wojny Niemcy zamienili kościół
farny na magazyn mundurów wojskowych, 5.01.1945 r. uciekając
podpalili kościół. Obraz niestety spłonął w pożarze. W 1945 r. staraniem ks. Antoniego Hilomera, przejęto kościół poprotestancki
i tam umieszczono, namalowany na płótnie przez Eugenię Gogolewską, obraz M.B. Bukowskiej Literackiej. W 1948 r. ks. abp Walenty Dymek konsekrował odbudowany kościół. W głównym ołtarzu
umieszczono obraz M.B. Bukowskiej Literackiej. Dekretem ks. abp
Stanisława Gądeckiego z dnia 23.12.2015 r. kościół farny pw. św.
Stanisława Bp. i M. w Buku otrzymał tytuł Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Po wielu latach prób
ukoronowania obrazu w końcu ustalono nową datę koronacji, do
której doszło 10 września 2017 r.
Anna Kreczmer

Chwila zadumy w mosińskich lasach
22 października br. mieszkańcy gminy
Mosina spotkali się przy grobach Polaków
pomordowanych podczas II wojny światowej. Prochy nieznanych ofiar hitlerowskiego
terroru spoczywają w lasach między Żabinkiem a Nowinkami (to zresztą nie jedyne takie mogiły w okolicy).
Uroczystość była okazją do zadumy,
wskrzeszenia pamięci o tych, którzy zginęli,
a dla najmłodszych – cenną lekcją historii.
Odbyła się przy organizacji władz samorządowych Gminy Mosina, Zarządu Osiedla Nr
5 w Mosinie, zaś część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Krośnie.
Dziękujemy. Pamiętamy. (red.)
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"Ginę śmiercią, nie wiem za co mój Boże"
"Stoję w obliczu śmierci. Żegnam się
z wami ostatni raz. Już się nie zobaczymy.
Módlcie się za mnie o szczęśliwą śmierć. Już
was zostawię na wieki. Pracujcie byście mieli co jeść, a Bóg wam dopomoże. Żegnam
się z wami, wasz kochany ojciec Bartkowiak
Piotr. Ginę śmiercią nie wiem za co mój Boże."
Te wzruszające i pełne emocji słowa
spisane w więzieniu w obliczu śmierci
przypomniały wszystkim zebranym tragiczną, mosińską historię, kiedy to 20
października 1939 roku rozstrzelano 15
obywateli z Mosiny i okolic.
Przed egzekucją przeprowadzono zakładników z bożnicy, gdzie przebywali
w areszcie, do restauracji, gdzie urzędo-

wał sąd wojenny. Wyroki zapadały bardzo
szybko. Miejsce stracenia zostało bardzo
starannie przygotowane: usunięte płyty chodnikowe, przygotowana ściana
z desek, przekopana ziemia pod ścianą.
Rozstrzelanych Polaków przywieziono na
cmentarz na trzech wozach. Przez kolejne dni cmentarz był pilnie strzeżony, nie
wpuszczano na niego nikogo.
W uroczystości upamiętnienia ofiar
uczestniczyły liczne delegacje reprezentujące instytucje publiczne, organizacje, stowarzyszenia oraz placówki oświatowe a także
mieszkańcy i goście Gminy Mosina.
Uroczystość uświetniły między innymi:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Antonie-

go Jerzaka w Mosinie oraz Mosiński Chór
Kościelny pw. Św. Cecylii.
(wykorzystano fragmenty montażu słownomuzycznego przygotowanego przez MOK)

II Bieg Pamięci
W niedzielę, 22 października br., odbył się trzeci, ostatni już bieg
z cyklu Mosińskiego Grand Prix – Bieg Pamięci. Oprócz zakończenia całego cyklu, bieg ten miał na celu upamiętnienie jakże ważnych dla mieszkańców Mosiny wydarzeń z 20 października 1939
roku, kiedy to na mosińskim rynku zostało zamordowanych piętnastu mieszkańców gminy Mosina. Organizatorami byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Stowarzyszenie "Mosiński
Sport", w partnerstwie z Gminą Mosina, Nadleśnictwem Konstantynowo, jednostkami OSP Gminy Mosina oraz Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie.
Piętnastokilometrowa trasa wiodła przez malownicze, leśne ścieżki Nadleśnictwa Konstantynowo. Mimo wcześniejszej korzystnej
aury niedzielny poranek powitał zawodników ulewnym deszczem i chłodnym powietrzem. Deszcz spowodował, że trasa stała
się wymagająca, było na niej sporo błota, ślisko i dość trudno. Nie
zniechęciło to jednak uczestników – atmosfera od początku była
gorąca i przyjazna, a z upływem czasu przybywało także kibiców.
Organizatorzy zadbali o to, by każdy mógł ogrzać się przy ognisku, wypić gorącą herbatę (stoisko LOFT Fitness oferował gorące
napoje i słodkie przekąski) i zjeść smaczny posiłek po biegu.

Kiedy na metę zaczęli wbiegać pierwsi zawodnicy, niespodziewanie przestało padać i niebo z minuty na minutę robiło się coraz
jaśniejsze. Uroczystość podsumowania i wręczenia pucharów
i nagród odbyła się już w pięknej, jesiennej, nawet momentami
słonecznej scenerii.
A było co świętować: bieg ukończyło 203 zawodników, a nagrody przyznawano w kategorii open, kategorii mieszkańców gminy
Mosina oraz podsumowujące całe Grand Prix.
I tak, w kategorii open pierwsze miejsce zajął Mateusz Fabisiak z Mosiny, wbiegając na metę z czasem 0:56:50. Na drugim miejscu znalazł się Paweł Łączny z Czempinia z wynikiem
0:57:58, zaś na trzeciej pozycji – Agnieszka Kuster z Komornik,
której wynik to 1:00:53.
W kategorii mieszkańców Gminy Mosina wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Załuska-Lipa z Mosiny z wynikiem
1:11:30, drugie – Emilia Bogucka z Mosiny (1:12:45), zaś na trzeciej
pozycji znalazła się Beata Owczarek z Krosinka z czasem 1:13:21.
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zdobył Mateusz Fabisiak
z Mosiny (ze wspomnianym już czasem 0:56:50), drugie – Michał
Szczepaniak z Mosiny (czas: 1:02:42), trzecie zaś – Piotr Załuski
z Pecnej (1:04:45).
W klasyfikacji generalnej Mosińskiego Grand Prix czołówka
kształtuje się tak samo, jak w kategorii open – pierwsze trzy miejsca zajęli kolejno: Mateusz Fabisiak, Paweł Łączny, Agnieszka Kuster. W klasyfikacji Grand Prix mieszkańców Gminy Mosina wśród
kobiet pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Załuska-Lipa, drugie
– Emilia Bogucka, trzecie zaś – Beata Owczarek. W kategorii mężczyzn pierwsze trzy miejsca kształtują się następująco: Mateusz
Fabisiak, Michał Szczepaniak, Piotr Załuski.
Osobne nagrody zostały także przyznane w kategorii Adrenalina Fitness.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom, a zwycięzcom
szczególnie dobrych wyników!
Z pewnością II Bieg Pamięci można zaliczyć do bardzo udanych
imprez sportowych w naszej gminie. Dobra organizacja, niepowtarzalny klimat i dużo radości. Zarówno zawodnicy jak i kibice
mieli okazję do spędzenia czasu w pięknym miejscu i wspaniałej
atmosferze. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym
roku! P.S. Terminy Mosińskiego Grand Prix w 2018 roku są już znane – zapraszamy na stronę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,
zapisy ruszają niebawem! (red.)
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Interaktywne lekcje wf z Moniką Pyrek w Mosinie
Któż z nas nie wspomina lekcji w-f w szkole? Uczniowie mosińskich szkół z pewnością na długo zapamiętają jedną z nich,
była bowiem wyjątkowa.
5 października br. w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie realizowany był projekt pod nazwą Alternatywne Lekcje WF.
Autorką pomysłu jest Monika Pyrek i jej fundacja, zaś cały projekt realizowany jest pod
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz przy wykorzystaniu dofinansowania
zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich 2017 Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Alternatywne Lekcje WF to wyjątkowy
sposób edukacji poprzez rozrywkę, wykorzystujący nowoczesne technologie do
stworzenia młodym ludziom możliwości
doświadczenia sportu i aktywności oraz
pokazujący, że sport jest dziedziną, która
nie tylko służy naszemu zdrowiu, ale także
daje mnóstwo radości i satysfakcji. Projekt
skierowany jest do uczniów i nauczycieli
wychowania fizycznego szkół podstawowych klas 6 - 7 oraz klas gimnazjalnych:
w Mosinie w wyjątkowej lekcji wzięło
udział pięć grup po około 50 uczestników
każda, ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie oraz Szkoły Podstawowej w Krośnie.
Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego
uczestnictwa w sporcie (zainteresowanie
nowinkami technologicznymi, gadżetami - smartfonami, grami komputerowymi, urządzeniami mobilnymi) poprzez
wykorzystanie symulatorów będących
w oczach uczniów interesującym i atrakcyjnym novum i pokazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej, zachęcenie do czynnego uprawiania sportu.
Realizacja projektu odbywa się w jedenastu miejscowościach (piętnastu szkołach)
na terenie całej Polski. Wśród wybranych
miast znalazła się także Mosina – a to za

sprawą kierownika OSiR, Waldemara Demutha i kontaktu z Fundacją Moniki Pyrek
– podpisanie umowy na realizację projektu było efektem wcześniejszych rozmów,
ustaleń i przekonania, że wszystko jest
możliwe, jeśli się do tego z odwagą dąży.
Wielkie brawa za realizację tak wspaniałego pomysłu!
Monika Pyrek podkreśla: „Przewrotnie
i trochę podstępnie wykorzystamy technologię, aby dzieci od niej odciągnąć, zachęcić do zwykłej, tradycyjnej aktywności
sportowej. Pokażemy, że sport to nie łatwe
klikanie, że trzeba włożyć coś więcej, odpowiednią pracę, aby dotrzeć do wysokiego poziomu (…) Wyszukaliśmy takie urządzenia, które pokazują dzieciom i zabawę,
i technologię, ale też aktywizują je. Nie ma
nic złego w nowoczesnych technologiach,
trzeba tylko wybierać takie, które powodują aktywność – dzieci spędzają na tych
urządzeniach minutę czy dwie, ale wychodzą zmęczone i pełne emocji, widać, że to
im daje radość” - mówi.
Podczas lekcji do dyspozycji uczniów było
siedem interaktywnych stanowisk, na których mogli sprawdzać swoje umiejętności. Była koszykówka z wykorzystaniem

interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy, piłka nożna z system
mierzącym siłę strzału i wspomagającym
celność poprzez wskazywanie właściwego
toru lotu piłki, rzut piłką ręczną na bramkę
z elektronicznym pomiarem siły rzutu, test
sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza... Zaskakujące, że
jako największą atrakcję dzieci zwykle wybierają klasyczny bieg 30-metrowy z profesjonalnym pomiarem czasu. „Samo przebiegnięcie i ściganie się ze samym sobą
i swoim czasem sprawia im bardzo dużą
radość. A to już jest nasz sukces. Dzieciom
trzeba tylko pokazać dobrą drogę, ruch
jest im potrzebny i sprawia dużą przyjemność. Celem naszej fundacji jest również
to, żeby pokazać frajdę z uprawiania sportu, nie zmuszać, nie budować rywalizacji –
chodzi o to, żeby sport był dla nich fajnym
wypoczynkiem.” - mówi Monika Pyrek.
Niewątpliwie, atrakcją było spotkanie nie
tylko z Moniką Pyrek, ale także z mistrzem
sportu, który przeprowadza rozgrzewkę
i ćwiczy wspólnie z dziećmi. W Mosinie
był nim Kamil Masztak, jeden z czołowych
sprinterów ostatnich lat, znajdujący się
także w kadrze polskich bobsleistów.
Projekt jest pilotażowy, w planach są kolejne edycje, zmiana urządzeń, podążanie
za nowymi technologiami. Monika Pyrek
dodaje: „Powtarzam dzieciom, że jeśli spotkamy się kiedyś ponownie, będą mogły
sprawdzić swój wynik i porównać go z tym
pierwszym. Żeby jednak tak się mogło stać,
muszą na co dzień trenować, doskonalić
swoje umiejętności – i o to nam chodzi.”
Mamy nadzieję, że Alternatywne Lekcje
WF na długo pozostaną w pamięci uczestników i że dla niejednego z uczniów staną
się inspiracją do rozwijania sportowych
umiejętności, a może w przyszłości – pasją
na całe życie. Jeśli uda się to choć w niewielkim stopniu – takie inicjatywy mają
sens. (M.M.)
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"Ci, co odchodzą, wciąż z nami są"
Fundacja "Stworzenia Pana Smolenia" świętowała swój jubileusz

Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia”, działająca w Baranówku
pod Mosiną, obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności.
Z okazji jubileuszu 18 października br. w Auli UAM w Poznaniu
odbyła się uroczysta gala. Dziesięć lat pracy, pomocy innym, przeżywania radości rozwoju i trudów codziennego funkcjonowania, pokonywania wielu problemów... Fundacja wciąż rozwija się
i działa, a z jej pomocy korzysta coraz więcej podopiecznych. Nie
mogło zatem zabraknąć wielu podziękowań i wzruszeń.
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali współpracownicy, darczyńcy i wolontariusze Fundacji, otrzymując w podziękowaniu pamiątkowe statuetki, wykonane przez Romana Czeskiego. Ogłoszono
także wyniki konkursu pt. "Najwięcej zdrowia na świecie na końskim grzbiecie znajdziecie", który zorganizowany został także z okazji jubileuszu. Przybyli goście mogli oglądać prezentowaną w hollu
wystawę prac konkursowych, a także galerię zdjęć Jacka Kulma.
Na scenie po części podziękowań i wspomnień nadszedł czas na
występy artystów, które zapowiadał, pełniący rolę gospodarza
i prowadzącego, niezastąpiony Artur Andrus. Zaproszeni wykonawcy nie byli przypadkowi – wszyscy to ludzie mocno związani
z Fundacją, przyjaciele Bohdana Smolenia. Ludzie, którzy wspierali go w trudnych momentach. W pierwszej kolejności pojawili
się uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie, porywając publiczność energetycznym tańcem. Warto dodać, że wychowankowie mosińskiej placówki byli jednymi
z pierwszych, którzy korzystali z pomocy Fundacji i cały czas z nią
współpracują.
Po ich występie przed publicznością pojawili się kolejni podopieczni Fundacji: Sandra Chorąży – występująca wcześniej podczas Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie i Kamil Czeszel,
uczestnik Festiwalu, a także – między innymi - ósmej edycji programu "Mam talent". Piękne głosy młodych artystów, wspomnienie
osoby Bohdana Smolenia i idealnie dobrany repertuar sprawiły, że
nie sposób było ukryć wzruszenia. Kiedy Sandra śpiewała: "Ci, co
odchodzą, wciąż z nami są i żyją sobie obok nas", obecność Pana
Bohdana na sali była wręcz namacalna. Kamil z kolei zaskoczył
publiczność niezwykłym wykonaniem "Jednego serca" Czesława
Niemena. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy śpiewał: "Oto jest życia
mała garść (...) Żyć – nawet, jeśli nie masz nic, do zamkniętych musisz pukać drzwi – nie można było oprzeć się wrażeniu, że śpiewa
w pewnym sensie o Fundacji i jej podopiecznych, o wszystkich
trudnych chwilach, które jednak nigdy nie przesłoniły im radości
życia i czerpania z jego bogactwa pełnymi garściami.
Następnie na scenie pojawił się zespół Dallas Country z miasteczka kowbojskiego w Luboniu, wprowadzając zebranych gości
w prawdziwie "koński", kowbojski klimat, a występujący po nim
Kabaret Młodych Panów rozbawił publiczność skeczem nawią-

zującym do konnych wyścigów. Prawdziwą perełką był występ
Krzysztofa Daukszewicza – warto tutaj wspomnieć, że artysta
(podobnie jak Kabaret Młodych Panów) – bardzo szybko zareagował, organizując pomoc dla Bohdana Smolenia, kiedy najbardziej
jej potrzebował. Nie obyło się zatem bez wspomnień i kolejnych
wzruszeń.
Na koniec na scenie pojawił się zespół Zakopower – podobnie
jak poprzedni wykonawcy, ci także mają swój związek z Fundacją
i osobą jej założyciela. Bohdan Smoleń, sprowadzając się do Baranówka, zamieszkał bowiem w góralskim domu. Jak wiadomo,
wokalista Zakopowera, Sebastian Karpiel-Bułecka jest architektem... Nietrudno powiązać te dwa wątki. Zakopower dostarczył
zgromadzonym w auli uczestnikom gali wielu niepowtarzalnych,
muzycznych doznań, a utwory wykonywane na scenie w nowych
aranżacjach nabierały zupełnie innego brzmienia. W atmosferę
święta doskonale wkomponowały się też słowa jednej z piosenek:
"Tu jest tak, jak ma być i ma być tak, jak jest; w przeciwnościach
jest też życia smak i sens – póki miłość jest w nas."
Organizatorom udało się stworzyć niepowtarzalny klimat, pełen
życzliwości, serdeczności, ciepła. Pełen miłości. Nie mogło być inaczej – pracownicy, przyjaciele i wolontariusze Fundacji to ludzie
o wielkim sercu, dużej wrażliwości i otwartości na innych. Uroczystość z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Bohdan Smoleń mówił: "Pamiętajcie o mnie". Jego życzeniem było, by Fundacja
trwała i rozwijała się dalej. Nie zapominajmy zatem o jego dziele
– każde wsparcie jest bardzo ważne, zaś korzyści z terapii dla podopiecznych – bezcenne. (M.M.)
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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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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

TEL. 605 99 00 99
Biuro CODEX poszukuje

DO PRACY W ŚRODZIE WLKP.:
PROJEKTANTÓW I ARCHITEKTÓW na pełny lub
niepełny wymiar godzin. Wymagania: absolwent
budownictwa, architektury lub kierunku pokrewnego,
biegła znajomość AutoCad, przepisów i norm
technicznych, dodatkowym atutem będzie znajomość
przepisów w zakresie budownictwa i procedur
administracyjnych. Uprawnienia projektowe nie są
wymagane.

ANALITYKA FINANSOWEGO na pełny lub
niepełny wymiar godzin. Wymagania: umiejętność
samodzielnego opracowania analiz finansowych w
ramach studiów wykonalności stanowiących
załącznik do wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach środków Programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów
Operacyjnych lub innych funduszy unijnych.
Sprzedajemy
gotowe domy i mieszkania w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sprawdź
nasze nieruchomości przy ul. Nad Potokiem w
Krosinku (piękny bliźniak z garażem i dużą działką),
dwa bliźniaki w stylu angielskim przy ul.Wodziczki i
nowoczesne mieszkania w świetnym położeniu przy
ul. Stęszewskiej w Krosinku. Wszystkie inwestycje
dostępne są w programie dopłat Mieszkanie dla
Młodych! Pomagamy kompletować dokumenty,
zapewniamy doradztwo kredytowe. Zapraszamy do
biura sprzedaży Guber House w Mosinie przy ul.
Konopnickiej 23a

SPECJALISTY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA na
pełny lub niepełny wymiar godzin. Wymagania:
umiejętność samodzielnego opracowania analiz
rozprzestrzenienia się hałasu w środowisku oraz
emisji gazów i pyłów do atmosfery jako załączników
do raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na
środowisko oraz wniosków o wydanie pozwoleń
zintegrowanych, opracowywanie wniosków o
wydanie pozwoleń na emisji gazów lub pyłów do
atmosfery oraz zgłoszeń instalacji w tym zakresie.
Więcej informacji przekażemy po kontakcie z
nami na poniższe dane kontaktowe:
Tel. kom. 604-777-535,
e-mail: piotr.sadowski@codex.pl

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

Drobne zmiany początkiem wielkiej rewolucji
Daleko mi do oceniania obecnego rządu, ale muszę przyznać, że są tam osoby,
które znacząco ułatwią nam - kierowcom,
życie oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Październikowe zmiany w przeglądach technicznych
Część kierowców udających się na przegląd techniczny mówi "jadę podbić pieczątkę" i do tej pory można było się z tym
zgodzić. Diagności często dopuszczali do
ruchu samochody, przymykając oko na
"drobne" niedociągnięcia. Na szczęście
powoli kończy się era podbijania pieczątek i zaczną się porządne przeglądy techniczne. Oczywiście uważam, że niedopuszczenie pojazdów tuningowanych do
ruchu z powodu, przykładowo, braku homologacji na wymienionej kierownicy jest
lekkim przegięciem. Skupić się powinno
tutaj przede wszystkim na zardzewiałych
gruchotach, bo inaczej tych wynalazków
nie można nazwać. Wątpię, aby samochody, które w sumie nie mają progów, bo
rozpadły się one od rdzy, były w stanie wytrzymać uderzenie podczas kolizji.
Pierwsza zmiana przepisów wchodzi w życie z dniem 30 października 2017 r. i dotyczyć będzie zmiany systemu opłaty. Teraz
za przegląd techniczny będziemy płacili
z góry, a nie jak wcześniej, po udanym
przeglądzie. Oznacza to, że każde badanie
będzie wpisywane w ogólnopolski system
i cała historia pojazdu będzie łatwa do
sprawdzenia. Pomoże to ukrócić proceder
polegający na jeżdżeniu od jednej stacji
diagnostycznej do drugiej z nadzieją, że
gdzieś w końcu uda się zrobić przegląd.
Rewolucja starych przepisów
We wstępie napisałem o osobach, które

chcą ułatwić nam życie. Mam na myśli
bardzo aktywnego w strefie motoryzacji
posła Piotra Liroy-Marzec. Jego pomysły
mogą zrewolucjonizować to, co dawno
powinno być zmienione i znacząco ułatwić życie posiadaczom kilku samochodów. Posłużę się tutaj swoim przykładem,
gdyż każdy z pomysłów będzie wpływał
bezpośrednio na mój portfel.
Jedna tablica - wiele pojazdów
Jednym z obecnie opracowywanych pomysłów jest posiadanie jednej tablicy
rejestracyjnej dla wielu samochodów.
W moim przypadku ma to sens, gdyż poza
moją kochaną toyotą posiadam w garażu
Fiata 125p. Jedna tablica pozwoliłaby mi
cieszyć się obydwoma pojazdami. O ile
w przypadku Toyoty jeżdżę nią codziennie, tak fiatem (jeszcze nie jest ukończony),
będę jeździł na zlot i z powrotem. Pomysł
ten ułatwi nam także kupowanie samochodu. W komisach skończyłyby się wymówki dotyczące jazdy próbnej, bo każdy
z pojazdów na parkingu komisu mógłby
taką tablicę założyć. Ubezpieczenie mielibyśmy płacić za najdroższy pojazd, a cała
reszta korzystałaby z jego pakietu.
Czasowe wyrejestrowanie pojazdu
Luksus polegający na niepłaceniu OC za
pojazd, którym się nie jeździ, obecnie
zarezerwowany jest tylko dla pojazdów
zabytkowych posiadających tzw. "żółte
tablice". Oznacza to, że posiadacze takich
pojazdów mogą wykupić ubezpieczenie
przykładowo tylko na lato, a gdy pojazd
stoi przez zimę w garażu, nie są oni objęci obowiązkiem posiadania aktualnego
OC. Obecnie czasowe wyrejestrowanie
pojazdu jest niemożliwe i aby zachować
ciągłość OC, często płacimy tak napraw-

dę za górę części. Doskonałym przykładem jest odbudowa mojej legendy PRL'u.
Musiałem płacić za karoserię, która była
u blacharza, koła, które leżały na podwórku, silnik, który był w warsztacie u mojego kolegi oraz za stertę części w moim
garażu, jak za cały złożony samochód.
Formalnie taki pojazd posiadałem, praktycznie go nie było. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu zostało uniemożliwione
w 1997 roku po to, aby uniknąć nagłego
„znikania” pojazdów. Od tego czasu technologia troszkę poszła do przodu i obecne systemy pozwoliłyby na kontrolę tego,
czy pojazd istnieje czy jednak w niewiadomy sposób zniknął.
Jak sami widzicie, wszystko rusza w dobrą stronę i posiadanie kilku pojazdów,
z codziennej walki, w końcu może stać
się przyjemnością. Jeżeli macie jakieś interesujące pojazdy, warto zainwestować
w nie trochę pieniędzy i cieszyć się z posiadania klasyka. Pamiętajmy, że każdy
pojazd z wartością historyczną jest świetną lokatą pieniędzy, poza Ferrari Testarossa, który w ostatnich latach stracił na
wartości około 40 tysięcy euro i zatrzymał się na poziomie 80-90 tysięcy.
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie
Mosińskie Spoty Samochodowe

Lekcje samoobrony dla mieszkańców Gminy Mosina
Dzięki współpracy z Klubem Sportowym Shootboxer nasi mieszkańcy mogą
uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach
samoobrony, które organizowane są w cyklu comiesięcznym w Gminnym Centrum
Informacji w Mosinie. Uczestnicy uczą się
jak uniknąć ataku napastnika i jakich użyć
chwytów, żeby w razie napadu go obezwładnić. Już ponad pięćdziesiąt osób skorzystało z tych lekcji. Dzięki tym zajęciom
uczestnicy mają większe poczucie pewności siebie i opanowania co może być kluczowe w sytuacji zagrożenia.
Dla przypomnienia 4 podstawowe za-

sady samoobrony:
1. Unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji.
2. Gdy znajdziesz się w niebezpiecznym
miejscu lub sytuacji, jak najszybciej się oddal.
3. Użyj przedmiotów, które masz pod
ręką do obrony - tzw. broń improwizowana.
4. Walcz! Użyj swojego ciała do obrony
w sposób maksymalny.
Bezpłatne warsztaty zostały współfinasowane z funduszu Gminy Mosina oraz
Klubu Sportowego Shootboxer. Dziękujemy uczestnikom za wspólne ćwiczenia,
a instruktorom za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Serdecznie zapraszamy na

ostatnie zajęcia, które odbędą się 15 listopada, w godz. 16.00-19.00. Zapisy w GCI
pod nr tel. 61 8 192 746, email: gci@mosina.pl. (GCI)
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"Życie kończy się dopiero wtedy, kiedy umieramy"
Małgorzata Ostrowska i jej goście w Puszczykowie
Na początku września br. cieszyliśmy się z otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie. Obiekt ma umożliwiać organizowanie imprez nie tylko sportowych, ale też kulturalnych dla mieszkańców. Pierwszą do tego okazją był koncert Małgorzaty Ostrowskiej
i jej gości, który odbył się w piątek, 20 października br.
Od pierwszych brzmień zapowiadało się energetycznie i tak też
było. Na scenie nie zabrakło zarówno nowych utworów artystki jak i starych przebojów znanych chyba wszystkim, jak "Droga pani z tv" czy "Śmierć dyskotece" z pierwszej płyty zespołu
Lombard. Zgromadzona na widowni publiczność szybko zaczęła opuszczać miejsca siedzące i udawać się pod scenę – nic
dziwnego, atmosfera była bowiem tak żywiołowa, że nie sposób
było usiedzieć na miejscu.
Oprócz piosenek Małgorzaty Ostrowskiej można było wysłuchać
utworów w wykonaniu zaproszonych przez nią gości: Damiana
Ukeje, piosenkarza i kompozytora, zwycięzcy "The Voice of Poland" oraz "Buntownika z wyboru", czyli Marka Piekarczyka, znanego przede wszystkim z zespołu TSA. Wspaniałe głosy, mocne oso-

bowości, mnóstwo pozytywnej energii – to wszystko bardzo dało
się odczuć podczas całego koncertu. Jeśli dodamy do tego słowa
Marka Piekarczyka, że (parafrazując) zawsze jest czas na to, by się
zakochać, spełniać marzenia, zaczynać od nowa... że życie kończy
się dopiero wtedy, kiedy umieramy, a dopóki żyjemy, wszystko
jest możliwe... wówczas spotkanie w puszczykowskiej hali nabiera
jeszcze głębszego znaczenia i staje się jeszcze ciekawsze.
Podsumowując – wspaniały koncert, dobra akustyka (przed
wykonaniem jednego z utworów Małgorzata Ostrowska powiedziała, że hala jest piękna, ale czy akustyka to wytrzyma?
- wytrzymała :)), znakomita zabawa i mnóstwo energii, która
z pewnością towarzyszyła widzom jeszcze długo po powrocie
do domu. Bawili się wszyscy, zarówno dorośli, jak i najmłodsi
mieszkańcy Puszczykowa.
Niebawem kolejne koncerty w puszczykowskiej hali. Mamy nadzieję że stanie się ona stałym miejscem spędzania czasu w sposób aktywny, ciekawy i inspirujący. (red.)

Beatbox w Mosinie
W dniach 10 - 11 października br. na
terenie prowadzonego przez powiat poznański Specjalnego Ośrodka Szkolno
–Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie odbyły się zajęcia warsztatowe
przeprowadzone w ramach tegorocznej
edycji projektu pod nazwą „5 zmysłów
Imaginarium”. Stowarzyszenie Edukacyjne MCA przy współpracy z CK Zamek
po raz kolejny zorganizowało cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych.
Uczniowie z Mosiny wzięli udział w działaniach projektowych już po raz piąty.
Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wokaliści, instrumentaliści i poeci,
którzy w ciągu 3 miesięcy przeprowadzą
ponad 30 warsztatów w kilkudziesięciu
ośrodkach na terenie całej Wielkopolski.
Zajęcia w Ośrodku w Mosinie poprowadził Patryk Tik Tak Matela nauczyciel
z ponad 15-letnim doświadczeniem

i znana postać w dziedzinie beatboxu,
autor pierwszego w Polsce, a także na
świecie kompleksowego podręcznika do
nauki beatboxu. Podczas dwudniowych
warsztatów młodzież z Ośrodka w Mosinie zapoznała się z podstawowymi
informacjami na temat baatboxu, czyli
rytmicznego tworzenia dźwięków za
pomocą narządów mowy – ust, języka,
krtani, gardła czy przepony. Uczestnicy
mogli popróbować swoich sił w tworzeniu bitów i posłuchać jak brzmi beatbox
w wykonaniu mistrza. Pokaz wywarł na
uczniach ogromne wrażenie. Nikt nie
spodziewał się bowiem, że można uzyskać tak spektakularne efekty używając
jedynie narządów mowy. Uczestnicy
przekonali się także o tym, iż dla uzyskania takich efektów konieczna jest
systematyczna praca i dużo treningów.
W warsztatach wzięła udział kilkunastoosobowa grupa uczniów Ośrodka.

Efekty trzymiesięcznej pracy warsztatowej na terenie całej Wielkopolski zostaną zaprezentowane na koncercie finałowym, który odbędzie się 30 listopada
w Sali Wielkiej CK Zamek.
Kuratorką całego wydarzenia jest Katarzyna Stoparczyk - znana dziennikarka
radiowa, autorka książek dla dzieci.
Ewa Malinowska
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Rusz się mądrze,
czyli niestandardowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Spolecznej w Mosinie
Październikowe posiedzenie Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
w Mosinie odbyło się w dość nietypowych
warunkach. Zebrano się bowiem w Adrenalina Fitness, jednym ze znanych mieszkańcom klubów fitness w mieście. Tematem posiedzenia był "Ruch jako forma
terapii skierowana do dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Gminy Mosina".
Oprócz radnych pod przewodnictwem
Jolanty Szymczak -przewodniczącej komisji, wśród zaproszonych gości znaleźli
się między innymi: właścicielka i manager
LOFT Fitness w Mosinie, Magdalena Grajcar, kierownik mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Waldemar Demuth, prezes
KS 1920 w Mosinie Paweł Szeląg.
Spotkanie dotyczyło oferty sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Na
początek przedstawiona została oferta
klubu Adrenalina Fitness, skierowana do
mieszkańców w różnych przedziałach
wiekowych. Uwagę zwraca propozycja
zajęć adresowana do osób starszych,
dobrze funkcjonująca otwarta grupa
biegowa czy klub kolarski. Warto dodać,
że klub prowadzi zajęcia nie tylko dla
swoich uczestników, lecz wychodzi także z ciekawymi propozycjami do szerszego grona mieszkańców. Do takich
należy między innymi wspomniana już
grupa biegowa, zajęcia dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie czy uczniów
Szkoły Podstawowej. Ciekawą inicjatywą były również treningi na plaży na
mosińskich gliniankach, które przez całe
lato gromadziły coraz liczniejszą grupę

mieszkańców. Klub organizuje i wspiera
także lokalne imprezy sportowe.
Bogatą ofertę dla mieskańców naszej
gminy posiada również drugi klub – LOFT
Fitness w Mosinie. Oprócz wielu propozycji zajęć indywidualnych i grupowych
cyklicznie odbywają się tu treningi terenowe, biegi z przeszkodami i przełajowe,
a oferta cały czas się poszerza.
Nie trzeba chyba przypominać, że
mosiński Ośrodek Sportu i Rekreacji
to miejsce, gdzie od dawna organizowanych jest najwięcej sportowych wydarzeń. Oprócz cyklicznych imprez dla
mieszkańców, zajęć dla uczniów, można tutaj skorzystać z siłowni czy oferty
treningów grupowych. Miłośnicy piłki

nożnej mogą natomiast rozwijać swoje
zainteresowania w KS 1920 Mosina.
Niewątpliwie, możliwości jest w gminie
Mosina sporo, a oferta sportowa bardzo
bogata i różnorodna. To jednak, co wydaje się być najważniejsze i wspólne dla
wszystkich podmiotów oferujących sportowe zajęcia to promocja i profilaktyka
zdrowotna, popularyzacja zdrowego trybu życia, aktywności oraz zwiększanie
wiedzy i świadomości mieszkańców w tej
dziedzinie. Na posiedzeniu omawiano
wiele problemów związanych z rozwojem mosińskiego sportu i rekreacji, poruszano temat wychowania fizycznego
w szkołach i kształtowania od najmłodszych lat nie tylko zamiłowania do ruchu,
ale także prawidłowych postaw i profilaktyki zdrowotnej.
Podsumowując, warto i trzeba być aktywnym już od najmłodszych lat. Należy
to jednak robić mądrze, świadomie, bez
oczekiwania szybkich efektów i nagłych
zmian. W parze z treningami powinna
pójść dbałość o wykonywanie badań profilaktycznych, okresowych, kontrola stanu
zdrowia u specjalistów. W tym temacie jest
jeszcze sporo do zrobienia, jednak spotkanie, jakie odbyło się w październikowe
popołudnie pokazuje, że mamy w naszej
gminie i bogatą ofertę, i wielu specjalistów, którzy są w stanie zaproponować
każdemu aktywność na miarę jego możliwości, potrzeb i stanu zdrowia. Wystarczy
tylko się do nich udać. (red.)
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Zakończenie Grand Prix WPN w Komornikach
Prawie 140 osób wzięło udział w finałowych zawodach Grand
Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking, których organizatorem była gmina Komorniki.
W tym roku mija 60 lat od powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z tej okazji na terenie gmin: Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Komorniki – partnerów i inicjatorów projektu „Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po WPN”, odbyło się Grand Prix Nordic
Walking. Celem tych zawodów było propagowanie zdrowego stylu
życia, a jednocześnie promocja najatrakcyjniejszych turystycznie
miejsc w naszym regionie. I to z pewnością się organizatorom udało.
Zawody toczyły się w tym roku w czterech terminach: 22 kwietnia (organizatorem była Mosina), 11 czerwca (Puszczykowo), 3
września (Stęszew), aby zakończyć się 15 października (Komorniki) na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie. W finałowej imprezie uczestnikom
dopisała aura, a wszyscy kończyli marsz w znakomitej kondycji.
7,5-kilometrową trasę po Wielkopolskim Parku Narodowym
jako pierwszy przemaszerował Sebastian Rajewski (Piła) z czasem
45:16 min. Za nim finiszowali: 2. Piotr Orywał (Poznań) – 46:59, 3.
Łukasz Rembarz (Krosinko) – 47:10, 4. Agnieszka Mielecka (Gąsawa) – 47:32, 5. Robert Adamski (Luboń) – 49:31, 6. Mateusz Orywał (Poznań) – 49:39, 7. Sławomir Rosadziński (Leszno) – 49:49,
8. Jan Stanisławski (Poznań) – 50:45, 9. Bronisław Sikora (Leszno)
– 51:00, 10. Bartosz Morawski (Rogalinek) – 51:02
Wśród mieszkańców gminy Komorniki na 1. miejscu w zawodach uplasowała się w kat. kobiet Falkowska Beata z Wir, na 2.
Krakowiak Małgorzata (Wiry), a na 3 Skowrońska Dominika (Plewiska). Wśród mężczyzna 1 miejsce zajął Zawisła Stanisław (Plewiska), 2. Falkowski Piotr (Wiry), a 3. Osuchowski Robert (Komorniki).
Po zakończeniu zawodów odbyło się uroczyste podsumowanie cyklu Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego na
terenie Muzeum w Szreniawie. Uczestnicy zawodów, wraz z to-

warzyszącymi im rodzinami, nie tylko mogli zjeść ciepły posiłek,
ale też zapoznać się z zasobami jedynego w Polsce Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Po wręczeniu pucharów i upominków za udział w czwartych
zawodach, uczestnicy zostali nagrodzeni w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej Grand Prix WPN. Panie i panowie
startowali w pięciu kategoriach wiekowych oraz kategorii open.
Trzeba dodać, że Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego 2017 w Nordic Walking, to wspólna inicjatywa czterech gmin:
Mosiny, Puszczykowa, Stęszewa i Komornik. Władzom gmin, władzom Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz kierownictwu
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
należą się podziękowania za organizację tegorocznych zawodów.
Organizatorzy zapowiedzieli, że będą kontynuowali imprezę także
w 2018 roku.
Tegoroczny finał Grand Prix nie miałby tak dobrej oprawy,
gdyby nie pomoc wielu firm, które przygotowały posiłek oraz
upominki dla uczestników. W tej grupie znalazły się: PiekarniaCukiernia Nowaczyk, sklep sportowy allsports.pl, dystrybutor
wody Staropolanka Aquaservice Łęczyca oraz firma Marago Fit.
(źródło: gosirkomorniki.pl)
Finał Grand Prix WPN był powodem do jeszcze jednej radości: pomysł powstał z inicjatywy Pana Wojciecha Olszewskiego,
a pierwsze rozmowy na temat organizacji zawodów odbyły się
w kwietniu ubiegłego roku na wspólnym powiedzeniu radnych
Mosiny oraz Puszczykowa. Inicjatywę udało się zrealizować, a my
mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się na kolejnym
Grand Prix WPN! (red.)

Warsztaty z Questingu w Mosinie
W dniu 5 października w Gminnym
Centrum Informacji w Mosinie odbyły
się warsztaty z Questingu, które zostały zorganizowane przy współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją
Turystyczną. Zajęcia prowadziła Pani
Aleksandra Warczyńska- przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Podczas
kilkugodzinnych
warsztatów uczestnicy szkolenia poznali idee tworzenia Questów i zasady
funkcjonowania ścieżek Questingowych. Przedstawione zostały również

pomysły na zorganizowanie takiej
inicjatywy w Mosinie, które pomimo
niesprzyjającej aury zostały przeanalizowane w terenie. Stworzenie takich
questów w Mosinie byłoby okazją do
ciekawego spędzenia wolnego czasu
połączonego z edukacją, jak również
zachęciłoby to turystów do odwiedzania naszej gminy. Serdecznie dziękujemy za współpracę i przeprowadzenie
warsztatów. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje powstaniem oryginalnych Questów w Mosinie, które
odkryją piękno naszego terenu. (GCI)
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Treningi z uśmiechem, czyli kto pomoże
nam mądrze zadbać o siebie
Bycie zdrowym i wysportowanym stało się modne, rośnie popularność klubów fitness, coraz więcej osób szuka porad dotyczących żywienia i odpowiedniej diety. Zdrowie stało się wartością
wysoko cenioną, a my chcemy jak najdłużej wyglądać atrakcyjnie
i młodo. Trudność polega na tym, by znaleźć równowagę zarówno
w stosowaniu diety jak i ćwiczeniach i aktywności fizycznej. Dziś
podpowiadamy, jak można to zrobić mądrze i dobrze. Rozmawiamy z Michałem Wojtysiakiem - trenerem personalnym, masażystą, instruktorem fitnessu, sportów siłowych i pilatesu. Zajęcia
prowadzone przez niego zyskują coraz więcej zwolenników, a on
sam wciąż wzbogaca swoją ofertę o ciekawe nowości.
M.M.: Jak przebiegała do tej pory Twoja kariera sportowa?
M.W.: Z wykształcenia jestem masażystą, terapeutą i kręgarzem. Sportem zajmuję się zawodowo od jedenastu lat. Wcześniej przez trzynaście lat uprawiałem sporty walki – taekwondo,
aikido i hapkido (to odmiana aikido – przyp. red.). Jeździłem
na zawody, prowadziłem kilka szkół, między innymi w Środzie
Wlkp., Miłosławiu, Poznaniu. Uczył nas wtedy Koreańczyk (9 dan
– wówczas nie można było mieć wyższego stopnia) – przyjeżdżał do nas na sparingi z mistrzem świata. Z racji tego, że zawsze
byłem wyższy, byłem często typowany do zawodów i na pokazy, co pozwalało mi na występy przed publicznością i doskonalenie swoich umiejętności z najlepszymi.
Następnym etapem w moim życiu było uzyskanie uprawnień
trenera personalnego i instruktora sportów siłowych. Potem zrobiłem uprawnienia instruktora pilatesu, fitnessu i tabaty. Pracowałem w kilku klubach – zaczynałem od Centrum Jogi Harmonia
w Poznaniu. Zaproponowałem tam prowadzenie zajęć innych niż
joga – jak płaski brzuch i stretching – i tak naprawdę od tego zaczęła się moja przygoda z prowadzeniem zajęć grupowych. Pracowałem tam przez cztery lata. Następnie zacząłem działać w klubie
New York w Luboniu i tam, od ośmiu lat, wciąż prowadzę zajęcia.
Ciekawostką w tej pracy było to, że przez kilka lat prowadziłem
drużynę Lecha – z Akademii Reissa i starszych piłkarzy, robiąc dla
nich przez okres zimowy treningi wzmacniające i wydolnościowe.
W międzyczasie byłem instruktorem w klubie Ades w Mosinie –
tam pracowałem dwa lata, a przez kolejne półtora roku – w klubie
Adrenalina Fitness w Mosinie.
M.M.: Opowiedz, proszę, o zajęciach, które prowadzisz – jakiego typu są to zajęcia, dla kogo itp.?
M.W.: Zajęcia są bardzo różnorodne: treningi fitnessowe, w tym
ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, ABT, stretching. Prowadzę
treningi crossowe, przygotowujące do surviwali, biegów przełajowych, z przeszkodami, runmageddonów. Sporo jest treningów
płaskiego brzucha, funkcjonalnych, obwodowych. Mam duże
doświadczenie w prowadzeniu zajęć na zewnątrz, nie tylko w klubach – na przykład mieszkańcy Mosiny i okolic mogli przez całe
lato korzystać z treningów na gliniankach, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i skupiały osoby nie tylko z klubu Adrenalina (w którym pracowałem prowadząc te zajęcia), ale i spoza
niego, a nawet z innych miejscowości. Prowadziłem też rozgrzewki przed imprezami sportowymi: biegami w Luboniu, Poznaniu,
Mosinie, rozgrzewki nad jeziorem Średzkim w Środzie Wielkopolskiej. Z racji swej profesji prowadzę też zajęcia ze zdrowego kręgosłupa i pilatesu.

Oprócz zajęć grupowych oferuję też treningi personalne. Jestem w stanie zaproponować coś każdemu na miarę jego potrzeb,
oczekiwań, stanu zdrowia i możliwości.
Obecnie zajmuję się prowadzeniem zajęć w kilku klubach: cały
czas w New Yorku, poza tym mam wynajętych kilka sal, z których
regularnie korzystam przez cały tydzień. Jestem także w trakcie
rozmów dotyczących współpracy z trzema klubami. Prowadzę
dużo treningów personalnych, jadłospisów i porad dietetycznych.
M.M.: Co Cię wyróżnia? Dlaczego warto przyjść właśnie na
Twoje zajęcia?
M.W.: Moje zajęcia są prowadzone z uśmiechem, na wesoło, staram się zachęcić uczestników do wysiłku. Nie prowadzę ich szablonowo, traktuję każdego indywidualnie, podchodzę, koryguję,
jeśli widzę, że ktoś potrzebuje wskazówek, by poprawnie wykonać
ćwiczenie. Zmienia się także muzyka, zestaw ćwiczeń; prowadzę
na przykład tabatę na trampolinach, co jest zupełnie czymś innym
niż "zwyczajna" tabata. Ludzie przychodzą na zajęcia, bo mają
wciąż inny wysiłek, są niejednokrotnie zaskakiwani, nie przyzwyczajają się do jednej formy ćwiczeń. Ćwiczenia dostosowuję również do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów – jeśli na
przykład ktoś nie może czegoś robić, wówczas proponuję mu inne
ćwiczenie tak, by nie zrobił sobie krzywdy. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć.
M.M.: Twoja oferta jest bardzo różnorodna.
M.W.: To prawda. Są ćwiczenia o dużej intensywności, nastawione na spalanie tkanki tłuszczowej, są takie, które mają za zadanie
zwiększyć naszą siłę i wytrzymałość oraz takie, które wzmacniają
poszczególne partie mięśni, stabilizują ciało i w efekcie – zapobiegają kontuzjom. Jeśli ktoś chce chodzić na treningi funkcjonalne
to może takie znaleźć, jeśli interesują go personalne – również służę pomocą. Jeżeli osoba ma ochotę ćwiczyć w domu, dostaje ode
mnie zestaw ćwiczeń, który wykonuje samodzielnie lub ze mną.
Wkrótce rusza platforma – ćwiczenia on-line, gdzie kilka osób będzie mogło ćwiczyć razem ze mną za pomocą połączenia internetowego. Moja oferta wciąż się wzbogaca o nowe pomysły.
M.M.: A jak wygląda oferta treningów personalnych?
M.W.: Osoba, która chciałaby skorzystać z tego typu formy
treningu, otrzyma ode mnie w pełni rozpisaną dietę, dostosowaną do danej osoby, ćwiczeń, które będzie wykonywać, peł-
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ną opiekę trenera – można powiedzieć, że prawie przez całą
dobę, bowiem w każdej chwili można się ze mną skonsultować.
W przypadku korekt ćwiczeń, diety – jest to możliwe praktycznie na poczekaniu. Treningi personalne poprzedzone są wywiadem, czego dana osoba oczekuje, jaki efekt chce osiągnąć – po
to, by jak najlepiej dostosować potem ofertę do jej oczekiwań.
Treningi odbywają się wspólnie ze mną lub osobno, jest to też
ciągłe motywowanie klienta do pracy. Diety nie są monotonne,
są tanie i proste do zrobienia – przygotowanie posiłku zajmuje
maksymalnie dwadzieścia minut.
M.M.: Wiem, że nie działasz sam. Opowiedz, z kim współpracujesz?
M.W.: Pracuję wspólnie z Ewą Mańkowską, specjalistką od urody
:) Ewa wykonuje zabiegi na ciało, między innymi liposukcję ultradźwiękową i inne. To, że pracujemy razem, umożliwia nam stworzenie naprawdę szerokiego wachlarzu propozycji dla klientów,
począwszy od ćwiczeń po różnego rodzaju zabiegi na ciało. Jesteśmy w stanie zaopiekować się każdym na wielu płaszczyznach,
kompleksowo.
M.M.: Podsumowując - jeśli ktoś chciałby skorzystać z Twojej
pomocy, może poprosić o indywidualnie dopasowany zestaw
ćwiczeń, dietę i dodatkowo skorzystać z zajęć grupowych.
M.W.: Dokładnie – a z racji tego, że razem z Ewą zajmujemy
się masażem, oferujemy jeszcze możliwość skorzystania z porad
masażysty. Nasi klienci ćwiczą zatem w pełnym bezpieczeństwie, z korekcją i wad postawy, i dostosowaniem ćwiczeń do
indywidualnych potrzeb.
M.M.: A jakie masz plany na przyszłość?
M.W.: Oprócz platformy internetowej, za pomocą której będzie
można wspólnie ze mną ćwiczyć on-line, kolejnym planem jest
organizowanie wszelkiego rodzaju wyjazdów związanych ze
sportem, typową rekreacją, ale też przygotowaniem osób do biegów przełajowych, wspinaczki, wyjazdów na narty. Chciałbym,
żeby było kilka takich grup – każdy wyjazd połączony będzie

z dodatkowymi atrakcjami. Te wyjazdy to także efekt współpracy z Ewą. Wspólnie przygotowujemy program każdej wyprawy,
zaplecze kulinarne – staramy się na przykład, by oprócz tradycyjnego jedzenia były w menu też dania typowo fitnessowe, tak,
by pokazać uczestnikom, że taka dieta jest naprawdę smaczna
i łatwa w przygotowaniu. Ewa jest niezastąpiona jeśli chodzi
o tworzenie ciepłego, domowego klimatu. Poza tym służy fachową pomocą, masażem, poradą, wparciem. A dodatkowo – zrobi
upiększającą maseczkę czy mały peeling, co również ma znaczenie w poprawie samopoczucia :) Chcemy, by nasi klienci czuli, że
dbamy o nich pod każdym względem.
M.M.: Życzę zatem spełnienia wszelkich planów i bardzo dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
P.S. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

adesfit2@gmail.com lub: adesfit79@gmail.com,
tel. 508-288-017

Bezpłatne badanie znamion skórnych w Mosinie!
W ramach realizacji projektu "Sprawdź znamiona, nim rak da
znak" Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka organizuje dla
mieszkańców Mosiny i okolic bezpłatne badania znamion skórnych przy użyciu specjalistycznego sprzętu videodermatoskopu. Badania zostaną przeprowadzone w sobotę 18 listopada
2017 r. w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie przy
ul. Topolowej 2, w godz. 10:00-14:00. Zapisy tego samego dnia
od godz.9:50.
Badanie znamion przy pomocy videodermatoskopu ma na celu
wczesne wykrycie nowotworu skóry, jest bezbolesne i nieinwazyjne, wykonywane jest niezależnie od stanu zdrowia i wieku.
Uwaga - przed badaniem prosimy: Panie o zmycie makijażu, jeśli
znamię znajduje się w obrębie twarzy, natomiast Panów prosimy o usunięcie zarostu w obrębie znamienia.
Badania są współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego.
Nowotwory są drugim zaraz po chorobach serca głównym
powodem śmierci w dzisiejszych czasach. Czerniak jest niebezpiecznym nowotworem skóry i jest on jednym z najczęstszych powodów zgonów wśród pacjentów chorujących na
raka. Zdiagnozowany odpowiednio wcześnie jest w 90% wyleczalny. (red.)
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Tunel na Śremskiej otwarty!
W dniu 12 października 2017 r. nastąpiło otwarcie tunelu na
ul. Śremskiej. Jest to niewątpliwie wydarzenie, na które mieszkańcy Mosiny z niecierpliwością czekali od dawna.
Wykonawca zadania, TRAKCJA PRKiI, poinformował o wprowadzeniu z dniem 12 października br. stałej organizacji ruchu
obejmującej wyłącznie ruch pieszych lewostronnym chodnikiem na drodze powiatowej 2463P ul. Śremskiej w Mosinie.
Jednocześnie, zostaje zlikwidowane tymczasowe przejście
dla pieszych w poziomie szyn w rejonie ul. Torowej, ul. Czwartaków w Mosinie (na wysokości ul. Kasprowicza).
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie
uwagi na oznakowania. (źródło: mosina.pl)
P.S. Byliśmy, sprawdziliśmy - swobodnie można przejść (a nawet przejechać rowerem). Wrażenie znalezienia się (wreszcie!)
po drugiej stronie - bezcenne. Pozostaje tylko czekać na umożliwienie ruchu pojazdów mechanicznych... Mamy nadzieję, że
nastąpi to już niebawem. (red.)

Wiadukt w Łęczycy otwarty dla ruchu kołowego!
Dobra wiadomość dla wszystkich podróżujących do Poznania: w dniu 17 października br. na wiadukt w Łęczycy został
skierowany ruch kołowy!
Przypomnijmy - w Łęczycy powstają
dwa wiadukty drogowe: jeden nad linią kolejową, drugi nad przedłużeniem
ul. Krętej. Pod koniec tego przedłużenia

powstaje pętla autobusowa, a ul. Kręta
zostanie włączona do drogi nr 430 przez
nowe rondo, które pozwoli na bezkolizyjny ruch na odcinku Poznań – Mosina.
Węzeł drogowy w Łęczycy wybudowany został w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1
„Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek
Czempiń - Poznań”. Wiadukt drogowy
został wybudowany nad ulicą Krętą i prowadzi z Łęczycy do Lubonia. Wiadukt kolejowy powstaje nad linią E59.
Wraz z uruchomieniem wiaduktu zmienia się organizacja ruchu w jego obrębie
- prosimy o zachowanie ostrożności.
Wszystko wskazuje na to, że podróżować w kierunku Poznania będziemy szybciej i bezpieczniej. (red.)

Wjechał w płot i uszkodził znak
W dniu 17 października br. przy wjeździe do Mosiny od strony Puszczykowa
miała miejsce kolizja. Kierowca Citroena
wjechał w płot i uszkodził znak: obszar
zabudowany.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Na miejscu zdarzenia był właściciel nieruchomości, na której zatrzymało się auto.
Teraz czeka go remont ogrodzenia. (red.)
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„Królewna Śnieżka” w Rogalinie
W sobotę ,14 października br. w ogrodzie francuskim pałacu w Rogalinie nauczyciele i absolwenci
Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego oraz pracownicy Muzeum-Pałacu w Rogalinie wcielili się w role bohaterów Baśni o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach.
Było to już kolejne przedstawienie, które przygotowaliśmy przede wszystkim dla naszych uczniów, aby
w ten niekonwencjonalny sposób uczcić Dzień Edukacji Narodowej.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
nam w przygotowaniu tego wydarzenia z całego
serca dziękujemy. Szczególne podziękowania dla
Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu prof.
Wojciecha Suchockiego, Kierownika Muzeum-Pałacu
w Rogalinie Joanny Nowak, Dyrektora Mosińskiego
Ośrodka Kultury – Marka Dudka oraz p. Pawła Karlińskiego, dzięki któremu było nas dobrze słychać.
Przede wszystkim dziękujemy jednak Publiczności
za wspaniałe przyjęcie przedstawienia. Żywiołowe
reakcje dzieci i sympatyczne uśmiechy dorosłych dodały nam skrzydeł.
Anna Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP
Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Dofinansowanie na Kanał Mosiński
Jak informuje zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch, gmina
Mosina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na realizację projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój
systemów zieleni miejskiej”. W ramach tego projektu nad Kanałem
Mosińskim na terenie Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” zostanie zagospodarowany teren zieleni, z zachowaniem jego naturalnego charakteru.
Dofinansowanie w wysokości 1 247 726,43 zł pochodzi z Programu operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020. To 85%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym całkowity
koszt realizacji projektu wynosi 1 516 485, 60 zł.

Obecnie Urząd Miejski w Mosinie jest na etapie przygotowywania dokumentów do zawarcia umowy. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2018 r.
To kolejne dofinansowanie dla Gminy Mosina pochodzące ze
środków zewnętrznych. Tylko w tym roku pozyskaliśmy dotąd 11
632 250,04 zł. Wcześnie, w latach 2015-2016, było to 7 022 086,06
zł (łącznie z kwotą na ul. Strzeleckiej, gdzie wniosek był w 2010 r.,
a umowa podpisana w roku 2016).
"Obecnie na ocenę czekają kolejne złożone wnioski na łączną
kwotę 11 539 307, 37 zł.
Gmina Mosina realizuje szereg projektów z dofinansowaniem
UE służących zagospodarowaniu terenu dla celów rekreacji i integracji swoich mieszkańców. Niedawno pisaliśmy o uzyskaniu
środków na zagospodarowanie obszaru wokół „glinianek”, w tym
wybudowanie prawie 2 km ścieżek.
Dziś z radością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na zagospodarowanie fragmentu terenu wzdłuż Kanału Mosińskiego.
Czynimy starania, aby z racji na wielkość koniecznych nakładów,
etapami dokonać zagospodarowania nadbrzeży Kanału Mosińskiego od wiaduktu kolejowego na kanale w Mosinie do mostu
przy ul. Lipowej w Krosinku. W późniejszych latach będziemy kierowali naszą uwagę w kierunku Dymaczewa Starego.
Dziękuję Pracownikom Urzędu za wspaniałą pracę, która zaowocowała kolejnym dofinansowaniem inwestycji, jakie będziemy realizowali na terenie Gminy Mosina."
źródło: mosina.pl
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ZAVA, czyli Autorska moda prosto od projektanta

ZAVA to autorska marka, należąca do młodego i zdolnego projektanta Piotra Zawadzkiego, którego przygoda z modą trwa
nieprzerwanie od 7 lat. Absolwent Poznańskiej Szkoły Projektowania Ubioru, mający jasną wizję swojej marki, konsekwentnie
dążący do realizacji ambitnych celów, już od kilku lat tworzy
markę, budując coraz silniejszą pozycję w świecie mody.
Motto projektanta to „mniej znaczy więcej”, dlatego wszystkie
projekty charakteryzuje prostota i minimalizm, podszyte nowojorskim sznytem, który dodaje im kobiecości i elegancji.
Początkowo projektant skupiał się na tworzeniu akcesoriów –
głównie torebek i biżuterii, które stały się znakiem rozpoznawczym marki. Torebki wykonane ręcznie, z najwyższej jakości
włoskich skór, zachwycają różnorodnością modeli i starannością wykonania. Biżuteria poprzez swoją oryginalność przyciąga
wzrok i podkreśla charakter nawet najprostszej stylizacji. Obecnie asortyment jest stopniowo poszerzany o kolekcję ubrań –
zarówno linię basic jak i premium. Większość produktów jest
wykonana w krótkich seriach, często nawet w pojedynczych
egzemplarzach, a co najważniejsze wszystkie projekty są szyte
w Polsce. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, projektant realizuje również zamówienia indywidualne spełniając przy tym,
oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
W tym roku, marka została doceniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który nominował ją do prestiżowego konkursu „Dobry Wzór 2017”. Kolekcje marki dostrzegają również

przedstawiciele blogosfery np. Whitemad.pl czy Minimadge.pl.
Projektant cyklicznie prowadzi warsztaty artystyczne z projektowania ubioru i ilustracji mody.
14 października otwarto pierwszy, autorski butik marki, połączony z pracownią. Równocześnie, pod adresem www.zavaonline.pl powstał nowy sklep internetowy.
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Sukces w szpilkach

"Podążać ku czemuś lepszemu"
W naszej rubryce "Sukces w szpilkach" czas na branżę motoryzacyjną. Dziś rozmawiamy z Weroniką Rożek, właścicielką
myjni samochodowej w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej. Pani
Weronika, od siedmiu miesięcy szczęśliwa mama, z powodzeniem od kilku lat prowadzi i rozwija własną firmę.
M.M.: Od kiedy istnieje myjnia samochodowa?
W.R.: W 2008 roku, jednak na początku była tu tylko myjnia
samoobsługowa – tak zwany "bezdotyk", natomiast hala powstała rok później.
M.M.: Skąd wziął się pomysł na taką działalność?
W.R.: Pomysł zawdzięczam moim rodzicom. W czasie, kiedy
powstawała myjnia, obydwoje byli czynni zawodowo, prowadzili swoje interesy, we mnie zatem pokładali nadzieję, że
dam sobie z tym radę. No i stało się - myjnia powstała, a ja
musiałam zacząć się nią opiekować, zajmować się wszystkimi sprawami, doglądać. Zostałam rzucona na głęboką wodę,
ale udało się :) Był to też moment, kiedy potrzebowałam
podjąć decyzję o dalszym zawodowym życiu, wszystko zatem złożyło się na to, że przejęłam pomysł od rodziców. Teraz, kiedy już kilka lat istniejemy na rynku, mamy klientów,
w ten sposób dziękuję im za ten pomysł.
M.M.: Czego musiała się Pani nauczyć, by móc z powodzeniem prowadzić myjnię?
W.R.: Na pewno musiałam nauczyć się samodzielności, nawiązać kontakty z różnymi ludźmi, pozyskać dostawców, nabyć klientów, zająć się reklamą, zacząć układać każdy dzień
pracy itp. Nie jest to łatwe, ale myślę, że każda branża jest
trudna do prowadzenia. Jeśli jednak trafi się na odpowiednich ludzi – to można się dużo nauczyć, dowiedzieć i z powodzeniem działać.
M.M.: A od strony technicznej? Nie jest to branża typowo
kobieca...
W.R.: W tej branży mamy do czynienia z substancjami chemicznymi, wszystkie środki używane w myjniach muszą mieć przygotowane specjalne karty charakterystyki, zatem siłą rzeczy
trzeba mieć pojęcie o stosowanych w myjniach środkach. Regularnie zatem czytam gazety motoryzacyjne, śledzę wszelkie
nowinki. Dużą rolę odgrywają też dostawcy, którzy pomagają
w wyborze środków, polecają najnowsze produkty.
W swojej pracy mam do czynienia z maszynami, muszę zatem umieć sobie poradzić z usterkami technicznymi, awariami i na bieżąco je usuwać. Wydaje mi się, że sporo już wiem
w tym temacie, jednak wciąż zaskakują mnie różne sytuacje.
W tej pracy trzeba być trochę mężczyzną :) Nie ukrywam, że
niekiedy bywa ciężko, niejednokrotnie samemu trzeba coś
przykręcić, naprawić – ale jestem kobietą, która nie boi się
takich czynności i radzę sobie z nimi. Nie wiem, czy można
ten biznes nazwać kobiecym, ale udaje mi się go prowadzić.
Oczywiście, wszystko jest zasługą także moich współpracowników, których wiedza i doświadczenie składa się na sukces
całej firmy – im również zawdzięczam to, jak funkcjonujemy
i na jakim etapie rozwoju jesteśmy.
M.M.: Czym jeszcze charakteryzuje się Pani praca?
W.R.: Jesteśmy branżą, w której ilość przybywających do
nas klientów warunkują w dużej mierze warunki atmosferyczne – nikt nie lubi myć auta, kiedy jest błoto i pada. Są
z kolei okresy, kiedy chcielibyśmy obsłużyć więcej klientów,

ale nasze moce przerobowe są ograniczone. Nie umawiamy
nigdy zbyt dużej ilości klientów, ponieważ stawiamy na jakość, dbamy o to, by klient był zadowolony z usługi. Myślę,
że wyróżnia nas różnorodność oferty: jest myjnia bezdotykowa, można także skorzystać z myjni automatycznej, albo
– oddać auto do mycia ręcznego (w międzyczasie można na
przykład wypić kawę). Dla każdego zatem znajdzie się propozycja i wydaje mi się, że ta różnorodność i szeroka oferta
przyciąga klientów. Owszem, moglibyśmy ją jeszcze bardziej
poszerzyć, jednak wychodzę z założenia, że lepiej robić dobrze to, co robimy niż rozdrabniać się na wiele dziedzin. Nie
zajmujemy się czymś, czego nie jesteśmy w stanie zagwarantować na najwyższym poziomie.
M.M.: A co według Pani jest najprzyjemniejsze w tej pracy ?
W.R.: Dla mnie największą satysfakcją jest, jeżeli klient wychodzi zadowolony z wykonanej usługi i wraca do nas. Poza
tym cieszy mnie, kiedy pozostawiam po sobie dobre imię,
dobry wizerunek, a klienci mogą nas dalej polecać innym.
M.M.: Ile osób Pani zatrudnia – jak liczny jest zespół?
W.R.: W myjni zatrudnione są trzy osoby do prac biurowych
i dwóch pracowników na myjni ręcznej. Wydaje mi się, że
jesteśmy zgranym zespołem, staramy się umilić sobie czas
w pracy, celebrujemy różne okazje, jak imieniny pracowników, święta itp. Przy okazji często omawiamy sprawy firmowe. Staramy się mieć dobry klimat w pracy, rozmawiać na
różne tematy, tworzyć atmosferę życzliwości, by wszystkim
dobrze się tutaj pracowało. Wychodzę z założenia, że atmosfera jest bardzo istotna. Spędzamy w pracy coraz więcej czasu, zatem ważne jest, żebyśmy czuli się w niej dobrze.
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M.M.: Które wydarzenia z dotychczasowej pracy wspomina Pani najlepiej, a które były dla Pani szczególnie trudne?
W.R.: Zacznę od tych trudniejszych chwil – jak każda branża,
mamy do czynienia z kontrolami, a co za tym idzie dla mnie
jako dla właścicielki jest to duży stres, poza tym wymaga
poświęcenia czasu i energii. Wydarzenia szczególnie trudne
to również awarie, które nie pozwalają nam na dalszą pracę, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu (np. Święta) wówczas też jest napięcie i duże nerwy. Na szczęście jest ich
wydaje mi się - w gruncie rzeczy niewiele  Miłe z pewnością
jest to, że cyklicznie otrzymujemy certyfikaty potwierdzające doskonałą jakość stosowanych przez nas środków chemicznych (nigdy nie stosujemy zamienników, zamawiamy
produkty najlepszej jakości), ważny jest dla nas profesjonalizm i trzymanie cały czas wysokiego poziomu usług. Cieszy
również to, że klienci nas chwalą, czasem osoby dzwonią do
mnie i mówią, że zostały obsłużone w miły sposób – to daje
motywację do dalszej pracy.
M.M.: Co według Pani potrzebne jest do tego, żeby osiągnąć sukces?
W.R.: Wydaje mi się, że determinacja, nieustanne angażowanie się w życie firmy, myślenie o tym, co możemy robić lepiej,
jak udoskonalać swoją branżę. Na pewno potrzebna jest
chęć działania. Siłę dają często bodźce z zewnątrz, czasem

sami klienci podpowiadają nam różne pomysły (np. wieszaki
do wycieraczek), które staramy się realizować. Ważne też jest
słuchanie opinii innych ludzi, wyciąganie wniosków. Z pewnością także potrzebna jest siła, chęć przebicia się, otwartość
na nowości - w tym te techniczne - śledzenie rynku. Głównie
jednak chęć dbania o cały interes, by nie stać w miejscu, ale
podążać ku czemuś lepszemu.
M.M.: Co Pani robi w wolnym czasie, poza pracą?
W.R.: Od siedmiu miesięcy jestem szczęśliwą mamą, więc
cały wolny czas pochłania mój synek. Nie ukrywam, że czas
spędzony z nim to – jak chyba dla każdej matki – chwile nie
dające się zamienić na nic innego. Czasu tylko dla siebie
mam zatem bardzo mało, ale jeśli go mam to lubię poczytać
książkę czy gazetę albo najzwyczajniej w świecie wybrać się
na dobrą kawę w miłym towarzystwie 
M.M.: A Pani plany na przyszłość?
W.R.: Na chwilę obecną chcielibyśmy uruchomić drugie stanowisko myjni ręcznej. Pozwoli nam to na obsłużenie większej ilości klientów. Miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować w jak najbliższym czasie.
M.M.: Życzę zatem zrealizowania wszelkich planów i bardzo dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Marta Mrowińska
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Morderczy trening w Mosinie
30 września br. w Mosinie na terenie wypoczynkowo-rekreacyjnym Glinianki odbył się IV Morderczy Trening organizowany przez LOFT Fitness. Trasa treningu przebiegała po ścieżkach
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Bieg można było pokonać indywidualnie lub w 4-osobowych
drużynach. Uczestnicy startowali w czterech falach. Rozgrzewkę
przed startem poprowadziła Katja Potrzeba.
Biegacze na 6-kilometrowej trasie musieli pokonać 38 przeszkód, m.in. na dywan z opon, 3 ścianki o wysokości 3.20m,
2.70m oraz 2.20m, porodówkę, multi rig, przeprawy wodne,
czołganie pod zasiekami, przechodzenie przez wrak czy wspinaczkę na naczepę typu łódka.
Najszybszy uczestnik pokonał trasę w 41min 41s, a był to
Piotr Idczak, z Sulęcinka, 2 miejsce zajął Michał Jujga reprezentujący Dirty Sparrows, a 3 miejsce Dariusz Nowak reprezentujący LOFT Fitness. Wśród kobiet na pierwszym miejscu
stanęła Katarzyna Czaińska z czasem 1:06:29 , na 2 Magdalena
Hasiak, a na 3 Paulina Grabarczyk, wszystkie te Panie reprezentowały klub LOFT Fitness.
Partnerem IV Morderczego Treningu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Realizacja wydarzenia nie była by możliwa
bez wsparcia i zaangażowania sponsorów: DUET Nieruchomości, Imex Logistics Sp. z o.o., MB Shape, Benefit Systems SA, Sushi Factory Sp. z o.o. Sp.k., ECO-cars spółka z o.o., MARK-TRANS
Binkowski, Produkcja i Rozlewnia Wód WIRENKA, oraz TOMASZ
OLEJNICZAK PIEKARNIA "TOSMAK". (LOFT Fitness)
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Kącik meteorologiczny

Skąd się biorą orkany?
Od października do marca mamy w
Polsce sezon na porywisty wiatr. Jesienno-zimowe wichury różnią się od tych występujących latem swoją długotrwałością,
ponieważ mogą siać zniszczenie nawet
ponad dobę.
W ostatnich latach mieliśmy mizerne sezony na wichury, i bardzo dobrze. Jednak
co kilka lat zdarzały się wyjątki, jak np. niszczycielski orkan Cyryl ze stycznia 2007 roku
czy równie groźny orkan Ksawery z grudnia
2013 roku. Za ich sprawą warto dowiedzieć
się w jaki sposób powstają wichury.
Okazuje się, że głównym czynnikiem
odpowiadającym za siłę wiatru jest ciśnienie. Im większa jest różnica ciśnienia na
małym obszarze, tym silniejszy jest wiatr,
a więc przepływ powietrza.
W chłodnej porze roku, a więc jesienią,
zimą i wczesną wiosną, nad północnym
Atlantykiem rodzą się głębokie niże, które niosą ze sobą bardzo niskie wartości
ciśnienia. Im niższe jest w nich ciśnienie,
tym większe jest niebezpieczeństwo, że
pojawią się huraganowe wiatry.
Jednak do powstania wichur potrzebne
są dwa układy atmosferyczne, nie tylko
niż, ale również wyż. Różnica ciśnienia pomiędzy nimi potrafi zimą sięgać w Europie
nawet 100 hPa. To wystarczy, aby kraje leżące w pobliżu mórz nawiedzane zostały
przez wichury.
O niszczycielskim wietrze mówić możemy już wtedy, gdy porywy wiatru przekroczą 70 km/h. Na lądzie oznacza to wichurę,
natomiast na morzu szaleje sztorm, gdy
wiatr osiąga 8 stopni w skali Beauforta.
Gdy wiatr przekracza 90 km/h, to może
powodować znaczące zniszczenia.

Wichurom towarzyszą oczywiście gigantyczne wahania ciśnienia, które najpierw gwałtownie spada, najczęściej o
20-30 hPa. Obniża się do momentu aż nad
nami, lub w pobliżu nas, przejdzie ośrodek
niżowy. Natychmiast po jego przejściu ciśnienie zaczyna równie gwałtownie wzrastać, także o 20-30 hPa, powracając dość
szybko do poziomu sprzed przejścia niżu.
Definicja orkanu nie jest w pełni ustalona. Niegdyś orkanami nazywano te
najpotężniejsze wichury, bez konkretnego przedziału prędkości wiatru. Dzisiaj
skłaniamy się bardziej ku ustaleniom, że
średnia 10-minutowa prędkość wiatru w
takim układzie niżowym powinna przekraczać 120 km/h, a więc próg od którego
w strefie tropikalnej sztormy przybierają
pierwszą kategorię w skali Saffira-Simpsona, czyli stają się huraganami, cyklonami
lub tajfunami.

Tak potężne orkany zdarzają się w Europie na tyle rzadko, zwłaszcza nad obszarami zamieszkanymi, że bierze się pod
uwagę także porywy wiatru i jeśli przekraczają one 120 km/h, to mówi się o orkanie,
jako czymś poważniejszym od zwyczajnej
wichury. W Polsce o jesienno-zimowych
orkanach mówimy, gdy prędkości wiatru
są na tyle duże, że stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.
Zgodnie z regułkami meteorologicznymi, o wichurze mówimy tylko wtedy, gdy
porywy wiatru przekraczają 70 km/h, zaś o
wietrze huraganowym, gdy wieje powyżej
120 km/h. Z tym drugim mamy do czynienia bardzo rzadko, ale jeśli już się pojawi,
to najczęściej na wybrzeżach Bałtyku.
Jacek Sobota

Eleganckie pamiątki 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 ,
•
podkładki pod kubki,
•
koszulki damskie i męskie,
•
bawełniane torby pocztówki,
•
okolicznościowa moneta „Jeden Mosin”,
•
dzbanek z filiżanką zestaw pocztówek,
•
statuetka Eleganta z Mosiny mapa Mosiny.
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Orkan Ksawery w naszym regionie

Orkan Ksawery pojawił się w Polsce w czwartek, 5 października
br., po południu. Około godziny 17:00 dotarł nad Wielkopolskę.
Był to drugi stopień zagrożenia w trzystopniowej skali. Wiatr osiągał prędkość ponad 130 km/godz., powodując na swojej drodze
ogromne zniszczenia.
Tego dnia w gotowości zostały postawione wszystkie służby.
Strażacy z JRG 9 wraz ze wszystkimi pobliskimi OSP walczyli z żywiołem. Interwencje dotyczyły głównie powyrywanych, połamanych drzew, które uszkadzały budynki mieszkalne oraz zrywały linie
energetyczne pozbawiając dostępu do prądu wielu mieszkańców
gmin Mosina i Puszczykowo. Silne porywy wiatru były przyczyną
bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze prowadzącej z Mosiny
w kierunku Poznania, gdzie dochodziło do niespodziewanych wywrotów drzew na drogę krajową nr 430.(źródło: JRG-9 Mosina)

To była trudna noc. Orkan Ksawery wyrządził wiele szkód na drogach, w gospodarstwach domowych, w liniach energetycznych
i komunikacji. Połamane drzewa, zwalone gałęzie utrudniające poruszanie się pojazdów i pieszych, na ulicach mnóstwo liści i igliwia powodujących, że nawierzchnia stała się śliska i niebezpieczna. Pozrywany tynk z elewacji, połamane płoty, przewrócone banery i tablice,
zniszczone mienie w przydomowych ogródkach (przewrócone huśtawki ogrodowe, trampoliny, pozbijane donice, połamane drzewka),
brak prądu w większości miejsc w okolicy - to tylko niektóre ze zniszczeń, jakie nasz redakcyjny zespół uwiecznił na zdjęciach.
Czwartkowy wieczór i noc była bardzo pracowita dla wszystkich
zastępów straży pożarnej i służb porządkowych. Od rana ciężko pracowali przy usuwaniu licznych szkód. Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i poświęcenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. (red.)
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Z Kroniki Policyjnej w Mosinie
W czasie od 1 września 2017 r. do 15 października 2017 r. na
terenie obszaru działań Komisariatu Policji w Mosinie Policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych kierujących samochodami:
dwie osoby posiadające sądowy zakaz poruszania się pojazdami, gdzie jedna z nich była w stanie po użyciu alkoholu. Został
zatrzymany mężczyzna poruszający się samochodem pomimo
cofniętych przez Starostę Powiatowego uprawnień do kierowania pojazdem. Zatrzymano dwie osoby poruszające się samochodem pod wpływem narkotyków, gdzie jedna z nich miała
przy sobie proszek koloru białego, prawdopodobnie narkotyk.
W minionym czasie zostało zatrzymanych 7 osób poszukiwanych celem odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto, na
terenie miasta i gminy Mosina doszło do 29 kolizji drogowych.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie przeprowadzili
działania dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły, Noc-Stop - dotyczące ograniczenia kradzieży pojazdów, kampanię informacyjną dotyczącą oszustw metodą „na wnuczka”.
W podanym czasie na terenie działania Komisariatu Policji
w Mosinie doszło do n/w zdarzeń kryminalnych:
01.09.2017r. w Rogalinku mężczyzna pobił swojego ojca, sprawcę zatrzymano.
09.09.2017 r. zatrzymany został nietrzeźwy kierujący ciągnikiem
rolniczym, 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu; kopnięciem uszkodził drzwi radiowozu.
11.09.2017r. mieszkanka Czapur zgłosiła nękanie telefoniczne
przez nieznaną osobę.
11.09.2017r. w Wiórku doszło do uszkodzenia skrzynki gazowej.
12.09.2017 r. doszło do uszkodzenia koparki na terenie Mosiny.
12.09.2017r. w Daszewicach miało miejsce pogryzienie kobiety
przez psa.
13.09.2017 r. mieszkanka Rogalina zawiadomiła, że na jednym
z portali internetowych mężczyzna pisał wiadomości o treści
erotycznej do jej nieletniej córki.
14.09.2017 r. mieszkanka Mosiny zgłosiła, ze nieznana osoba
podszywając się pod jej profil na jednym z portali internetowych oferowała jej zdjęcia i filmy w negliżu.
17.09.2017 r. mieszkanka Mosiny groziła śmiercią swojemu konkubentowi, a następnie naruszyła jego nietykalność cielesną
i znieważyła interweniujących policjantów. Kobieta została zatrzymana.
19.09.2017 r. dzielnicowi zatrzymali mieszkańca Mosiny, który
miał znęcać się nad kotami doprowadzając do ich śmierci.
20.09.2017 r. w Daszewicach na terenie żwirowni doszło do
przewrócenia się samochodu ciężarowego, kierujący mężczyzna znajdujący się w pojeździe nie doznał żadnych obrażeń.
20.09.2017 r. w Czapurach rodzina znalazła ciało mężczyzny.
Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny zgonu.

21.09.2017 r. mieszkanka Mosiny zgłosiła próbę oszustwa przy
zawieraniu polisy OC.
21.09.2017 r. w Daszewicach nieznana osoba uszkodziła elewację budynku gospodarczego.
21.09.2017 r. zostało przyjęte zawiadomienie o przywłaszczeniu
40 000 zł w miejscowości Radzewice.
22.09.2017 r. mieszkaniec Mosiny znieważył interweniujących
policjantów. Mężczyznę zatrzymano.
22.09.2017 r. na terenie jednej ze szkół w Mosinie doszło do kradzieży telefonu komórkowego.
22.09.2017 r. w Dymaczewie Nowym policjanci zatrzymali
mieszkańca wsi w związku z kierowanymi groźbami karalnymi
wobec innego mężczyzny.
25.09.2017 r. w Mosinie podczas zabawy tanecznej doszło do
kradzieży portfela z pieniędzmi.
28.09.2017r. mężczyzna zgłosił możliwość przekroczenia uprawnień przez pracownika Poczty Polskiej.
2.10.2017 r. w Czapurach dzielnicowy wraz z funkcjonariuszem
Ogniwa Kryminalnego zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego.
2.10.2017r. w Rogalinku ujawniono zwłoki mężczyzny, trwają
czynności mające na celu ustalenie przyczyny zgonu.
7.10.2017 r. w Mosinie miała miejsce kradzież roweru wartości
1 000 zł.
7.10.2017 r. w Mosinie miało miejsce przywłaszczenie roweru
wartości 2 000 zł.
8.10.2017 r. w Rogalinku policjanci zatrzymali sprawcę pobicia.
12.10.2017 r. mieszkanka wsi Pecna zgłosiła naruszenie nietykalności cielesnej.
18.10.2017 r. mieszkanka Krosna zgłosiła kradzież pieniędzy z jej
konta bankowego.
13.10.2017 r. w Pecnej miała miejsce kradzież z włamaniem do
domu w budowie.
14.10.2017 r. dzielnicowy wraz z funkcjonariuszem Ogniwa Kryminalnego zatrzymali mieszkańca Mosiny, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoim ojcem.
p.o. Kierownik Ogniwa Prewencji
Komisariatu Policji w Mosinie
st.asp.Leszek Wojtkowiak
tel.148-49
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List od Czytelnika

Sytuacja na SOR w szpitalu w Puszczykowie
Do redakcji gazety wpłynęła skarga od naszego Czytelnika odnośnie wizyty na puszczykowskim oddziale ratunkowym:
"Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wczorajszego przyjęcia do
SOR szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. Od
29 lat mieszkam poza granicami kraju, i to co wczoraj przeżyłem,
mówiąc bardzo łagodnie, jest dla mnie niepojęte.
Ok. godziny 13:00 pomogłem zorganizować transport do szpitala mojej znajomej z Lubonia. Nie było to łatwe, bo mieszka sama,
nie posiada samochodu, a ja do kraju przyjechałem autobusem.
Od sobotniego popołudnia cierpiała na olbrzymi ból kolana lewej
nogi. Opuchlizna była z godziny na godzinę coraz większa. Po nocnej wizycie w łazience znajoma straciła przytomność. Wezwaliśmy
w nocy Pogotowie Ratunkowe.
Pacjentka od lat jest obciążona nefrologicznie (zespół nerczycowy) i endykronologicznie (hipoglikemia reaktywna). Wizyta ratowników medycznych utwierdziła nas w przekonaniu, ze kolano
musi być jak najszybciej obejrzane przez specjalistę. W poniedziałek 25 września, po konsultacji lekarza rodzinnego, który zasugerował interwencję, udaliśmy się do SOR w Puszczykowie.
W szpitalu lekarz dyżurny (kobieta), kilkukrotnie okazywała nam
swoje niezadowolenie przejawiające się dopytywaniem skąd pomysł, by z obrzękiem kolana kierować się do SOR, powtarzając, że
musimy czekać. Mimo zasugerowanych obciążeń i poinformowaniu o posiadaniu historii wypisów z poprzednich placówek – nikt
z lekarzy dyżurujących nie zapoznał się z dokumentacją.
Po dwóch godzinach oczekiwania pojawił się lekarz ortopeda,
który, po badaniu (bez usg czy rtg), wręczył nam plik skierowań
do poradni ortopedycznych i chirurgicznych, sugerując, że dalsze
leczenie ma odbywać się w dowolnie wybranej poradni w Polsce.
Dodam, że pacjentka wielokrotnie w poprzednich latach przebywała na oddziale ortopedycznym tegoż szpitala i miała jak do tej
pory bardzo dobre o nim zdanie, stąd zrozumiałe, że skierowaliśmy się właśnie tam, licząc na udzielenie pomocy.
W tym miejscu moje pytanie … zacytuję: „dalsze leczenie?”:
A czy ono w ogóle się rozpoczęło? Przecież pacjentce z bólem
nie udzielono żadnej pomocy i odesłano do domu, jak się potem okazało, po kilkugodzinnym pobycie na SOR z jeszcze większym obrzękiem.
Kuriozum całej sytuacji jest takie, że po przeprowadzonym
badaniu ortopedy i naszym powrocie do poczekalni, gdzie znajdowało się ok. 10 osób, to oni właśnie byli tak poruszeni traktowaniem człowieka z bólem, że w przeciągu kilku minut, obcy dla
nas ludzie bezinteresownie dzielili się z nami numerami telefonów
ortopedów, którzy mogliby pomóc w tej konkretnej sytuacji. Sumując, to od innych pacjentów, uzyskaliśmy większą pomoc, niż
od specjalistów, pracujących w szpitalu. Smutne i przygnębiające.
Reasumując. Czy takie są standardy w mojej ojczyźnie? Czy
mogę bez obaw o swoje zdrowie wrócić do kraju (noszę się z takim zamiarem). Mam duże wątpliwości. Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie tej przykrej dla nas sytuacji.
Dodam, że dzisiaj zmuszeni brakiem reakcji z Państwa strony
wczoraj na SOR, udaliśmy się do prywatnej kliniki ortopedycznej
w Poznaniu, gdzie okazało się, że stan kolana jest poważny." (personalia autora do wiadomości redakcji)
Szpital w Puszczykowie odpowiedział na list naszego Czytelnika
- jego treść również otrzymaliśmy. Chcąc przedstawić sytuację jak
najszerzej, treść listu udostępniamy:

Szanowny Panie,
Ustosunkowując się do uwag nadesłanych przez Pana dotyczących
pobytu w SOR Szpitala w Puszczykowie dnia 25 września 2017 roku
pacjentki z obrzękiem kolana informuję, że w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym codziennie zaopatrywanych jest od 50 do 100 chorych,
którzy przywożeni są przez służby ratownicze lub docierają do Oddziału samodzielnie.
W pierwszym doniesieniu nie podał Pan danych pacjentki, co
uniemożliwiało sprawdzenie posiadanych przez Pana informacji.
Aktualnie mimo, że ustaliliśmy fakty dotyczące Państwa pobytu
w SOR informuję, że zgodnie z obowiązującym prawem nie może
upubliczniać faktów dotyczących osoby oraz stanu jej zdrowia, ponieważ nie posiadamy stosownego upoważnienia Chorej.
Chciałbym Pana poinformować, w kwestii rzetelności że zdjęcie,
które zostało zamieszczone w gazecie nie pochodzi z Oddziału Ratunkowego, choć jest bardzo sugestywne (pusta sala chorych z wolnymi łóżkami).
Szpitalne Oddziały Ratunkowe zostały powołane do życia (Dz.Ustaw
11.237.1420) w celu „udzielania świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego". Zgodnie z Ustawą o Państwowym
Ratownictwie Medycznym stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, to
„stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie
pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim
następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub
uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia". Proszę zastanowić się jak Państwa wizyta w SOR Szpitala w Puszczykowie wpisuje
się w prawne ramy funkcjonowania powyższych placówek.
Ze strony Szpitala chciałbym jedynie nadmienić, że dalsze Państwa działania mimo, że zachorowanie nie kwalifikowało się do
udzielania świadczeń w SOR zostały poprawnie przez nas ukierunkowane, co skutkowało wydaniem odpowiednich skierowań, a chora
na pomoc w SOR nie oczekiwała zbyt długo.
Dyrektor ds. medycznych
Jacek Kubiak
Głos w sprawie zabrała także sama pacjentka:
"Ze swojej strony mogę tylko dodać, że po feralnej wizycie na SOR
w Puszczykowie, udałam się do prywatnej kliniki w Poznaniu, gdzie
w ramach tamtejszej diagnostyki wykonano: badania podstawowe,
usunięto płyn ze stawu i przekazano go do analizy, włączono leki,
oraz wykonano badanie USG stawu kolanowego i rezonans magnetyczny tegoż stawu. Na ten moment staw został zakwalifikowany do
zabiegu operacyjnego. Myślę, że dalszy komentarz jest zbyteczny.
Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym z Państwa,
którzy odwołując się do swoich własnych przeżyć, bardzo emocjonalnie włączyli się do dyskusji na temat rzetelności pracy oddziału SOR
w Puszczykowie. Jak się okazuje skala zjawiska jest większa, niż wszyscy sądziliśmy. Sądzę też, że mój przykład, jest tylko przysłowiowym
czubkiem góry lodowej.Ale dopóki będziemy przyzwalać na takie traktowanie, czy odpuszczać w imię świętego spokoju, nic się nie zmieni.
Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Szczególnie recenzentom, którzy w swych wypowiedziach, opowiedzieli się po stronie
szpitala. Oby nigdy nie musieli znaleźć się po drugiej stronie - tych,
którzy potrzebują pomocy".
(nazwisko pacjentki znane redakcji)
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Z cyklu: „Bliżej prawa”

Za co grozi nam zatrzymanie prawa jazdy? Kto i kiedy
może je zatrzymać? Zatrzymanie prawa jazdy
za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h
Na podstawie danych z Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) z roku na rok coraz mniej osób
uzyskuje uprawnienie do kierowania pojazdem osobowym. Wynika to
z wprowadzenia rygorystycznych zasad przyznawania prawa jazdy. Zatem,
żeby nasz wysiłek nie poszedł na marne, warto pamiętać kiedy można utracić zdobyte wcześniej uprawnienie.
Prawo jazdy może nam zostać zatrzymane w następujących sytuacjach: gdy
występuje uzasadnione podejrzenie, że
kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie
jak alkohol; gdy prawo jazdy zniszczone jest w stopniu powodującym jego
nieczytelność; gdy istnieje podejrzenie
podrobienia lub przerobienia prawa
jazdy; gdy upłynął termin ważności
prawa jazdy; gdy wobec kierującego
pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa
jazdy; gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu
uprawnienia do kierowania pojazdami;
gdy kierujący pojazdem przekroczy
liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a tzw. młody
kierowca, czyli ten który posiada prawo
jazdy 1 rok, gdy przekroczy liczbę 20
punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Nadto, ustawodawca w 2016 roku
rozszerzył powyższy katalog o dwa
przypadki. Pierwszy z nich uprawnia
do zatrzymania prawa jazdy w sytuacji, gdy kierujący pojazdem przekroczy dopuszczalną o więcej niż 50 km/h
prędkość na obszarze zabudowanym
lub też kierujący pojazdem przewozi
osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym)
lub wynikającą z konstrukcyjnego
przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. Należy pamiętać, że
sankcję polegającą na zatrzymaniu
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h można nałożyć
tylko, jeśli miało to miejsce w obszarze zabudowanym. Te dwa elementy
muszą wystąpić łącznie. Oznacza to,

że jadąc w obszarze zabudowanym
z prędkością 100 km/h funkcjonariusz nie może nam zatrzymać prawa
jazdy, ponieważ nie przekroczyliśmy
dopuszczalnej prędkości o więcej niż
50 km/h. Tak samo w przypadku, gdy
jedziemy z prędkością 100 km/h na
remontowanej drodze poza miastem,
gdzie postawiono znak z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.
Kto posiada uprawnienie do zatrzymania prawa jazdy? Uprawnienie to
przysługuje funkcjonariuszom Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz
Żandarmerii Wojskowej, ale tej ostatniej tylko w przypadku kierowców
prowadzących pojazdy należące do
Sił Zbrojnych. Dokument prawa jazdy – po zatrzymaniu - jest następnie
przekazywany właściwym organom
w zależności od powodu zatrzymania.
Może zatem trafić do prokuratora, sądu
bądź do starosty. W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie
prędkości o ponad 50 km/h funkcjonariusz Policji zatrzymuje dokument
za pokwitowaniem, które uprawnia
nas do kierowania pojazdem jeszcze
przez 24 h od momentu zatrzymania.
Następnie funkcjonariusz Policji w terminie 7 dni przekazuje prawo jazdy
właściwemu staroście, który to wydaje
decyzję administracyjną o zatrzymaniu na okres 3 miesięcy pod rygorem
natychmiastowej wykonalności.

Co nam grozi w przypadku, gdy pomimo zatrzymania prawa jazdy będziemy nadal poruszać się pojazdem
i zostaniemy zatrzymani do kontroli?
Wówczas starosta może przedłużyć
okres zatrzymania maksymalnie do
6 miesięcy. Po upływie tego okresu,
kierowca może odebrać dokument
prawa jazdy we właściwym wydziale
komunikacji. Jeżeli uporczywy kierowca pomimo przedłużenia okresu
zatrzymania prawa jazdy na okres 6
miesięcy w dalszym ciągu będzie poruszał się po drodze, wówczas starosta
może cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdem. Pozostaje nam wtedy
ponowne uzyskanie uprawnień do
kierowania pojazdami mechanicznymi. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się
z decyzją starosty, przysługuje nam
odwołanie od niej, które należy złożyć
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
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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Mecz KS 1920 Mosina – Inter Zdrój
Typowo jesienna pogoda przywitała 14 października br.
wszystkich tych, którzy zdecydowali się z perspektywy
mosińskiego stadionu oglądać spotkanie 9 kolejki poznańskiej A klasy. Naprzeciw siebie stanęły KS 1920 Mosina oraz Inter Zdrój.
Miejscowi odnotowują bardzo dobry sezon (z dorobkiem 21
punktów zespół KS 1920 Mosina jest wiceliderem grupy). Z kolei
u gości ze Zdroju panują zupełnie inne nastroje, gdyż w dotychczasowych pojedynkach Inter zdecydowanie częściej schodził
z murawy pokonany.
Równo o godzinie 15.00 trójka sędziowska dzisiejszego spotkania dała sygnał gotowości, jednakże jeszcze nie wszyscy
z zawodników miejscowych zdążyli wyjść z szatni. Tak więc
mecz rozpoczął się kilkuminutowym opóźnieniem. Od pierwszego gwizdka, zgodnie z oczekiwaniami mosińskich kibiców
zespół KS-u ruszył do przodu spychając rywala do defensywy.
Już w pierwszej akcji gospodarze wywalczyli rzut wolny z dogodnej pozycji strzeleckiej. Zawodnik Mosiny zdecydował się
jednak na dośrodkowanie, które okazało się na tyle mocne, że
wyszedł z tego strzał, z którym spore problemy miał bramkarz
Interu. Po tej sytuacji, ze stałego fragmentu gry oglądaliśmy
jeszcze rzut rożny, gdzie po strzale głową piłka przeleciała nad
bramką. Gospodarze nie zwalniali tempa, a wysoko postawiony
pressing powodował nerwowe reakcje w szykach obronnych
zespołu przyjezdnego. Niepewna gra w obronie z wykorzystaniem bramkarza mogła zakończyć się bramką. Golkiper Interu
jednak w porę naprawił błędy kolegów i w Mosinie wciąż nie
oglądaliśmy gola. Bramka dla gospodarzy wisiała w powietrzu,
a kolejne akcje, głównie skrzydłami boiska kończyły się rzutami
rożnymi. W 15 minucie pierwszą groźną kontrę przeprowadził
Inter, szybko przedostając się pod pole karne rywala. Akcja ta
choć bardzo dynamiczna nie zakończyła się nawet strzałem na
bramkę. Wreszcie prowadzenie dla KS-u daje Mateusz Pudlicki, który wygrywa pojedynek sprinterski z bramkarzem i jako
pierwszy dobiega do dość przypadkowo posłanej piłki na 16
metr pola karnego, kierując ją strzałem z pierwszego kontaktu
do pustej bramki. Strzelona bramka nie zmieniła późniejszego obrazu gry. Gospodarze wciąż atakowali, zmuszając Inter
do szukania swojej szansy jedynie z kontrataków. Pod koniec
pierwszej połowy mogliśmy oglądać gola do szatni na 2:0 jednak w akcji trzech na dwóch zbyt długo piłkarz Mosiny zwlekał z decyzją i zamiast podawać płasko w pole karne do niekrytego kolegi uciekł do boku dośrodkowując. Jeszcze przed

gwizdkiem oznajmiającym przerwę oglądaliśmy mocny strzał
na bramkę gości ale sporo niecelny.
W przerwie meczu wszyscy piłkarze, sędziowie oraz kibice
zostali zaproszeni na mały poczęstunek przez prezesa mosińskiego klubu. Jak się potem okazało drożdżówki nie zadziałały
spowalniająco na piłkarzy gdyż w drugiej odsłonie spotkania
obie jedenastki utrzymały wysokie tempo przeprowadzając
akcje za akcją z obu stron. Pierwsi do głosu doszli zawodnicy
Interu, którzy, chcieli odwrócić losy spotkania i narzucić swoje warunki gry. Jednakże nie do końca ta sztuka przyjezdnym
się udała i w następnych dziesięciu minutach mieliśmy trzy
groźne akcje Mosiny i tylko dobra postawa i refleks bramkarski
uratował Inter przed stratą gola. Obraz gry powrócił to tego co
oglądaliśmy przed przerwą i tylko trener zespołu mosińskiego wie ile zdrowa go kosztowały kolejne zmarnowane akcje
swoich zawodników. W sytuacji gdy prosiło się o 2:0 do głosu coraz częściej dochodzili zawodnicy w żółtych koszulkach.
Liczne dośrodkowania w pole karne i akcje strzeleckie Interu
wytrąciły gospodarzy z dobrego rytmu gry i to oni teraz byli
w opałach. Przyjezdni zdecydowanie nabrali wiatru w żagle
a chęć wywiezienia z trudnego terenu choćby jednego cennego punktu sprawiła, że ich ataki stawały się coraz groźniejsze.
W końcówce spotkania oglądaliśmy to strzał głową po dośrodkowaniu, to rzut rożny dla gości a najlepszą okazje do odwrócenia losów meczu miał zawodnik Interu, którego trafienie
mogło dać cenny remis. Na szczęście obrońca gospodarzy po
dużym zamieszaniu w polu karnym ofiarnie wybija piłkę tuż
przed linią bramkową. Decydujący cios padł jednak ze strony Mosiny. Po rajdzie prawą stroną podanie po ziemi w polu
karnym zamienia na strzał Pudlicki, który trafia po raz drugi
w dzisiejszym meczu. Chwilę po tym trafieniu sędzia główny
zawodów kończy spotkanie, w którym faworyt KS 1920 Mosina
pokonuje swojego rywala 2:0.
Samo spotkanie choć toczone w szybkim tempie to obfitowało
w wiele niecelnych podań i zmarnowanych okazji po obu stronach. Zwyciężyła drużyna, która potrafiła zepchnąć rywala i zadać skuteczny cios. Trzy punkty zostają więc w Mosinie, która
przynajmniej do przyszłego weekendu będzie zajmowała podium tabeli.
autor: Szymon Kapelski
Źródło: www.peryferiafutbolu.pl - strona nt. lokalnej piłki nożnej w Poznaniu i okolicach. Relacje z meczów, podsumowania weekendu, wywiady, przedstawienia zespołów, fotorelacje, newsy).
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MTB Wiórek – zawody, które są w stanie zmienić... życie
VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i
Przełajowym za nami. Jak co roku, zawody przebiegały we wspaniałej atmosferze i doskonałej organizacji (ogromne wyrazy szacunku i
uznania dla organizatorów: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie i
Wiejskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "WIESTIN", a także Gminy
Mosina oraz partnerów: Sołectwa Wiórek, Sołectwa Czapury i OSP
Gminy Mosina).
Ścigało się niemal pięciuset zawodników, w tym prawie sto pięćdziesiąt dzieci, na różnych dystansach: trasa mini i mała dostępne
były dla najmłodszych, trochę starsi ścigali się na trasie średniej, pozostali – dużej o długości 21 i 42 km. Trasa jak zwykle była wymagająca – liczne podjazdy, dużo piachu, wystające korzenie. Za to malownicze, piękne widoki, dodatkowo słoneczna pogoda sprawiły, że
pokonywanie trudności było prawdziwą przyjemnością.
W tym momencie pozwolę sobie na odrobinę osobistej refleksji.
Atmosferę zawodów poznałam już w ubiegłym roku, przybywając na
nie jako reporter. Tym razem postanowiłam wystartować – przyznaję,
że głównym powodem była przedłużająca się kontuzja i niemożność
biegania (a jest to sport, który dotąd zajmował mnie najbardziej).
Brakowało mi startów, rywalizacji - każdy, kto choć raz poczuł smak
adrenaliny towarzyszącej zawodom wie, o czym mówię :) Rower miał
być okazją do tego, by poczuć na nowo startowe emocje. Założeniem była jazda czysto rekreacyjna (tym bardziej, że takie zalecenia
umieścili organizatorzy w regulaminie z myślą o tych, którzy jadą po
raz pierwszy, po kontuzjach itp.), bardzo szybko jednak chęć ścigania
się zwyciężyła i jechałam szybciej niż planowałam. Na tyle umiarkowanie jednak, by zauważyć piękne widoki towarzyszące mi na trasie.
I na tyle szybko, by poczuć niepowtarzalność tych zawodów – tempo, podjazdy, konieczność zwracania uwagi na techniczne detale,
ekscytacja towarzysząca z trudem osiąganemu nieraz wyprzedzaniu
innych zawodników... Wszystko to sprawiło, że stałam się szczęśliwą
uczestniczką prawdziwych wyścigów, a rower - nowym wyzwaniem,
celem planów treningowych i zniwelowaniem przygnębienia, jakie
towarzyszyło mi przez ostatnie miesiące z powodu braku biegowych przeżyć. MTB Wiórek to zatem dla mnie nie tylko kolejna udana
impreza sportowa. To nowy, fascynujący etap w moim sportowym
życiu. Czy zawody te rzeczywiście – jak sugeruje tytuł – są w stanie
zmienić to życie? Biorąc pod uwagę nowe nadzieje, siłę, błysk w oku
i zapał, z jakim zabieram się do działania (na różnych polach) – z pewnością tak. I z radością wrócę tu za rok!
Na koniec wspomnijmy o najlepszych: na trasie 40 km wśród mężczyzn najszybszy okazał się Mateusz Mróz z Czapur, który pokonał
trasę w czasie 1:34:04. Drugie miejsce zajął Piotr Marciniak z Poznania
(czas: 1:34:11), a tylko o dwie sekundy później na mecie znalazł się
Andrzej Sypniewki z Poznania, z czasem 1:34:13.
Wśród pań na tym dystansie najszybsza okazała się Kamila Wójcikiewicz z Korczyny, pokonując trasę w czasie 1:53:13, zaraz po niej
– Lidia Bzdenga-Antoniewicz z Mosiny (czas: 1:55:07), trzecie miejsce
natomiast zajęła – z tym samym zarejestrowanym czasem – Joanna
Połuch z Poznania.
Na dystansie 20 km wśród panów zwyciężył Łukasz Idkowiak z
Mosiny – 0:47:57, drugie miejsce zajął Stanisław Walkowiak z Poznania (z tym samym czasem), zaś na trzeciej pozycji znalazł się Gracjan
Stankiewicz z Obornik (czas: 0:47:58). Ten sam dystans wśród pań
najszybciej pokonała Anna Wysokińska z Plewisk, osiągając wynik
0:59:10. Tuż za nią znalazła się Jagoda Szabelska z Rogalina (1:00:12),
a na trzecim miejscu – Sylwia Stachowiak z Poznania – 1:01:43.
Na dystansie 7 km najszybszy był Maciej Polatyński z Nowego Miasta n. Wartą – 0:14:32, drugi na metę wjechał Filip Miliński z Poznania
(0:16:33), zaś jako trzeci – z tym samym czasem – Wiktor Pliciński z
Goliny.
Serdecznie gratulujemy! (M.M.)
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Mackiewiczowskie spotkania z „Kulturą”
Sprawa „kolaboracji” Józefa Mackiewicza z czasów II wojny światowej nie może umknąć naszej uwadze w podróżach po jego
twórczości i życiorysie. Owa kwestia jest mocno pogmatwana i niewygodna dla pisarza, ale równocześnie możliwa do łatwego i jednoznacznego podsumowania. Plama na życiorysie, jednak o zbyt
małych rozmiarach, by przesłonić mogła całą resztę jego zasług.
Przejdę może od razu do sedna – Józef Mackiewicz w 1941 roku
opublikował cztery teksty na łamach „gadzinowego” Gońca Codziennego – wydawanej przez Niemców gazety w języku polskim.
Jest to fakt bezdyskusyjny, któremu trudno zaprzeczyć, nie narażając się na śmieszność. Sprawa ta jednak obrosła w wiele niedomówień i przekłamań, przed którymi po drugiej wojnie światowej
musiał bronić się sam Mackiewicz. Zarzucano mu, że pełnił tam
przez długi czas ważną rolę, awansując go nawet do rangi współwydawcy gazety, czerpiącego z tego tytułu intratne korzyści. Zarzuty te również można włożyć między bajki. Odbijały się one jednak echem wiele lat po wojnie. Ich przyczyną był na pewno trudny
charakter Mackiewicza, który zaskarbił sobie wrogów za czasów
rządów sanacji oraz Litwinów w Wilnie po 1939 roku. Stawianie
mu wyolbrzymionych zarzutów było najwyraźniej spowodowane
chęcią marginalizowania pisarza, który przez swoją krytykę AK nie
zaskarbił sobie licznych sympatyków wśród kombatantów. Coś w
tonie słynnego powiedzenia, że „gdy się chce psa uderzyć, to i kij
się znajdzie”,
Z drugiej jednak strony, zarzuty te nie brały się znikąd. Często
były to jednak plotki i brak umiejętności wskazania tekstów jego
autorstwa, które podpisywał inicjałami. Brak możliwości odniesienia się do konkretów musiał rodzić wiele zamieszania oraz przeinaczania faktów. Na szczęście w dniu dzisiejszym dysponujemy
pełną treścią jego czterech tekstów. Noszą one tytuł „Przeżyliśmy
upiorną rzeczywistość”, „Moja dyskusja z NKWD”, „To dopiero byłaby klęska…” oraz „Prorok z Popiszek”. Drugi i czwarty z tekstów
ukazały się później w znakomitej powieści Mackiewicza „Droga
donikąd”, stąd też nie budzą specjalnych kontrowersji. Są utrzymane w dobrym, typowo mackiewiczkowskim antykomunistycznym
tonie. Najwięcej wątpliwości budzić może tekst „To dopiero byłaby
klęska..”. Utrzymany jest również w tonie krytycznym wobec imperium komunistycznego, które według Mackiewicza za wszelką

cenę trzeba pokonać. Stanowi ono bowiem największe zagrożenie ludzkości w XX wieku. Krytykuje przy tym sojusz Anglii i ZSRS,
dzięki któremu imperium to zachowane zostało od upadku. Pojawiają się tutaj słowa o potrzebie rozgromienia komunizmu, które
mogą budzić dzisiaj największy sprzeciw: „w sytuacji z roku 1941,
czyli ostatecznego terminu dla ratowania Europy przed zarazą
bolszewicką, mogły tego [tj. rozgromienia] dokonać wyłącznie
Niemcy (…) A fakt, że tego dokonały, ośmieliłbym się policzyć im
nie jako zasługę wobec świata kulturalnego, lecz jako spełnienie
świętej misji”.
Nadzieje Mackiewicza szybko jednak wyparowały. Po kilku miesiącach zrezygnował z publikowania na łamach „Gońca Codziennego”. Otrzymywał od Niemców kolejne propozycje publikowania, lecz stanowczo odmawiał. Czy można powiedzieć, że uległ
czarowi nazizmu i stał się przez chwilę jego admiratorem? W żadnym razie. Cały czas pozostał wrogiem ideologii opartych na kolektywizmie oraz zasadzie narodowej bądź rasowej czystości. Nie
pochwalał też niemieckich metod, które w przejmujący sposób
opisał we wstrząsającym tekście „Ponary – Baza”, opowiadającym
o niemieckiej zbrodni dokonanej w Wilnie. Owa „święta misja” to
określenie nieprzystające moim zdaniem do zastanej przez niego
sytuacji. Była to jednak części jego pragmatycznego podejścia do
potrzeby zmiażdżenia komunizmu, a nie chęć przypodobania się
niemieckiemu okupantowi. Źle zrobił publikując swoje teksty na
łamach wileńskiej „gadzinówki”, lecz sama ich treść po latach nie
wpisuje się w kolaboracyjny ton.
„(…) Zwycięstwo koalicji anglo-sowieckiej byłoby dla Polaków
największą klęską, jaka nie tylko ich w tej wojnie spotkać mogła,
ale klęską przewyższającą wszystkie dotychczasowe na przestrzeni dziejów” – kończy jeden ze swoich „gadzinowych” tekstów.
Największa tragedia polega jednak na tym, że do dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z prawdziwości tych gorzkich słów. Nawet w
ferworze krwawych działań wojennych i zbydlęcenia człowieka
Mackiewicz zachował charakterystyczną dla siebie umiejętność
trzeźwego osądu sytuacji. Przy próbie oceny jego kontrowersyjnej
postawy trzeba pamiętać o tym co pisał a nie tylko o tym, gdzie te
przemyślenia opublikował.
Wojciech Czeski

Sukcesy UKS Fighters Mosina w Międzynarodowym Pucharze Polski
W miniony weekend zawodnicy UKS Fighters Mosina wystartowali w Międzynarodowym
Pucharze Polski w Taekwondo
Olimpijskim w Nowym Sączu.
Nasi Fighterzy spisali się znakomicie, wróciliśmy bogatsi
o srebrne medale Tatiany Tomczak i Sebastiana Tonińskiego
i brązowy medal Szymona Pluskoty. Trochę szczęścia zabrakło tym razem Hubertowi Majewskiemu, który był o krok od
podium. Kolejna duża impreza
przed nami już na początku
grudnia w Olsztynie.
Mariusz Tomczak
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MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

KUPIĘ stare

motocykle

(Junak, SHL, WFM, WSK,
Żak, Ryś lub inne)

tNBHB[ZOJFSLJFSPXDB
tQSBDPXOJLNPOUBƒVƒBMV[KJ
Umowa o pracę. Praca na jedną
zmianę. Dobre warunki socjalne,
nowoczesny park maszynowy.

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

PRACA
'JSNB[,PNPSOJ
'JSNB[,PNPSOJL
zatrudni na stanowiska:

tel. 665 735 813

UFM
FNBJMCJVSP!MVYBTUZMQM

PRACA NA PRODUKCJI
Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego poszukuje pracowników na
stanowiska produkcyjne.
Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniu towaru, nadzorowaniu procesu
montażowego, montażu ręcznym półproduktów.
Praca 3-zmianowa (rano, popołudnie, nocki ) w systemie czterobrygadowym (praca również w
weekendy).

Oferujemy:
- umowę o pracę od 1 dnia pracy
- wysokie zarobki (do 3 tys. netto)
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę

Wymagania :
- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska

Praca wymaga cierpliwości i dokładności, praca nie jest na akord.
Firma znajduje się w Komornikach.
Możliwe wspólne dojazdy z innymi pracownikami z niektórych miejscowości.
Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby zainteresowane
"dorobieniem" proszę o nie składanie aplikacji.

Kontakt: 723 060 489
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Qigong – Styl Lecącego Żurawia
Qigong (czyt. cikung) to powszechnie przyjęta w Chinach nazwa ćwiczeń z energią zwaną qi (czyt. ci). Medycyna chińska
posługuje się nie używaną w medycynie europejskiej kategorią qi - energii, która m.in. krąży w ciele człowieka. Jednym
słowem to ćwiczenia i techniki medytacyjne służące poprawie
zdrowia i leczenia chorób.
Są to również proste ćwiczenia ogólnorozwojowe. Podczas
ćwiczeń koncentrujemy się na tan tien, czyli centrum naszego ciała. Koncentracja i skupienie uwagi na tym punkcie daje
nam głębokie poczucie równowagi.
Nazwa Stylu Lecącego Żurawia wzięła się od ruchów chwilami
do złudzenia przypominających płynne ruchy skrzydeł lecą-

cego żurawia. Żuraw w symbolice chińskiej uosabia pokojowe usposobienie i długowieczność, a więc to, co twórcy tego
stylu pragnęli dzięki niemu osiągnąć i rozpowszechnić. Także i
stąd, że klangor żurawi bardzo daleko się niesie w przestrzeni
powietrznej.
Karolina Kontschyts-Jasik - nauczyciel stylu Lecącego Żurawia.
Interesuje się kulturą Dalekiego Wschodu,
praktykuje Tai Chi Chuan stylu Chen,
gotuje według Pięciu Przemian.
Zdjęcie: Joanna Konieczna

Qigong/HFčFHJRŉXUDZLD
VWDURFKLĪVNLHąZLF]HQLD]GURZRWQH
MOK, ul. Dworcowa 4

3RQLHG]LDáHN

+DOD:LGRZLVNRZR6SRUWRZD
3XV]F]\NRZRXO:\VRNDSU]\63QU
3RQLHG]LDáHN
ĻURGD

4LJRQJ &]\W&]LNXQJ
7UZDOHSRSUDZLD]GURZLHRGSUĖŊD
LXVSRNDMDSRSUDZLDNRQFHQWUDFMĖ
XRGSDUQLDQDVWUHV
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TOYOTA POZNAŃ CENTRUM
Jesteśmy największym
dealerem Toyoty w Poznaniu
Poszukujesz nowego modelu Toyoty, albo aut
ƵǏǇǁĂŶǇĐŚǌŐǁĂƌĂŶĐũČ͍WƌǌǇũĞĚǍĚŽŶĂƐ͘
EĂƐǌĚǇŶĂŵŝĐǌŶǇǌĞƐƉſųǌĚǌŝĂųƵŚĂŶĚůŽǁĞŐŽ
ŝŇŽƚŽǁĞŐŽ͕ǌŶĂũĚǌŝĞĐŽƑĚůĂŝĞďŝĞ͕ĂĚǌŝħŬŝ
ĞŬƐƉĞƌƚŽŵŽĚƐƉƌĂǁƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ͕ůĞĂƐŝŶŐſǁ
ŝŬƌĞĚǇƚſǁ͕ŽƚƌǌǇŵĂƐǌǁǇŵĂƌǌŽŶČŽĨĞƌƚħ͘
tƐƉſųƉƌĂĐƵũĞŵǇǌdD&ůŽƚĂ͕ŬƚſƌĂƑǁŝĂĚĐǌǇ
ƵƐųƵŐŝŽĚǁǇŶĂũŵƵĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĞŐŽ͘hŶĂƐǁ
ƐĂůŽŶŝĞǁǇƉŽǏǇĐǌǇƐǌĂƵƚŽǁĂƚƌĂŬĐǇũŶǇĐŚĐĞŶĂĐŚ͘

Toyota Poznań Centrum
ul. Bobrzańska 5
61-248 Poznań
tel. +48 61 872 35 00
www.toyotapoznan.pl
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6HNCÀBX.ODQ@SNQ+NFHRSXJH
,DAKNVDIV$TQNOHD
NEDQTIDOQ@BÔM@RS@MNVHRJT

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Opis stanowiska:
Y@ý@CTMDJHQNYý@CTMDJSNV@QT
JNLOKDS@BI@ DSXJHDSNVMHD JNLHRINMNV@MHD
OQNV@CYDMHDFNRONC@QJHL@F@YXMNVDI
BYXMMNĖBHYVHÀY@MDYTSQYXL@MHDL
RS@MTM@L@F@YXMHD
Oferujemy:
RS@AHKMDV@QTMJHY@SQTCMHDMH@
VNO@QBHTNTLNVÔNOQ@BÔ
OQ@B@YVXJNQYXRS@MHDLMNVNBYDRMXBGSDBGMNKNFHHRB@MDQX RXRSDL(3
LNķKHVNĖÂONCMNRYDMH@JV@KHƥJ@BIH 
JTQRXM@NARýTFÔV®YJ®VVHCýNVXBG
NQ@YV®YJ®VVXRNJHDFNRJý@CNV@MH@
LNSXV@BXIMXRXRSDLVXM@FQ@CY@MH@
HOQDLHNV@MH@

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

SZERMIERKA
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Działania prewencyjne „NOC STOP” w Puszczykowie
W ramach działań podejmowanych na
rzecz ograniczenia przestępczości samochodowej policjanci z Komisariatu Policji
w Puszczykowie przeprowadzili działania prewencyjne pn. „NOC STOP”, których
głównym celem było uświadamianie właścicieli pojazdów w zakresie konieczności
prawidłowego zabezpieczania pojazdów
oraz zagrożeniach, na jakie są oni narażeni
w przypadku nie zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Działania zostały przeprowadzone na terenie miasta Puszczykowa i polegały one
na przeprowadzeniu szeregu kontroli
drogowych, podczas których kierowcom

wręczano pakiet naklejek opracowanych
w ramach akcji „NOC STOP”.
W ramach prowadzonych działań policjanci uświadamiali kierowców oraz pasażerów w zakresie zagrożeń, na jakie są
narażeni w związku z utrzymującym się na
wysokim poziomem przestępczości samochodowej, jak i możliwościach technicznych oraz profilaktycznych zapobiegania
takim negatywnym zjawiskom np.: poprzez
oznaczenie własnego pojazdu naklejką
„NOC STOP”. Tak oznaczony pojazd poruszający się po drodze w porze nocnej podlega szczególnej uwadze funkcjonariuszy.
(źródło: Komisariat Policji w Puszczykowie)

Prewencja w puszczykowskich przedszkolach
Policjanci z Komisariatu Policji w Puszczykowie we współpracy z przedszkolem
„Leśni Przyjaciele” przeprowadzili zajęcia
profilaktyczne z dziećmi.
Podczas spotkania policjanci mówili na
temat podstawowych znaków drogowych,
dotyczących zwłaszcza pieszych. Przypomnieli dzieciom podstawowe zasady
bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu
drogowym, w szczególności zasady obowiązujące podczas przechodzenia przez
jezdnię, oraz edukowali najmłodszych w
zakresie konieczności posiadania elementów odblaskowych jako ważnego elemen-

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA DLA MURARZY
Poszukuję osobę na stanowisko MURARZ
lub brygade murarską Praca od zaraz.
Preferuje dobre zarobki. Wiecej informacji pod numerem telefonu 533-589-208
lub 690-227-320
PIANINO
Udzielam lekcji gry na pianinie dzieciom w
wieku 5 -10 lat. Pomagam w ćwiczeniach z
utworem uczniom szkół muzycznych.
Dojeżdżam do ucznia na terenie Poznania,
Stęszewa i Puszczykowa.
agnieszkatelecka@wp.pl
WYNAJMĘ HALĘ/MAGAZYN OKOLICE
P-KOWA.
Wynajmę magazyn lub halę o pow. ok.
100 m2 w odległości do 15 km od P-kowa
pod działalność przemysłową (możliwy
hałas )!!!
proszę o kontakt na nr tel. 572 338 338

tu wpływającego na ich bezpieczeństwo w
ruchu drogowym. Przedszkolakom przypomniane zostały numery alarmowe, oraz kiedy i jak z nich korzystać. Dla najmłodszych
dzieci było to pierwsze spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Dzieci oswajając się z
osobą Policjanta mogły zobaczyć z bliska
radiowóz oraz zadawać pytania dzielnicowemu na temat jego zawodu. Na zakończenie każdego ze spotkań uczniowie otrzymali od policjantów upominki w postaci
elementów odblaskowych.
(źródło: Komisariat Policji Puszczykowo)

SZUKAM PRACY
Szukam pracy – elektryk z wieloletnim
doświadczeniem. Uprawnienia grupy I, II,
III, E + D + F-gazy (klimatyzacja). Kontakt:
732-983-097.
JĘZYK ANGIELSKI
Poszukuję nauczyciela j.angielskiego(zajęcia dodatkowe),który prowadzi zajęcia dla
2-3 uczniów jednocześnie.Potencjalny zainteresowany to 8-letni chłopiec,początkujący,mogący dołączyć do grupy.Tel.693
887 276
ZATRUDNIĘ
Firma z okolic Mosiny, lider w branży instalacyjno-grzewczej zatrudni administratora
danych produkcyjnych, referenta. Informacje – Ryszard Wichłacz 506 – 183 – 576

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

i satelitarne
• Konfiguracja sprzętu audio-video

SZACHY
Lekcje szachowa dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. ( dojazd do klienta )
kontakt 601724067

• Montaż: NC+ Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14
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ESKULAP PREMIUM
UL. WAWRZYNIAKA 13, MOSINA
Zapisy w rejestracji lub pod numerem telefonu 61 855 04 31

ǇĨƌŽǁĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŽǁĂŶĞĂƉĂƌĂƚǇƐųƵĐŚŽǁĞũƵǏŽĚϲϬϬ͕ϬϬW>E

Przyjdź, sprawdź, wypróbuj
Pracownia
krawiecka
KĨĞƌƵũĞƐǌǇĐŝĞŶĂŵŝĂƌħ
ͻƐƵŬŝĞŶŬŝ͕ƐƉſĚŶŝĐĞ͕ƐƉŽĚŶŝĞ͕ǏĂŬŝĞƚǇ͕
ƐƵŬŶŝĞǁŝĞĐǌŽƌŽǁĞ͕ƐƵŬŶŝĞƑůƵďŶĞ
ͻŬƌŽũĞŶŝĞ
ͻǁĂƌƐǌƚĂƚǇŬƌĂǁŝĞĐŬŝĞĚůĂƌſǏŶǇĐŚ
ŐƌƵƉǁŝĞŬŽǁǇĐŚ

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

BIURO OGŁOSZEŃ

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

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160
HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

Praca Poznań - Komorniki
Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)
tPraca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się
t2 zmiany
tWymagamy ks. sanepidu
tPraca od zaraz

Kontakt: UFM
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

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

MALOWANIE
SZPACHLOWANIE
TAPETOWANIE
PANELE PODŁOGOWE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
DOMOFONY
tel. 602-401-256
tel. 501-802-3 6 1

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

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!

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

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

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

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

oferuje pracę tymczasową:

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................

Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

treść ogłoszenia: ...................................................................................................

• praca na produkcji lub magazynie
• praca zmianowa • praca w Robakowie
Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy
Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:
tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

BIURO OGŁOSZEŃ

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kupony ogáoszeniowe (do 20 sáyw) prosimy przesyáaü na adres redakcji
lub wrzucaü do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
ͻŬƵĐŚĂƌŬħͬŬƵĐŚĂƌǌĂ
ͻĮǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚħ
ůƵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚĂ
Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521
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Firma świadcząca usługi w branży komunalnej
alnej zatrudni:
atrudni:

Kierowców

wymagania:
(
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Pracowników
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Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy
kierować na adres:
SUEZ Zachód Sp. z o.o.
ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań
oznań
tel. 61 870 53 01 w. 20
0

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

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

797 292 169

CV: praca@hrconsulting.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

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

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

Zeskanuj i napisz
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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

Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracownika na stanowisko:

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

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU
WYMAGANIA:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
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OFERUJEMY:
dla inwestorów prywatnych
dla inwestorów komercyjnych

Mosina, ul.Piaskowa 45
tel. 509 749 209
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Letnia obniżka cen

