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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Życie kołem się toczy. Cykliczność pór roku, powtarzalność świąt, co roku te same uroczystości... Za każdym razem
gruntowne porządki, zakupy, godziny spędzone w kuchni,
by przygotować smaczne potrawy dla najbliższych, przystrajanie choinki, przygotowywanie prezentów - świąteczna gorączka dopada większość z nas. Po raz kolejny zbliża się Boże
Narodzenie – czas, w którym chcemy być szczególnie blisko z
drugim człowiekiem. My zachęcamy do lektury grudniowego
numeru mając nadzieję, że pozwoli ona spojrzeć na otaczającą
nas rzeczywistość spokojnym, przychylnym okiem.
Gorąco polecamy wywiady z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie. Dwa spojrzenia na te same, nurtujące chyba wszystkich
mieszkańców tematy, spojrzenia różne, choć w swej istocie
spójne, co cieszy i pozwala wierzyć, że mimo częstych dyskusji
i sporów zmierzamy jednak w tym samym kierunku. Rozmowy
te stały się okazją do spotkania i spojrzenia na sprawy gminy z
innej perspektywy. Przy okazji prezentujemy też wyniki małej
sondy, jaką przeprowadziliśmy wśród mieszkańców, dotyczącej budowy basenu.
Jak wiemy, w naszej gminie nie brakuje energicznych, przedsiębiorczych, pełnych pasji kobiet. Spotykamy się z nimi w naszym kąciku "Sukces w szpilkach" – tym razem przedstawiamy
Karolinę Czajkę, miłośniczkę dzieci, kobietę o wielu pasjach,
prowadzącą w Mosinie Klub Malucha. Zachęcamy do kontaktu
z tą niezwykłą osobą, z pewnością zainspiruje Państwa do wyzwolenia w sobie nieznanych dotąd pokładów kreatywności!

Mamy też niespodziankę dla miłośników sztuki – przedstawiamy kolejnego artystę z naszej Galerii Lokalnych Twórców,
Zbigniewa Boguckiego. Sposób, w jaki opowiada o malarstwie
jest jednocześnie zaproszeniem do medytacji, zatrzymania
się, wyciszenia, odnalezienia w sobie wewnętrznego spokoju i
oderwania od zgiełku tego świata. Z pewnością warto poznać
sylwetkę artysty i jego dzieła – zapraszamy! Dla wszystkich zaś,
którzy są spragnieni sportowych doznań i mimo zimy nie zwalniają tempa, mamy dobrą wiadomość – już niedługo w Mosinie powstanie profesjonalne miejsce do Cross-Fit. Przy okazji
wyjaśniamy, czym jest ten system treningowy i co możemy
zyskać trenując w ten sposób.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru, a przy okazji
jesienno-zimowych spacerów po okolicy zachęcamy tradycyjnie do odwiedzenia redakcji. Wszystkiego dobrego!
Marta Mrowińska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
doświadczenia MIŁOŚCI między ludźmi –
wszystkim Czytelnikom życzy Redakcja:
"Raz po raz pojawia się w życiu człowieka taka noc, w którą – żeby zrozumieć – trzeba przestać myśleć po ludzku, a zacząć po Bożemu wierzyć. Całą tajemnicę tej nocy wysłowił święty
Jan Ewangelista prosto i krótko: „Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”. (...) Nie zamieszkało w tobie, ani nie zamieszkało we mnie, zamieszkało m i ę d z y nami, między ludźmi.
Stało się coś niezwykłego: Bóg pojawił się na nowym poziomie. Dotychczas wiadomo było, że
Bóg stworzył świat, że świat jest znakiem istnienia Boga, że można odczytać tajemnicę Bożą
ze znaków, które Bóg pozostawił na niebie, na ziemi, w rzekach i w górach. Ale teraz wiadomo
będzie coś więcej: że Bóg jest między ludźmi. (...) Bóg pojawia się w tej przestrzeni, która istnieje
między człowiekiem a człowiekiem, między mną a tobą, między nami. Nie jest w tobie, nie jest we
mnie. Jest między nami".

ks. Józef Tischner
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Z cyklu "Radni o gminie"
W naszym cyklu spotkań z radnymi postanowiliśmy zapytać o najbardziej istotne sprawy, które w ostatnim czasie poruszają chyba
nas wszystkich. Do takich należy z pewnością budowa basenu, obwodnica Mosiny czy tzw. Czerwonka. Dziś przedstawiamy spojrzenia dwóch radnych na te same tematy – spojrzenia nieco różne, jednak w głównym kierunku zbieżne. Pozwala to wierzyć, że
wizja rozwoju naszej gminy jest spójna i wszyscy dążymy do realizacji tych samych celów.

Należy dokładnie oglądać każdą złotówkę,
bo to pieniądze mieszkańców
O inwestycjach w naszej gminie, ważnych decyzjach i ich konsekwencjach rozmawiamy z Andrzejem Raźnym, radnym Rady Miejskiej
w Mosinie, członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.
M.M.: Jakie są według Pana najważniejsze sprawy dotyczące naszej gminy?
A.R.: O gminie Mosina można rozmawiać godzinami. Chciałbym jednak ograniczyć się do zasygnalizowania kilku spraw, które dla mnie
aktualnie są najważniejsze.
Pierwsza z nich to budowa basenu. Jest to już wieloletnia historia,
mamy za sobą próbę znalezienia prywatnego inwestora – już kilka
lat temu odbywały się spotkania w tej sprawie, okazało się jednak, że
inwestor nie znalazł dofinansowania (chciał to sfinansować z kredytu
bankowego). Niestety, jako gmina sprzedaliśmy działkę temu inwestorowi, co uważam za duży błąd.
Basen stał się głównym argumentem wyborczym podczas ostatnich
wyborów. Minęły trzy lata kadencji, a obecnie nie mamy nawet projektu basenu – uważam, że stąd bierze się nerwowość wśród burmistrzów i radnych, jaką obserwuję w chwili obecnej, jeśli bowiem
wszystko poszłoby dobrze – na jesieni przyszłego roku udałoby się
rozpocząć wstępne prace. Tymczasem temat wymaga nie nerwowości, lecz zastanowienia się i merytorycznych rozmów, jest to bowiem
duża inwestycja i ogromne przedsięwzięcie.
M.M.: Czy uważa Pan, że basen w Mosinie jest potrzebny?
A.R.: To, że basen musi powstać, nie ulega wątpliwości, ma bardzo dobrą lokalizację, miejsce, które będzie można w przyszłości
rozbudowywać. W naszej gminie jest wielu ucznów, którzy w ramach zajęć z wychowania fizycznego będą mogli korzystać z basenu. Chodzi tylko o dokładne ustalenie, jaki on ma być i ile będzie
kosztował? Na początku mieliśmy informację, że ma to być pływalnia za 7-8 mln zł, natomiast w tym roku okazało się, że zmieniła
się koncepcja – nie ma to być typowy basen pływacki, lecz także
rekreacyjny. W sierpniu br. ogłoszony został pierwszy przetarg na
wykonanie projektu basenu. Rada przeznaczyła na projekt (i uzyskanie pozwolenia budowlanego) 200 tysięcy zł. Okazało się to
za mało, zostały złożone trzy oferty, które przekroczyły tę kwotę,
przetarg zatem unieważniono. W październiku br. ogłoszono drugi
przetarg, zgłosiło się dwóch oferentów, których oferty także przekroczyły 200 tysięcy zł. W związku z tym kwota przeznaczona na
wykonanie projektu została zwiększona do 250 tysięcy zł. Oprócz
tego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostały określone kwoty, w jakich ma się zmieścić realizacja całej inwestycji.
Pierwotnie było to 9,5 mln zł, potem koszt ten podniesiono do 16
mln. Jeden z potencjalnych oferentów stwierdzil ponadto, że przy
tych funkcjonalnościach (basen pływacki, basen do nauki pływania, basen rekreacyjny itp.) koszt basenu może się wahać od 20 do
22 mln zł. Jak widać, różnice między tymi kwotami są znaczne.

M.M.: Jaki zatem ostatecznie jest szacowany koszt budowy basenu?
A.R.: Wciąż nie mamy jednoznacznej informacji, ile dokładnie będzie
kosztował basen – oficjalna wersja jest taka, że nie ma on przekroczyć
13 mln zł (będzie bowiem bez zabudowy piętra, na którą ma znaleźć
się inwestor). Widzimy co się dzieje na rynku, ceny są naprawdę wysokie, więc byłbym skłonny do szacowania kosztow na około 20 mln.
Uważam, że – aby zachować pewien standard – basen musi odpowiednio kosztować, ma nam przecież służyć na wiele lat. Nie zmienia
to jednak faktu, że burmistrzowie powinni mieć własne wyliczenia,
a nie opierać się na sugestii oferentów. Widzimy poza tym na przykładzie budowy hali widowiskowo-sportowej, jak rosną koszty – tutaj
także zakładany wcześniej budżet trzeba będzie znacznie zwiększyć
(zakładano 10 mln na budowę, a już ta kwota wzrosła do 13 mln).
M.M.: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszył Pan ważną
kwestię związaną z podatkiem VAT. Czy mógłby Pan przybliżyć
ten temat?
A.R.: Ceny określone w specyfikacji to kwoty brutto. W związku z tym
pojawia się temat podatku VAT. Chodzi o to, że istnieje możliwość
zwrotu zapłaconego (przy okazji zakupu usług i materiałów inwestycyjnych na budowę basenu) podatku VAT, którego stawka wynosi
obecnie 23% od wartości netto inwestycji. Z takiej możliwości skorzystała na przykład gmina Puszczykowo przy okazji budowy hali
widowiskowo-sportowej. Gmina ta jest jednak płatnikiem podatku
VAT i może go w związku z tym odzyskać. My moglibyśmy w ten sposób odzyskać np. przy budowie naszej hali widowiskowo-sportowej
około 2,4 mln złotych. Ponieważ gmina Mosina nie jest płatnikiem
podatku VAT, można by to zrobić przez np. spółkę komunalną, która
mogłaby występować o zwrot zapłaconego podatku VAT. Przy szaco-
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wanym koszcie budowy basenu na poziomie 20 mln zł moglibyśmy
odzyskać prawie 3,7 mln zł z zapłaconego podatku VAT, czyli koszt
prawie zamknąłby się w zakładanych 16 mln zł. I nie ma w tym żadnej
polityki – co spotkało się z takim zarzutem po moim wystąpieniu- to
czysta ekonomia. Istnieje, moim zdaniem, realna szansa na zatrzymanie w Gminie Mosina kilku milionów złotych, a to oznacza dodatkową możliwość realizacji innych oczekiwanych inwestycji w gminie
(nowe drogi, chodniki, oświetlenie drogowe itp.) Jeżeli chodzi o basen to w tej chwili został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej który uzyskać winien, w okresie do 8,5 miesiąca od podpisania
umowy, pozwolenie na budowę basenu. Jest zatem czas na zastanowienie się nad najbardziej optymalnymi rozwiązaniami finansowymi
i podatkowymi związanymi z budową basenu, wydajemy przecież
nie swoje pieniądze, ale mieszkańców, którzy ponadto, jak już wcześniej mówiłem, oczekują innych inwestycji. Za zaoszczędzone pieniądze można by naprawdę zrobić bardzo dużo w gminie. Trzeba też
powiedzieć, że budowa basenu to ograniczenie naszych możliwości
inwestycyjnych. Jako radny myślę nie tylko o osiedlu, które mam zaszczyt w Radzie reprezentować, ale też o potrzebach całej gminy. Jest
zatem o co zabiegać.
M.M.: Do tych możliwości dochodzi jeszcze kwestia ubiegania się
o dotacje przez ewentualną spółkę.
A.R. Tak, poza tym zawsze może to robić gmina, jeśli nie w inny sposób to po wcześniejszym uzyskaniu statusu platnika VAT. Chodzi o to,
by móc sobie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, by jak najbardziej
racjonalnie wydać bardzo duże pieniądze.
Podsumowując – basen powinien powstać, niech nawet kosztuje więcej (musimy zachować pewne standardy, nie możemy mieszkańcom
fundować bylejakości), ale powinniśmy podejmować decyzje w pełnej świadomości, po dokładnym przeanalizowaniu tematu.
M.M.: A kwestia utrzymania obiektu? Czy naszą gminę stać na
basen?
A.R.: Na pewno jako gmina będziemy dokładać do kosztów utrzymania, wiele jednak zależeć będzie od osoby zarządzającej obiektem,
pozyskania dofinansowań itp. Myślę mimo wszystko, że nie będą
to koszty znaczące dla gminy korzyści bowiem pozaekonomiczne
w pełni zrekompensują koszty.
M.M.: Co jeszcze – Pana zdaniem – jest tematem istotnym dla
naszej gminy?
A.R.: Druga sprawa to, podana do publicznej wiadomości w ostatnich
dniach, deklaracja budowy południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny. Gmina miała starać się o współfinansowanie tej budowy przez
Wojewodę. Przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych, żeby wykonać koncepcję budowy drogi od ul. P.Mocka do ul. Targowej wraz z projektem obwodnicy wschodniej. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie był jednak w ogóle zainteresowany tą inwestycją, skupiając
się na przygotowaniach do całościowego remontu drogi 431 od
Rogalina do Dymaczewa Nowego. O tym, że inwestycja ma być realizowana, dowiedziałem się z artykułu w "Informatorze Mosińskim"
– w przypadku braku dofinansowania, inwestycję mamy zrealizować
z własnych środków. Gmina nie ma zabezpieczonych takich środków,
poza tym, jeśli zadeklarowaliśmy wybudowanie obwodnicy z własnych środków, to myślę, że Marszałek Województwa nie będzie zainteresowany, po takiej deklaracji jej współfinansowaniem.
To nie wszystko. Gmina zadeklarowała wybudowanie odcinka obwodnicy od drogi wojewódzkiej 431 (z Rogalinka) do ul. Targowej. Jakie jednak mogą być tego skutki w zakresie ruchu samochodowego?
Z pewnością szybszy dojazd dla mieszkańców osiedla, ale przejazd
ten będzie służył i innym kierowcom podążającym w stronę „osiedla poetów” (okolice ulicy Gałczyńskiego), mieszkańcom Sowińca,

Baranówka, Krajkowa, Nowego Krosna i tym, którzy generalnie będą
chcieli ominąć wiecznie popołudniową porą zakorkowany odcinek łaczący drogę z Poznania z drogą z Rogalinka i Puszczykowa. Cały zatem
ruch z pierwszego odcinka kończącego się przy ulicy Targowej przeniesie się na drogi osiedlowe osiedla Za Barwą. Wystarczy spojrzeć na
mapę. Zadaję sobie pytanie czy te drogi osiedlowe są przystosowane
do wzmożonego ruchu samochodowego (kilkaset pojazdów dziennie)? Czy mamy rozeznanie, jako gmina, deklarując inwestycję, na
jakie codzienne uciążliwości mieszkania narażamy mieszkańców ulic:
Targowej, Czereśniowej, Skrajnej? Poza tym, odciążamy w tym momencie drogę 431, która jest drogą wojewódzką, ma być gruntownie
zmodernizowana i generalnie jest przystosowana do przyjmowania
intensywnego ruchu samochodowego. Realizując sami inwestycję
kierujemy ruch na lokalne, osiedlowe drogi, nieprzystosowane moim
zdaniem do ruchu tranzytowego. Może zatem warto, zanim zapadnie ostateczna decyzja, przedstawić możliwe negatywne skutki tego
przedsięwzięcia. Dodam, że mieszkańcy Puszczykowa od dawna protestują przeciwko budowie obwodnicy – przewidują bowiem zwiększenie natężenia ruchu w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
Nawiążę jeszcze do tzw. Czerwonki, czyli obwodnicy dla ul. Szosa Poznańska, która jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na
styku pięciu szlaków drogowych: ul. Kołłątaja, Slowackiego, Mickiewicza, zakończenia Poniatowskiego ma powstać duże rondo, a dalej
droga ma przebiegać przez ul. Budzyńską do drogi na Stęszew (obok
hotelu "Morena"). Mieszkańcy protestują przeciwko skierowaniu natężenia ruchu właśnie na ten obszar, analizując jednak przebieg planowanej drogi widać, że inwestycja nie ingeruje zbytnio w sieć dróg
osiedlowych, w przeciwieństwie do zapowiadanej budowy drogi,
stanowiącej fragment obwodnicy wschodniej.
M.M.: Jak podsumowałby Pan zatem obecną sytuację w naszej
gminie?
A.R.: Mosina jest specyficznym miejscem, o szczególnym położeniu:
mamy tutaj Wielkopolski Park Narodowy, rzekę Wartę i kanał Mosiński, które dzielą naszą gminę, linię kolejową (która oprócz korzyści
przynosi utrudnienia komunikacyjne) i strefę ochronną ujęcia wody,
która powoduje, że mamy chociażby na osiedlu Nowe Krosno problem z kanalizacją deszczową. Potrzebne jest bowiem zbudowanie
szczelnego zbiornika i dwóch przepompowni – zbiornik ma powstać
w okolicy ul. Leśmiana, a dalej woda deszczowa ma być przepompowywana do ul. Gałczyńskiego. Cena samego zbiornika to 7,5 mln
złotych, do tego dochodzi wykonanie kanalizacji deszczowej za kolejne 7,5 mln – a bez tego nie ma możliwości zbudowania jakiejkolwiek drogi. Mamy już jednak prawomocne pozwolenie na budowę
zbiornika i mam nadzieję, że w przyszłym roku ruszą pierwsze prace.
Ważnych spraw w gminie jest wiele i władze oraz Rada stara się je na
bieżąco rozwiązywać.
Ze spraw dotyczących mojego osiedla dużą zmianą jest otwarcie tunelu, który po trzech latach niedogodności jest już przejezdny. Inną
sprawą, która bardzo mnie cieszy, jest korzystny finał negocjacji pana
Burmistrza Jerzego Rysia w sprawie nabycia przez gminę działki przy
ul. Krosińskiej z dawnym sklepem spożywczym. Moim pomysłem było
stworzenie tutaj osiedlowego klubu środowiskowego, a także miejsca
pracy dla Rady Osiedlowej i spotkań z mieszkańcami.
Na koniec powiem, że mamy już projekt budżetu na przyszły rok
i nad tym budżetem zaczynamy intensywnie pracować. Wychodzę
z założenia, że należy dokładnie oglądać każdą złotówkę, zanim się
ją wyda, bo są to pieniądze mieszkańców. Każda zaoszczędzona bowiem złotówka to kolejne inwestycje w gminie na które czekamy.
M.M.: Życzę zatem owocnej dalszej pracy i bardzo dziękuję za
rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
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Z cyklu "Radni o gminie"

Mamy się czym chwalić
W naszej rubryce "Radni o gminie" dziś o inwestycjach, planach, obawach i nadziejach związanych z naszą gminą rozmawiamy z radnym Rady Miejskiej w Mosinie, Arkadiuszem Cebulskim, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
członkiem Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
M.M.: Kandydując na radnego, miał Pan własną wizję działań, jakie chciałby Pan podjąć. Czy udaje się realizować te zamierzenia?
A.C.: Kiedy zostaje się radnym, rzeczywistość trochę weryfikuje
wcześniejsze wyobrażenia. Jeśli chodzi o mnie, dużo czasu zajęło mi pojmowanie zawiłości urzędniczo-prawnych, uczenie się, że
są określone procedury, przepisy, których nie jesteśmy w stanie
obejść ani przyspieszyć. Staram się robić to, co obiecałem, pracuję
jednak w specyficzny sposób, jak tylko jest to możliwe, wolę porozmawiać, omówić problem bezpośrednio niż np. składać wniosek i czekać na odpowiedź.
W programie wyborczym jako jedno z założeń miałem uregulowanie sytuacji z Aquanetem, uważam, że ta firma narzuca nam
zbyt dużo ograniczeń i od wielu lat nie jest to unormowane.
M.M.: Z czego w swojej kadencji jest Pan najbardziej zadowolony?
A.C.: Cieszę się z planowanej budowy basenu i tego, że po wielu
latach wreszcie on powstanie. Nie wierzę bowiem w takie słowa,
że naszej gminy nie stać na basen. Chciałbym, żeby moje wnuki
pływały w tym basenie. Również większość osób, z którymi się spotykam – a są wśród nich także starsi ludzie – jest za powstaniem basenu. Zdaję sobie sprawę z tego, że obiekt będzie trzeba utrzymać,
ale powinniśmy raczej myśleć o tym, jak te koszty zminimalizować,
a nie rezygnować z tej inwestycji. Są przecież koncepcje zagospodarowania terenu przy "Strzelnicy", partnerstwo prywatne, krótsze
tory pływackie – to tylko kilka koncepcji. Owszem, też mam obawy, ale – podobnie jak było z halą widowiskowo-sportową – nie
oznacza to, że powinniśmy rezygnować z takich obiektów. Jestem
gorącym zwolennikiem budowy basenu – jeździłem na wszystkie
komisje, starałem się być na rozmowach dotyczących tego tematu,
zgłębiam go i twierdzę, że jest możliwe zminimalizowanie kosztów
utrzymania basenu. Jesteśmy coraz większą gminą, mamy szkoły,
które będą korzystać z obiektu. Mieszkańców przybywa i trzeba
dać im coś, co ich tutaj zatrzyma. Zdaję sobie sprawę, ze potrzebna
jest obwodnica, drogi, chodniki itp., ale z drugiej strony takie podejście, że wciąż czegoś brakuje, nic nie daje.
Za swoją osobistą zasługę uważam unormowanie sytuacji Mosińskiego Klubu Żeglarskiego. Wcześniej umowy z Klubem były
podpisywane na rok, na użyczenie gruntu, w związku z tym nie
mieli oni możliwości długofalowego planowania, występowania
o dotacje itp. W tej chwili umowa jest na czas nieokreślony i Klub
ma większą swobodę działania, poza tym może pozyskiwać środki
na działalność statutową.
Uważam, że powinniśmy bardzo dokładnie rozważać podjęcie
każdej decyzji. Ostatnio pojawiła się np. koncepcja, by gmina przejęła lokalne drogi w Czapurach – a są to przecież drogi zarządzane
i utrzymywane przez Wspólnotę Mieszkaniową, a w momencie ich
przejęcia utrzymanie i koszty spadłyby na gminę. Co roku przybywa nam dróg i trudno nadążyć z ich utwardzaniem. Mam nadzieję,
że pomoże w tym konstruowany harmonogram / ranking dróg,
choć to trudne do ustalenia zadanie.
Myślę też, że dość dobrze zadziałał Budżet Obywatelski, powstało sporo inwestycji, chociażby siłownie zewnętrzne, boiska, będą
nowe ścieżki na gliniankach itp. - wszystko to służy mieszkańcom.

M.M.: A najtrudniejsze sprawy w naszej gminie?
A.C.: Porażką dla mnie jest swego rodzaju niemoc związana ze
Strażą Miejską. Jestem przeciwnikiem likwidacji Straży Miejskiej, uważam, że jest potrzebna, ale musi działać właściwie. Ma
ostrzegać, pilnować, kiedy trzeba – konsekwentnie egzekwować, dawać mandaty. Strażników powinno być widać, mają być
pomocni ludziom.
Drugą moją bolączką jest wspomniany wcześniej Aquanet. Jako
gmina ponosimy dość mocno konsekwencje tego, że mamy tutaj
strefę ochronną ujęcia wody. Aquanet narzuca nam obowiązki,
przykładowo zrobienie chodnika np. w Mieczewie będzie o połowę tańsze niż w Mosinie, gdyż tam nie ma strefy ochronnej.
Dawniej terenem ujęć wody zarządzało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Mosina miała przejąć ten teren, jednak
niestety, przekazany on został Poznaniowi, następnie wszystko
przejął Aquanet – i tym sposobem mamy najdroższe ścieki w powiecie. Koszty, jakie w tej chwili generuje Aquanet, są ogromne.
W poprzednich latach mieliśmy możliwości renegocjacji umowy
z Aquanetem, jednak nie zostało to wykorzystane i stąd obecnie
musimy borykać się z wieloma ograniczeniami, np. koniecznością
budowy odwodnień, drogich zbiorników retencyjnych itp. A to
wszystko bardzo mocno obciąża budżet gminy.
M.M.: A jakie są według Pana największe, najpilniejsze potrzeby
w naszej gminie?
A.C. Pierwsza rzecz to obwodnica Mosiny; dla mnie priorytet
to tzw. Czerwonka, poszedłbym tutaj jeszcze dalej, aż do ulicy
Lema, Brzechwy – chodzi o to, żeby powstały jak najdłuższe odcinki, gdzie mieszkańcy nie musieliby wjeżdżać do Mosiny. Ważna jest też południowo-wschodnia obwodnica – miałem wizję
mniejszej inwestycji, projekt małej obwodnicy jednak upadł,
powstała inna koncepcja, którą również akceptuję. Uważam też,
że możemy tę budowę zrealizować sami, nawet, jeśli nie uzyskamy dotacji od Wojewody. Niebawem zakończymy duże inwestycje i będzie to możliwe. Jeśli mówimy o pilnych potrzebach to
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potrzeba też chodników, dróg, ale obwodnica to według mnie
rzecz priorytetowa.
Moim marzeniem jest też stworzenie miejsca, gdzie będzie mogła
spotykać się młodzież, spędzać tam czas. Kiedyś taki klub dla młodych ludzi był w miejscu obecnej Izby Muzealnej, ale potem został
niejako wyparty przez działalność Izby.
M.M.: Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pana
mieszkańcy?
A.C. Ostatnio często poruszana była sprawa kolei, mieszkańcy
pytali, kiedy skończy się remont. Zgłaszają też brak koszy, gazet
w skrzynce, mówią o chodnikach itp. Doradzają się także na przykład w sprawie przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy (m.in. w temacie niebieskiej karty). Spektrum problemów
poruszanych przez mieszkańców jest bardzo szerokie. Mimo zgłaszanych często niedogodności uważam jednak, że w ostatnich latach osiedle Za Barwą (które reprezentuję) zostało dosyć dobrze
dofinansowane, powstały drogi, oświetlenie, sporo inwestycji.
Uważam, że każdy, zostając radnym, chce robić coś dobrego dla
gminy, w tej kadencji jednak jest dużo inwestycji – powiedziałbym
- spektakularnych, takich, które widać, dużych. Nasi poprzednicy
robili na przykład kanalizację, a to są inwestycje ogromnie ważne,
jednak – niewidoczne. Przez to często o nich zapominamy.
M.M.: A jakie ma Pan plany na resztę kadencji?
A.C. Chciałbym, żeby ruszyła budowa basenu w Mosinie. Poza
tym - działam w Mosińskim Klubie Żeglarskim i moim marzeniem
jest dalszy rozwój tego klubu. Mieliśmy już spotkanie ze starostą
i radnym Jackiem Szeszułą w tej sprawie, teraz planujemy kolejne
spotkanie z dyrekcją OSiR i Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz ze Starostwem. Jesteśmy jedynym klubem żeglarskim w powiecie, stąd naszym celem jest, by w jak najlepszy sposób można
było wykorzystać miejsce, które mamy – jezioro Dymaczewskie
idealnie nadaje się do organizowania spływów kajakowych, chcielibyśmy zmodernizować przystań - jako gmina mamy przecież
niezłe zaplecze turystyczne i powinniśmy wykorzystywać tę bazę,

bo to może przyciągnąć nowych mieszkańców, a tych, którzy są,
zachęcić, by chcieli tu zostać. Miejsc inwestycyjnych w Mosinie
nie mamy wiele, nie będzie tu nigdy wielkiego przemysłu, hali,
kominów itp., musimy zatem zwrócić uwagę na inne walory naszej gminy. Nie możemy liczyć na industrializację, ale powinniśmy
zadbać o mieszkańców, którzy tu przybędą, zamieszkają, zostawią
swoje podatki. Ale żeby chcieli je zostawiać, muszą mieć dobre zaplecze do mieszkania, kulturalne, sportowe. Bardzo dobrze działa
na tym polu Mosiński Ośrodek Kultury czy Ośrodek Sportu i Rekreacji. OSiR musi funkcjonować jednak na innych zasadach, nie
jako jednostka budżetowa, lecz np. spółka prawa handlowego, by
mieć możliwość zarabiania pieniędzy.
Trzeba pomyśleć o tym, jak i gdzie możemy jako gmina zarabiać
pieniądze, a nie – jakich inwestycji nie robić, bo są kosztowne. Inwestycje i udogodnienia są potrzebne, a do wielu z nich przecież
gmina dopłaca i nie stanowi to przedmiotu dyskusji czy nie wywołuje wątpliwości. Przykładowo, hala widowiskowo-sportowa też będzie generować duże koszty utrzymania i tutaj także będzie trzeba
mysleć, jak utrzymać ten obiekt. To kwestia chociażby przemyślenia,
czy np. dana spółka będzie mogła występować o konkretne dotacje, jak to wszystko uregulować prawnie, by moglo jak najlepiej służyć gminie i przynosić dochody. Uważam, że we wszystkim trzeba
się rozeznać, by móc jak najefektywniej działać.
Przez ostatnie kilka lat w naszej gminie działo się bardzo dużo,
realizuje się wiele inwestycji – drogi, szkoły, termomodernizacja, hala, wiele uzyskanych dotacji... mamy się czym chwalić
i powinniśmy to robić. Oczywiście, nie jest to zasługą tylko tej
kadencji - rozpoczynając swoją pracę zastaliśmy pewien budżet,
realizowaliśmy go, następnie rozpoczęliśmy inne przedsięwzięcia. Radni kolejnej kadencji także będą kontynuować nasze prace, wszystko bowiem się ze sobą zazębia i nie można oddzielić
jednej kadencji od drugiej.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości w dalszej
pracy.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

"Darz Bór!"
19 listopada br. w kościele parafialnym w Iłówcu odbyła się
uroczysta Msza Święta hubertowska. Organizatorem było Koło
Łowieckie nr 33 "Żbik" Mosina, przy udziale pocztów sztandarowych, Zespołu Trębaczy Myśliwskich Studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrekcji Wielkopolskiego
Parku Narodowego, przedstawicieli lokalnych władz, rolników,
leśników i innych miłośników przyrody.
Podczas Mszy Świętej przedstawiciele myśliwych uroczyście
przekazali krzyż wraz z lichtarzami - wykonane z poroża sarny,
ozdabiać będą kaplicę w Pecnej, o którą myśliwi dbają w sposób
szczególny (znajduje się tam już obraz z motywem łowieckim,
autorstwa Igi Brzeskot-Nowak, ufundowany również przez Koło
Łowieckie "Żbik").
Po uroczystości odbył się poczęstunek w parafialnej sali, na który myśliwi wraz z proboszczem, ks. Stanisławem Wiatrowskim,
zaprosili wszystkich zebranych. Spotkanie było dobrą okazją do
budowania realcji - myśliwi, leśnicy, rolnicy, pszczelarze działają
bowiem wspólnie dla dobra przyrody i razem, wspólnymi siłami i działaniami, powinni się o nią troszczyć i dbać. Wzajemne
dobre kontakty i współpraca z pewnością temu pomogą. (red.)
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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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Czy basen "wyjdzie nam" na dobre?
Po ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej pływalni okazało się, że najtańsze oferty przekraczają zaplanowaną na dokumentację kwotę.
Na wykonanie projektu pływalni przeznaczona była kwota 200
tysięcy złotych. Podczas listopadowej, nadzwyczajnej Sesji Rada
Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2017, gdzie (między innymi) kwota ta została
zwiększona o 50 tysięcy złotych.
To nie wszystkie zmiany związane z planowaną budową pływalni w Mosinie. Jak informowaliśmy wcześniej, szacunkowy koszt
budowy basenu nie miał przekroczyć kwoty 9,5 miliona zł brutto. Tymczasem - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - aktualny, szacunkowy koszt budowy pływalni wynosi już 13 milionów zł brutto. Kwota ta dotyczy basenu i pierwszej
kondygnacji części socjalnej (bez fotowoltaiki), natomiast piętra
w stanie surowym zamkniętym (do późniejszego wykończenia).
Zagadnień związanych z planowaną budową jest wiele. Czy

budowa basenu nie spowolni innych inwestycji w gminie? Co
możemy zrobić, by podatek VAT związany z tą inwestycją pozostał w gminie (to kwota rzędu blisko 2,5 miliona złotych!)? Jak
zmiany na rynku towarów i usług wpływają na planowaną inwestycję? Czy budujemy obiekt dla przyszłych olimpijczyków?
Mało która inwestycja wywołuje tak wiele dyskusji. Postanowiliśmy zapytać o zdanie radnych naszej gminy – odpowiedzi szukajcie Państwo na innych stronach gazety!
Sprawdziliśmy też, co myślą o planowanej budowie basenu
sami mieszkańcy – przeprowadziliśmy krótką sondę prosząc o
wypowiedź w tej kwestii. Wyniki zdecydowanie mówią o tym, że
chcemy, by basen w Mosinie powstał: przed oddaniem numeru
do druku za powstaniem obiektu zagłosowało łącznie 401 osób,
przeciwnych było 29 mieszkańców. 17 mieszkańców proponuje
utworzenie basenu przy szkole, zaś 3 osoby nie mają zdania na
ten temat. (red.)

Z ostatniej chwili: 24 listopada br. Gmina Mosina podpisała umowę z wybranym w drodze przetargu projektantem
na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, krytego basenu
w Mosinie. Pływalnia zlokalizowana będzie przy „Parku Strzelnica”, między ulicą Leszczyńską a Strzelecką. – Z myślą
o najmłodszym pokoleniu mieszkańców naszej Gminy, powstają bardzo potrzebne obiekty oświatowe dla szkoły
w Krosinku i w Czapurach. Budujemy halę widowiskowo-sportową na granicy Mosiny i Krosna, a teraz przystępujemy do realizacji zadania budowy pływalni. Pływalnia również będzie służyła naszym uczniom, jak i wszystkim
mieszkańcom. Rozpoczęcie budowy planujemy w drugiej połowie przyszłego roku – informuje Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina. źródło: Gmina Mosina

Nie, nic nie wiem. Ja nie jestem tutejszy, to
znaczy nie urodziłem się w Mosinie, chociaż
tutaj mieszkam już przeszło 20 lat. Ale na pewno dużo by mógł powiedzieć stary Nowakowski, ten stolarz, ojciec Andrzeja. On już dawno
nie żyje, a szkoda, bo znał naprawdę dużo różnych historyjek i lubił opowiadać. Tyle mogę
powiedzieć o Elegancie.
Roman Czeski

fot. Heavy Rescue SGRT OSP Mosina

Pożar autobusu w środku lasu

Trzy kilometry od Mosiny, na trasie Mosina - Żabinko (na wysokości Bogulina)
doszczętnie spłonął autobus. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie odniósł obrażeń. Nie jest jeszcze znana przyczyna powstania pożaru. Do zdarzenia doszło
23 listopada br. w godzinach wieczornych.
Trasa była zablokowana w obu kierunkach. Straż pożarna wyznaczyła objazdy.
Na miejscu zdarzenia znajdowało się tylko kilka pojazdów (oprócz ratunkowych),
w tym dwa TIRy, które nie miały możliwości zawrócenia na tak wąskiej drodze. (red.)
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Będzie gaz dla Drużyny, Pecnej i Nowinek!
Mieszkańcy Drużyny, Nowinek i Pecnej już
od kilku lat starali się o podłączenie gazu w
ich miejscowościach. Teraz przyłączenie do
sieci gazowej staje się realne.
Wnioski o podłączenie gazu mieszkańcy
składali już kilka lat temu do Polskiej Spółki
Gazownictwa. Spotkały się one jednak z odmową, gdyż spółka uznała inwestycję za nieekonomiczną. W międzyczasie zmieniły się
jednak kryteria analizy finansowej przedsięwzięcia i spółka chce zgazyfikować te wsie.
Rada Techniczno-Ekonomiczna spółki podjęła decyzję o wprowadzeniu inwestycji
rozbudowy sieci gazowej do miejscowości
Drużyna, Nowinki i Pecna do Planu Inwestycyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa. Budowa sieci przewidywana jest w latach 2019
- 2021. Mieszkańcy wsi Drużyna, Nowinki
i Pecna - jeśli nie uczynili tego do tej pory mogą składać wnioski o przyłącze do sieci
gazowej do Polskiej Spółki Gazownictwa.
autor: J. Nowaczyk. Źródło: www.mosina.pl

Puszczykowo: czy jest szansa na
przywrócenie przejazdu przy ul. 3 Maja?
Jak wiemy, 9 grudnia 2016 r. zlikwidowany
został przejazd kolejowy przy ul. 3 Maja
w Puszczykowie. Jednym z rozwiązań
umożliwiających zachowanie przejazdu
byłaby budowa tunelu. We wcześniejszych
latach było to niemożliwe do wykonania.
Czy teraz nadarzy się ku temu okazja?
Likwidując przejazd, Trakcja PRKiI S.A. informowała, że następuje to z uwagi na planowane uruchomienie nowego systemu
sterowania ruchem kolejowym na odcinku
Mosina-Puszczykowo. Przejazd zamknięto.
Był on jednym z trzech znajdujących się
na terenie Puszczykowa, prowadzący jednocześnie krótką drogą do szpitala, szkoły
oraz jednego z osiedli mieszkaniowych.
Przypomnijmy, że przed 2016 r. ówczesne
władze PKP-PLK były wyraźnie niechętne
istnieniu przejazdu, a tym bardziej wsparciu budowy tunelu w tym miejscu. Mieszkańcy i władze Puszczykowa wielokrotnie bezskutecznie pisali w tej sprawie do
PKP-PLK, w 2014 r. interweniował także
poseł Bartłomiej Wróblewski.
Tymczasem, 12 października 2017 r. władze Kostrzyna Wlkp. podpisały list inten-

cyjny, na mocy którego Gmina Kostrzyn
i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyrażają wolę budowy tunelu kolejowego pod
linią kolejową E20 w miejscowości Kostrzyn. Gmina Kostrzyn otrzyma od PKP
PLK S.A. środki finansowe na realizację
obiektu „tunel kolejowy” w wysokości
przynajmniej 7.500.000 mln zł.
Jak informuje poseł Bartłomiej Wróblewski, "dziś po stronie PKP-PLK istnieje
i życzliwość i są także możliwości finansowe wspierania tego rodzaju inwestycji.

Warunkiem jest jednak zdecydowanie po
stronie Puszczykowa i chęć przeprowadzenia tej inwestycji. Zwracam uwagę, że
nie ma pewności, że takie same możliwości finansowe będą istniały za 3 czy 5 lat.
Między innymi nie wiemy, czy i ile środków w kolejnej perspektywie finansowej
będzie przeznaczonych na kolej".
Wynika z tego, że sprawa zamkniętego
przejazdu nie jest jeszcze przesądzona.
Jak dalej potoczą się jego losy? Będziemy
to śledzić na bieżąco.

(źródło: www.kostrzyn.wlkp.pl, korespondencja od p. Posła Bartłomieja Wróblewskiego)
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Więcej TIR-ów w mieście?

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie poruszony został temat planowanej rozbudowy firmy Stora Enso, mającej swoją siedzibę w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego. Firma się rozwija,
czy stanie się to jednak z korzyścią dla mieszkańców?
Stora Enso zamierza poszerzyć powierzchnię zabudowy pod
działalność gospodarczą zgodnie z planem miejscowym oraz postawić na niej nowe obiekty (odbyły się już trzy spotkania władz
gminy z dyrektorem firmy Stora Enso, dotyczące planów rozbudowy zakładu w Mosinie). Ma to zapewnić gminie dodatkowo
600 tys. zł od podatków rocznie.
Z jednej strony, jest to dobra informacja: do naszego budżetu
będą wpływały dodatkowe środki. Z drugiej jednak strony, w rejonie ul. Gałczyńskiego tworzy się coraz większa enklawa przemysłowa, co może utrudniać codzienne życie mieszkańcom tamtej
okolicy. Potrzebne jest zachowanie równowagi między obszarem
przemysłowym a strefą zamieszkania - stąd pomysł na wybudo-

wanie ekranów akustycznych oddzielających domy mieszkalne
od strefy aktywności gospodarczej.
To jeszcze nie wszystko. Rozbudowa Stora Enso spowoduje, że
przewidywany jest dojazd do firmy 56 tir-ów w ciągu doby. Samochody mają wjeżdżać drogą koło Gminnej Spółdzielni w kierunku ul. Śremskiej, tiry pojadą przez miasto od strony Śremu, ale
też i Poznania. Jak w związku z tym będzie wyglądać mosińska
codzienność? Czy 56 tirów to nie zbyt duże obciążenie dla całego
miasta? Czy Stora Enso, planując tak dużą inwestycję, nie powinna wybudować drogi dojazdowej od strony Gminnej Spółdzielni
oraz ekranów akustycznych?
Mamy nadzieję, że uda się znaleźć we wszystkim równowagę, tak, by ważne były i pieniądze, które trafią do gminnego budżetu, ale przede wszystkim - bezpieczeństwo, spokój i zdrowie
mieszkańców.
źródło: materiał z LVII Sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Z tomika poezji Anity Firlej
***
Święta już za pasem
za rogiem
czekają
by wnieś do domu
zielone drzewko
kolorowo ozdobne
święta
przynoście radości bez miary
oby tyko nie był to czas
chwilowy gdzie potem
mały Jezus będzie zapomniany
święta to czas w którym
same jakoś rodzą się niespodzianki
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"Teraz jest czas, by spełniać marzenia" - Dzień Seniora w Mosinie
22 listopada br. w Mosińskim Domu Kultury miały miejsce uroczyste obchody
Dnia Seniora. Na uroczystości zgromadzili się głównie członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddziału Rejonowego w Mosinie jednej z organizacji skupiających w swoich kręgach osoby starsze i działających
na ich rzecz. Związek działa od 1973 roku,
obecnie liczy około 430 członków. Głównymi założeniami są: poprawa warunków
socjalno-bytowych członków, uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzenie
działalności kulturalnej, zdrowotnej i turystyczno-krajoznawczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów
władzy administracji publicznej oraz samorządowej. Związkowi podlegają koła
terenowe w Pecnej, Dymaczewie Nowym, Rogalinie, Rogalinku, Daszewicach,
Czapurach i Wiórku, koło środowiskowe
”Klub Nauczyciela” w Mosinie.
Na uroczystości obecni byli: burmistrz
gminy Mosina Jerzy Ryś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata
Kaptur oraz ks. kanonik Edward Majka, od
których seniorzy odebrali życzenia oraz
upominki. Dla wszystkich przygotowany
został poczęstunek, zaś do życzeń dołączyli się także radni: Jolanta Szymczak
i Dominik Michalak, którzy przypomnieli
o Mosińskim Pudełku Życia, zaś seniorzy mieli możliwość zabrania pudełka do
domu. Radni przygotowali także dla seniorów niespodziankę, zapraszając dzieci
i mlodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1
i nr 2 w Mosinie. Młodzi ludzie zaskoczyli
widownię wspaniałymi występami: prezentacją "Kaczki-Dziwaczki" w gwarze poznańskiej, pięknym wykonaniem "Alleluja"
L. Cohena czy "Gloria" E. Stachury z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Mło-

dzież służyła również pomocą przy stołach
dbając, by nikomu niczego nie zabrakło.
Był też czas na podsumowania mijającego roku działalności Związku: odbywały
się bowiem liczne zebrania, wieczorki
przy muzyce, wyjazdy do kina, na wycieczki, wakacje świąteczne, obchody
Dnia Inwalidy, wizyta w Gostyniu na
corocznym spotkaniu emerytów, pielgrzymka do Lichenia, występy chóru "Zawsze Młodzi" i uświetnianie uroczystości
patriotycznych i kulturalnych, wybory do
zarządów kół terenowych itp.
Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze, w zgromadzonych gościach
można było dostrzec energię, entuzjazm
i młodość – jest zatem bardzo realne, że
wszelkie nie spełnione do tej pory plany, marzenia, cele – teraz właśnie będą
się spełniać. Dołączamy się do życzeń
wszystkiego, co najlepsze, życząc także
dużo zdrowia, aktywności i wsparcia bliskich osób. (red.)
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Galeria Lokalnych Twórców

"Malowanie jest formą medytacji"
Na rozmowę umawiam się w domu, który
jest jednocześnie pracownią i galerią, miejscem do mieszkania, ale też chętnie przyjmującym gości, ludzi wrażliwych na sztukę.
Już od progu jestem zaskoczona niezwykłą
otwartością i gościnnością gospodarzy.
Zbigniew Bogucki opowiada o sztuce
wraz ze swoją życiową partnerką, Igą Brzeskot-Nowak. A jest to spotkanie niezwykłe...
Na początek kilka faktów: Zbigniew Bogucki ukończyl Wydzial Leśny Akademii
Rolniczej w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy). Pracuje w Nadleśnictwie
Konstantynowo. Wraz z Igą Brzeskot-Nowak mieszka i tworzy w pracowni – galerii
"Pod wesołym aniołem" w Konstantynowie.
Maluje używając przede wszystkim pasteli,
ale także nie stroni od oleju, grafitu; różnorodna jest też tematyka obrazów: las, pobliskie łęgi rogalińskie, krajobraz za oknem,
wspomnienia z podróży. W ostatnim czasie
fascynuje go portret. Jak twierdzi, tematykę
podpowiada życie, inspiracją staje się coś,
co akurat w danej chwili zaabsorbuje, zafascynuje, jest impulsem do przeniesienia
tematu na płótno.
Jest artystą - amatorem, ma jednak na swoim koncie spory dorobek artystyczny.
Można tutaj wymienić:
Wystawy zbiorowe:
2004 r. - Galeria "DEDAL" Poznań
2011 r. - "Nasz świat sztuki" – wystawa z Igą
Brzeskot-Nowak w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
2012 r. - Galeria ODK "Pod Lipami" w Poznaniu
Wystawy indywidualne:
2013 r. - "Łagów Joannitów", galeria DK w

Stęszewie, połączona z koncertem saksofonowym (aktualnie seria tych dzieł znajduje się w Galerii Lokalnych Twórców)
2014 r. - "Szkicownik Podrózny" – "Poema
Cafe", Poznań
2016 r. - poznańskie dni judaizmu (cykl obrazów o tematyce żydowskiej)
2016 r. - wystawa „Artysta i Wena” Związku
Artystów Plastyków Oddziału Poznańskiego, na zaproszenie ZPAP (Galeria Skalar)
Jest także laureatem Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników -odbywającego się co 5 lat konkursu
leśników - artystów amatorów (z dziedziny
fotografii, rzeźby, twórczości literackiej, malarstwa i innych dziedzin sztuki). W 2009 r.

zdobył II nagrodę w kategorii "Malarstwo"
za obraz "Poranny sejmik"(grafit), zaś rok
2015 przyniósł mu I nagrodę za obraz "Śniadanie u pani Alicji".
Mam okazję podziwiać te dzieła w galerii
"Pod wesołym aniołem", szczególnie żurawi
sejmik robi na mnie ogromne wrażenie - nic
dziwnego, że stał się ulubionym motywem
drukowanym w wielu wydawnictwach związanych ze sztuką, albumach, relacjach z wystaw itp. Jest jednym z tych obrazów, przed
którymi - nie wiedzieć, dlaczego - staję, nie
mając ochoty oderwać od niego wzroku, obraz wydaje się zapraszać do wejścia, do środka, jeszcze daleko poza stado żurawi...
Wszystko staje się jasne podczas dalszej
rozmowy. Według pana Zbigniewa, obrazy
niosą ze sobą energię. Możemy oglądać na
przykład kopie tego samego dzieła namalowane przez dwie różne osoby i każda z
nich będzie inna w odbiorze, bowiem każdy
twórca wnosi w obraz swój wkład energetyczny, a ta energia jest później oddawana
odbiorcy. Jest to bardzo wyraźne, czasem
da się odczuć, że niektóre obrazy były tworzone na przykład w trudnym okresie życia
artysty. Energia twórcy przenosi się bowiem
na obraz. Nie można zatem tworzyć podczas
jakiegoś rozdygotania wewnętrznego, niepokoju. W sztuce nie chodzi bowiem o to,
by unieszczęśliwiać ludzi, ale by oglądając
ją czuli się dobrze, odpoczywali, żeby sztuka
pobudzała do przemyśleń, kontemplacji itp.,
a nie denerwowała, wprowadzała niepokój.
Słucham z zapartym tchem. Wszystko
jest jakieś bliskie, jasne, zrozumiałe. Nie
wiem, czy tak działa atmosfera tego domu,

15
otwartość gospodarzy, pokora, z jaką pan
Zbigniew opowiada o sztuce... Ale klimat
spotkania jest wyjątkowy. Słucham dalszego ciągu rozważań.
Sztuka nie lubi stresu, niepokoju, rozproszenia. Przy tworzeniu niezbędne jest skupienie. "Malowanie jest formą medytacji
– mówi pan Zbigniew - człowiek zanurza
się w akt twórczy i zupełnie odrywa się od
rzeczywistości. (…) Zatraca się w czasie, nie
myśli o niczym, jest pochłonięty - to tak, jakby obraz mówił: namaluj mnie! - a ja robię
wszystko, by go zadowolić. (...) Czasem czuję się tak, jakbym był tylko medium, które
wykonuje ruchy na płótnie zlecone przez
jakąś siłę wyższą". Przy tworzeniu potrzebny
jest wewnętrzny spokój, jak do medytacji.
Jedni ludzie znajdują go na łonie natury,
motywuje ich śpiew ptaków, niektórzy wolą
być zamknięci w ciszy, inni przy muzyce każdy jednak potrzebuje wyciszenia.
Te słowa są mi wyjątkowo bliskie, dobrze
znam ten stan zatracenia się w pisaniu, kiedy temat porusza mnie do głębi, a ja nie
potrafię oderwać się od klawiatury, nie wiedząc zupełnie, ile upłynęło czasu, nie reagując na świat zewnętrzny...
Zastanawia mnie, czy praca leśnika i twórczość artystyczna to są dwa różne światy
czy też mają jakiś wspólny mianownik? Pan
Zbigniew zajmuje się sprawami administracyjnymi, prawnymi, trochę ekonomią - są to
zatem bardzo przyziemne, konkretne, "twarde" tematy. Wyjaśnia, że sztuka jest uzupełnieniem potrzeb ducha. W życiu chodzi

bowiem o to, żeby kosztować różnych doświadczeń. "Kiedyś byłem leśnikiem w terenie i wówczas nie pasjonowałem się sztuką,
bo miałem ją na co dzień, nie miałem zatem
tej potrzeby ducha. Natomiast po zmianie
pracy zrodziła się potrzeba malarstwa. Poza
tym oboje (z Igą Brzeskot-Nowak - przyp.
red.) malujemy, więc tym bardziej jest nam
łatwiej rozmawiać, tworzyć razem. Iga jest
fantastycznym recenzentem prac, bez jej
opinii żadna praca nie będzie zakończona".
Poza malarstwem odkrywają piękno
otaczającego świata podczas wspólnych

podróży motocyklem. Jest to czas spotkań
z ludźmi, poznawania, upajania się przyrodą. Wszystkiego smakuje się po trochu - jak
mówi pan Zbigniew, brakuje życia, żeby
doświadczyć wszystkiego, ale trzeba żyć tu
i teraz. Przyszłość jest niewiadoma.
Opuszczam ten niezwykły dom - galerię
będąc pod ogromnym wrażeniem jego
mieszkańców i dzieł, które mogłam tam
zobaczyć. Mam poczucie prawdziwego
SPOTKANIA: z człowiekiem i ze sztuką. To
był bardzo dobry, twórczy, inspirujący czas.
(M.M.)

Uczniowie ZSR w Grzybnie w Claas Academy
W środę 8 listopada 2017 r., uczniowie starszych klas Technikum Rolniczego w Grzybnie udali się do firmy Claas Polska sp. z o.o. mającej
swoją siedzibę w Niepruszewie koło Buku. Znajduje się tam ośrodek
szkoleniowy Claas Academy, który zajmuje się szkoleniem dealerów,
serwisantów i użytkowników maszyn firmy Claas. Ważną częścią działalności ośrodka jest współpraca z nauką. W tym mieści się również
organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i studentów,
wykłady tematyczne, przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
organizowanie wyjazdów do fabryki w Harsewinkel.
Ośrodek posiada bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną i profesjonalnych szkoleniowców. Panowie Andrzej Kuczyński, Emil Kaźmierczak
i Jarosław Adamczak przez pięć godzin potrafili w bardzo interesujący sposób przedstawić techniczne zawiłości najnowszych rozwiązań
stosowanych w sieczkarniach, kombajnach i ciągnikach rolniczych.
Zaczęli od małej ciekawostki z historii firmy. Otóż założona w 1913
roku przez Augusata Claasa i jego trzech braci firma do dzisiaj w 100
procentach znajduje się w rękach tej samej rodziny. Niewiele firm
w Europie i na świecie może się taką historią pochwalić. Claas od początku swej działalności zajmował się projektowaniem i budową maszyn do zbioru zbóż a pierwszym patentem był supłacz do wiązania
sznurka w snopowiązałkach i prasach. Obecnie firma Claas kojarzy
się głównie z wysokowydajnymi sieczkarniami, kombajnami zbożowymi i ciągnikami. Dzisiejsze kombajny to między innymi system APS

czyli trójbębnowy zespół młócący, który w połączeniu z rotorowym
wytrząsaczem daje bardzo wydajny hybrydowy system oddzielania
ziarna. Technologia Control Trafic pozwala na ograniczenie ugniatania gleby przez ciężkie kombajny i ciągniki. System Dynamic Power
stosowany w sieczkarniach pozwala na dobór mocy silnika do obciążenia maszyny, co pozwala oszczędzać ok. 10 % paliwa. Technologia
Corn Cracer to technologia zgniatania ziarna kukurydzy przed zakiszaniem, powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
zawartych w roślinach przez krowy i opasy. System nawożenia precyzyjnego Isaria polega na skanowaniu światłem roślin i ocenie stanu
odżywienia azotem. Nowoczesne osiowo-tłoczkowe pompy hydrauliczne stosowane w ciągnikach poprawiają ich wydajność i zmniejszają pobór mocy. Regulowanie stosunku masy przodu i tyłu ciągnika
stosuje się w celu zwiększenia jego siły uciągu i zmniejszenia zużycia
paliwa. Tyle różnych tematów zostało przedstawionych a tak naprawdę zasygnalizowanych. Jest to zachęta dla młodzioeży do pogłębiania swojej wiedzy i stawania się fachowcami w tej szybko rozwijającej
się dziedzinie. Firmy, które sprzedają nowoczesne maszyny rolnicze,
serwisują je, prowadzą usługi oraz gospodarstwa coraz intensywniej
poszukują wykwalifikowanych pracowników.
Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować rozpoczętą z firmą Claas
Polska współpracę, a młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje.
Bogdan Ambroży
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Przedsiębiorcy na seminarium
Zmiany w VAT, sukcesja firmy oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia –
to tematy omawiane podczas pierwszego
w tym roku spotkania dla przedsiębiorców.
21 listopada w Mosińskim Ośrodku
Kultury około pięćdziesięciu przedsiębiorców z Gminy Mosina z różnych branż,
uczestniczyło w seminarium obejmującym interesujące ich zagadnienia. Związane są one m.in. ze zmianami w przepisach, które zaczną o obwiązywać od 1
stycznia 2018 r.
Sukcesja firm, czyli w jaki sposób krok
po kroku przygotować się do procesu
przekazania firmy następcom, to pierwszy
z prezentowanych tematów, który przedstawił Dariusz Laszczyk – radca prawny
z Fundacji Fundacja Wspierania Młodych
i Starszych Pokoleń. Temat wywołał spore
zainteresowanie wśród gości, gdyż jak się
okazuje, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą już teraz powinny zadbać o to, kto będzie nieprzerwanie kontynuował prowadzony przez nich
biznes w momencie śmierci właściciela
firmy. W ramach zmian przepisów, które
wejdą w życie od 2018 r., planowane jest
wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego, czyli tymczasowego kontynuatora biznesu. Jego zadanie będzie polegało
na przeprowadzeniu firmy przez trudne
czasy (okres przejściowy może trwać nawet pięć lat), a następnie płynnym przekazaniu jej następcom prawnym. W tym
czasie ustawa umożliwi także kontynuację
umów cywilnych, zobowiązań podatkowych i stosunków pracy.
Drugi blok tematyczny obejmował
zagadnienia związane z podnoszeniem
kwalifikacji zawodowych i zdobywaniem

uprawnień w ramach szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych. Marcin Kołodziejczak, Dyrektor Centrum Kształcenia – Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Poznaniu, przybliżył przedsiębiorcom
możliwości, jakie stwarza uruchomiona
specjalnie dla nich Baza Usług Rozwojowych, w ramach której mogą pozyskać
nawet do 80% dofinansowania różnego
rodzaju szkoleń.
Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Mirosławy Tomczyk, doradcy
podatkowego z Wielkopolskiej Izby Doradców Podatkowych, która szczegółowo
omówiła zmiany w ewidencjonowaniu
podatku VAT dla mikro przedsiębiorców.
Wchodzą one w życie od 1 stycznia 2018
r. Kluczowa informacja dotyczy jego formy, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Temat wywołał bardzo dużo pytań z sali
i otworzył szerszą dyskusję, co nas bardzo
cieszy, gdyż dzięki temu poruszone zosta-

ły także inne ważne kwestie podatkowe.
Spotkanie trwało dłużej, niż zakładali organizatorzy, co świadczy o tym, że zarówno formuła, jak i przekazywane treści były
bardzo potrzebne naszym przedsiębiorcom. Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś
podkreślił, że naszym założeniem jest, aby
tego typu spotkania odbywały się cyklicznie i były okazją do wymiany poglądów,
spostrzeżeń oraz dobrych praktyk. Już teraz możemy powiedzieć, że pierwsze kroki
w tym kierunku zostały poczynione, a dyskusja, która towarzyszyła prezentowanym
tematom, jest tego najlepszym dowodem.
Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywne
uczestnictwo, a prelegentom za przekazaną wiedzę. Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już teraz serdecznie zapraszamy.
Karolina Adamczyk- Pięta
Gminne Centrum Informacji w Mosinie
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Kącik zielarski

Olaboga, krwawiące dziąsła!
i inne przypadłości jamy ustnej
Witam Państwa serdecznie po miesięcznej przerwie. Mam nadzieję, że nie gniewacie się na mnie i obiecuję, że więcej przerw
nie będzie. Nie ukrywam, że liczę na to, że czytacie Państwo
moje artykuły :-) Wierzę również, że nie są niepotrzebną pisaniną, lecz nakłaniają i zachęcają Państwa do tego, by samemu
sobie pomóc, bez chodzenia do apteki i wydawania worka pieniędzy. Bieżący artykuł jest troszkę inny niż zwykle, ponieważ
tym razem nie będzie on dotyczył jednej rośliny. W tym odcinku
chciałabym przedstawić Państwu kilka przepisów, które mogą
okazać się pomocne w problemach z dziąsłami i jamą ustną.
Coraz więcej ludzi uskarża się na problemy z dziąsłami, zębami
i jamą ustną. Niby każdy szczotkuje zęby jak dentysta nakazał,
ale jednak... A zatem co piszczy w trawie, albo raczej w buzi ;)
I tak oto do najważniejszych ziół stosowanych w schorzeniach
jamy ustnej należą:
• melisa – działa antybakteryjnie, chłodząco i lekko przeciwbólowo,
• mięta – działa chłodząco, antybakteryjnie, zmniejsza stany
zapalne, zwalcza grzyby i działa lekko przeciwbólowo,
• tymianek – działa dezynfekująco i przeciwzapalnie,
• pietruszka – odświeża oddech,
• nagietek lekarski – działa przeciwzapalnie, niszczy wirusy
i grzyby oraz wspomaga odbudowę komórek,
• krwawnik – działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie,
• pięciornik gęsi – działa ściągająco
• szałwia – działa silnie przeciwbakteryjnie
• kuklik pospolity – działa ściągająco
• cząber górski – niszczy zarazki
A poniżej jak zwykle kilka domowych sposobów na walkę
z zapaleniem dziąseł i jamy ustnej, a także pomocnych w utrzymaniu zdrowych zębów.
Pasta do codziennej pielęgnacji zębów
Bierzemy po jednej łyżce świeżej lub po łyżeczce suszonej
szałwii i rumianku i mieszamy z 100ml oleju kokosowego (bio)
i ogrzewamy. Gotujemy jedną godzinę, nie dopuszcząc by olej
zaczął się dymić, co następuje przy temperaturze 190 stopni. Po
tym czasie przecedzić przez gazę lub pieluchę tetrową, zioła dobrze wycisnąć, przelać do słoiczka. Kiedy stęgnie, nadaje się do
użycia. Pasta ma ważność około 6 miesięcy.
Nakładamy na szczoteczkę odpowiednią ilość pasty i czyścimy nią zęby. Pasta dobrze czyści zęby, działa korzystnie na florę bakteryjną jamy ustnej, działa przeciwbakteryjnie i pomaga
w pozbyciu się przykrego zapachu z ust.
Domowy sposób na jaśniejsze zęby
Bierzemy świeży liść szałwii, truskawkę, cytrynę lub jabłko
i polerujemy zęby. Takie masowanie zębów pomaga usunąć
brązowy nalot powstały w wyniku picia kawy, herbaty czy palenia papierosów.
Ziołowy eliksir po „ataku dentysty”
Bierzemy po łyżce szałwii, tasznika pospolitego oraz nagietka
lekarskiego, kroimy na małe kawałki, wkładamy do słoja i zalewamy 100 ml alkoholu (40-procetowy). Słój szczelnie zamykamy

i odstawiamy w ciepłe i suche miejsce na 4 tygodnie, co jakiś
czas wstrząsając słojem. Pamiętajmy, aby zioła były całkowicie
zanurzone w alkoholu. Po tym czasie eliksir filtrujemy i zlewamy
do butelki. Ważność eliksiru to około 12 miesięcy.
Eliksir stosujemy po zabiegach dentystycznych. 10 kropli mieszamy ze szklanką wody i płuczemy jamę ustną. Ta płukanka
zmniejsza opuchlizny, wspomaga gojenie, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie.
Płukanka na krwawiące dziąsła
Dwie łyżki świeżego lub łyżkę suszonego pięciornika gęsiego zalewamy 250 ml wrzątku i pozostawiamy na 10 minut do
naciągnięcia. Naparem płuczemy jamę ustą kilka razy dziennie.
Płukanka ma działanie ściagające i przeciwzapalne.
Nalewka z korzenia pięciornika kurze ziele
Garść korzeni pięciornika kurzego ziela oczyszczamy i kroimy
na małe kawałki. Następnie umieszczamy w słoju i zalewamy 250
ml wódki, szczelnie zakręcamy i odstawiamy na 6 tygodni w jasne
miejsce, od czasu do czasu wstrzącając słojem. Jak zwykle pamiętajmy, by korzenie by korzenie były całkowicie zanurzone w alkoholu. Po upływie wskazanego czasu nalewkę filtrujemy i zlewamy
do butelki z ciemnego szkła. Nalewka przechowywana w chłodnym i ciemnym miejscu ma ważność około 12 miesięcy.
Mieszamy 10-20 kropli z odrobiną wody i płuczemy jamę ustną.
Można też nierozcieńczoną nalewką smarować dziąsła. Nalewka
ma działanie przeciwkrwotoczne, ściągające i antywirusowe.
Ziołowy olej do płukania jamy ustnej
Bierzemy po jednej łyżce świeżych, rozdrobnionych ziół (krwawnik, tymianek, rozmaryn, lawenda, cząber górski i ziele koperku)
i zalewamy litrem oleju słonecznikowego. Odstawiamy na 6 tygodni w jasne miejsce, a po tym czasie filtrujemy i rozlewamy do butelek z ciemnego szkła. Olej ma ważność około 6 miesięcy.
Jeszcze przed porannym myciem zębów bierzemy łyżeczkę
oleju i przez minimum 5 minut ssiemy, płuczemy „przesysając”
olej między zębami. Olej pomiesza się ze śliną i powstanie jakby
mleczny płyn, którego w żadnym wypadku nie należy połykać.
Kiedy mieszanka w ustach ma jakby orzechowy posmak, należy
wszystko wypluć i umyć zęby. Takie ssanie ziołowego oleju powoduje usunięcie toksycznych związków z jamy ustnej, pomaga
pozbyć się przykrego zapachu z ust, wzmacnia dziąsła i usuwa
zarazki, a także usuwa nalot nazębny.
To wszystkie przepisy, które chciałam Państwu przedstawić
w tym numerze. Mam oczywiście nadzieję, że Państwa zęby
i dziąsła są w znakomitym stanie, ale gdyby jednak wystąpiły jakieś problemy, to warto sięgnąć po te domowe sposoby.
Tymczasem Gwiazdka zbliża się wielkimi krokami i dlatego
chciałabym Państwu życzyć zdrowych, rodzinnych i wesołych
świąt, bogatego Gwiazdora, a zaraz potem wszystkiego LEPSZEGO w Nowym 2018.
Pozdrawiam świątecznie i do przeczytania w następnym roku.
WILLMA

Artykuł sponsorowany

18

Czym jest Crossfit?
Odpowiadamy na to pytanie przedstawiając jeden z najszybciej
rozwijających się programów treningowych na świecie. CrossFit
to sysytem treningowy będący połączeniem lekkoatletyki, gimnastyki i podnoszenia ciężarów stworzony, by poruszać się i trenować efektywnie i bez ryzyka kontuzji. Jego pomysłodawcą jest
Greg Glassman.
Ciężar, dystans, szybkość
"Przepisem" na CrossFit jest nic innego jak bardzo intensywny,
zróżnicowany tzw. "ruch funkcjonalny" czyli pewien schemat
złożonych ruchów wykonywanych przy stałym napięciu mięśni.
Ruchy funkcjonalne są naturalne i efektywne, siła, dynamika, elastyczność i sprężystość ciała tworzą tutaj ruch w sposób harmonijny, z udziałem świadomości, aktywizując wszystkie funkcje życiowe organizmu. Jednakże żaden aspekt ruchów funkcjonalnych
nie jest ważniejszy niż jego zdolność do przenoszenia ciężarów na
długim dystansie w szybkim tempie. Te trzy atrybuty (ciężar, dystans i szybkość) pozwalają na produkcję dużej siły, potrzebnej do
wykonywania ruchów funkcjonalnych. Intensywność jest najczęściej definiowana jako siła i jest niezależną wartością często uważaną z najbardziej korzystną w ćwiczeniach. CrossFit to system
wzmacniający siłę oraz kondycję. Zaprojektowany w ten sposób,
aby pozwolił wydobyć z siebie 100% przy każdym treningu.
Optymalna sprawność ﬁzyczna
CrossFit nie jest wyspecjalizowanym programem fitnessowym, lecz
próbą zoptymalizowania sprawności fizycznej, na którą składa się
dziesięć elementów: wytrzymałość sercowo-naczyniowa oraz oddechowa, siła, wytrzymałość, gibkość, moc, szybkość, koordynacja,
zwinność, równowaga i dokładność. CrossFit został stworzony, aby
zwiększyć kompetencję w wykonywaniu jakiejkolwiek aktywności
fizycznej. Nasi sportowcy są uczeni radzenia sobie z wieloma różnorodnymi wyzwaniami. Ten rodzaj sprawności fizycznej jest wymagany przez wojsko, policję , straż pożarną oraz większość dyscyplin
sportowych. Udowodniono, że CrossFit jest efektywny w każdej
z tych dziedzin. CrossFit nie tylko wpływa na polepszenie szeroko
pojętej kondycji fizycznej. Ten system jest indywidualny, unikalny
w swoim skupianiu się na zwiększaniu siły, trenowaniu tak naprawdę kilku dyscyplin na raz oraz w tworzeniu skutecznych diet.
Nasi zawodnicy są trenowani w bieganiu, wioślarstwie, kolarstwie
na krótkich, średnich i długich dystansach gwarantując kompetencję w każdej z trzech ścieżek metabolicznych. Trenujemy
naszych sportowców w gimnastyce w zarówno podstawowych,
jak i bardzo zaawansowanych ćwiczeniach, uzyskując ogromną
wydajność w kontrolowaniu ciała zarówno dynamicznie jak i statycznie, równocześnie maksymalizując siłę proporcjonalnie do
wagi i gibkości. Kładziemy także duży nacisk na olimpijskie podnoszenie ciężarów, ponieważ dzięki temu są oni w stanie osiągnąć
ogromną siłę oraz kontrolę nad przedmiotami zewnętrznymi.
Nie chcę być sportowcem, chcę być po prostu zdrowy
Według CrossFitu dobra kondycja i zdrowie to jedno i to samo.
W siłowniach i klubach fitness na całym świecie typowy trening
składa się z odizolowanych ćwiczeń, długich sesji aerobowych.
"Społeczność fitness" od trenerów po czasopisma, jest przekonana
i próbuje przekonać ludzi, że brzuszki w połączeniu z 20 minutami
na rowerze stacjonarnym lub bieżni są w stanie doprowadzić do

osiągnięcia nie wiadomo jakiej formy. W CrossFit za każdy jeden
długodystansowy wysiłek nasi sportowcy są w stanie wykonać
5-6 krótkodystansowych, z lepszym efektem. Dlaczego? Ponieważ
ruch funkcjonalny i duża intensywność ćwiczeń aerobowych jest
o wiele bardziej efektywna. Nasze podejście jest zgodne z tym co
jest praktykowane w profesjonalnych klubach i drużynach sportowych. CrossFit stara się przedstawić techniki nie wymagające
dostępu do najnowszej technologii, badań czy planów treningowych, tak aby był powszechnie dostępny.
Jeśli twój obecny trening wygląda mniej więcej tak jak opisaliśmy
to czym karmi nas większość czasopism sportowych, nie rozpaczaj. Każda forma aktywności fizycznej jest lepsza niż żadna, więc
nie zmarnowałeś swojego czasu. Właściwie ćwiczenia aerobowe,
które wykonywałeś, są niezbędną podstawą do osiągnięcia kondycji fizycznej. Jesteś w dobrych rękach.
Czy CrossFit jest dla mnie?
Tak! Zwiększona moc, siła, wydolność sercowo-oddechowa, gibkość, wytrzymałość koordynacja, zwinność, równowaga i koordynacja są ważne zarówno dla najlepszych sportowców na świecie jak
i naszych dziadków. Oczywiście nie możemy założyć takiego samego obciążenia Twojej babci przy przysiadach, jak profesjonalnemu
sportowcowi, ale oboje powinni robić przysiady, które są niezbędne,
aby osiągnąć funkcjonalną niezależność i poprawić kondycję.
Przysiady są jednym z wielu przykładów ćwiczeń, które są uniwersalne i niezbędne, jednakże rzadko nauczane. Poprzez pieczołowite
trenowanie CrossFit jest w stanie nauczyć każdego, kto chce i jest
w stanie zadbać o siebie, jak bezpiecznie i efektywnie wykonywać
te same ćwiczenia wykorzystywane przez profesjonalnych trenerów w elitarnych i ekskluzywnych środowiskach na całym świecie.
Uprawianie CrossFitu to po prostu uprawianie sportu - "sportu fitness". Nauczyliśmy się, że opanowanie naturalnego koleżeństwa,
rywalizacji i zabawy nadaje intensywność, której nie da się określić
w inny sposób.
Zapisując wyniki i rekordy, dokładnie definiując zasady i standardy dla najlepszej wydajności treningów, nie tylko motywujemy,
ale czerpiemy korzyści przy każdym treningu. Te dane mają ważne
znaczenie dla motywacji.
Już niedługo w Mosinie powstanie licencjonowane miejsce, gdzie będzie można
na własnej skórze doświadczyć, czym
jest Crossfit. Więcej informacji w LOFT
Fitness, ul Farbiarska 30, Mosina.
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Sukces w szpilkach

Z miłości do dzieci
W rubryce "Sukces w szpilkach" tym razem rozmawiam z Karoliną Czajką - współwłaścicielką GRAnatowa Club, pomysłodawczynią
i prowadzącą Klub Malucha w Mosinie. Radość, energia, chęć działania i pasja - to wszystko doskonale widoczne jest w rozmowie
i sprawia, że pani Karolina z powodzeniem łączy - jak sama określa - trzy etaty: dom, GRAnatową Club i pracę w szkole podstawowej
(jest nauczycielką języka niemieckiego).
M.M.: Od kilku lat z powodzeniem prowadzi Pani Klub Malucha w Mosinie. Na
czym dokładnie polega ta inicjatywa?
K.Cz.: Klub Malucha jest skierowany do
dzieci dwuletnich, które przygotowują się do przedszkola. Myślę, że jest to
głównie odpowiedź na potrzebę przebywania z rówieśnikami, ponieważ jest
to największy problem dzisiejszych
czasów. My tego nie doświadczyliśmy
– wychowaliśmy się na podwórkach,
przed blokami, gdzie zawsze była wrzawa, mnóstwo dzieci, a dzisiaj dzieci
są zamknięte w swoich domach, mają
ogródki, piaskownice, ale brakuje im
kontaktu z rówieśnikami. Stąd wziął się
pomysł Klubu Malucha. Jednocześnie
jest to przygotowanie dzieci do przedszkola, by wejście w tę nową rzeczywistość było dla nich łatwiejsze.
M.M.: Skąd wziął się pomysł Klubu Malucha?
K.Cz.: Chyba z miłości do dzieci – uwielbiam dzieci i pracę z nimi, kiedy zatem
nadarzyła się okazja - znalazło się miejsce do tego typu działań - postanowiłam spróbować. W pierwszym roku, na
pierwszej edycji mieliśmy czworo dzieci, a w tym roku utworzyliśmy już drugą
grupę. Pierwsza grupa jest dziesięcioosobowa, w drugiej mamy sześcioro
dzieci, są zatem jeszcze wolne miejsca.
Zainteresowanie z roku na rok rośnie.
M.M.: Jak przebiegają zajęcia?
K.Cz.: Każde spotkanie składa się ze
stałych elementów, ponieważ dzieci
lubią powtarzalność, ona daje im poczucie bezpieczeństwa. Każde zajęcia
ułożone są według tego samego schematu: wspólna zabawa, praca plastyczna, posiłek, zabawy ruchowe, zabawy
edukacyjne, czyli puzzle, memory, gry
planszowe (oczywiście, odpowiednie
dla dwulatków), sprzatanie Sali oraz na
koniec wyciszenie i czytanie książeczek.
Ilość aktywności na zajęciach jest stopniowana, nie od razu jest to takie szerokie spektrum – w pierwszej kolejności
dzieci muszą bowiem poczuć się bezpiecznie, zaklimatyzować się, nie chce-

my ich zatem bombardować zbyt wieloma bodźcami. Muszą się także nauczyć
dzielenia, wspólnej zabawy, współpracy
w grupie.
Na początku dzieci zostają z rodzicami,
potem rodzice przechodzą do sali obok
(dziecko ma wówczas pewność, że w razie potrzeby mama czy tata jest blisko),
a w dalszym etapie rodzice przyprowadzają i po dwóch godzinach (bo tyle
trwają zajęcia) odbierają dziecko. Praktyka pokazuje, że dzieci szybko uczą się
zostawania z rówieśnikami i rodzice nie
muszą być już tak blisko.
M.M.: Jak długo trwa edycja?
K.Cz.: Jedna edycja trwa podobnie, jak
rok szkolny: od września do końca czerwca. W czasie wakacji odpoczywamy.
M.M.: Czy ma Pani informacje na temat
dzieci, które do tej pory uczestniczyły
w Klubie Malucha? Czy na przykład
wiemy, jak radziły sobie z przejściem
z domu do przedszkola?
K.Cz.: We wrześniu zawsze kontaktuję się
z rodzicami z poprzedniej edycji, żeby
dowiedzieć się, na ile pomocne okazały
się zajęcia. Do tej pory wszystkie dzieci łatwiej wchodziły w nowy etap. Po
zachowaniach dzieci widać, że jest im
łatwiej, szybciej się odnajdują. Potwierdza to także koleżanka, która pracuje
w przedszkolu. Satysfakcja i motywacja
do organizowania kolejnych edycji jest
zatem ogromna.
M.M.: Czy zdarzają się sytuacje, że dzieciom jest szczególnie trudno, nie są
w stanie poradzić sobie na zajęciach?
K.Cz.: Oczywiście, że tak – zdarzało się
także, że dzieci nie wytrwały do końca,
z różnych względów, czasem było to za
trudne dla dziecka, czasem dla rodzica,
niekiedy dzieci nie są przygotowane
rozwojowo – każdy z nas przecież rozwija się inaczej. Nieraz to po prostu jeszcze nie ten moment.
M.M.: Program Klubu Malucha jest
Pani autorskim programem?
K.Cz.: Program autorski to może zbyt

duże słowa – wiem, ponieważ stworzyłam taki program do pracy w szkole
, jest to obszerny dokument a w Klubie
Malucha po prostu poukładałam sobie
wszystko w ten sposób, by zajęcia miały
stały schemat, ramę. Bardzo interesuje
mnie psychologia dziecięca, dużo czytam na ten temat - jestem samoukiem,
choć sama przeszłam szkołę życia, bo
mam bliźnięta :) Temat ten mnie pasjonuje, a praca z dwulatkami, u których
z jednej strony zaczyna się już tworzyć
charakter a z drugiej są one bardzo „plastyczne”, czyli łatwo je przekierowywać
na właściwe tory to bardzo inspirujące
i ciekawe doświadczenie.
Z moich obserwacji wynika także, że korzyści są obopólne, zarówno dla dzieci
jak i rodziców. Rodzice mają możliwość
zobaczenia, jak dziecko funkcjonuje
w grupie, jak z nim pracować - staramy
się, by spotkania były nie tylko okazją
do pracy z dzieckiem, ale też warsztatem dla rodzica, czasem, w którym możemy zwrócić uwagę na najważniejsze
kwestie, pokierować, dać wskazówki.
Jest to zatem ogólny program rozwoju
i dla dziecka, i dla rodzica.
M.M.: Czy Klub Malucha to jedyna forma
Pani pracy z dziećmi w GRAnatowej ?
K.Cz.: Oprócz Klubu Malucha organizujemy także urodziny dla dzieci w formie
zabaw tematycznych lub warsztatowo.
Warsztaty odbywają się zresztą również
jako osobna forma spotkań: w październiku były warsztaty "Sztuka w dyni", ale
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gia dziecięca. Drugim zagadnieniem, na
którym sie ostatnio skupiam, jest neurodydaktyka, co jest już związane z nauczaniem większych dzieci i bardziej
z moją pracą w szkole (uczę w szkole
podstawowej w oddziałach gimnazjalnych) i nowoczesnymi metodami
nauczania. Wspomniałam też o sztuce
- w moim rozumieniu, "domowej": tworzę kolorowani antystresowe, maluję ,
uprawiam kaligrafię, najświeższe moje
odkrycie to sketchnoting czyli myślenie
wizualne. Pasją jest także wielka miłość
do zwierząt, szczególnie psów, które
uwielbiam, rozpieszczam i kocham bezgranicznie.

dynia "tworzona" inaczej, niestandardowo. Kolejnym pomysłem jest "Sztuka na
koszulce": to tworzenie nadruku na koszulkach metodą kolorowanek antystresowych, które kocham :) Najpierw sami
je sobie projektujemy, potem nanosimy
to na koszulki, by następnie pokolorować je flamastrami, kredkami do tkanin
itp. Jest to bardzo ciekawa forma pracy
i artystycznej ekspresji. W organizowaniu tego typu zajęć kieruje mną chęć
"wyciągnięcia" ludzi z domów, spotkania się, pokazania, że każdy może tworzyć sztukę na własne potrzeby.
M.M.: Kolorowanki antystresowe brzmi ciekawie, co to takiego?
K.Cz.: Jest to rodzaj wyciszającej kolorowanki, inaczej - kolorowanki dla
dorosłych, ponieważ zawierają bardzo
dużo elementów, które trzeba wypełnić
różnymi technikami: flamastrami, cienkopisami, kredkami itp. Jest to zajęcie
na kilka godzin, ale wycisza, zresztą jak
każda forma rękodzielnictwa. Ja jestem
osobą bardzo ekspresyjną, potrzebuję
zatem formy wyciszenia, a sztuka bardzo mi odpowiada.
M.M.: Co jeszcze Panią pasjonuje?
K.Cz.: Myślę, że trochę minęłam się z powołaniem (śmiech), bo bardzo lubię zajęcia związane ze sztuką albo może lepiej rękodziełem. Wielu rzeczy nauczyła
mnie moja mama: szydełkowania,
haftowania, szycia na maszynie - właściwie niewiele jest umiejętności w zakresie rękodzielnictwa, których nigdy

nie próbowałam. Uważam, że wszystko
to jest przydatne, wycisza, rozwija kreatywność - a to jest dla mnie ważne słowo w życiu. Staram się rozwijać własną
kreatywność i zarażać nią innych, sama
też ciągle znajduję sobie nowe pasje.
Ma to taki minus, że nie potrafię skupić
się na jednej rzeczy na dłużej.
M.M.: Gdyby miała Pani wymienić spośród wszystkich Pani pasji trzy najważniejsze - co by to było?
K.Cz.: Wspomniana wcześniej psycholo-

M.M.: A Pani plany na przyszłość?
K.Cz.: Chciałabym zorganizować warsztaty dla rodziców. Na podstawie doświadczenia z Klubu Malucha wiem, że
czasami można odpowiednio pokierować własnym zachowaniem, by uniknąć
pewnych błędów - to takie moje dalekosiężne plany. Oprócz tego chcemy się
rozwijać jako klub, zachęcać ludzi, żeby
przychodzili, grali w gry planszowe, które razem z mężem kochamy, dlatego
organizujemy tutaj spotkania, różne imprezy, turnieje itp.
M.M.: Życzę zatem powodzenia w realizacji wszelkich planów i pasji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Marta Mrowińska
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"Nic wam nie dajemy"
– w 99. rocznicę odzyskania niepodległości
11 listopada br. przypada 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień później, 12 listopada, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie świętuje piatą rocznicę
nadania imienia Janusza Korczaka – wybitnego lekarza, pisarza,
pedagoga. Te dwa wydarzenia udało się połączyć w jednym,
uroczystym apelu.
Spotkanie zorganizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosińskim Ośrodku Kultury zgromadziło
liczną publiczność. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: przedstawiciel Starostwa Powiatowego, dyrektorzy
szkół, placówek opiekuńczych, rodzice, nauczyciele, uczniowie i
wychowawcy ośrodka.
Przypomnijmy – 11 listopada to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11
listopada 1918 r., kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach
niewoli. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym ustawą z
kwietnia 1937 roku.
Trudno sobie wyobrazić, że przez wiele lat na mapie Europy
nie było Polski. Byli jednak ludzie, którzy dbali o to, by nasz język i ojczyzna nie zginęły.
Jednym z bohaterów tamtych czasów był Janusz Korczak.
Uczniowie ośrodka przygotowali spektakl upamiętniający wydarzenia sprzed 99 lat, a także sylwetkę ich patrona. Warto zacytować słowa, które wypowiedział Janusz Korczak do swoich
wychowanków opuszczających Dom Sierot w 1919 roku i rozpo-

czynających samodzielne, dorosłe życie, a które to słowa przypomniała zgromadzonym dyrektor Ośrodka, Bożena Mazur: „Nic
wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie
we własnej duszy, w samotnym wysiłku. Nie dajemy Ojczyzny, bo
ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości
człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać - to
mozół, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno:
tęsknotę za lepszym życiem, (...) za życiem Prawdy (...) Może ta
tęsknota zaprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Miłości".
Niech te slowa przyczynią się do refleksji w tym szczególnym
dla naszej ojczyzny dniu, refleksji, która pomoże dołożyć wszelkich starań, by Polska nadal była krajem suwerennym, a ludzie
żyjący w nim wolni i szczęśliwi. Niepodległość to dar, jaki otrzymaliśmy od naszych przodków. Nie zmarnujmy go zatem. (red.)
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Kącik motoryzacyjny

Pierwszy samochód – miłość do pierwszej awarii
Wcześniejsze artykuły poświęciłem szkoleniu młodych kierowców podczas kursu
na prawo jazdy. Na pewno dobrze wiecie,
że młody kierowca odbierający prawo jazdy nie dosyć, że ma marne umiejętności
prowadzenia pojazdów, to dodatkowo wie
o budowie samochodu tyle, co ja o obecnej sytuacji politycznej w Etiopii.
Wejście młodego człowieka w świat
motoryzacji przypomina wbiegnięcie do
sklepu po otrzymaniu pierwszej wypłaty
za pracę wakacyjną. Niby coś tam mamy,
ale ceny szybko weryfikują naszą siłę nabywczą. Jak to się ma do pierwszego samochodu?
Mając 18 lat i upragniony dokument
w ręku, nie mogąc doczekać się, aż w
końcu sprawdzimy te wszystkie filmowe
sztuczki na swoim samochodzie, jesteśmy głodni wiedzy. Zawrotka na ręcznym
Banał! Jazda w poślizgu? Żaden problem!
Chcemy nieustannie jeździć dalej, szybciej, głośniej, strzelać z wydechu i do tego
zmieniać biegi z międzygazem, a najlepiej to wszystko na raz!
I to jest właśnie w tym młodym człowieku najlepsze, nie widzi barier w odkrywaniu swoich zainteresowań.
Dlatego pierwszy samochód 18-sto latka powinien być starym rzęchem, którego
nie będzie nikomu szkoda. Wraz z wiekiem
przesuwa nam się granica komfortu, dlatego też czasami wolimy komuś zapłacić
za usługę niż sami ją wykonać. W wieku
18 lat, granica komfortu ogranicza się do
suchego miejsca do spania i… to w sumie
tyle. Nie znam nastolatka, któremu prze-

szkadza mróz na dworze, czy 35 stopni w
cieniu, gdy chce wyjść na piwo z kolegami.
Tylko co ta granica komfortu ma wspólnego z motoryzacją?
Jeżeli mamy starego rzęcha, którym zapewne wjedziemy we wszystkie krawężniki, próbując driftować przed koleżankami,
albo urwiemy przeguby przy zapieraniu
się o słup i paleniu gumy, to nasza granica komfortu pozwoli nam na wymianę
wszystkich części pod blokiem, na gołej
ziemi, przy zerowym oświetleniu i temperaturze nie przekraczającej 10 stopni. I
wiecie co? To jest najlepsze w pierwszym
samochodzie, pozwala nam bowiem nauczyć się mechaniki metodą prób i błędów,
nawet jeżeli więcej stoi niż jeździ, to i tak

kochamy ten samochód, bo to NASZ samochód. Młody człowiek naprawiając swój samochód nauczy się szacunku do własnych
rzeczy. Działa tutaj prosta zasada, nie naprawiasz, nie jeździsz, jak nie szanujesz to
się psuje i znowu nie jeździsz.
Im jesteśmy starsi, tym mniej odpowiadają nam przyblokowe serwisy z najlepszymi
kumplami i kierujemy się do mechaników,
ale kierujemy się do nich z wiedzą. Wiedząc,
co może się zepsuć, jak wyglądają pewne
części czy jakie odgłosy wydają zepsute części, jesteśmy mniej podatni na manipulacje
i oszustwa. Nie damy sobie wtedy wcisnąć
byle czego czy nie wrobimy się w wymianę
dobrej części. Pierwszy samochód daje nam
doświadczenie, potrzebne w późniejszym
motoryzacyjnym życiu.
Nie zaglądam nikomu do portfela, ale
kupując nowy samochód dla swojego
dziecka, chcąc dobrze, możecie zabrać
mu możliwość nabycia doświadczenia
życiowego. Tej przyjemności z zerwania
ręcznego na pierwszym śniegu, pchania
samochodu przez kilka kilometrów czy
przesadnego inwestowania w car audio,
chcąc zaimponować koleżankom.
Mam nadzieje, że część Czytelników
przypomniała sobie swoje pierwsze samochody (zapewne fiaty 126p) oraz historie z nimi związane i po upływie czasu
wspomina je pozytywnie.
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Zintegrowane węzły przesiadkowe – będzie dofinansowanie
To już pewne. Gmina Mosina otrzyma
prawie 7 mln zł dofinansowania na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych w Mosinie, Drużynie i Iłówcu w Pecnej. W ramach
projektu będą budowane m.in. parkingi
dla samochodów osobowych, miejsca dla
rowerów, wjazdów i dróg manewrowych,
chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej architektury.
3 marca 2017 r. Gmina Mosina złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie
Gminy Mosina – etap I”. Celem projektu
jest umożliwienie mieszkańcom naszej
gminy korzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu, pociągu, autobusu w sposób jak najbardziej efektywny.
16 listopada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował,
że wniosek złożony przez Gminę Mosina
w lipcu tego roku spełnił wszystkie kryteria
dopuszczające.
Wniosek gminy o dofinansowanie, który
otrzymał min. 60% ogólnej liczby punktów
za kryteria wartościujące został przygotowany w oparciu o porozumienie o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim. W ramach inwestycji,
Gmina Mosina będzie realizowała budowę
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych
przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy
przystanku kolejowym Iłówiec w Pecnej.
W ramach węzłów będą budowane m.in.
parkingi dla samochodów osobowych,

miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów
i dróg manewrowych, chodników i ciągów
pieszych, system monitoringu, elementów
małej architektury (w tym siedziska i tablice
informacyjne). W Mosinie zostanie dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa.
Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P
i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową
drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym
Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki
rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu (od strony
Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna –
droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 8 173
371,66 zł, z czego zakładane dofinansowanie z UE to 6 947 365,9 zł. Wkład Gminy
Mosina wyniesie 553 858,45 zł, a Powiatu
Poznańskiego 672 147,3 zł.
Projekt będzie współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej 3 “Energia”, Działania 3.3 “Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska”, Poddziałania 3.3.3 “Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
źródło: mosina.pl (Katarzyna Lewandowska, Przemysław Mieloch)

Praktyki hotelarzy w Niemczech
15.11.2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie odbyło
się spotkanie dyrekcji, uczniów i rodziców trzech szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Rolniczych Grzybno, Zespół Szkół
Politechnicznych Śrem i Zespół Szkół Zawodowych Środa Wlkp)
z przedstawicielami firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle
GmbH: Panem dr Manfred Müller i Panią Katarzyną Suchocką.
Celem spotkania było przygotowanie naszych wychowanków do
odbycia praktyk zawodowych w obiektach hotelowych w Niemczech. Ustalono, iż w tym roku z każdej szkoły wyjadą po dwie
osoby na praktyki w terminie od 23 listopada do 21 grudnia br
w ramach programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.
W następnych latach strona niemiecka zobowiązała się do aplikowania w projekcie ERASMUS+ tak, aby co najmniej po 20 wychowanków z każdej ze szkół biorących udział w tym programie
mogło wjechać na ww. praktyki do Turyngii w Niemczech.
Tegoroczna praktyka będzie sfinansowana przez organizację
„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Liczymy na to, iż
Pan dr Manfred Müller, który z ramienia firmy „Siegmundsbur-

ger Haus Werraquelle GmbH” zajmuje się centralnym zarządzaniem projektami, pomoże naszym szkołom w zdobyciu grantu
ERASMUS+. Ze strony polskiej zarządzaniem projektami w ww.
firmie niemieckiej zajmuje się Pani Katarzyna Suchocka.
Projekt ten jest dowodem na to, iż szkoły ponadgimnazjalne
mogą ze sobą współpracować dla dobra swoich wychowanków.
Wojciech Lisek
dyrektor ZSR Grzybno
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Działania profilaktyczne „Stop oszustom i złodziejom”
w Puszczykowie

W związku z licznymi przypadkami oszustw oraz kradzieży do
których dochodzi także na terenie Puszczykowa których ofiarami stają się mieszkańcy - zwłaszcza osoby starsze, policjanci

z Komisariatu Policji w Puszczykowie wspólnie z proboszczem
w/w Parafii zorganizowali spotkanie profilaktyczne.
Podczas spotkania policjanci przybliżyli uczestnikom metodologię działania przestępców dokonujących oszustw oraz kradzieży. Omówione zostały różnego rodzaju „legendy” wykorzystywane do przestępczego procederu przez oszustów, którzy
na tzw.„ wnuczka” czy „na policjanta” dokonują oszustw. Dzielnicowy przedstawił także okoliczności zdarzeń - przestępstw,
do których doszło na przełomie ostatnich dwóch lat na terenie
Puszczykowa, aby w ten sposób wyczulić uczestników spotkania na metody działania sprawców oszustw oraz kradzieży. Na
podstawie omawianych zdarzeń przestępczych wskazywano
w jaki sposób należy się zachować, jakich metod użyć - wykorzystać do prawidłowego zabezpieczenia mienia.
Spotkanie zostało wzbogacone prezentacją spotów profilaktycznych przygotowanych przez Komendę Miejską Policji
w Poznaniu w ramach programu „Bezpieczne życie seniorów”.
Uczestnikom spotkania przekazane zostały także ulotki prewencyjne przygotowane przez Fundację „Razem Łatwiej”.
Komisariat Policji Puszczykowo

Działania profilaktyczne pn. „Jestem
widoczny - jestem bezpieczny”
W dniach 13-15 listopada br. policjanci z Komisariatu Policji w
Puszczykowie przeprowadzili działania profilaktyczne pn. „Jestem widoczny - Jestem bezpieczny”. Podczas prowadzonych
działań policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania
kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych
przejść dla pieszych, ale także zwracali uwagę na to, czy piesi nie
łamią przepisów ruchu drogowego. Działania były także adresowane do rowerzystów, którzy podobnie jak piesi są zaliczani do
grupy „niechronionych uczestników ruchu drogowego”.
Najtrudniejsze tygodnie roku pod względem warunków atmosferycznych oraz drogowych wciąż są przed nami. Tym samym,
zarówno kierujący jak i piesi już teraz muszą dostosować się do
zmiennej pogody oraz pogarszającej się widoczności.

Celem prowadzonych działań było zwrócenie mieszkańcom
Puszczykowa uwagi na konieczność przestrzegania przepisów
ruchu drogowego oraz promowanie noszenia elementów odblaskowych, które bezsprzecznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa - zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Działania zostały przeprowadzone na terenie rynku miejskiego
oraz Centrum Animacji i Kultury w Puszczykowie, wśród seniorów
zrzeszonych w ramach Uniwersytetu III wieku.
Podczas działań policjanci zwracali uwagę na to, aby piesi w szczególności dzieci oraz seniorzy zawczasu zaopatrzyli się w elementy
odblaskowe i nosili je w sposób/ w miejscach widocznych dla kierujących. Ponadto przypominano o tym, że obowiązek posiadania
takich elementów dotyczy w szczególności terenów niezabudowanych. Jednakże mając na względzie swoje bezpieczeństwo
zachęcano do ich używania wszędzie tam, gdzie widoczność jest
mniejsza od optymalnej. Każda osoba, z którą spotkali się w ramach działań policjanci, otrzymała elementy odblaskowe.
Opr. M. Trzybińska
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Mackiewiczologia stosowana
Rozważań nad twórczością Józefa Mackiewicza odsłona ostatnia.
To najlepszy czas na to, by zastanowić się, co z niezwykle bogatej spuściźnie literackiej ptasznika z Wilna przetrwało do dziś i nosi znamiona
ponadczasowości, jakie elementy powinny stać się częścią naszej narodowej spuścizny. W telegraficznym skrócie: jakie lekcje dla nas płyną
z zapisków i polemik tego wybitnego wileńskiego antykomunisty.
Punktem pierwszym moim zdaniem powinno być jego motto „jedynie prawda jest ciekawa”. W tym jednym zdaniu zawarty jest sens
i główny cel jego twórczości i całego życia zarazem. Słynny antykomunizm Mackiewicza wydaje się być tylko pokłosiem tego właśnie hasła
– zarówno system, jak i ideologia komunistyczna opiera się bowiem na
piramidzie kłamstw. Być może z powodu niezłomnej walki o prawdę
pisarz ten był tak nielubiany przez uprawiających bałwochwalczy kult
czerwonego sztandaru? Wreszcie bardziej przyziemna i uniwersalna
uwaga do tego punktu – fikcja literacka jest wyrazem fantazji autora.
Wprawdzie ludzka wyobraźnia wydaje się być nieograniczona, jednak
to życie pisze najciekawsze scenariusze. Docieranie do nich, co było
podstawowym celem pisarstwa Mackiewicza, jest doskonałą zabawą
samą w sobie, a rozpropagowanie prawdy stanowi dodatkowy powód
do chwały dla jej admiratora.
Walka o „suwerenność myśli”. Jako znany i konsekwentny bojownik o wolność słowa Mackiewicz ubolewał nad pewną monotonią
i brakiem odwagi intelektualistów do wyrażania własnego zdania.
Dostrzegał paląca potrzebę dyskusji oraz możliwości artykułowania
zdań odrębnych, o których „nie trzeba głośno mówić”, by nawiązać do
tytułu jednej z jego najważniejszej książki. Ta niezbędność indywidualizmu idącego pod prąd myślenia stadnego, które również krytykował jego starszy brat Stanisław, objawiała się zwłaszcza wśród kręgów
emigracyjnych po drugiej wojnie światowej. Mackiewicz mocno krytykował tę wymuszoną jednomyślność oraz próby stłamszenia zdań
odrębnych. Być może była to jego obsesja, ale przyczynę tego stanu
rzeczy upatrywał w „długim ramieniu Moskwy”, przynajmniej takie
wrażenie można odnieść z lektury jego pism publicystycznych. Publicystyczna odwaga wielu ginęła, gdy trzeba było napiętnować zbrodnie komunizmu –fizycznej oraz duchowej zagłady ludzkości.
Metoda porównawcza, której nauczył się podczas studiów przyrodniczych pod okiem profesora Konstantego Janickiego. Gwoli przypomnienia pozwolę sobie przytoczyć cytat z Mackiewicza opisującego
to zagadnienie: „Porównujcie. Zawsze i wszystko porównujcie. Tylko
w porównaniu kryje się obiektywizm dostępny ludzkiemu rozumowi”. Wprawdzie metoda ta dotyczyła nauk przyrodniczych, jednak
ptasznik z Wilna stosował ją z powodzeniem w swojej publicystyce
o tematyce społecznej i politycznej. Siła jego publicystycznego pióra
zasadzała się moim zdaniem właśnie na zastosowaniu tejże metody.
Obca mu było postawa wyrażająca się w oburzeniu brzmiącym mniej
więcej: „jak Pan śmie porównywać tak dwie różne rzeczy/osoby!”. Według wileńskiego pisarza porównywanie było kluczem do dobrej interpretacji zjawisk społecznych i politycznych. Najbardziej znany był
on z porównywania Rosji carskiej oraz Rosji sowieckiej, kiedy wykazywał gigantyczną przepaść między tymi dwoma formami ustroju życia
społecznego. Jak bowiem można przekonać się o wyższości jednego
wariantu nad drugim bez czynienia zestawień i porównań? Próby zakrzykiwania takiego podejścia (np. pewnych osób czy idei nie można ze sobą porównywać) stanowią do dzisiaj formę zakamuflowanej
cenzury czy nawet moralnego szantażu.
Niedoceniona do dzisiaj jest ciekawa postawa Mackiewicza jako patrioty Wielkiego Księstwa Litewskiego. Patrioty starego typu, który ze
względu na przywiązanie do państwa krytykował nacjonalizmy rozrywające piękno dawnej potęgi tychże ziem. W tej postawie można doszukać
się pewnego rodzaju romantyzmu, choć sam zainteresowany zapewne
obruszyłby się na taką kategoryzację jego ideałów. Sam uważał swoje
przywiązanie do „idei krajowej” za wyraz politycznego realizmu oraz

skuteczny środek obrony narodów środkowoeuropejskich przez zagrożeniem internacjonalistycznego komunizmu. Stąd też brała się jego krytyka polityki ekipy „sanacji”, która przyczyniała się do antagonizowania
i niszczenia więzi kulturowych narodów tej części Europy. Mackiewicz
szczególnie mocno celował w tę tematykę w dwudziestoleciu międzywojennym, przez co niewątpliwie podpadł wielu zwolennikom nieomylności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego ekipy. Lektura tych tekstów
przyda się również dzisiaj w celu podważanie pokutującego do dnia dzisiejszego kultu „towarzysza Ziuka”. Dla tych, którym taka krytyka się nie
spodoba polecam powrót do punktu drugiego niniejszego tekstu dotyczącego suwerenności myślenia.
Nawiązując do obalania historycznych mitów, Mackiewicza należy
kojarzyć także z krytyką postępowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie oraz postawy przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego. Krytykował naturalnie sprzyjanie komunistom oraz
taktyki jednego wroga – III Rzeszy niemieckiej. Ostrzegał przez tym
zagrożeniem - by użyć modnego dziś sformułowania - „zanim stało
się to modne”. Zdawałoby by się zatem, że postawa Mackiewicza była
„zamachem na wszelkie świętości” polskiej historii najnowszej – generała Sikorskiego, AK, Józefa Piłsudskiego czy dziedzictwo II RP. Moim
zdaniem taka postawa wymusza na nas ponowne przemyślenie rodzimych dziejów i spojrzenia na nie z zupełnie innej strony. Uwolnienia umysłu z ciasnej klatki komunizmu, który przez lata uniemożliwiał
stawianie problemów w taki sposób, jak on to czynił. Jego świetnie
udokumentowane książki każą zastanowić się zatem nad tym, czy nie
miał rację Napoleon Bonaparte mówiąc, iż „historia to uzgodniony zestaw kłamstw”.
Najważniejszym punktem jego twórczości była naturalnie krytyka
komunizmu. Cokolwiek by o niej nie powiedzieć, wynikała ona z totalnej wewnętrznej niezgody człowieka myślącego na zniewolenie
ciała oraz umysłu, który zaserwował milionom ludzi „Wielki Brat”. Armia Czerwona niosła wyzwolenie ludziom jedynie z ich cielesnych
powłok. Jednak moim zdaniem jego krytyka „czerwonej zarazy” nie
była dostatecznie pogłębiona – głównie ze względu na ograniczenia
wynikające z wyznawanego przez niego liberalizmu. Mimo, iż był to
liberalizm „starej daty” szanujący w pewien sposób „dawny porządek”,
to trudno jednak uwolnić się od konotacji wiążącej liberalizm z cichą
forpocztą komunizmu, co bardziej przenikliwi myśliciele rozpoznali
na długo przed wcieleniem tej zbrodniczej ideologii w czyn. Mackiewicz po mistrzowsku opisywał jednak skutki komunizmu oraz strategię rozpowszechniania rewolucji komunistycznej na całym świecie.
W tym tkwi jego największa zasługa, którą trudno mu odebrać.
Z jego rozważań wynikał pewien pesymizm odnośnie możliwości
upadku komunizmu w państwach Bloku Wschodniego. Stało się to
jednak sześć lat po jego śmierci. Ciekawe jest to jakby zareagował
na tę wiadomość? Byłaby to chyba najlepsza metoda weryfikacji,
czy jego antykomunizm zahaczał o obsesję, czy był mocno osadzony w rzeczywistości. Tego się jednak niestety nie dowiemy. Tutaj dochodzimy do rozważań nad tym, czy komunizm faktycznie upadł. Nie
chodzi tutaj o wątki personalne, tylko ideologiczne. Sam Mackiewicz
dostrzegał, że ideologia ta narodziła się na zachodzie Europy i była
wyznawana przez intelektualistów po drugiej stronie Żelaznej Kurtyny. Opisywał szczegółowo ich uległość oraz zafascynowanie postępowaniem „Wielkiego Brata”. Mackiewicz nie zajął się jednak analizą tak
zwanej „Nowej Lewicy”, tylko skupił się na fascynacją komunizmem
„starszej daty”, czyli bolszewizmem opartym na fizycznym terrorze
i opresji. Ten nowszy zakładał (i zakłada nadal) nową strategię opartą
na opanowaniu kultury bez walki zbrojnej i terroru. Jest to temat na
zupełnie inne rozważania, ale trudno nie wspomnieć o tym, że komunizm w swojej zmutowanej formie żyje i ma się dobrze. Wynika
stąd, że Mackiewicz miał w pewnym sensie rację, że ideologia ta stale
ewoluuje i ciągle znajduje swoich wzorowych uczniów.
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Czytając jego rozważania o komunistycznej metodzie organizowania życia zbiorowego wcielanej w życie w wielu państwach trudno nie
powstrzymać się od pewnych analogii z naszymi czasami. Czy grozi
nam powrót do tych mrocznych metod? Częściowa odpowiedź kryje
się pod koniec poprzedniego akapitu. Kreślenie analogii w postępowaniu współczesnych polityków mogą jednak okazać się zgubne.
Jeśli można wynieść jakieś nauki z historii, to na pewno takie, iż sytuacje pozornie lub faktycznie podobne do czasów minionych wcale
nie oznaczają nawrotu pewnych tendencji i ponownego realizowania
historycznych fenomenów. By użyć nieco prostszego języka – takim
samym prawdopodobieństwem jest możliwość powtórzenia się pew-

nych sytuacji, jak też ich zupełnie przeciwnego rozwoju. Mackiewicz
lubił posługiwać się terminem „kiereńszczyzny” od nazwiska Aleksandra Kiereńskiego, premiera Rządu Tymczasowego w Rosji z 1917 roku.
Jego postawa tolerowania wszelkich zagrożeń po lewej stronie sceny
politycznej była według Mackiewicza przyczyną triumfu bolszewików
w tym samym roku. Definiował ową kiereńszczyznę jako strategię „nie
ma wroga na lewicy”. Czy taka postawa może w przyszłości przyczynić się do ponownego powrotu zagrożenia komunistycznego? Niech
w ramach puenty nastanie zawieszenie jednoznacznego osądu nad
tym zagadnieniem.
Wojciech Czeski

Kronika Policyjna - statystyki
MOSINA
Rozboje
Kradzieże samochodów
Kradzieże z włamaniem
Kradzieże
Kolizje drogowe

0
0
0
4
25

PUSZCZYKOWO
Rozboje
Kradzieże samochodów
Kradzieże z włamaniem
Kradzieże
Kolizje drogowe

0
2
2
1
5

Programy profilaktyczne realizowane przez policjantów z Komisariatu
Policji w Mosinie i Puszczykowie to m.in.:
• Działania „Znicz”
• „Dwie strony sieci”
• „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny”
• „Stop oszustom”
• „Bezpieczna droga do szkoły”
• „Noc – stop”
Informacje o prowadzonych przez policjantów akcjach prewencyjnych i
realizacjach spraw znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pod adresem www.poznan.policja.gov.plna stronie głównej oraz w zakładce prewencja – działania profilaktyczne. Serdecznie zachęcamy do ich przeglądania. (KMP w Poznaniu)

Działania profilaktyczne „Dwie strony
sieci” na terenie Puszczykowa
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie policjant zajmujący się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami
profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym przeprowadzili
cykl zajęć profilaktycznych z uczniami. Ich celem było uświadomienie młodzieży na temat zagrożeń oraz konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.
Podczas spotkań policjanci omawiali zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z sieci oraz osób, które mogą chcieć
bezprawnie wykorzystać dane zamieszczane przez młode osoby w różnych środowiskach internetowych.
Spotkania z uczniami każdorazowo wzbogacono materiałem filmowym przedstawiającym przestępstwa najczęściej popełniane
z wykorzystaniem do tego celu sieci Internet. Oprócz przedstawienia zagrożeń wynikających z działalności osób trzecich w sieci policjanci omawiali także zasady odpowiedzialności prawnej
jaką mogą ponieść nieletni podczas niewłaściwego wykorzystania wszelkich portali społecznościowych czy komunikatorów.
W spotkaniach brali udział uczniowie II i III klas gimnazjalnych.
Były one okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie zagrożeń na jakie są narażone osoby korzystające z sieci, ale
także nabycia przez nich umiejętności rozpoznawania znamion
przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci Internet.
Komisariat Policji Puszczykowo
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fragmenty z życia KS 1920 Mosina

Dobra forma mosińskich piłkarzy
Kolejny raz zachęcony ostatnimi dobrymi wynikami mosińskiego zespołu postanowiłem zawitać na stadion przy ulicy Marii
Konopnickiej. W sobotnie popołudnie, w Mosinie jak i w całej
Wielkopolsce z niepokojem spoglądano w niebo czekając na
przyjście kolejnego już w naszej okolicy orkanu, o swojskiej nazwie Grzegorz.
Tymczasem do oddalonej ok. 20 km od Poznania Mosiny przyjeżdżał zespół Wichra Strzyżewo, który w czterech ostatnich
kolejkach skompletował tylko jeden punkt remisując 1:1 z NAP
Nowy Tomyśl. Niestety kolejne mecze to już bolesne porażki
Strzyżewian z zespołami z Wronczyna, Wąsowa i ostatnia 1:3 ze
Skórzewem. Mosiński KS, który w tej rundzie może popisać się
bilansem ośmiu zwycięstw i trzech porażek w tym pojedynku
zdecydowanie występował w charakterze faworyta.
Mecz zaczął się punktualnie i arbiter główny tego spotkania
równo o 14.30 dał sygnał obu zespołom do rozpoczęcia gry.
Od samego początku zmagań gospodarze starali narzucić przyjezdnym swój styl. Szybie rajdy skrzydłami boiska, raz prawą, raz
lewą stroną przynosiły groźne dośrodkowania w pole karne Wichru. Po jednym z takich dośrodkowań ładnie do strzału złożył
się zawodnik miejscowych i uderzeniem z przewrotki zagroził
bramce gości. Pierwsza bramka autorstwa Mateusza Pudlickiego padła w 15 minucie meczu właśnie po zagraniu piłki z prawej
strony w pole karne. Kolejne minuty to ciągłe ataki gospodarzy,
głównie prawą stroną. Zespół ze Strzyżewa w tym okresie meczu nie często pojawiał się na połowie rywala, a gdy już to się
udawało akcje kończyły się ok. 16 metra od bramki Mosiny. Jak
na faworytów przystało mosiniacy skutecznie przerywali zapędy gości konstruowane w obrębie środka pola. Gdy nie udawało
się przejąć piłki to z pomocą przychodził szybki faul taktyczny, który skutecznie uniemożliwiał rywalom szybkie wyjście z
kontrą. Z resztą po jednym z takich fauli oglądaliśmy żółty kartonik dla gracza w czerwonej koszulce. Ok. 30 minuty meczu Wicher Strzyżewo oddał pierwszy celny strzał na bramkę a chwilę
potem podobnie jak gospodarze, goście również zostali ukarani
żółtą kartką. Do końca pierwszej połowy gra zdecydowanie się
wyrównała i nie przyniosła zmiany rezultatu.

Początek drugiej połowy zawodów znów należał do gospodarzy,
którzy zdecydowanie częściej znajdowali się przy piłce. Jednak
to goście ze Strzyżewa pierwsi po piętnastominutowej przerwie
oddali groźny strzał głowa, jednak bramkarz mosińskiego KS-u
był na posterunku i pewnie złapał piłkę. W odpowiedzi, po drugiej stronie boiska dość niespodziewane podanie na szesnasty
metr dostaje strzelec jak na razie jedynego gola w meczu Mateusz Pudlicki i będąc niekrytym przez nikogo oddaje mocno
niecelny strzał w kierunku bramki. Następna akcja to podręcznikowe rozegranie piłki w wykonaniu gospodarzy. Futbolówka
jak po sznurku trafiała do kolejnych zawodników i po wymianie
kilkunastu podań w stylu barcelońskiej tiki taki z najbliższej odległości do bramki trafia Kamil Linka. Kibice zgromadzeni tego
dnia na stadionie jeszcze nie zdążyli ochłonąć po poprzedniej
bramce a już mieliśmy karnego dla Mosiny! Skutecznym egzekutorem okazał się Tomasz Zawada, który strzelając w prawy
róg bramki pewnie zmylił golkipera gości. Podłamani przyjezdni zdołali zadać skuteczny cios i po długim podaniu za plecy
obrońców Mosiny w biegowym pojedynku do opadającej piłki
pierwszy dobiegł Paweł Nowak, który rozpędzony wpadł w pole
karne umieszczając piłkę w siatce. Po tym trafieniu piłkarze Wichra nabrali większego animuszu w swoich poczynaniach a na
boisku zrobiło się nerwowo. Goście zmienili taktykę i górnymi
podaniami z pominięciem drugiej linii starali się zagrozić bramce. Gol kontaktowy przez chwile wydawał się bardzo realny po
kolejnych dośrodkowaniach i dwóch albo trzech rzutach rożnych. Zespół mosiński zdołał jednak skoncentrować się jeszcze
na ostatnie minuty spotkania i po błędach w obronie Strzyżewa, w krótkim odstępie czasu, po raz drugi Tomasz Zawada oraz
Oskar Baraniak skutecznie wypunktowali zespół gości. Wynik
5:1 dosłownie na dwie minuty przed końcem regulaminowego
czasu gry podwyższył na 6:1 ponowienie Pudlicki, czyli ten, od
którego zaczęło się sobotnie strzelanie w Mosinie.
Pewne zwycięstwo nad Wichrem pokazało, że jeśli forma z tej
rundy utrzyma się i w przyszłym roku to zespół Mosiny będzie
jednym z głównych faworytów bijących się o awans. Dodatkowo dość niespodziewana porażka Orła Granowo spowodowała ciekawe przetasowania i sprawiła, że każda następna ligowa
kolejka to być albo nie być na ligowym podium. Ścisk w tabeli
widać też po pozycji Strzyżewa, które mimo dzisiejszej dotkliwej
porażki zajmuje siódme miejsce, tracąc zaledwie jeden punkt
do czwartego w zestawieniu Canarinhos Skórzewo.
Szymon Kapelski, www.peryferiafutbolu.pl
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Mosińskie Grand Prix 5-10-15 oraz
IV Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym
Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym, Bieg “Elegant na 5” oraz Bieg Pamięci wchodzą w skład Mosińskiego Grand
Prix 5-10-15. Każdy znich odbywa się w innej
części Gminy Mosina. Cykl rozpoczyna się w
styczniu Biegiem Zimowy w ramach Wielkiej
Orkiestry Światecznej Pomocy. Zawodnicy
mają do pokonania 10 km. Kolejny etap odbywa się w maju. W ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej ma miejsce 5-cio kilometrowy Bieg “Elegant na 5”, który połączony
jest z biegami dziecięcymi i młodzieżowymi. Ostatni etap wraz z podsumowaniem
całego cyklu rozgrywa się w Nadleśnictwie
Konstantynowo, w październiku. Zawodnicy
mają do pokonania 15 km trasy.
Mosińskie Grand Prix 5-10-15 ze względu
na swój charakter ma nie tylko zachęcić do
biegania, ale również podnosić poprzeczkę
osobom uprawiającym ten sport. Dwie poprzednie imprezy skupiły wokół siebie ponad 1600 biegaczy oraz ponad 3500 kibiców.
Przed nami IV Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym na dystansie 10 km.
Jest to bieg przełajowy. Na uczestników biegu czeka niełatwa, ale za to bardzo urokliwa
trasa. Wielkopolski Park Narodowy przyciąga
biegaczy nie tylko z całej Wielkopolski, ale

również z różnych zakątków Polski. Bieg ma
swój niepowtarzalny urok. Park w zimowej
odsłonie prezentuje się niezwykle pięknie.
Na biegaczy czekają: ognisko, ciepły posiłek,
napoje oraz niespodzianki przygotowane
przez organizatorów.
Bieg odbywa się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ogólnopolskiej
akcji “Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej
pomocy”. W tym roku w miasteczku biegowym będziemy uczyć pierwszej pomocy.
W roku 2017 w biegu wystartowało blisko 400 biegaczy. Część wpisowego została
przekazana na rzecz WOŚP - 20 zł wpisowego od każdego uczestnika biegu. W roku
2016 udało się zebrać 6246,38 zł., w 2017
padł rekord - 9648,86 zł. W tym roku planujemy kolejne niespodzianki dla biegaczy.
Zapisy ora szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.mosinskiegp.pl
(OSiR)

Król Parku
Przed nami druga edycja niezwykłego wydarzenia biegowego połączonego z nordic
walking. Na biegaczy czekają dwa dystanse:
60 km oraz 21 km. Dla nordic walking przygotowano trasę 10 km. Spotykamy się w samym sercu Wielkopolski, by po raz kolejny

Mistrzostwa Świata Karate
FSKA Londyn 2017
Trzyosobowa ekipa karateków z Mosiny w dniach 27-29
października, wzięła udział w odbywających się w Londynie Mistrzostwach Świata FSKA. Młodzi zawodnicy przygotowywali się pilnie do zawodów pod okiem trenera
Marka Pawlaczyka. Ciężka i systematyczna praca przyniosła wspaniałe rezultaty.
Krzysztof Sajna zajął złoty medal w kata, Dominik Klemczak srebro w kata i brąz w kumite, natomiast Zuzanna
Klemczak wywalczyła brązowy medal w kumite.
Serdeczne gratulacje dla trenera i zawodników z Mosiny.
tekst i fot.: OSiR

podziwiać uroki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pierwsza edycja biegu odbyła się
22 kwietna 2017 r. jako uświetnienie obchodów 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na dystansie 60 km wystartowało
150 biegaczy, w półmaratonie wzięło udział
blisko 400 osób. Nordic walking wchodzi
również w skład Grand Prix Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Nordic Walking.
Zapisy już wystarowały. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krolparku.pl
OSiR

Gminna Olimpiada
Przedszkoli w Mosinie
8 listopada br. w hali OSiR w Mosinie odbyła się Gminna Olimpiada Przedszkoli, w której wzięło udział dziesięć przedszkoli z terenu Gminy Mosina.
Dla dzieci zostało przygotowanych pięć konkurencji: bieg slalomem między tyczkami zakończony rzutem plastikową piłką do
kosza, tor przeszkód, skoki z miejsca dodawane, zamiana piłek
miejscami oraz „Kto więcej” – zbieranie piłeczek na czas. Dzieci
wykazały się ogromną sprawnością fizyczną i zaangażowaniem.
Wynik końcowy przedstawia się następująco:
1. Przedszkole w Pecnej
2. Przedszkole nr 4 w Mosinie
3. Przedszkole Akademia Odkrywców z Krosna
4. Przedszkole Happy House
w Czapurach
5. Przedszkole w Krośnie
6. Przedszkole w Wiórku
7. Przedszkole Koniczynka
8. Przedszkole Słoneczko oraz
Przedszkole nr 3 w Mosinie
9. Przedszkole nr 2 w Mosinie
tekst i fot. OSiR
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Wokół niepełnosprawności
Dziś w naszym kąciku nieco informacji o orzecznictwie niezdolności do pracy do celów rentowych. Przydatne? Zapraszamy do kontaktu i dzielenia się doświadczeniami na łamach naszej gazety!

System orzecznictwa
Orzecznictwo do celów rentowych
Orzecznictwo do celów rentowych o niezdolności do pracy
Aktualnie funkcjonują cztery systemy orzecznictwa ustalające
uprawnienia do świadczeń rentowych, działające w ramach: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Obrony Narodowej (MON),
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
Orzeczenia na podstawie, których wyżej wymienione instytucje podejmują decyzję w sprawie świadczeń rentowych wydają:
Lekarze orzecznicy/komisje lekarskie ZUS, lekarze rzeczoznawcy/
komisje lekarskie KRUS, komisje lekarskie MON i MSWiA.
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy m.in. orzekanie do celów ustalania uprawnień do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych
przez Zakład, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia
niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji – w tym do renty socjalnej.
Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi podstawę do wydania
decyzji przez ZUS w sprawie świadczeń z tytułów:
1. Renty socjalnej – dla osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu naruszenia sprawności organizmu, które
powstało przed ukończeniem 18 rż., lub w trakcie nauki w szkole
lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 rż., albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
2. Renty szkoleniowej – dla osoby, która spełnia warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze
względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.
3. Niezdolności do pracy (renta inwalidzka trwała lub okresowa).
Pojęcie niezdolności do pracy:
Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia
sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po
przekwalifikowaniu.
Niezdolność do pracy może być częściowa lub całkowita. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła w znacznym
stopniu zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych
kwalifikacji. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Stwierdzenie
naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych stanowi podstawę do orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowaniu, co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik
bierze pod uwagę: stopień naruszenia sprawności organizmu oraz
możliwości przywrócenia sprawności w wyniku leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia
innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod
uwagę m.in. dotychczas wykonywaną pracę, wykształcenie i wiek.

W związku z powyższym lekarz orzecznik może orzec: okresową
niezdolność do pracy, trwałą niezdolność do pracy.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy
można pobrać i złożyć w:
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Adres: Starołęcka 31, Poznań Telefon: 61 874 54 00
!!!UWAGA!!!
Samo orzeczenie o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z prawem do renty.
Jeśli w orzeczeniu uznano, że dana osoba „nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy” (jest niezdolna do pracy częściowo lub całkowicie), wcale nie znaczy to, że nie może ona faktycznie podjąć pracy, nawet gdy pobiera świadczenie.
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS)
Rolnicy i ich rodziny – podlegają lekarzom rzeczoznawcom i
komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), które wydają: orzeczenia o całkowitej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym, orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego, orzeczenia o stałym i długotrwałym
uszczerbku na zdrowiu w związku z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub
rolniczej choroby zawodowej.
Wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy można
pobrać i złożyć w:
KRUS
Adres: ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań, Telefon: 61 85 30
920, 85 30 922, 85 59 926, 85 25 009
KOMISJE LEKARSKIE PODLEGŁE MINISTROWI OBRONY I MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZYNYCH I ADMINISTRACJI
Funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emeryci i renciści tych jednostek oraz ich rodziny – podlegają komisjom lekarskim
podległym Ministrowi Obrony i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które ustalają niezdolność do pracy/ służby.
UWAGA! Orzeczenia wydane przez KRUS oraz przez komisje
lekarskie podległe MON i MSWiA wydane po 1 stycznia 1998
roku nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą uzyskać prawne
potwierdzenie niepełnosprawności, powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w Poznaniu ul. Słowackiego 8) o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
opracowała:
Anita Wachowiak
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Gminie Kórnik
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Nowe zasady segregacji śmieci
Uwaga! Od stycznia 2018 r. nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów poprzez wyodrębnienie kolejnej grupy
odpadów – bioodpadów. Wiąże się to z
koniecznością zakupu przez mieszkańców brązowych pojemników z napisem
„Bio” lub założenia kompostowników.
Minął prawie rok od przejęcia przez
Gminę Mosina zadania gospodarowania
odpadami komunalnymi, po podjęciu
decyzji o wyjściu ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania
„SELEKT”. Obecnie większość mieszkańców naszej gminy zadeklarowała oddawanie odpadów komunalnych w sposób
selektywny. Wiąże się to z niższą opłatą za
odbiór śmieci – 10 zł od osoby (nieselektywne gospodarowanie odpadami – 20 zł
od osoby).
Informujemy, że od stycznia 2018 r. na
mocy Rozporządzenia Ministra z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, nastąpi zmiana w selektywnej zbiórce odpadów poprzez wyod-

rębnienie kolejnej frakcji – bioodpadów.
Bioodpady to m.in. odpady kuchenne
z wyłączeniem odpadów pochodzenia
zwierzęcego.
W związku z tą zmianą, która obowiązywać będzie od nowego roku, mieszkańcy oddający odpady selektywnie muszą:
zakupić pojemnik w kolorze brązowym
oznaczony napisem „Bio” lub założyć
kompostownik.
• Bioodpady, z wyłączeniem odpadów
zielonych, odbierane będą tylko z pojemników w kolorze brązowym przeznaczonych do bioodpadów oznaczonych napisem „Bio”. Tej frakcji odpadów nie można
wkładać do worków.
• Bioodpady są kolejną frakcją, która podlega obowiązkowej segregacji.
• Wśród biodpadów nie mogą znaleźć się
worki foliowe lub inne opakowania.
• Do odpadów zielonych tzn. trawy, liści,
drobnych gałązek nadal pozostaną worki lub pojemniki w kolorze brązowym
oznaczonych napisem „Zielone” i tak ja
dotychczas, będą odbierane w okresie od

kwietnia do listopada.
• Powstające na nieruchomości bioodpady można również zagospodarować poprzez założenie kompostownika.
• Właściciele pojemników na opady,
będą zobowiązani do ich oklejenia celem
oznaczenia jaki rodzaj odpadów komunalnych jest w nich umieszczany.
Pojemniki w kolorze brązowym przeznaczone do bioodpadów, a także kompostowniki są dostępne na rynku, między
innymi w Zakładzie Usług Komunalnych
w Mosinie.
źródło: mosina.pl
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Wesolych Swiat
Zapraszamy do zakupu
bonów podarunkowych

Autorska Biżuteria
Pakowanie na prezent gratis!

Linia ubrań BASIC
Kolekcja PREMIUM

Flagowy butik projektanta
Piotra Zawadzkiego
***

Zrób prezent sobie
i bliskim!

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

Plac 20 Października 7, Mosina
Galeria Szwalnia

www.zavaonline.pl
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61 819 78 02
lub 61 819 78 05

SZERMIERKA
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Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych
W sobotę, 18 listopada br. w Przeźmierowie odbyły się Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych w szpadzie. Klub UKS
MUSZKIETER Mosina reprezentowali: w
kategorii dziewcząt: Justyna Budynkiewcz,
Aleksandra Lange oraz Zofia Lachowicz. W
kategorii chłopców udział wzięli: Antoni
Nieckarz, Aleksander Paszak, Filip Górecki
i Maksym Knasiecki. Do finału zakwalifikowała się dwójka naszych szpadzistów: Zosia Lachowicz i Antek Nieckarz. Zawodnicy
UKS Muszkieter ostatecznie zajęli 3 miejsce
w swoich rozgrywkach, zdobywając tym
samym brązowe medale. Gratulujemy całej
reprezentacji udanego występu!
Janusz Lachowicz

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
WYNAJMĘ GARAŻ MUROWANY
Wynajmę garaż murowany w Mosinie
przy dworcu PKP. Tel. 509 996 930
PRACOWNIK OCHRONY – DOZORU W
KOMORNIKACH
Impuls Security Polska zatrudni do ochrony- dozoru na obiekcie przemysłowym w
Komornikach.
Kontakt telefoniczny: 517-574-235
KUPIĘ STARE MOTOCYKLE
(Junak, SHL, WFM, WSK, Żak, Ryś lub inne)
tel. 665 735 813

BIURO OGŁOSZEŃ

ZATRUDNIMY OPERATORA MASZYN
DO SITODRUKU
Operator Maszyn do Sitodruku
Miejsce pracy: Mosina
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres: rekrutacja@
urbanski.biz.pl
PRACOWNIK OCHRONY – GOŁUSKI
Zatrudnimy pracownika ochrony – miejsce pracy Punkt Poboru Opłat Autostrada
A2 Gołuski
System zmianowy – 12 h
Tel. kontaktowy: 607-665-684
KURS TAŃCA DLA DOROSŁYCH
Alegria Szkoła Tańca zaprasza do Miejskiego Ośrodka Kultury w Mosinie na
kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych I
stopnia.W programie tańce użytkowe,latynoamerykańskie,standardowe.

Zajęcia w piątki godz.17.30. Zapisy
tel.600874024 lub kursytanca@op.pl
PRACOWNIK BIUROWY – JĘZYK NIEMIECKI
Firma Duwe Logistics przyjmie do pracy
do biura w Kościanie osobę ze znajomością języka niemieckiego. CV proszę wysłać na adres mail: biuro@duwe.com.pl.
Tel. Kontaktowy 502650285
DAM PRACĘ
Firma z okolic Mosiny zatrudni magazynierów. CV proszę wysłać na adres aplikacje@idmar.pl
SPRZEDAM
Wkład kominkowy – nowy, PP 600 Prestige
14 KW firmy Lechma. Wymiary drzwiczek
szer. 84 cm, wys. 50 cm, tel. 695 837 903

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ESKULAP PREMIUM
UL. WAWRZYNIAKA 13, MOSINA
Zapisy w rejestracji lub pod numerem telefonu 61 855 04 31
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Przyjdź, sprawdź, wypróbuj

praca od zaraz!

Pracownia
krawiecka
KĨĞƌƵũĞƐǌǇĐŝĞŶĂŵŝĂƌħ
ͻƐƵŬŝĞŶŬŝ͕ƐƉſĚŶŝĐĞ͕ƐƉŽĚŶŝĞ͕ǏĂŬŝĞƚǇ͕
ƐƵŬŶŝĞǁŝĞĐǌŽƌŽǁĞ͕ƐƵŬŶŝĞƑůƵďŶĞ
ͻŬƌŽũĞŶŝĞ
ͻǁĂƌƐǌƚĂƚǇŬƌĂǁŝĞĐŬŝĞĚůĂƌſǏŶǇĐŚ
ŐƌƵƉǁŝĞŬŽǁǇĐŚ

VSU]ÂWDQLH
PDUNHWX
Z0RVLQLH

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

ZLÖFHMLQIRUPDFML

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

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

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

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

885-758-102
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!

Niepubliczne Polsko-Angielskie Przedszkole
z oddziałem żłobka KOTKI DWA
w Puszczykowie www.kotki-dwa.pl

zatrudni
na pełen etat
nauczycieli wychowania
przedszkolnego
oraz
języka angielskiego
Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie cv ze zdjęciem
na adres: biuro@kotki-dwa.pl,

tel. 61 88 33 772

PRACA

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

36

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

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

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

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

35$&$
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Firma świadcząca usługi w branży komunalnej
alnej zatrudni:
atrudni:

Kierowców

wymagania:
(
SUDZRMD]G\NDW&(
QLH
QLHQLD
PLOHZLG]LDQH$'5LXSUDZQLHQLD
H
QDXU]ÂG]HQLDGĶZLJRZH

Pracowników
IL]\F]Q\FKýDGRZDF]\
ZDF]\

)LUPDRIHUXMH
ZÖRSUDFÖ
ÖRSUDFÖ
VWDþH]DWUXGQLHQLHQDXPRZÖRSUDFÖ
SUDF\
GREUHZDUXQNLSþDF\LSUDF\

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

Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU
WYMAGANIA:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

*-5 5 )$ *)$ + w)*.+-2)*ĸ$
- warunek konieczny,
*&w)*ĸé224&*)42)$0
powierzonych obowiązków,
4.+*544%)*ĸéR

*5×-+*2$ -5*) "*($ )$S
 2$ )%+*%5×2$*.×S
+-*25 )$ &.$çŖ&$5-5 ģS
- "0'-) *&*)42)$ *#*×2R
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/ -($)*2 24+w/4S
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Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą
Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41

