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Słowo Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Przygotowanie każdego numeru gazety wywołuje zawsze
sporo emocji. Chcemy przedstawić Państwu jak najciekawsze,
naszym zdaniem, tematy, a wybór jest zazwyczaj trudny, bo w
naszej okolicy sporo się dzieje. Tym razem zaproszenie do lektury niech będzie jednocześnie zachętą do SPOTKANIA.
Moja praca to głównie spotkania z ludźmi. Z wielkim wzruszeniem wspominam wizytę w puszczykowskiej "Jadwinówce"
i rozmowę z jej nowymi właścicielami. Opowiadali o historii
kupna tego domu i o samym budynku z taką pasją, zaangażowaniem i miłością, że nie mam wątpliwości – willa zyskała
najlepszych gospodarzy, jakich można sobie wymarzyć. To
spotkanie było jednak dla mnie przede wszystkim źródłem
niesamowitego spokoju, nauką, że można przyjmować życie
i wszystko, co ono niesie, z wielką pokorą, cierpliwością i pogodą ducha. Że trzeba cieszyć się z tego, co spotyka nas na co
dzień, bo ważna jest sama droga, a nie tylko jej cel.
Często mamy marzenia, pasje, plany, które jednak chowamy
głęboko w sercu, bojąc się je realizować. Brakuje nam wiary
w siebie, własne możliwości, mamy mnóstwo ograniczeń –
wszystko to powoduje, że nie stawiamy pierwszego kroku w
stronę spełniania marzeń. Spotkałam panią Małgorzatę – kobietę, która z pasji uczyniła coś, co stało się także jej pracą.
Opowiedziała o swojej drodze, fotografowaniu i planach rozwoju – a mnie urzekła entuzjazmem, radością, fascynacją, jaka
towarzyszy jej w tym, co robi, a także – pokazała, że zawsze
trzeba próbować, nigdy nie rezygnować z pasji, oraz że warto
podążać za marzeniami. Bo żyje się tylko raz, nie więcej.
Miałam okazję uczestniczyć w styczniowym posiedzeniu
Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mosinie. Na
zebraniu spotkali się ludzie, którzy wiele swojej pracy, czasu
i zaangażowania wkładają w pomoc innym. Temat wolontariatu i kwestie związane z rozwojem i usprawnieniem pracy

- To pan nie wie? Ja panu zaraz wytłumaczę, bo to jest bardzo
proste. Kiedyś, ale dawno temu w Mosinie było wielu krawców
i stąd elegant. Przecież wszystko zaraz jest oczywiste. Jeżeli było
tylu krawców, to Mosina siłą rzeczy sama też była elegancka na
wskroś nawet.
Roman Czeski

wolontariuszy był niezwykle ważny, mnie natomiast poruszyła różnorodność i bogactwo działań podejmowanych przez
wiele osób, dla których dobro drugiego człowieka jest sprawą
niezwykle istotną. Wokół nas są ludzie o otwartych sercach,
dla których drugi człowiek jest wciąż na pierwszym miejscu.
Ogromnie budujące spotkanie.
Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego numeru.
Znajdą w nim Państwo także wiele tematów dotyczących codziennych, ważnych dla mieszkańców spraw, jak chociażby
dyskutowana ostatnio zmiana nazwy ulicy 25 Stycznia, prace
związane z powstaniem puszczykowskiego "Orlika" czy też kolejny etap budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Życzę wszystkiego dobrego na zimowe dni, wielu inspirujących
spotkań z ludźmi i – miłej lektury!
Marta Mrowińska
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Z cyklu "Radni o gminie"
W kolejnym odcinku z cyklu "Radni o gminie" rozmawiamy z Małgorzatą Hempowicz – Przewodniczącą Rady Miasta Puszczykowa,
członkiem Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych.

Bezpieczne, zielone, spokojne Puszczykowo
M.M.: Jak długo pełni Pani funkcję radnej?
M.H.: Drugą kadencję. Poprzednia kadencja to był początek mojej
działalności w samorządzie, w pierwszej kolejności zapoznawałam się z tym, jak funkcjonuje miasto, z problemami społecznymi,
obowiązkami radnego itp. Byłam wówczas przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych – to bliskie mi tematy, było to jednak coś
zupełnie innego niż teraz.
M.M.: Które z Pani założeń, postulatów udało się zrealizować do
tej pory?
M.H.: W obecnej kadencji tak się złożyło, że pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Miasta i jest to już zupełnie inna rola i inny
poziom działania. Zgodnie bowiem z regulaminem Rady Miasta,
zadaniem Przewodniczącego jest organizacja pracy całej Rady.
Mówienie zatem o indywidualnych działaniach i realizacji własnych postulatów nie jest możliwe, bo, jak wiadomo, w samorządzie wszystkie decyzje podejmuje się wspólnie, decyduje większość głosów. Każde działanie jest efektem pracy wielu osób, nie
tylko Rady, ale także Burmistrza, urzędników i sporej grupy innych
ludzi zaangażowanych w dany problem.
Z pewnością jednak teraz widzę wszystko inaczej niż kilka lat temu,
więm więcej o tym, co się dzieje w gminie, Puszczykowo stało mi
się dużo bliższe. Dostrzegam także większe zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.
Oczywiście, zainteresowanie i emocje wzbudzają zwykle tematy
kontrowersyjne, ale ogólnie uważam, że mamy bardzo aktywnych
mieszkańców. W Puszczykowie jest kilka osób, które starają się angażować, motywować do działania i wciągnąć innych w sprawy,
które przecież dotyczą nas wszystkich. I to działa.
M.M.: Które z decyzji obecnej kadencji Rady uważa Pani za pozytywne, z korzyścią dla miasta i gminy?
M.H.: Niewątpliwie jedną z ważniejszych decyzji, która właściwie została podjęta jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji, była decyzja
o budowie hali widowiskowo-sportowej. Byliśmi pełni obaw, czy poradzimy sobie, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym – należało przecież zlikwidować istniejącą salę gimnastyczną
przy Szkole Podstawowej Nr 1. To, że hala powstała i to w tak krótkim czasie, jest z pewnością sukcesem i zasługą wielu osób. Była to
kosztowna inwestycja, poza tym wielu mieszkańców było przeciwnych budowie – okazuje się jednak, że, mimo obaw, obiekt pięknie
wpisuje się w całą architekturę miasta. Po kilku miesiącach działania
widać ponadto, że hala jest wykorzystywana niemal maksymalnie
i dobrze służy mieszkańcom. Były jeszcze inne decyzje, które na początku wzbudzały sprzeciw, jak zakup niewykończonego budynku
na Rynku i przeniesienie tam Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji
Kultury i przeznaczenie całego zwolnionego obiektu na szkołę, ale
i one także okazały się dobrymi posunięciami.
Kolejną rzeczą jest zagospodarowanie terenu dawnego MOSiR
-u przy ul. Kościelnej, którego stan przez wiele lat nie był powodem do chluby. Obecnie część została zagospodarowana przez
dzierżawcę (Sportoteka), natomiast na pozostałej części wybudowano boisko wielofunkcyjne i stworzono bardzo estetyczne
i funkcjonalne miejsce rekreacyjne. Myślę, że to także była dobra
decyzja, tym bardziej, że inwestycja ta została podzielona na kilka etapów, w zależności od możliwości finasowych miasta. W tej
chwili zostały na tym terenie tylko nieliczne miejsca, które należy
jeszcze zagospodarować.

Podejmowanie decyzji, zwłaszcza inwestycyjnych, w naszej gminie nie jest łatwe, trzeba bowiem uwzględniać wiele ograniczeń
– sporo z nich jest związanych z tym, że jesteśmy zlokalizowani
w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jeśli jednak się
chce i ma się dobre pomysły, to można wszystko pogodzić.
M.M.: Mam wrażenie, że Puszczykowo bardzo dba o to, by zachować ten niepowtarzalny klimat, z jakiego zawsze słynęło.
M.H.: Tak – dla mnie od początku było jasne, że należy tak działać,
by utrzymać charakterystyczną zabudowę i specyfikę tego miasta.
Nie ulega wątpliwości, że miasto było i jest trochę inne niż większość
tego typu miast w Polsce. Owszem, zmienia się wraz z rozwojem
cywilizacji, powstają nowe drogi i budynki, rozwija się komunikacja
– tego nie da się uniknąć ale są to także posunięcia, które służą ludziom i poprawie ich komfortu życia. To wszystko nie jest łatwe, ale
większość radnych myśli w podobny sposób i to z pewnością ułatwia
podejmowanie decyzji. Podobnie jest przy konstruowaniu planów
zagospodarowania przestrzennego – tu też bierze się pod uwagę
dążenie do zachowania specyficznej przestrzeni architektonicznej
Puszczykowa. Oczywiście, wszystko musi być wyważone, każde działanie racjonalne, nie możemy bowiem popadać w skrajności.
M.M.: Po latach starań rewitalizacji doczeka się słynna "Mimoza".
M.H.: Jako gmina otrzymaliśmy olbrzymią dotację, bez tego nie
poradzilibyśmy sobie finansowo. Budynek przedwojennego pensjonatu jest bardzo zniszczony, jego stan techniczny zagrażał
bezpieczeństwu mieszkających tam ludzi.Przeprowadzono liczne ekspertyzy i toczyły się dyskusje, czy w ogóle będzie można
go rewitalizować. Najważniejsze było jednak to, żeby, jeśli to tylko możliwe, obiekt zachować. Uratowany budynek będzie służył
kolejnym pokoleniom. Koszty przedsięwzięcia były szacowane
na 4 mln złotych, dotacji otrzymaliśmy ponad 3 mln 400 tysięcy
złotych. Największe obawy były związane z tym, czy uda nam się
znaleźć wykonawcę – jest to bowiem praca specyficzna, pod nadzorem konserwatora zabytków, wiele firm się tego obawia i u nas
dopiero drugi przetarg wyłonił wykonawcę. Ale udało się i "Mimoza" będzie odbudowana.
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M.M.: Jakie według Pani są inne, największe potrzeby gminy?
M.H.: Według mnie pierwszeństwo ma utwardzanie nawierzchni
ulic i budowa mieszkań komunalnych. W mieście jest bardzo dużo
osób, które potrzebują takich mieszkań, a mamy ich niewiele,
chociażby z tego powodu, że miasto nie ma zbyt wiele własnych
gruntów, gdzie można byłoby takie budynki postawić. Utwardzanie ulic odbywa się natomiast sukcesywnie, w miarę posiadanych
środków. W tegorocznym budżecie Miasta przeznaczyliśmy bardzo wysoką kwotę na inwestycje, jest to związane także z otrzymanymi dotacjami, a jak wiadomo, przy dotacjach potrzebne są
środki własne i te musimy w budżecie zabezpieczyć.
Niezbędne, według mnie, są także wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
związane z narastającym ruchem samochodowym, zarówno tym
w granicach miasta, jak i tranzytowym.
M.M.: Jakie są najbliższe plany obecnej kadencji Rady?
M.H.: Tak, jak wspomniałam, sukcesywnie – budowa i modernizacja dróg, chodników. Poza tym czekają nas inwestycje związane
z dotacjami, jak wymieniana już "Mimoza", zintegrowane węzły
przesiadkowe Puszczykowo i Puszczykówko, boisko przy Szkole
Podstawowej nr 1, modernizacja i rozbudowa budynków Urzędu
Miasta, rekultywacja terenu zalewowego na Zakolu Warty. Nad
Wartą mają powstać ścieżki piesze, teren ma zostać zagospodarowany tak, by można było z niego korzystać dla celów rekreacyjnych. Część mieszkańców protestuje przeciwko temu, gdyż chcieliby, żeby teren ten pozostał nienaruszony - jeśli jednak zostawimy
go bez jakiejkolwiek ingerencji i kontroli może się okazać, że za
kilka lat już nie będzie można tamtędy przejść, bo przyroda ma
swoje prawa... W planach jest także budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami komunalnymi – na razie jest to na
etapie opracowania projektu budowlanego ale mam nadzieję, że
budowa zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Poza tym,częściowo w ramach Budżetu Obywatelskiego,zagospodarowany zostanie na cele tzw."zielonego rynku", plac pomiędzy apteką a posterunkiem policji przy ulicy Poznańskiej,w centrum miasta.
Plany na ten rok są bardzo ambitne ale jeśli uda się je wszystkie
zrealizować, będzie to duży sukces.
M.M.: Z jakimi sprawami najczęściej zwracają się do Pani mieszkańcy?
M.H.: Są to zazwyczaj sprawy bieżące, akcje, głosy, które są od-

zewem na aktualnie podejmowane decyzje nie tylko nasze, ale
też odgórne – w tej chwili trwa na przykład akcja protestacyjna
mieszkańców przeciwko wielkiemu odstrzałowi dzików w Wielkopolskim Parku Narodowym i wycince drzew. Obecnie jest to temat, który najbardziej porusza mieszkańców - zamierzają złożyć
petycję do władz samorządowych o to, żeby zajęli się tą sprawą,
a także, by mieszkańcy otrzymali stosowną informację dotyczącą
ich bezpieczeństwa. Drugi aktualny temat to przypadająca w tym
roku setna rocznica Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Mieszkańcy złożyli także petycję w tej sprawie – działania już zostały podjęte i miasto przygotowało spory program
obchodów rocznicowych.
Poza tym zdarza się wiele indywidualnych spraw, a ich różnorodność jest ogromna.
M.M.: Jaką ma Pani wizję Puszczykowa za następne dziesięć lat?
Czy według Pani obecny kierunek rozwoju miasta jest właściwy
i pozwoli na zachowanie specyfiki tego miejsca?
M.H.: Myślę, że idziemy we właściwym kierunku. Dla mnie – poza
tym, o czym już wspominałam - ważne są jeszcze trzy sprawy: po
pierwsze, wyprowadzenie, przynajmniej częściowe, samochodów
z Rynku i ożywienie tego miejsca, stworzenie z niego centrum spotkań i aktywności mieszkańców. Poza tym, Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo złożyło wniosek o ustanowienie wielu obiektów,
przede wszystkim drzew, jako pomników ochrony przyrody – działania w tym kierunku są już podejmowane, część z tych wyjątkowych gatunkowo i wiekowo drzew znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, zatem ustalenia i rozmowy odbywają
się także z władzami WPN. Sporo z nich rośnie również na terenie
miasta,także na ulicy Poznańskiej! I trzecia rzecz to tzw. uchwała
reklamowa – już rozpoczęły się prace z tym związane, wymaga to
jednak czasu i rozwagi , a także szerokich konsultacji społecznych
i uzgodnień z mieszkańcami. Chcemy bowiem doprowadzić do stanu, gdzie miasto będzie wyglądało ładniej, bardziej estetycznie.
Podsumowując - chciałabym, żeby Puszczykowo było bezpieczne,
zielone, żeby było spokojne, żebyśmy wszyscy mogli być dumni
z tego, że tutaj mieszkamy :)
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Powstanie park nad Kanałem Mosińskim
Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonanie parku w okolicach
ulicy Wagnera, który będzie stanowić łącznik ekologiczny pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym a Parkiem Miejskim na Budzyniu. Jest to pierwszy etap budowy, wzdłuż kanału
mosińskiego. W ramach inwestycji, na obszarze około 1 hektara, posadzonych zostanie kilkanaście tysięcy różnego typu ro-

ślin, drzewek etc.. Zainstalowanych zostanie kilkanaście ławek,
oświetlenie oraz system monitoringu.
Szacunkowy koszt: ponad 1 mln złotych. Zakończenie inwestycji:
jesień/zima 2018 r.
Dominik Michalak
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Z cyklu "Radni o gminie"
Przedstawiamy rozmowę z Maciejem Krzyżańskim, radnym Rady Miasta Puszczykowa, zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zastępcą przewodniczącego komisji opiniującej wnioski o
przyznanie wyróżnień honorowych.

Zachować specyficzny charakter Puszczykowa
Trzeba mieć wizję i stopniowo ją realizować
M.M.: Która to Pana kadencja jako radnego?
M.K.: Jestem radnym drugą kadencję. Za pierwszym razem startowałem w wyborach uzupełniających po odwołaniu przewodniczącego
Rady Miasta, drugi raz już w normalnych wyborach w 2014 roku.
M.M.: Które z Pana wizji, założeń udaje się realizować?
M.K.: Moja działalność zaczęła się od "Mimozy" - w 2012 r. napisałem krótki artykuł do prasy puszczykowskiej, w którym wyrażałem
swoje zdanie, że "Mimozę" należy wyremontować i przeznaczyć na
cele publiczne - wówczas były głosy, że budynek należy wyburzyć.
Minęło sześć lat i wreszcie udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 85 procent kosztów inwestycji, a "Mimoza" będzie służyć
celom kulturalno-społecznym mieszkańców Puszczykowa.
Innym celem, jaki sobie stawiałem, było na przykład zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji istotnych
dla rozwoju Puszczykowa - wydaje mi się, że to również się udało. Teraz na przykład konsultacje dotyczące budowy dróg odbywają się przed ich projektowaniem, a nie po, mieszkańcy mogą
zatem powiedzieć, jak życzą sobie, by wyglądała droga.
Kolejnym z moich postulatów było zwiększenie promocji Puszczykowa jako miejsca aktywnej integracji - jest to założenie,
które realizuję cały czas, pisząc artykuły na temat Puszczykowa,
jego historii, oprowadzając wycieczki po mieście - akcje takie
odbywają się społecznie, we współpracy z Centrum EKO Info i są
jednocześnie elementem rekreacji i poznawania historii miasta.
Założeniem moim był także rozwój komunikacji, uruchomienie połączeń nocnych z Poznaniem - udało się to zrealizować,
w piątki i soboty z Poznania jeździ autobus w porze nocnej.
Niestety, przestała funkcjonować prywatna firma Eko Rondo
i siatka połączeń się zmniejszyła. Uruchomiono za to bezpłatne
wewnętrzne połączenie, które komunikuje Stare Puszczykowo
z dworcem kolejowym i szpitalem.
Zakładałem także przyspieszenie prac przy budowie ulic - to
udało się zrealizować niemal w stu procentach, bowiem ulice,
o które postulowałem, prawie wszystkie udało się utwardzić.
Mogę zatem powiedzieć, że założone przez mnie cele są sukcesywnie realizowane.
M.M.: Jakie są według Pana najważniejsze sprawy dla Puszczykowa?
M.K.: Zajmuję się historią Puszczykowa, stąd bardzo ważne dla
mnie są zabytki tego miasta. Decyzja o rewitalizacji "Mimozy",
o której już mówiłem, była dla mnie bardzo ważna, to budynek,
który wpisuje się w klimat Puszczykowa, jest jego nieodłącznym
elementem. Cieszy mnie też, że „Jadwinówka” doczekała się nowych właścicieli, którzy ją wyremontują. Jest to właściwie jedyny budynek, który przez tyle lat nie został w ogóle zmieniony,
przebudowany. Uważam, że zabytkowe budynki nadają właśnie
ten szczególny charakter naszemu miastu.
Bardzo zależy mi na zachowaniu specyficznego charakteru Puszczykowa jako miejsca willowego, ale jednocześnie ma ono klimat
letniskowy, stąd muszą tu być restauracje, odnowione zabytki.
Ważne jest dla mnie, żeby nie weszła tu zabudowa deweloperska,
bloki, bo to nie pasuje do tego miejsca. Jednocześnie Puszczykowo musi być miastem żywym z atrakcjami dla wszystkich grup

mieszkańców. Musi być otwarte na trendy, które podnoszą jakość
życia poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej, sportowej,
edukacyjnej, usługowej, takiej która wpisuje się w klimat miasta.
M.M.: Jak Pan sądzi, na których tematach należałoby się skupić w pierwszej kolejności?
M.K.: Tych spraw jest sporo - zawsze ważne są drogi, chodniki i to
jest temat, który będzie ciągle aktualny. Druga rzecz to ochrona
specyficznego charakteru Puszczykowa, miasta ciekawych ludzi, pięknych krajobrazów, interesującej architektury. Myślę, że
w Puszczykowie powinniśmy działać na rzecz integracji społeczności i wspierać wszystkie pozytywne pomysły zgłaszane przez
mieszkańców. Wśród takich inicjatyw można wymienić organizację klubu gier planszowych i imprez z nimi związanych, której
podjęło się jedno z nowo utworzonych stowarzyszeń.
Ważną sprawą jest też ochrona akustyczna Puszczykowa - kiedy
na przykład spaceruję wzdłuż drogi 430, hałas jest tam bardzo
duży. Wyzwaniem jest to, jak skutecznie rozwiązać ten problem.
Bardzo ważną sprawą jest ekologia w Puszczykowie. Czystość
powietrza jest tematem często poruszanym przez mieszkańców,
wobec czego zamontowano czujniki jakości powietrza w kilku
miejscach. Miasto wprowadziło też program wymiany pieców
węglowych na bardziej ekologiczne. Uważam, że powinniśmy
sukcesywnie wspierać wszelakie inicjatywy, które doprowadzą
do poprawy jakości powietrza.
Kolejna ważna sprawa to rozwój komunikacji publicznej. Budowane są już węzły przesiadkowe, potrzebne jest zwiększenie ilości
autobusów, pociągów, tak, by mieszkańcom opłacało się zostawić
na miejscu auto i podróżować innymi środkami komunikacji. Ważna jest zatem częstotliwość, ale też i jakość świadczonych usług
- ludzie muszą chcieć podróżować autobusem czy pociągiem.
Poza tym, w Puszczykowie powinna jeszcze powstać zintegrowana sieć ścieżek rowerowych. Uważam również, że powinien zostać
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naprawiony system oświetlenia w Puszczykowie – tutaj często dochodzi do awarii. Myślę też, że przestrzeń publiczna powinna być
odpowiednio uporządkowana jeśli chodzi o reklamy - mamy teraz
wszędzie pełno bilbordów, jest to bardzo chaotyczne, a można to
tak zaprojektować, żeby po prostu wyglądało ładniej.
Ważny jest dalszy rozwój edukacji, szkół, rozbudowa boisk, finansowanie zajęć pozalekcyjnych, placów zabaw, itp. - inwestowanie w młode pokolenia trzeba wspierać cały czas.
Marzy mi się też, żeby przejazd drezyną był możliwy do samego
Puszczykówka – byłoby to idealne połączenie dwóch miejscowości i spora atrakcja dla turystów. Koszt tej inwestycji byłby jednak
bardzo duży, poza tym wymagałoby to przebrnięcia przez wiele
pocedur – ale może w przyszłości uda się to zrealizować. Na razie
pozostaje to w kwestii moich marzeń, są inne, pilniejsze sprawy,
natomiast zawsze przyjmuję w pracy radnego, że marzenia trzeba sobie wymarzyć – mieć najpierw wizję i stopniowo ją realizować, obliczać, czy i na ile jest realna - i działać. Trzeba bowiem cały
czas mieć nowe pomysły. Realizacja niektórych zamierzeń trwa
długo, nieraz kilka lat, stąd w mojej pracy potrzeba dużo cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Niektóre decyzje trudno też
czasem podjąć, bo budzą wiele emocji i wyraźne podziały wśród
mieszkańców, trudno zdecydować wówczas jednoznacznie, mieć
jasne rozeznanie danego tematu. Są pewne decyzje – jak na przykład ostatnia o rewitalizacji „Mimozy” - z których cieszą się wszyscy mieszkańcy. A bywają takie sprawy, w których wydaje się, że
nie ma dobrego rozwiązania. Takie są najtrudniejsze.
M.M.: Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pana
mieszkańcy?
M.K.: Spektrum jest bardzo szerokie – mieszkańcy zgłaszają na
przykład, że na ul. Dworcowej przecieka dach na wiacie przystankowej, przedstawiają uwagi względem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, czy też poruszają tematy historyczne - dużo osób dzwoni do mnie z informacjami, pokazują stare fotografie; spotykam się z nimi i razem odkrywamy, jak
kiedyś było w Puszczykowie. Poza tym dostaję sporo sygnałów
od mieszkańców dotyczących drobnych spraw - cieszy mnie na
przykład sukcesywna, stopniowa wymiana chodnika przy ulicy Dworcowej, wymiana wjazdów na posesje, ustawianie ławek
- jak na przykład wzdłuż Warty czy na ul. 3 Maja. Bardzo cieszę
się z wymiany map Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zawsze
też staram się podawać swoje namiary, by być jak najbardziej do-

stępnym. Mieszkańcy zwracają się z różnymi sprawami, a mnie
bardzo cieszy ten kontakt i sytuacje, kiedy mogę pomóc. Staram
się też działać na terenie całego Puszczykowa, nie ograniczać do
jednego rejonu, interesuje mnie bowiem całe miasto.
M.M.: A czy są takie decyzje Rady, z których nie jest Pan zadowolony?
M.K.: Od roku funkcjonuje zmieniona strona internetowa gminy.
Radni chcieli wymienić ją po raz kolejny – według mnie nie jest to
racjonalny wydatek, bo koszty tego nie są małe – uważam, że wystarczy tylko wprowadzić poprawki. Nie podobają mi się też plany
budowy trzeciego pasa na ul. Moniuszki – według mnie taki szeroki wjazd w ul. Dworcową nie jest dobrym rozwiązaniem akurat
w tej części Puszczykówka. Martwi mnie również brak woli zorganizowania prawdziwego, kilkudniowego targu bożonarodzeniowego z przeróżnymi atrakcjami, np. karuzelą i grzańcami.
Nie podoba mi się poruszana ostatnio kwestia wprowadzenia
parkometrów na rynku i w jego okolicy oraz wyprowadzenia ruchu samochodowego z rynku. Obecnie jest to miejsce o charakterze głównie handlowym, z biblioteką i położonymi niepodal
kompleksami rekreacyjnymi, i dostępność darmowych miejsc
parkingowych jest tutaj atutem. Poza tym na puszczykowskim
rynku nie ma zabytkowych budowli, którym ruch samochodowy by szkodził, więc nie widzę sensu ograniczania go jak to
bywa w przypadku innych miast.
Jest jeszcze na przykład kwestia lasów, Wielkopolskiego Parku
Narodowego. W Puszczykowie zawsze elementem krajobrazu były sosny, natomiast Park podejmuje w tej chwili działania
zmierzające do przywrócenia pierwotnej flory i... sosny wycina.
Tymczasem, kiedy przeprowadziłem analizę historyczną, okazało się, że nad Wartą od dawna rosły właśnie sosny. Myślę, że
powinniśmy ściśle współpracować z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym tak, by decyzje, które są przez niego podejmowane, uwzględniały potrzeby mieszkańców i oraz fakt, że żyjemy
w bliskim sąsiedztwie i najczęściej to my korzystamy z dóbr
WPN. Myślę także, że możemy w dużo większym stopniu wykorzystywać bliskość Warty i skupić wokół rzeki duży obszar związany z rekreacją (rozwój przystani, rejsy po rzece itp.). Mamy
ogromny potencjał związany z położeniem miasta i należy go
wykorzystać.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń.
Rozmawiała: Marta Mrowińska

Kronika Policyjna
Przedstawiamy statystyki policyjne dotyczące rozbojów, kradzieży i kolizji drogowych z terenu
Mosiny i Puszczykowa, które miały miejsce w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.:

MOSINA
Rozboje

0

Policjanci z Komisariatów Policji w Mosinie i Puszczykowie realizują także programy
profilaktyczne, między innymi:
• działania profilaktyczne adresowane dla seniorów w ramach realizacji założeń programu profilaktycznego "Bezpieczne życie seniorów";
• działania profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego;
• działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie procederu żebractwa;
• działania edukacyjne dot. kieszonkowców i bezpiecznego domu.

Kradzieże samochodów

1

Kradzieże z włamaniem

1

Kradzieże

3

Kolizje drogowe

10

Rozboje

0

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.pl na stronie głównej oraz w zakładce prewencja – działania profilaktyczne. Serdecznie zachęcamy do ich przeglądania.
(opracowanie: Komenda Miejska Policji w Poznaniu)

Kradzieże samochodów

2

Kradzieże z włamaniem

2

Kradzieże

3

Kolizje drogowe
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PUSZCZYKOWO
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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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BIURO OGŁOSZEŃ

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

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Świątecznie w Żabinku
Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas dla nas
wszystkich. Są to dni do których przygotowujemy się długo i starannie. I tak też było w tym roku w małej wsi Żabinko.
Spotkaliśmy się z dziećmi i rodzicami, aby wspólnie piec kolorowe pierniczki, ubierać zieloną choinkę i posłuchać pięknych, polskich kolęd.
W trakcie degustacji pierników ocenialiśmy wygląd i pomysłowość, z jaką dzieci udekorowały swoje pierniczki.
Aby stworzyć jeszcze większą atmosferę świąteczną, ogłosiliśmy
konkurs świąteczny, który polegał na przyozdobieniu okna lub
choinki przed domem.
Wielu mieszkańców wzięło w nim udział, a pomysł oraz całokształt przyozdobienia był oceniany przez komisję.
Jadąc przez wieś widać było, że wielu mieszkańców włożyło dużo
serca, aby podtrzymać tradycję. Kolorowe migające lampki, aniołki, gwiazdorki, gwiazdki to tylko nieliczne pomysły, jakimi szczycili się mieszkańcy.
Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody: bon na kolację do restauracji, bon do zakładu fryzjerskiego oraz słodkie upominki.
Dziękuję za pomoc Pani Halinie Lewandowskiej oraz całej komisji,
która oceniała konkurs, Pani Alince oraz Panu Leszkowi.
Jak co roku odbył się też u nas DZIEŃ SENIORA. Panowała świąteczna atmosfera, wszyscy połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia.
W uroczystości wzięło udział wielu seniorów oraz zaproszeni go-

ście: Ksiądz Proboszcz Waldemar Babicz, Burmistrz Pan Jerzy Ryś
oraz Zastępca Burmistrza Pan Przemysław Mieloch, Radny Powiatu Poznańskiego Pan Jacek Szeszuła, Pan Włodzimierz Gabrielski,
Radni Rady Miejskiej w Mosinie Pani Jolanta Szymczak, Pan Waldemar Wiązek, Pan Zdzisław Gierek, Pan Andrzej Raźny, Prezes
OSP Żabinko Pan Henry Kosz.
Wystąpili: Pani Justyna Matecka, Pani Maria Kapała oraz Zespół
Korbolanki.
Pan Andrzej Kasprzyk podzielił się z nami informacjami o najstarszych kolędach oraz tradycjach potrawach.
Przysłuchując się kolędom zjedliśmy wspólnie kolację. Oglądaliśmy też powstałą kronikę wsi oraz nawiązywaliśmy do historii
naszej miejscowości.
Każdy z gości otrzymał pięknie przystrojonego pierniczka, które przygotowała Pani Andżelika Tomczak. Wystąpił Pan Ignacy
Szczepaniak.
Piekarnia Karolinka przygotowała słodki prezent- ogromny tort z
okazji Dnia Seniora.
Dziękuję za pomoc w organizacji Radzie Sołeckiej, Pani Andżelice
oraz Pani Hani Tomczak, Pani Justynie Mateckiej, Panu Tomkowi
Kapturowi, Pani Ani Cieleńskiej oraz Jej córce, Pani Alince oraz Zespołowi Korbolanki.
Zachęcamy wszystkich do tego, aby pielęgnowali POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE.
Agnieszka Gorzyńska
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"Z miłości do starego domu "
– o puszczykowskiej „Jadwinówce” i jej gospodarzach
Przedstawiamy „Jadwinówkę”
Puszczykowo to miasteczko nietypowe, różniące się od innych,
małych miejscowości Wielkopolski. Brakuje tu przemysłu, inna jest
zabudowa mieszkaniowa – są to często luźno rozrzucone wille
w dużych ogrodach. Początek zabudowy willowej datuje się na
schyłek XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się w mieście
sporo domów i pensjonatów z tamtego okresu. Jednym z najstarszych z nich jest znajdujący się u zbiegu ulic Cienistej i Poznańskiej
pensjonat ” Jadwinówka “.
Willa, wybudowana przez rodzinę kupiecką Adamskich w 1901
roku, była jedną z pierwszych budowli w Letniku Puszczykowo. Ma
220 metrów kwadratowych, połozona jest na działce o powierzchni 620 m2. Dom wybudowany został metodą muru pruskiego. Jest
to na pewno jedna z pereł architektury Puszczykowa, która musi
zostać uratowana. Na szczęście, znaleźli się ludzie, którzy zdecydowali się przywrócić jej dawną świetność.
Domowe ciepło w zimnych pokojach
Henryka i Jerzy Stępniakowie to od czterech miesięcy nowi właściciele „Jadwinówki”. Kiedy umawiam się na spotkanie i podjeżdżam
pod dom, z niedowierzaniem myślę, że ma on lokatorów: mocno
zniszczony budynek nie zachęca do wejścia, mimo opłakanego
stanu da się jednak dostrzec ślady dawnej świetności. Wchodzę
do środka... Urzeka mnie schludnie urządzony pokój, jestem pod
wrażeniem staranności, z jaką gospodarze zadbali o stworzenie
ciepłego, domowego klimatu w tych bardzo trudnych warunkach.
W domu panuje wilgoć, do niedawna przeciekający dach spowodował, że woda poczyniła spore zniszczenia. Budynek jest nieocieplony, w pozostałych pomieszczeniach wyraźnie czuć chłód
i wilgoć. W każdym pokoju znajdują się niezliczone ilości wszelkich możliwych sprzętów, przedmiotów, które, gromadzone przez
poprzedniego właściciela, zastawiają wejścia, a zakurzone, zawilgotniałe, zniszczone, wymagają gruntownego uporządkowania.
Zajmuję miejsce przy stole. Gospodyni przygotowała kawę w – jak
dowiaduję się za chwilę – dzbanku pochodzącym właśnie z tego
domu. Taka sama jest też historia filiżanek, z których pijemy, talerzyków, tacek i innych przedmiotów znalezionych w stertach
zalegających w całym domu – dzięki nowym gospodarzom zyskały drugie życie. Oprócz kawy na stole znalazły się także ciastka
i babka z pobliskiej piekarni – przy okazji dowiaduję się, że jednym
z elementów, który wpłynął na decyzję o kupnie domu był... zapach dochodzący często z tej właśnie piekarni.
Dobrzy sąsiedzi i odkrywanie historii
Państwo Stępniakowie opowiadają z pasją i wielkim zaangażowaniem o tym, jak znaleźli ten dom, jak się w nim zakochali i jak
go w końcu kupili. Ojcem chrzestnym tego zakupu jest Pan Maciej
Krzyżański. Od ponad roku szukaliśmy starej nieruchomości do wyremontowania. Ponieważ nasza znajoma ma koleżankę, która znała
pana Krzyżańskiego, skontaktowaliśmy się z nim i on wskazał nam
kilka takich nieruchomości w Puszczykowie. Tę jednak zauważyliśmy
przez ogłoszenie, które wisiało na ogrodzeniu - mówi pan Jerzy. Żona
dodaje: A żeby było pikantnie to powiem, że dziś mija dokładnie rok,
od kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ten dom (19 stycznia – przyp.
red.). Bardzo nam się spodobał jeśli chodzi o bryłę, wygląd, no i klimat - dom ma 117 lat, ma zatem swego "ducha".
Dom był bliźniaczy, a właścicielami do wojny byli prawdopodobnie państwo Adamscy. Po wojnie - lub jeszcze w trakcie jej trwania

- dom sprzedali. Mieli sporo dzieci i na pewno ktoś z rodziny żyje
- twierdzą gospodarze, którzy nie tylko myślą o odbudowie domu,
ale też o odtworzeniu jego historii. Wówczas był tu kwaterunek
i dokwaterowano dużo osób, najprawdopodobniej dlatego rodzina zdecydowała się go sprzedać. Kupiła go pewna rodzina, a potem pan Tadeusz Szczukocki, następnie właścicielem został wnuk
pana Szczukockiego, Marcin Karpik - od niego właśnie kupili dom
państwo Stępniakowie. A ponieważ pan Szczczukocki miał dzieci, a nieruchomość była duża, wydzielił on z niej działki – obecnie znajdują się tutaj dwie posesje przy ul. Cienistej i jedna przy
ul. Poznańskiej. Na skutek tego podziału jedna z granic biegnie
praktycznie wzdłuż budynku, co jednak nie stanowi uciążliwosci,
bowiem sąsiedzi są sympatyczni, życzliwi i chętni do pomocy. To –
według gospodarzy – drugi oprócz zapachu pieczywa argument,
który zaważył o ostatecznej decyzji kupna domu.
Jeżeli coś ma się wydarzyć, to się układa
Pan Jerzy opowiada, jak trafili do Puszczykowa: Jestem Poznaniakiem, urodzonym i wychowanym w Poznaniu, na Łazarzu. Tam kończyłem studia, a w czasie studiów poznałem małżonkę pochodzącą
z Warszawy. Nasze losy tak się ułożyły, że zamieszkaliśmy w Warszawie. Wcześniej jednak mieliśmy epizod mieszkania w Mosinie :) Tułaliśmy się wtedy trochę między Poznaniem, Mosiną, Owińskami...
W którymś momencie żona, będąca członkiem mokotowskiej spółdzielni mieszkaniowej otrzymała przydział niedużego mieszkania,
zwanego zastępczym - razem to miało chyba 20 m2, ale było nasze
:) Wtedy podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Warszawy. I mieszkaliśmy tam do... ubiegłego roku. Mówiłem do żony, że skoro przez
trzydzieści lat mieszkałem z nią w Warszawie, to teraz trzydzieści kolejnych lat pomieszkamy w Wielkopolsce – żeby było sprawiedliwie :)
Zawsze ciągnęło mnie w te tereny z powrotem. Nie określali w swych
planach dokładnej lokalizacji, chodziło po prostu o Wielkopolskę.
Miejsce miało być też w lokalizacji umozliwiającej swobodny dojazd do miasta, korzystanie z dóbr kultury itp. Wszystkie próby
kupna innych działek porzucali jednak ze względu na piętrzące się
problemy. Pani Henryka mówi: Uważam, że jeżeli coś idzie bardzo
pod górkę, to trzeba się zastanowić, czy w to brnąć. Życie pokazało
nam, że jeżeli coś ma się zdarzyć, to się układa - nie chodzi o to, że
samo, bo trzeba się starać, działać, ale jedno wynika z drugiego, tak
po prostu, krok za krokiem. Jakoś się układa. Natomiast, jeżeli zaczynamy coś i to idzie tak bardzo pod górę - a w tamtych sytuacjach na-
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prawdę szło pod górę - to trzeba się zastanowić, czy to jest nasza droga. Czasem trzeba się wycofać, szkoda tracić energię na długotrwałą
walkę, bo marnujemy jej mnóstwo, a efektu nie ma. Słucham tych
słów popijając pyszną kawę i myślę ze wzruszeniem, że jest w nich
wielka mądrość. Jestem tutaj, by dowiedzieć się o „Jadwinówce”
a dostaję o wiele więcej.
Gospodarze kontynuują swoją opowieść: Zaczęliśmy zatem szukać
ponownie. Kiedy w sierpniu 2017 roku zdecydowaliśmy się na kupno
tego domu, od początku wszystko szło do przodu, powoli, ale spójnie
się układało. Owszem, były zakręty i trudności, lecz stopniowo i ze spokojem je pokonywaliśmy. Kiedy wszystko się tak układa - nie chodzi
o to, by układało się samo, ale gdy zabierzemy się za coś i to po prostu
idzie - to może właśnie oznacza, że tak ma być. I tak, z mądrością, pokorą i otwartością na to, co niesie życie, kupili „Jadwinówkę”.
...A ja mu uwierzyłam :)
Głową i motorem całego przedsięwzięcia jest pan Jerzy – pani
Henryka, germanistka z wykształcenia, zawsze lubiła zabudowę
szachulcową, jeździli nawet z mężem po Niemczech ogladając
tego typu domy. One mają klimat, są ciepłe, domowe. Zawsze sobie
wyobrażałam, jak taki dom powstawał. Niestety, stan tego budynku jest bardzo zły, ale ma on potencjał. Mąż ma pomysł na niektóre
rzeczy dotyczące remontu, takie jak na przykład ocieplenie budynku
betonem konopnym – to nowoczesna metoda naturalnego, ekologicznego ocieplenia, obecnie najlepsze rozwiązanie dla budynków
szachulcowych, które wymagają swobodnego przepływu pary wodnej. Mąż wciągnął mnie w te swoje pomysły - a ja mu uwierzyłam :)
I powoli przystosowujemy ten dom do życia - wybiałkowaliśmy ściany, żeby odkazić i zabezpieczyć je przed insektami itp., tymczasowo
wymieniliśmy podłogę (docelowo będzie inna). Z zainteresowaniem
słucham też o... myszach: Było tutaj sporo myszy - w tym pokoju znaleźliśmy aż pięć ich otowrów spacerowych, widać miały tutaj spore
używanie. A kiedy pani Henryka z zachwytem pokazuje mi zdjęcie,
na którym uwieczniła jeden z mysich otworów, jestem pewna, że
dom zyskał gospodarzy, o jakich można było tylko marzyć...
Będziemy mieszkać w domu – i to jakim!
Przed nowymi właścicielami bardzo trudne zadanie: remont całego domu. Nie zrażają się jednak ogromem czekającej ich pracy.
Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jaki budynek kupujemy i wiedzieliśmy, że na pewno przez pierwszy rok czy dwa będzie trudno – mówią.
Skąd taki szalony pomysł? Mamy już za sobą etap rozwoju i działalności zawodowej. Firmę, którą prowadziłem, przejęła kilka lat temu
córka. Jeśli człowiek był aktywny całe życie, dużo pracował, ciągle
działał - to nagle nie da się po prostu usiąść na kanapie. Stąd wziął się
pomysł kupna domu. Sprzedaliśmy mieszkanie w Warszawie i przeprowadziliśmy się tutaj :) I będziemy mieszkać w domu - i to jakim:
z pięknym zapachem, w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego, z miłymi sąsiadami. Czego chcieć więcej?

Remont nie będzie sprawą ani łatwą, ani szybką. Najpierw potrzebna jest wizyta specjalisty od konserwacji tego typu budynków (jest już umówiony). Musi on zrobić inwentaryzację, bowiem
budynek nie ma żadnej dokumentacji. Na podstawie tej inwentaryzacji wyda zalecenia konserwatorskie, czyli projekt remontu i rewitalizacji tego budynku, a później kosztorysant zrobi kosztorys
na rewitalizację. Z tym dokumentem właściciele udadzą się do powiatowego konserwatora zabytków w Poznaniu. Kiedy konserwator wyda decyzję zatwierdzającą plan remontu, wówczas należy
się postarać o pozwolenie na budowę (i w tym celu udać się do
Starostwa Powiatowego). I już możemy zaczynać! – mówi pan Henryk, a ja jestem kolejny raz pod wrażeniem energii, entuzjazmu
i radości, jaką daje gospodarzom wszystko, co wiąże się z tym domem. Zakres prac jest bardzo duży, dlatego państwo Stępniakowie zakładają, że remont potrwa co najmniej pięć lat codziennej,
spokojnej pracy. Już teraz, codziennie robimy coś dla tego budynku
- wiele rzeczy już udało nam się zabezpieczyć, łącznie z dachem - kiedy kupiliśmy dom, woda ciekła do środka. Na bieżąco zabezpieczamy
budynek przed dalszym niszczeniem – mówią.
Dom jest zabytkowy, zatem nowi właściciele będą starać się o dofinansowanie remontu. Najpierw jednak musimy przejść tę oficjalną
procedurę, żeby mieć dokumentację, z którą moglibyśmy wystąpić
o dofinansowanie. Będziemy na pewno pukać do wszystkich możliwych drzwi - chcielibyśmy, by dom wyglądał tak, jak na dawnych
zdjęciach: miał okiennice, markizy na górze... . Wszystkie elementy
elewacji, zdobienia itp., które udało się uratować, zgromadziliśmy
i chcielibyśmy je odtworzyć. Chcemy też, na ile to będzie możliwe,
skontaktować się z żyjącymi członkami rodziny państwa Adamskich,
osobami, które mogą pamiętać ten dom za dawnych czasów – wówczas łatwiej będzie przywrócić mu jego dawny wygląd.
Moja wizyta w „Jadwinówce” trwała o wiele dłużej niż planowałam, jednak niechętnie opuszczam to miejsce – dobrze czuję się
w starych, pamiętających dawne czasy murach, a żegnając się
z gospodarzami jestem pewna, że zaopiekują się domem najlepiej jak tylko można. Już teraz stworzyli tutaj wyjątkowe miejsce,
pełne ciepła, życzliwości, otwartości. Przyjmują ten dom z jego
historią, zniszczeniem i brudem, widząc w nim blask i piękno. To
prawdziwa, wielka miłość. (M.M.)

12

Powstaje przedszkole specjalistyczne i Ośrodek
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Luboniu
Dobiega końca budowa placówki przeznaczonej dla dzieci od
2,5 roku życia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z Autyzmem. Budynek, którego budowa rozpoczęła się w zeszłym
roku, wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Placówka została
zaprojektowana z myślą o dzieciach niepełnosprawnych – w dedykowanej infrastrukturze blisko 100 dzieci będzie mogło realizować obowiązek szkolny i przedszkolny oraz rozwijać swoje
umiejętności i zainteresowania. W Ośrodku będą prowadzone
zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-rehabilitacyjnymi w formie przedszkola specjalnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz odbywać się będą zajęcia
z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci z niepełnosprawnościami będą miały możliwość realizowania obowiązku
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego na I i II
etapie edukacji. W następnym okresie rozwoju placówki planowane jest również uruchomienie internatu na potrzeby rodzin
dzieci z niepełnosprawnościami.
Wykwalifikowana kadra specjalistów, pedagogów specjalnych,
fizjoterapetów, neurologopedów korzystając z alternatywnych
form komunikacji realizować będzie koncepcję holistycznego
podejścia do rozwijającego się małego człowieka. Oprócz zajęć
indywidualnych wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego takich jak zajęcia z logopedą, psychologiem,
oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, surdopedagogiem,
w palcówce prowadzone będą zajęcia grupowe z muzykoterapii, zajęcia plastyczne, kulinarne oraz polisensoryczne.

Zapisy dzieci do nowej placówki już trwają! W pierwszej kolejności do ośrodka będą przyjmowane dzieci z Lubonia i gmin
ościennych, w tym z Komornik, Puszczykowa, Mosiny i Poznania. Zapisy dzieci oraz szczegółowe informacje o placówce można uzyskać pod numerem telefonu (61) 222 00 04, pod adresem
e-mail: orewemedea@emedea.pl lub osobiście w sekretariacie
OREW EMEDEA przy ul. Bosej 15 w Poznaniu. Nasz facebook:
orew.emedea, strona www: www. orew.emedea.pl
Zespół OREW EMEDEA Luboń

„Mimoza" w Puszczykowie odzyska dawny blask
W piątek, 12 stycznia br. została podpisana umowa na realizację prac rewitalizacyjnych willi „Mimoza". W prowadzonym przez Miasto Puszczykowo postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp. K.
Rewitalizacja obiektu będzie polegać nie tylko na realizacji prac remontowych – w jej wyniku „Mimoza” stanie się miejscem integrującym lokalną społeczność, który pozostanie w gestii Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury. W odnowionych pomieszczeniach organizowane będą spotkania kulturalne
i warsztaty artystyczne. Swoje miejsce znajdą tu również aktywnie działające
w naszym mieście organizacje pozarządowe, a centrum edukacji ekologicznej
EkoInfo, będzie mogło rozwinąć swoją działalność. Prace konserwatorskie, restauratorskie, rewitalizacyjne pozwolą zachować dla przyszłych pokoleń, udostępnić dla zwiedzających i nadać nowe funkcje nieużytkowanemu obiektowi
zabytkowemu, co nosi znamiona zachowania dziedzictwa kulturowego.
„Rewitalizacja wilii „Mimoza” na cele społeczno-kulturalne”, jest największym projektem Miasta Puszczykowa, który otrzyma dofinansowanie spoza
budżetu. Jego całkowity budżet sięga 4 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzić
będzie z dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego", poddziałania 4.4.3 „Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania".
Warto przypomnieć i podkreślić, że w walkę o dofinansowanie bardzo
aktywnie włączyli się także mieszkańcy naszego miasta, którzy zebrali setki
podpisów popierających tę inwestycję.
(źródło – tekst: puszczykowo.pl
zdjęcia: M. Krzyżański – blogdlapuszczykowa.blogspot.com)
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Kącik motoryzacyjny

Dlaczego nie lubię tankować?
Tankowanie, nieodłączny element egzystencji każdego posiadacza samochodu. Na szczęście, tankowanie to sama
przyjemność! Może poza zostawianiem
nieproporcjonalnie dużych pieniędzy
względem zarobków za paliwo, ale to temat rzeka, który można opisywać w nieskończoność.
Wjeżdżamy na stację, gdzie musimy
poczekać chwilkę w kolejce. Na szczęście
jeżdżę w LPG więc czekają na mnie cztery
stanowiska samoobsługowe. Podjeżdżam
do dystrybutora, wkładam kartę płatniczą
do czytnika, potwierdzam pinem i tankuję. Niestety gaz tankuje się trochę dłużej,
a zważywszy na obecną aurę - doznaję
przy tym wyziębienia palców. Po chwili jednak bezpiecznik się odzywa, mogę
wyciągnąć kartę i odjechać. Chwytam kartę i…. zanim wyciągnę, musze obejrzeć
5-sekundową reklamę zachęcającą mnie
do skorzystania z promocji „duża kawa +
hot-dog gratis”. Na szczęście po 5 sekundach mogę wyciągnąć kartę i odjechać
zatankowany do pełna.
Szkoda tylko, że takiego czegoś zaznałem tylko w HOLANDII!
Jak to wygląda u nas? Wjeżdżamy na
stację, oczywiście kolejka do jedynego
dystrybutora z gazem na 4 samochody.
No cóż… mamy czas. Po około 10 minutach możemy w końcu zatankować.
O ile sam proces tankowania nie różni się
niczym od zagranicznych, o tyle proces
zapłacenia doprowadza do białej gorączki. Wchodzimy na stację, a tam 2 osoby
w kolejce. Pierwsza osoba:
Kasjer: Jaki numer dystrybutora?
Klient1: Nie tankowałem, poproszę
hot-doga.
Kasjer: Bułka graham czy zwykła?
Klient1: A czym się różnią?

Kasjer: [Opowiada różnicę przez 2 min]
Klient1: Obojętnie.
Kasjer: Kabanos, italiana, zwykła parówka?
Klient1: Kabanos.
Kasjer: Akurat nie ma, musi Pan poczekać 3 min.
Po tym jak wstawił bułkę, obsłużył
klienta przede mną i w końcu podszedłem do kasy!
Rzucam szarmancko „gaz”, ale kasjer
oczywiście ma jeszcze hot-doga do „skręcenia” dla klienta nr 1. Po tym czasie łaskawie przyszedł do kasy, zadał mi serię
pytań dotyczącą tego, czy jestem głodny
i pozwolił mi zapłacić za paliwo.
Czym to jest spowodowane?
Otóż stacje benzynowe są zamieniane
w mini-markety, bo to im się po prostu
opłaca. Marża, która jest na produktach,
jest nieporównywalnie większa niż marża
na paliwie.

Nigdy nie wprowadzą dystrybutorów
samoobsługowych, bo idąc do budynku
stacji aby zapłacić, jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdę dodatkowo z hotdogiem, colą czy maskotką dla dziecka.
Zauważcie, że więcej punktów lojalnościowych nabija się właśnie na kawach
i hot-dogach niż na paliwie. Szkoda, że
stacje powoli zapominają po co istnieją,
a kasjerzy muszą jednocześnie obsługiwać klientów tankujących, robić kanapki, hot-dogi, a niedługo będą zabawiali
klientów żonglując kubeczkami. Niestety
na tych wszystkich udziwnieniach najbardziej obrywa ktoś, kto przyjechał na
stację po prostu zatankować.
Liczę na to, że niebawem doczekamy
się większej ilości dystrybutorów z możliwością bezpośredniej zapłaty kartą. Być
może będzie to spowodowane przemianowaniem wszystkich stacji benzynowych na mini-markety, które jako jedyne
będą otwarte w niedziele. Teraz kasjer
poza umiejętnością robienia hot-dogów,
będzie dodatkowo ekspertem od AGD
i RTV, a jeszcze doradzi nam przy wyborze
najlepszego mięsa na niedzielny obiad.
Oczywiście należy potraktować to
z przymrużeniem oka, aczkolwiek spychanie na drugi plan klienta, który tankuje tylko paliwo, może okazać się realne.
Marzy mi się w okolicy stacja benzynowa na zasadzie drive-thru – tankujesz,
płacisz i odjeżdżasz

Przemysław Raźny
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Będziemy podróżować lepiej, szybciej i bezpieczniej węzły przesiadkowe w Mosinie i Puszczykowie
Wszystko wskazuje na to, że spełnią się marzenia o szybszej i lepszej komunikacji w naszej gminie - 29 grudnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy
Mosina – etap I”. Umowy zostały podpisane
przez miasto Mosina i Puszczykowo.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom naszej gminy korzystania z różnych środków komunikacji, tj. samochodu,
pociągu, autobusu w sposób jak najbardziej efektywny. Chodzi także o zwiększenie powszechności środków transportu
zbiorowego. Słowem - mamy podróżować
szybciej, bezpieczniej, taniej i bardziej
komfortowo. Służyć ma temu właśnie budowa specjalnych miejsc - węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie, Pecnej
i Puszczykowie. Jak będą one wyglądać?
Pierwszy ze Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych powstanie przy ulicy Kolejowej
w Mosinie. Budowa zakłada utworzenie:
-108 miejsc postojowych typu P+R w tym
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
-wykonanie parkingu typu K+R - 2 miejsca
postojowe,
- wykonanie parkingu typu B+R – 64 miejsca dla rowerów (32 stojaki rowerowe

z zadaszeniem, 2 wiaty)
- wykonanie zatoki postojowej dla 2 autobusów z wiatą i peronowym przystankiem autobusowym
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Drużynie zakłada powstanie:
- 21 miejsc postojowych typu P+R w tym 1
miejsca dla osób niepełnosprawnych.
- wykonanie parkingu typu B+R – 32 miejsca dla rowerów (13 stojaków rowerowych z zadaszeniem, 1 wiata)
W Pecnej w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego powstanie:
- 20 miejsc postojowych typu P+R w tym 2
miejsca dla osób niepełnosprawnych.
-wykonanie parkingu typu K+R - 2 miejsca
postojowe,
- wykonanie parkingu typu B+R – 10 miejsc
dla rowerów (5 stojaków rowerowe z zadaszeniem, 1 wiata)
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Puszczykowie obejmie:
- 46 miejsc postojowych typu P+R
- zadaszony parking dla rowerów
Dodatkowe elementy, jakie zostały zaplanowane, to między innymi toalety publiczne, system informacji o ilości miejsc
parkingowych, system monitoringu, jak
również zakup dodatkowych niskoemisyjnych autobusów oraz (w Mosinie) - budowa zatoki autobusowej.

W ciągu dróg powiatowych nr 2465P
i 2469P w m. Drużyna powstaną ścieżki
rowerowe, za budowę których odpowiedzialny będzie Powiat Poznański. Powstanie również droga dojazdowa do węzła
przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz ścieżka
rowerowa, przebudowana zostanie także
droga powiatowa nr 3911P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa do węzła
przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłówiec.
Całkowity koszt inwestycji to 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.
Źródła: mosina.pl, e59.poznan.leszno,
Metropolia Poznań
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Kącik zielarski

O mój rozmarynie, rozwijaj się...
Tematem bieżącego odcinka jest rozmaryn. Każdy z nas z pewnością zna rozmaryn jako roślinę przyprawową, ale to nie tylko
przyprawa. Rozmaryn to także zioło lecznicze. Ta zimotrwała
roślinka w ciepłym klimacie dorasta do pokaźnych rozmiarów
(nawet 2 metry), natomiast w naszych warunkach jej wysokość
to 30 do 50 cm. Możemy ją uprawiać w doniczkach i w ogrodzie,
wysiewając ją z nasion lub rozmnażamy ją przez zielone sadzonki. Rozmaryn kwitnie od czerwca do sierpnia i w tym właśnie
okresie należy dokonywać jego zbioru. Ścinamy całe pędy, co
najmniej 10 cm nad ziemią, usuwając zdrewniałe pędy. Zbiorów możemy dokonywać kilka razy, w miarę jak roślina odrasta.
Ucięty rozmaryn suszymy w naturalnych warunkach, czyli w zaciemnionych i przewiewnych miejscach lub w suszarni w temperaturze 35 stopni. Po wysuszeniu osmykujemy liście z łodyg
lub ocieramy wysuszone ziele przez sito, aby liście były rozdrobnione. Rozmaryn zawiera flawonoidy, garbniki, fitosterole, saponiny, żywice, gorycze, kwas rozmarynowy, a także olejek lotny,
w którego skład wchodzą: kamfora, pinen, limonen, cyneol oraz
borneol.
Działanie rozmarynu jest bardzo szerokie. Napary z tego zioła
działają przeciwskurczowo, żółciopędnie, moczopędnie, wiatropędnie i antyseptycznie, a także uspokajająco, ściągająco, bakteriobójczo i przeciwbólowo, wzmacniają również system nerwowy, rozszerzają naczynia krwionośne, pobudzają krążenie oraz
pobudzają apetyt. Rozmaryn stosujemy w skurczach jelit, dróg
żółciowych i moczowych, w zaburzeniach trawiennych oraz zaburzeniach w pracy wątroby, w stanach napięcia psychicznego,
bólach głowy i depresji. Zewnętrznie rozmaryn stosujemy w bólach mięśni, nerwobólach i rwie kulszowej, a także jako płukanki
do włosów przy łupieżu i objawach łysienia.
A teraz jak zwykle kilka przepisów na wykorzystanie tej aromatycznej krzewinki.
Napar z rozmarynu (stosowanie wewnętrzne)
Zalewamy 1 łyżkę rozmarynu szklanką wrzącej wody i pozostawiamy pod przykryciem na 15 minut do naciągnięcia, a następnie przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po ¼ szklanki
w przypadku niestrawności, w chorobach żołądka i dróg żółciowych, a także w stanach depresji, osłabieniu, przeziębieniu,
grypie i chorobach skóry.
Napar z rozmarynu (stosowanie zewnętrzne)
W tym przypadku zalewamy 2 łyżki rozmarynu szklanką
wrzątku i po naciągnięciu i przecedzeniu stosujemy w formie
wcierań lub okładów przy chorobach reumatycznych, dla pobudzenia krążenia, przy słabych włosach oraz do płukania jamy
ustnej i gardła w stanach zapalnych.
Oliwa rozmarynowa
Bierzemy pół litra dobrej oliwy z oliwek i doprowadzamy do
wrzenia, następnie dodajemy rozdrobniony rozmaryn (4-5 świeżych gałązek) i dalej podgrzewamy przez kilka minut (nie doprowadzać do ponownego wrzenia). Przelewamy do słoja lub
butelki i pozostawiamy na noc do naciągnięcia. Następnego
dnia przecedzamy i wlewamy do butelki lub słoika z ciemnego
szkła. Oliwą masujemy obolałe miejsca przy bólach mięśni i stawów oraz skronie przy bólach głowy.
Nalewka rozmarynowa
Bierzemy dwie pełne garście świeżego rozmarynu, wkładamy
do słoja i zalewamy pół litrem wódki (minimum 38%), odstawiamy w jasne miejsce na trzy tygodnie i od czasu do czasu wstrzą-

samy słojem. Po tym czasie odcedzamy nalewkę i wlewamy do
butelki z ciemnego szkła. Stosujemy w zawrotach głowy, problemach z krążeniem raz w celu poprawy ukrwienia.
Płyn na zbolałe stopy
Bierzemy 3 gałązki rozmarynu, rozdrabiamy, wkładamy do
słoja i zalewamy 50 mililitrami octu jabłkowego i odstawiamy
w ciepłe miejsce na 3-4 tygodnie. Po tym czasie przecedzamy
i dodajemy 50 mililitrów oliwy z oliwek i wszystko dobrze mieszamy. Płyn zachowuje swoją ważność prze około 5-6 miesięcy.
Stosujemy po kąpieli, wmasowując płyn w zmęczone i obolałe
stopy. Najlepiej stosować na noc, a po wmasowaniu płynu założyć bawełniane skarpety. Po zastosowaniu takiej kuracji nasze
stopy będą wypoczęte, a skóra mięciutka.
Płyn do płukania jamy ustnej
Bierzemy pół litra wody mineralnej i doprowadzamy do wrzenia, następnie dodajemy po łyżce rozmarynu, mięty, szałwii i dalej gotujemy na małym ogniu przez 20 minut. Następnie czekamy aż płyn wystygnie, przecedzamy i wlewamy do butelki.
Stosować do płukania jamy ustnej w przypadku krwawiących
dziąseł i ranach w jamie ustnej.
Puder odświeżający i wysuszający stopy (dobry do kaloszy)
Mieszamy jedną łyżkę suszonego i zmielonego rozmarynu
z 50 gramami pudru dla niemowląt. Wcieramy puder w umyte
stopy, możemy również nasypać troszkę pudru do kaloszy. Puder sprawi, ze nasze stopy będą świeże i suche.
Mam nadzieje, ze artykuł skłonił Państwa do tego by ta krzewinka pojawiła się również w Państwa ogrodach czy na balkonach. Nie zapomnijmy również o tym by stosować rozmaryn
jako przyprawę. Ot choćby do ryby z grilla. Nacieramy rybę solą,
obkładamy gałązkami rozmarynu, folię aluminiową natłuszczamy oliwą lub masłem, zawijamy w nią rybę i pieczemy na grillu.
Taka rybka jest bardzo aromatyczna i smakuje wybornie.
Na koniec przyznam się Państwu, że czekam z utęsknieniem
na wiosnę, by znowu móc wyruszyć z koszykiem na zbiory
wszelakich ziół. Zeszłoroczne zbiory niestety powoli się kończą.
Zatem oby do wiosny.
Pozdrawiam serdecznie
WILLMA
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Jak skutecznie schudnąć?
W poprzednim numerze rozmawialiśmy na temat postanowień noworocznych dotyczących zmiany trybu życia na bardziej aktywny.
Jednym z kolejnych, czestych postanowień, które podejmujemy na
początku roku, jest dieta - „w nowym roku schudnę”, „zacznę się zdrowo odżywiać” itp. Dziś odpowiadamy, jak to zrobić skutecznie i konsekwentnie – rozmawiamy z Anną Okoń, dietetykiem klinicznym oraz
sportowym. W swojej praktyce stawia na dietę służącą poprawie zdrowia i komfortu życia. Prywatnie, oprócz zdrowym odżywianiem, stara
się zarażać innych wszelką aktywnością fizyczną, która towarzyszy jej
od najmłodszych lat. Uwielbia też podróżować i próbować nowych
smaków lokalnych kuchni.
M.M.: Dieta, żywienie - to częsty temat postanowień noworocznych. Jak powinniśmy planować zmianę diety, żeby zrealizować
nasze zamierzenia?
A.O.: Nie lubię postanowień noworocznych :) To tak, jak z powiedzeniem: „zaczynam od poniedziałku”, które odkładamy na kolejne poniedziałki. Uważam, że jeśli już coś postanawiamy - to teraz.
Ale też nie porywajmy się z motyką na słońce, musimy znać swoje
możliwości, a zakładany cel ma być możliwy do spełnienia. Jeśli
na przykład postanowimy sobie, że w nowym roku schudniemy,
dobrze jest już na początku wiedzieć, jak to zrobić i ile dokładnie
chcemy schudnąć. Jeżeli założę, że schudnę 20 kg w ciągu miesiąca
to jest to nierealne – nie zrobię tego w sposób zdrowy. Realizacja
celu jest rozłożona w czasie i tego też warto mieć świadomość. Dobrze jest podzielić sobie ten okres na mniejsze etapy, które będziemy stopniowo realizować.
Już na początku weźmy pod uwagę, że będą pojawiać się trudne
momenty i porażki – zawsze zdarzą się przecież czyjeś imieniny,
jakaś impreza, uroczystości, podczas których zjemy kawałek tortu
czy ulubionego ciasta. Nie nastawiajmy się zatem na stosowanie
diety na sto procent albo w ogóle. Odstępstwa mogą się zdarzyć,
ale ważne, żeby się nie poddawać, wracać szybko do zdrowych nawyków. Ważna jest też świadomość, że te zdrowe nawyki żywieniowe muszą z nami zostać do końca życia. Na początku zwykle jest to
dla organizmu duży szok, ale potem przyzwyczajamy się i zauważamy pozytywne zmiany.
M.M.: Załóżmy, że cel już mamy – od czego zacząć jego realizację?
A.O.: Żeby znaleźć optymalną dietę dla siebie, potrzebujemy informacji, musimy zatem zdobyć odpowiednią wiedzę. Warto też wykonać podstawowe badania krwi, aby dieta była dopasowana do
naszego stanu zdrowia. Posiłki trzeba tak dobrać, żeby były zdrowe, a jednocześnie nam smakowały - nie zapominajmy, że jedzenie
jest przyjemnością i nie należy jej sobie odbierać. Jedzenie może
nam pomóc lepiej się poczuć, niweluje różne dolegliwości, a często pomaga w radzeniu sobie z chorobami.
Kolejnym krokiem jest poinformowanie rodziny - potrzebne jest
bowiem wsparcie, a idealnie jest, kiedy pozostali członkowie rodziny też decydują się przejść na inne, zdrowe żywienie. Pamiętajmy
także, żeby nie były to od razu wielkie, restrykcyjne zmiany. Musimy dostarczać sobie odpowiedniej ilości kalorii i dobrej jakości
jedzenia, żeby mieć energię na inne aktywności. Wówczas po powrocie z pracy mamy na przykład ochotę na spacer - i to przynosi
dodatkową korzyść, bo jesteśmy aktywni. Jeśli natomiast odżywiamy się źle, nie tylko nie dostarczamy sobie energii, ale też nie
mamy siły na bycie aktywnym i w efekcie nie chudniemy. Tworzy
się błędne koło.
Dobrze jest zacząć od zmniejszenia ilości żywności przetworzonej,
gotowania w domu, nie z półproduktów, ale z warzyw, mięsa, kasz.
Unikajmy fast-foodów, starajmy się nie jeść w restauracjach, na

mieście. Proponuję też czytać składy produktów, które kupujemy
– bądźmy świadomi, co spożywamy.
Inną zasadą, która warto wdrożyć już od początku, jest nie podjadanie między posiłkami. Lepiej też zjeść mniej posiłków w ciągu
dnia, ale do uczucia sytości, niż więcej takich, którymi się nie najadamy. Ważne też, by nauczyć się pić wodę, niczym jej nie dosładzając (możemy do niej dodać cytrynę i plasterek imbiru).
M.M.: Czy naprawdę cukier jest tak bardzo szkodliwy?
A.O.: Tak - szkodliwy jest przede wszystkim dla naszych jelit. Cukier
jest łatwo i szybko dostepnym źródłem energii, ale pamiętajmy, że
żywią się nim także patogeny. Jeżeli zatem mamy jakieś problemy
zdrowotne i dosypujemy sobie cukru do posiłków, to wszystkie
bakterie, patogeny w naszym organiźmie bardzo chętnie z tego korzystają. Poza tym, jeśli w ciągu dnia wiele razy dostarczamy sobie
cukru, narażamy się na huśtawkę glukozowo-insulinową - spada
nam nastrój, jesteśmy głodni, pojawia się rozdrażnienie, co w przyszłości na pewno odbije się niekorzystnie na naszym zdrowiu.
Wracając do małych kroków, za pomocą których możemy zmieniać nasze nawyki żywieniowe - starajmy się przyprawiać potrawy
ziołami, naturalnymi przyprawami, bez dodatków czy gotowych
mieszanek. Korzystajmy też ze świeżych produktów (zimą będą to
mrożonki i kiszonki). Jedzmy więcej warzyw, uważajmy natomiast
z iloscią spozywanych owoców - zawierają one cukier i w dużej
ilości też nie są wskazane. Jedna, dwie porcje w ciągu dnia w zupełności wystarczą. Pieczywo pszenne zamieńmy na chleb żytni
na zakwasie, olej słonecznikowy na oliwę, margarynę - na masło.
Zamiast kupnych wędlin jedzmy domowe, pieczone mięso.
M.M.: A co z solą? Solić potrawy?
A.O.: To zależy, co jemy w ciągu dnia - jeśli jemy produkty przetworzone, wędliny, to nie dosalajmy produktów. Ale musimy pamiętać,
że sód jest nam potrzebny i jeśli posolimy sobie np. sałatkę przy
małej ilości takich produktów w jadłospisie, nie musimy się obawiać, że sól nam zaszkodzi.
M.M.: Co jeszcze może nam pomóc we wprowadzaniu zmian?
A.O.: Pomocne jest prowadzenie dzienniczka żywieniowego, gdzie
zapisujemy to, co jemy w ciągu dnia. Mając świadomość, że musimy zapisać to na kartce, czasem łatwiej się powstrzymać od zjedzenia na przykład dodatkowej czekoladki :) Poza tym, sami możemy
w ten sposób kontrolować, co jemy , porównywać, jakie było przy
tym nasze samopoczucie – pozwoli to z czasem wyeliminować posiłki, które nam szkodzą. Często też dzieje się tak, ze ktoś mówi: „ja
przecież prawie nic nie jem, a tyję” - a kiedy sprawdzimy dzienniczek okazuje się, że z przekąsek, słodkich napojów itp. sumuje się
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w ciągu dnia solidna porcja kalorii. Prowadzenie dzienniczka pozwoli nam tego uniknąć w przyszłości.
Przez pierwsze dwa miesiące zmian wyrabiamy sobie nowe nawyki, trzeba zatem pilnować czasu posiłków, porcji, kaloryczności – tu
potrzebna jest silna wola. Potem jest już łatwiej, bo nowy sposób
odżywiania wchodzi nam w krew, staje się codziennością.
M.M.: Wiele osób twierdzi, że nie ma czasu na diety, gotowanie,
pilnowanie stałych godzin spożywania posiłków itp. Co mogłaby
im Pani poradzić?
A.O.: Możemy albo poświęcić ten czas teraz, by zadbać o nasze
zdrowie, albo będziemy poświęcać go w przyszłości na czekanie
w kolejkach do lekarzy czy w aptekach. Dlatego lepsze jest zadbanie już teraz o to, byśmy kiedyś nie musieli cierpieć. Poza tym, dajemy w ten sposób przykład dzieciom, one będą powielać w przyszłości schematy zaczerpnięte od nas. Najlepiej wpisujmy sobie
w nasz grafik czynności, które są dla nas priorytetem – wówczas na
pewno znajdziemy czas na to, co ważne.
M.M.: Przyjmijmy, że zaczynamy od małych kroków, ale wciąż coś
nam jeszcze nie odpowiada, nie potrafimy sami zbilansować sobie

posiłków itp. Czy to jest dobry moment, żeby udać się do specjalisty?
A.O.: Tak, na pewno warto się wówczas skonsultować, bo być może
popełniamy wciąż ten sam błąd i nie jestesmy w stanie sami go zauważyć. Poza tym, szukanie właściwego rozwiązania zajmuje nam
sporo czasu, a specjalista pomoże nam zrobić to po prostu szybciej.
To, co na pewno możemy zrobić sami, to sprawdzić nasze przybliżone zapotrzebowanie kaloryczne i porównać z dzienniczkiem żywieniowym – wówczas mamy podstawową orientację co do ilości
spożywanych kalorii.
Na koniec podkreślę jeszcze, że to, co jest ważne – ważniejsze nawet niż sama dieta – to sen, regeneracja. Nawet najlepsza dieta
nie będzie przynosić oczekiwanych rezultatów, jeśli nie zadbamy
o właściwy odpoczynek. Dbajmy też o to, by przed snem nasz organizm miał okazję się wyciszyć, by nasz sen był spokojny i głęboki,
taki, który rzeczywiście przynosi nam odpoczynek.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki.
(Rozmawiała: Marta Mrowińska)

Z cyklu: „Bliżej prawa”

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej,
jakie są przesłanki do jej ogłoszenia i skutki?
Wiele jest sytuacji, które mogą prowadzić
do popadnięcia w spiralę długów i powodować ruinę finansową. Choroba, strata
pracy, czy przedsięwzięcie, które skończyło się fiaskiem. W dzisiejszych czasach
również zakup mieszkania i zaciągnięcie
kredytu, którego spłata stała się niemożliwa z uwagi na kursy walut. Nie każdy ma
szansę tak po prostu wyjść na prostą i zacząć wszystko od nowa. Dla wielu jedynym
wyjściem może okazać się skorzystanie
z upadłości konsumenckiej. Na czym ona
polega, jakie są jej etapy i skutki?
Upadłość konsumencka jest skierowana
do osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej, które stały się
niewypłacalne, a zatem nie są w stanie
wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań. Tym samym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy
osobowych spółek handlowych i spółek
partnerskich, nie mogą wybrać tej drogi
oddłużenia. Co istotne, zawieszenie działalności, jak i niedopełnienie obowiązku
wpisu działalności do właściwego rejestru, także wyłącza możliwość zastosowania instytucji upadłości konsumenckiej.
Celem postępowania upadłościowego
jest umorzenie całości lub części długów.
Nie ma zatem znaczenia wobec ilu wierzycieli posiadamy zobowiązania i w jakiej wysokości.
Upadłość konsumencka składa się zasadniczo z trzech etapów. Pierwszy rozpoczyna

złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek – na urzędowym formularzu
- składa dłużnik, a wyjątkowo wierzyciel
- w przypadkach wskazanych w ustawie.
Elementy, które powinien zawierać wymienione są w art. 4912 ustawy prawo upadłościowe. Przede wszystkim należy wskazać
w nim wierzycieli, wysokość długów oraz
okoliczności, które uzasadniają wniosek.
Po prawidłowym sporządzeniu wniosku oraz spełnieniu przesłanek uzasadniających jego uwzględnienie i braku
podstaw do jego oddalenia, sąd wydaje
postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
Najczęściej jego wydanie poprzedza
przeprowadzenie rozprawy, na której
sąd wysłuchuje upadłego. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub
oddaleniu wniosku kończy pierwszy
etap postępowania.
W drugim etapie syndyk wyznaczony
przez sąd ustala skład i wartość majątku
dłużnika. Jeśli upadły posiada majątek,
jest on spieniężany i sporządzany plan
podziału sumy uzyskanej z tego tytułu.
Gdy dłużnik nie posiada majątku, drugi etap kończy się sporządzeniem listy
wierzytelności. Lista ta jest następnie
zatwierdzana przez Sędziego Komisarza
i ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Ostatnim etapem postępowania jest wydanie przez sąd postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, który mak-

symalnie trwa 36 miesięcy. Sąd ustala
przy tym, w jakiej części nieuregulowane
zobowiązania dłużnika zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty. Wysokość
i okres spłat uzależnione są od możliwości zarobkowych upadłego.
Na koniec pozostaje spłata przez dłużnika wierzytelności zgodnie z harmonogramem określonym przez sąd. Sumienne
wykonanie planu jest o tyle istotne, że dopiero jego całościowa realizacja prowadzi
do umorzenia zobowiązań upadłego.
Wyjątkowo, postępowanie upadłościowe
może nastąpić bez etapu obejmującego ustalenie i realizację planu spłat (np.
osoba schorowana posiadająca dochody
pozwalające wyłącznie na zaspokojenie
najbardziej podstawowych potrzeb).
Upadłość konsumencka ma swoje plusy,
prowadzi bowiem do umorzenia całości
lub części długów. Najczęściej następuje
to jednak po spieniężeniu posiadanego
przez upadłego majątku. Właściwym do
rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką jest Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczego. Opłata od wniosku wynosi
30 złotych.
Klaudia Siutkowska - adwokat
Kancelaria Adwokacka Klaudia Siutkowska
ul. I. Paderewskiego 6/15, 61-770 Poznań
Filia: ul. Piłsudskiego 4a/2, 63-100 Śrem
www.siutkowska.pl
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Potwornie Dobre Granie dla WOŚP

Jesteśmy świeżo po WOŚPie, gdzie wraz z Puszczykowskim sztabem graliśmy na głównej hali w strefie gier Potwornie Dobre
Granie. By nie odciągać ludzi od głównego tematu, czyli wspieraniu Orkiestry, zrobiliśmy nasze wydarzenie skromniejszym,
bez super turniejów, czy wielkich atrakcji. Nie przeszkodziło to
by, po raz kolejny już, nasza inicjatywa była wielkim sukcesem
i przyciągnęła masę ludzi na Potwornie Dobre Granie. Tym razem w związku z formą strefy gier jaką przyjęliśmy na WOŚPie
skupiliśmy się głównie na grach imprezowych i skierowanych
do młodszego odbiorcy, co okazało się strzałem w dziesiątkę i świetnie bawiliśmy się zarówno ze stałymi już bywalcami
naszych wydarzeń, jak i nowymi osobami, które dopiero nas
poznały, a przyszły na Orkiestrę. Dzięki imprezowym tytułom
wciągnęliśmy wiele osób, które nie miały w ogóle styczności z
nowoczesnymi grami planszowymi i udało nam się zaszczepić
w nich nowego bakcyla =) Zyskaliśmy też nowe osoby do klu-

bu, o którym napiszę później. Prócz miasta Puszczykowo, duże
wsparcie mamy z powiatu Poznańskiego, który również dostrzegł nasze działania i postanowił nawiązać z nami współpracę. Owocem tego jest promocja gry Perły Powiatu, którą wraz
z powiatowymi kalendarzami dostaliśmy by rozdać naszym
uczestnikom w ramach promocji naszego regionu. Udzieliliśmy
także wywiadu dla Powiatowej 17. W ramach promocji mieliśmy
także przedpremierowo grę Amazonki, w którą to graliśmy wiele razy i która przyjęła się z super zainteresowaniem i wiele osób
czeka już na Polskie wydanie.
Jak już wspominałem wcześniej, nasz klub także mocno się
rozwija. Potwornie Dobre Granie w krótkim czasie wyrobiło sobie dobrą markę i dużo ludzi dopytywało się o częstsze granie,
dlatego też pod koniec roku wystartowaliśmy z klubem i z każdym kolejnym spotkaniem mamy coraz więcej klubowiczów. Na
ostatnim spotkaniu bawiło się wspólnie 16 osób, a już kolejne
zapowiedziały swoją obecność na następnych spotkaniach.
Klub jak i pozostałe nasze wydarzenia są oczywiście darmowe
i nie pobieramy opłat od uczestników i dzięki temu, w przeciwieństwie do wielu pubów i klubo kawiarni do których uczęszczaliśmy, czuć u nas naprawdę „rodzinną” atmosferę, dzięki
czemu frekwencja jest tak wysoka. Dodatkowo by wykorzystać
nasze „siły przerobowe” i popularność, wstąpiliśmy do ogólnopolskiej Ligi Gier Planszowych zrzeszającej kluby planszówkowe, w ramach której zdobywane są punkty ligowe, co przekłada
się na dyplomy i nagrody kwartalne. Wspólnie też organizujemy
turnieje i inne atrakcje dla członków ligi.
Jak widać nasze Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych
KOŚCI, cały czas się rozwija i nabiera większego tempa, co niezmiernie nas cieszy, tym bardziej że jeszcze „wczoraj” byliśmy
graczami siedzącymi w domu, a dziś szerzymy ideologię gier
planszowych i sprawiamy radość wielu ludziom, którzy często
po raz pierwszy spotykają się z nowoczesnymi grami planszowymi i dzięki nam zostają takimi samymi maniakami spędzania
czasu przy planszy =)
W najbliższym czasie prócz spotkań klubowych, przygotowujemy także we współpracy z Biblioteką Miejską spotkania z dzieciakami w ramach ferii, a także powoli przygotowujemy się do marcowego Potwornie Dobrego Grania z którego ponownie zrobimy
wielki show i święto planszówkowe w naszym regionie =)
Michał Cyranek
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych "Kości"
zdjęcia: SMGP "Kości"
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Kresy współczesnej Rzeczypospolitej
„Gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać
do Bielic?” – to zapytanie nieraz musi pojawić
się w głowie osoby, która choć raz w życiu
odwiedziła to niezwykłe miejsce. Niepozorna, licząca kilkudziesięciu mieszkańców
wieś, w której kończy się asfalt. Położona na
południe od Lądka Zdroju w gminie Stronie Śląskie, w górach Bialskich przy granicy
z Czechami. Przepływa przez nią bystry nurt
rzeki Białej Lądeckiej (zwanej też w żartach
Siwą Beskidzką bądź Suchą Karpacką). Miejsce o bardzo specyficznym mikroklimacie,
od którego prawdopodobnie bierze swoją
nazwę – gdy w okolicy zimą (także wiosną
i jesienią) nie ma śniegu, w Bielice niemal
bankowo spowija biały puch.
Na próżno szukać tutaj sklepów oraz zasięgu telefonii komórkowej. Jest to jednak znakomita rekomendacja dla ludzi szukających
wypoczynku w ciszy, poza hałasem (i chaosem) współczesnego świata. Tutaj w ramach relaksu udać się można na pieszą wycieczkę w góry wspinając się na takie szczyty
jak Rudawiec, Czernica (z wieżą widokową),
Chlum, Karkulka czy Kowadło. Jeśli lubimy
jeździć na nartach, znajdziemy tutaj działający wyciąg narciarski oraz trasy dla nart biegowych. W razie odczuwania stanów smutku
i przygnębienia można udać się nad skromny, ale znamienity wodospad „Pocieszyciel”.
Drogę tę umili nam ponadto wycieczka Doliną Pluszcza – rzadko występującego ptaka,
który jest swoistą wizytówką tych pięknych
okolic. Niestety, ale nigdy nie udało mi się go
wypatrzyć pośród uspokajająco brzmiącego
nurtu Siwej… znaczy się Białej Lądeckiej.
Rekompensatą są za to pasące się w pobliżu

wielobarwne kozy zwane także kuzynkami.
Swoistą atrakcją tych wyludnionych (do
1945 roku mieszkało tu kilkuset mieszkańców) okolic jest także miejscowa parafia
w Nowym Gierałtowie pod dowództwem
ciekawej osoby x. proboszcza Macieja Oliwy.
Jeździ czarnym trabantem ze świecącym na
dachu niczym kogut wielkim, księżowskim
biretem oblepiony po bokach napisem
„pogotowie duszpasterskie”. Nosi kapelusz
i ponczo i hoduje osła, na którym w Niedzielę Palmową wjeżdża do kościoła. W świątyni
w Bielicach (a jest to jeden z jego trzech kościołów parafialnych) w okresie Bożego Narodzenia na ławkach rozłożone są śpiewniki
z kolędami opatrzone groźbą: kopiowanie
treści śpiewników grozi karą rocznego sprzą-

tania kościoła. Proboszcz wydaje gazetkę
o intrygującej nazwie „Rubieże RP” – w końcu leżące na krańcu świata Bielice to swego
rodzaju kresy współczesnej Rzeczypospolitej.
Obowiązkowym punktem programu jest
pensjonat „Chata Cyborga”, którego zagadkowa nazwa przypomina o miejscu wypoczynku studentów Politechniki Wrocławskiej.
To nie miejsce na kryptoreklamę tego wysoko ocenianego ośrodka, tylko stwierdzenie oczywistych faktów. Za oknem słychać
uspokajający nurt Suchej… znaczy się Białej
Lądeckiej, w której latem można schłodzić
zmęczone po podróży/treningu nogi. Jest
miejsce na ognisko, boisko do gry w siatkówkę, bilard, tenis stołowy. Chyba prędzej byłoby napisać, czego w tym pensjonacie nie ma.
Podróżni ściągają tutaj celem skosztowania
regeneracyjnych posiłków urozmaiconych
lokalnymi produktami.
Wydawałoby się, że w Bielicach prawie niczego nie ma. Odczuwa się tutaj momentami
połacie opuszczonego przez ludzi terenu –
spostrzec można opuszczone domy czy nieużywane i rozpadające się nadrzeczne mostki. W tym jednak tkwi magia tego miejsca
– odludzie i brak wielkomiejskich rozrywek
pozwalają skupić się na rzeczach, które na co
dzień umykają. Przypominają o słynnej maksymie z antycznych greckich Delf – „poznaj
samego siebie”. Nie tylko w próbach ciężkiej
i nieprzewidywalnej w skutkach górskiej wyprawy, ale przede wszystkim w ciszy, której
obecnie brakuje na świecie. Usłyszeć dźwięk
niezakłóconej ciszy na szczycie nieuczęszczanej góry lub brzegiem uspokajającej rzeki to
najcenniejszy skarb, którego próżno szukać
gdzie indziej. Zamiast karmić się jej substytutami, lepiej pojechać do Bielic.
Wojciech Czeski
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Sukces w szpilkach

Mam pracę, która daje radość ludziom
W naszej rubryce "Sukces w szpilkach" czas na nieco inną odsłonę. Tym razem rozmawiam z kobietą, która własną działalność
prowadzi od zaledwie kilku miesięcy, udało jej się jednak z pasji uczynić zajęcie, które stało się pracą zawodową. Małgorzata
Sobczak – fotograf z wielkim sercem, otwartym umysłem i niezliczoną ilością pomysłów na własny rozwój, opowiada o swojej
drodze, fascynacjach i o tym, że zawsze warto podążać za marzeniami.
M.M.: Jak wyglądała Pani droga do spełniania marzeń?
M.S.: Ukończyłam polonistykę (na specjalizacji dziennikarskiej) i kulturoznawstwo. Po studiach pracowałam w korporacji, w dużej, międzynarodowej firmie. Trafiłam tam zupełnie
przypadkowo, tuż po obronie, na dwutygodniowe zastępstwo za znajomą mojej koleżanki. Po dwóch miesiącach firma
zadzwoniła jednak do mnie z propozycją pracy. Byłam zdziwiona, bo branża kompletnie nie pasowała do mojego wykształcenia :) Okazało się, że mam zajmować się księgowością.
Pracowałam już wtedy w innej firmie, ale postanowiłam spróbować. Skończyłam roczny kurs samodzielnego księgowego
i... spędziłam w tej firmie dziewięć lat: pierwsze trzy lata w
księgowości, kolejne trzy w szeroko rozumianej administracji,
a ostatnie lata na stanowisku Office Managera.
Nie była to jednak praca moich marzeń – nigdy nie wyobrażałam sobie siebie w biurze. Poza tym w pewnym momencie
skończyła się dla mnie możliwość rozwoju w ramach struktury firmy. Powtarzalność wykonywanych czynności i brak perspektywy rozwijania się spowodował, że coraz intensywniej
myślałam o zmianie.
M.M.: Jak doszło do momentu, że zdecydowała Pani o wyborze fotografii jako swojej pracy?
M.S.: Fotografią zajmuję się od lat, od zawsze robiłam zdjęcia
- tyle, że wcześniej nie były to fotografie studyjne, lecz zdjęcia
robione przy okazji podróży, wyjazdów, spacerów. Fascynowały mnie też zdjęcia mojego męża, reportażowe, oddające klimat
jego wypraw… To właśnie one wisiały na ścianach w moim pokoju w trakcie studiów. Wtedy też zaczęłam się bardziej interesować fotografią, dopytywać, czytać... I tak się zaczęło.
W 2011 r. ukończyłam pierwszy kurs fotografii cyfrowej w szkole
"Widzieć więcej". Już wtedy pojawiła się fascynacja, a z czasem
coraz bardziej zgłębiałam temat, były kolejne kursy, szkolenia...
Wreszcie nastąpił moment, kiedy stwierdziłam: "teraz albo nigdy", trzeba zacząć robić to, co się chce, zaryzykować, spraw-

dzić. Wiedziałam, że albo postawię wszystko na moje marzenie i będę próbowała je realizować, albo ono zawsze będzie
gdzieś obok. Tyle, że w moim przypadku to "obok" było już
niewystarczające, bo po powrocie do domu, po wielu godzinach pracy nie miałam zwyczajnie ani siły, ani czasu, by się poświęcić swojej pasji. Po rozstaniu z korporacją mogłam szukać
innej pracy lub pójść własną ścieżką. I tak, wiosną zaczęłam
intensywnie myśleć, coraz bardziej działać (między innymi
złożyłam wniosek o dofinansowanie, żeby móc doposażyć
warsztat – dokupić potrzebny sprzęt, urządzić studio), a w
październiku ostatecznie firma została zarejestrowana.
M.M.: Jak wygląda Pani praca?
M.S.: Firma posiada już własne logo i fanpage, odbywają się
sesje studyjne, plenery, sporo sesji dziecięcych... Tematyka
jest różnorodna, w tej chwili nie ograniczam się do jakiejś jednej dziedziny. To jest chyba przywilej tego, że zaczynam. Mam
w sobie mnóstwo euforii i radości, co jest widoczne i odczuwalne także przez klientów. Praca sprawia mi ogromną frajdę.
Poza tym, cały czas się rozwijam – dla mnie to także szalenie
ważne. Fotografia to olbrzymi obszar do zgłębienia, można
się uczyć właściwie do końca życia :)
Każdą sesję traktuję jak mały projekt – zaczynamy z klientem
od pomysłu, omawiamy go, wymieniamy maile, robimy burzę
mózgów – po to, by doprecyzować pomysł, wspólnie tworzymy to, czego tak naprawdę chcemy. Potem trzeba opracować
scenografię – każdy oczekuje bowiem czegoś innego, ludzie
mają różne preferencje, gusty, upodobania.
Efektem końcowym jest płyta ze zdjęciami, ze spersonalizowaną okładką. Każda sesja to takie moje mini-dzieło, radość
sprawia mi to, że efekt jest namacalny, widoczny, konkretny.
M.M.: Co sprawia, że ta praca jest taka wyjątkowa?
M.S.: Praca na własnych warunkach jest trudniejsza, pochłania
też więcej czasu, daje natomiast komfort decydowania o ryt-
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niż poczucie, że się nie udało. Nawet, jeśli za dwa lata będę
robiła coś innego ( choć mam nadzieję, że nie ), to ze świadomością, że spróbowałam.
Poza tym, zawsze można wrócić do momentu, w którym byliśmy, lepiej lub gorzej, ale jakoś się odnajdziemy. Uważam, że
jeśli ktoś lubi coś robić to trzeba to pielęgnować, szukać inspiracji, a także ludzi wokół siebie, którzy będą nas wspierać.
Mnie od początku wspiera mój mąż, wierzy we mnie, kibicuje
mi i pomaga. Uważam, że warto próbować – zawsze.
M.M.: A jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
M.S.: Przede wszystkim chciałabym pokazać się w Mosinie i
okolicy, poznać mieszkańców, lokalną społeczność – mimo, że
mieszkam w Rogalinku już dziewięć lat, nie było mnie tutaj,
większość czasu pochłaniała praca i dojazdy do niej.
W przyszłym roku planuję też studia podyplomowe, które
pozwolą mi usystematyzować wiedzę teoretyczną i poznać
historię fotografii. Warsztaty, ukierunkowane tematycznie na
określone rodzaje fotografii, jak fotografia kulinarna, portretowa itd. - to są zwykle zajęcia dwudniowe, skupione wokół
jednego tematu. Natomiast roczne, podyplomowe studia pozwolą mi spojrzeć na fotografię jako całość.

mie, godzinach swojej pracy, komfort zarządzania sobą.
Mam pracę, która daje radość ludziom. Dzięki sesjom nawiązują
się relacje, kontakty, które później są podtrzymywane. Myślę, że
edukacja w jakimś stopniu przyczyniła się do tego, że lubię ludzi, lubię ich słuchać, jestem otwarta. To bardzo pomaga.
Robię to, co kocham, wkroczyłam na właściwą ścieżkę i to jest
dla mnie sukcesem. Myślę też, że w realizacji marzeń nie ma
granicy wieku – zawsze możemy zacząć robić to, co chcemy.
Moment, kiedy czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu,
jest bardzo fascynujący, wręcz uskrzydla – wówczas jesteśmy
w stanie pokonać wszelkie przeciwności.
Chciałabym, żeby zdjęcia, które robię, były wyjątkowe. Do
tego potrzebne jest spotkanie, szukanie człowieka, pokazanie emocji, jego wnętrza. Stąd moje sesje czasami trwają dość
długo, a samo zrobienie zdjęć jest już efektem końcowym,
poprzedzonym wcześniejszą pracą, przygotowaniami i rozmową z klientem. Fotografia to praca z ludźmi, więc do każdego trzeba podejść inaczej, indywidualnie. Uważam, że zdjęcie
pokazujące emocje jest dużo lepszą pamiątką niż wykonane
poprawnie technicznie, ale bez wyrazu, martwe. Choć oczywiście jakość zdjęcia jest dla mnie równie ważna.
M.M.: Co powiedziałaby Pani innym kobietom, które marzą
o rozpoczęciu swojej działalności, a wahają się, czy postawić ten pierwszy krok?
M.S.: Myślę, że jeśli ktoś wie, co chce robić, jeśli nie jest to jakiś kaprys ani chwilowa fascynacja – to trzeba próbować. Czasem jest
tak – jak w moim przypadku – że jest to coś, co zawsze robiliśmy,
tylko do tej pory nie przerodziło się to w pracę zawodową.
Żyje się tylko raz i jeśli nie spróbujemy, nigdy się nie przekonamy. Nikt niestety nie da nam gwarancji, że dany pomysł uda
się zrealizować, że się powiedzie. Myślę natomiast, że rozgoryczenie z powodu tego, że się nie spróbowało, jest dużo gorsze

Zamierzam też realizować kolejne rodzaje sesji, próbować
różnych tematów, rozwijać się i szukać swojego nurtu. Poza
tym mam plany stricte marketingowe, jak chociażby utworzenie strony internetowej; w tej chwili skończyłam projektować
wizytówki, pracuję nad ulotkami – wszystko po to, by móc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że
będę mogła coraz intensywniej działać lokalnie, tym bardziej,
że mamy wokół siebie piękne okolice, plener jest właściwie w
zasięgu ręki :)
Ważne jest to, że wiem, co chcę robić i że to się układa w pewne, konkretne kroki. Wiem, że na wszystko potrzeba czasu i nic
nie wydarzy się nagle. Jak w każdej branży jest też konkurencja, ale mam nadzieję, że wśród szerokiego grona odbiorców
znajdzie się grupa, która wybierze właśnie mnie :)
M.M.: Życzę zatem dalszego rozwoju, sukcesów oraz nieustającego entuzjazmu i zapału do pracy. Bardzo dziękuję
za rozmowę.
rozmawiała Marta Mrowińska
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Nasz Park
John B. Oakes napisał kiedyś w New York Times, że parki narodowe „dla większości Amerykanów są
tak święte, jak flaga państwa, macierzyństwo i szarlotka”. Ciekawe co w temacie naszych parków narodowych miałaby do powiedzenia większość Polaków? Od wielu lat mam wrażenie, że nasze pojęcie
na temat tych wyjątkowych miejsc jest dość powierzchowne i mocno teoretyczne, oparte raczej na
podstawowej i powierzchownej wiedzy niż na dumie i szacunku na jaki zasługują.

Ojciec Chrzestny Wielkopolskiego Parku Narodowego prof.
Adam Wodziczko powiedział, że to żywe muzeum form polodowcowych. Trudno o lepsze sformułowanie dla oddania charakteru
tego terenu, ale chciałbym się skupić na słowie „muzeum”. To słowo „klucz”. Każdy zdaje sobie sprawę, że muzea gromadzą i chronią różnorodne, wyjątkowe i cenne zbiory. Dla każdego oczywiste
jest, że panują w nich konkretne zasady, nie wspomnę już o opłatach. Mamy ludzi pracujących w muzeum i dbających o jego zbiory, mamy też tych, którzy go strzegą. Parki narodowe to muzea najcenniejsze ze wszystkich form ochrony przyrody, najwyższa półka.
Park narodowy nie może powstać ot tak sobie, trzeba udowodnić,
że takie miejsce ma absolutnie wyjątkowe środowisko przyrodnicze na tle kraju czy kontynentu. Mamy ich w Polsce 23, to dużo
czy mało? W porównaniu do innych państw, zwłaszcza Europy Zachodniej, to bardzo dużo! A kiedy weźmiemy pod uwagę naturalność i różnorodność form życia w polskich parkach, to okaże się,
że jesteśmy w czołówce kontynentu. Żeby podsumować jednym
zdaniem zacytuję słowa Hugh Synge’a, współautora opracowania
„Parki dla życia” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN),
który po odwiedzeniu kilku polskich parków powiedział: „obszary przyrodnicze, które występują w tej chwili w Polsce, istniały w
Wielkiej Brytanii ostatnio 400 lat temu”. No cóż: cudze chwalicie…

W ostatnim czasie chyba coraz bardziej jesteśmy świadomi wyjątkowości naszej przyrody. Możemy znaleźć wiele informacji i zdjęć
o tej tematyce w materiałach promocyjnych różnych obszarów,
a parki narodowe są uznawane za jedną z największych atrakcji
turystycznych regionu, w ten sposób generują więc miejsca pracy (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) i zysk. Chwalą się nimi
wszyscy począwszy od władz lokalnych a skończywszy na właścicielach hoteli, i bardzo słusznie! Z drugiej strony słyszy się głosy
o hamowaniu rozwoju gospodarczego poprzez system zakazów
i ograniczeń. Ale wszystkie polskie parki narodowe razem wzięte zajmują „aż” 1% powierzchni kraju! Czy nie stać nas na to żeby
ochronić i zachować dla naszych dzieci nawet tak małego fragmentu? Przecież jakość środowiska = jakość naszego życia. Jesteśmy tylko i aż częścią wielkiego kręgu życia, jednym z elementów
tej cudownej układanki, gdzie wszystkie klocki są połączone i od
siebie zależne. Chroniąc przyrodę chronimy samych siebie, zdrowe środowisko gwarantuje nasze zdrowie, a przy okazji składania
życzeń zawsze słyszę, że przecież „zdrowie jest najważniejsze”!
Ochrona przyrody to wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność za chwilę obecną ale przede wszystkim za przyszłość. Parki są narodowe, a więc należą do nas wszystkich, ale to również
oznacza, że my wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Jak po-
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wiedział twórca Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry: „Ziemi
nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych
dzieci”. Historia życia na Ziemi uczy, że przyroda poradzi sobie bez
nas, ale my bez niej już nie.
Myśląc o parkach narodowych przychodzą nam na myśl niezwykłe zwierzęta czy rośliny, wyjątkowe miejsca, krajobrazy, wszystko,
co jest ich symbolami. A z czego słynie nasz Park? Przede wszystkim z przyrody nieożywionej. To miejsce, gdzie na stosunkowo
niewielkiej przestrzeni można zobaczyć niemal wszystkie formy
polodowcowe, co, jak już wspomniano docenił prof. Wodziczko.
Artystą rzeźbiarzem, który twardą ręką kształtował te tereny, był
lądolód. Niezadowolony z efektów wracał tu kilkukrotnie, tworząc
i poprawiając z pasją swe dzieła przy pomocy lodowych dłut, szlifując powierzchnię deszczem i śniegiem. I choć było to dawno, w
lodowej epoce, w erze plejstoceńskiej, setki tysięcy lat temu, to ta
przepiękna Galeria (broń Boże nie mylić z handlową) pełna rynien,
ozów, kemów, moren, sandrów trwa do dziś pod gołym niebem
otwarta dla każdego, a matka natura nieustannie ją poprawia, koloruje, upiększa przez 12 miesięcy w roku, 24 godziny na dobę.
Miejsce to stało się domem dla wielu gatunków grzybów, roślin i
zwierząt, naszych sąsiadów czy jak mawiał św. Franciszek – braci i
sióstr, których sylwetki chcielibyśmy przybliżyć w kolejnych artykułach. Dumnym symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego
jest puszczyk, niezwykły ptak, któremu poświęcimy pierwszy z cyklu tekstów o mieszkańcach Parku.
Wielu ludzi zachwyciło się tym miejscem, wielu poświęciło mu
swoje życie, pracę, odkrywając jego tajemnice i walcząc o jego
ochronę. Ich pasja czyni również to miejsce wyjątkowym. Możemy i powinniśmy być dumni, że przyszło nam właśnie tutaj żyć,
pracować czy być gościem prawdziwego sanktuarium przyrody.
Bądźmy więc wrażliwi na to piękno, chciejmy je poznawać i zgłębiać by być jego świadomymi odbiorcami i obrońcami. By docenić jego wyjątkowość odwołam się do słów mojego znajomego ze
Szkocji, którego gościłem przed laty. To przyrodnik, który zwiedził
już olbrzymią część świata, ale nigdy wcześniej nie był w Polsce.

Przyjechał w roku 1995 i warto wspomnieć, że wówczas nie było
w Szkocji żadnego parku narodowego (teraz są wszystkie dwa).
Na moją propozycję odwiedzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego zareagował wielką radością i przejęciem, które przyznam
zdziwiły mnie nieco, no bo cóż to znowu takiego wyjątkowego?
Był zachwycony, na łące na Osowej Górze podziwiał motyle – jak
stwierdził tyle naraz widział ostatnio w tropikach. Z wypiekami na
twarzy fotografował jaszczurkę zwinkę na ozie, która u nas jest
obok zaskrońca najpopularniejszym gadem, a w Wielkiej Brytanii
rzadkością. Przechodząc obok pola dotykał chabrów informując
mnie z szerokim uśmiechem, że drugi raz w życiu dotyka tych
kwiatów… . Jednocześnie widząc śmieci, ludzi kąpiących się w
niedozwolonych miejscach, wjeżdżających samochodami pomimo zakazów, powtarzał ciągle: dlaczego tego nie szanujecie? Na
koniec, kiedy już wracaliśmy po pełnym dniu wrażeń, powiedział:
wiem dlaczego nie szanujecie tego bogactwa. Wy macie je wszędzie i nie rozumiecie, że tego można nie mieć, że pewnego dnia
może tego zabraknąć… . Uderzyły mnie te słowa i mocno wryły
się w pamięć. Warto posłuchać gościa, dla którego nasza przyroda
nie jest codziennie mijaną rzeczywistością, kto potrafi ocenić jej
wartość z perspektywy innych miejsc na ziemi. Noszę w sobie obraz jego i wielu innych gości z różnych zakątków świata, których
zabierałem tutaj, do Naszego Parku, zawsze z zaciekawieniem
i wzruszeniem obserwując ich zachwyt, podziw i radość, jakie
wzbudzały wizyty w tym miejscu. Mamy więc wyjątkowe szczęście mieszkając tu czy pracując, ale jednocześnie ciąży też na nas
wyjątkowa odpowiedzialność. Jestem szczęśliwy i dumny, że los
związał mnie z tym miejscem, a Państwo co czujecie?
Tekst: dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000 w WPN
Zdjęcie 1: mgr inż. Zbigniew Sołtysiński
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego
Zdjęcie 2: dr inż. Rafał Kurczewski
Logo: By Miłosz Wagner - Praca własna, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65129023
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WIELKIE /Granatowe/ PLANSZOWISKO dla WOŚP
Tak jak co roku, również i teraz włączyliśmy się czynnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy organizując wraz z naszymi planszówkowymi
Partnerami, Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz przy wsparciu naszego
Patrona Medialnego czyli Gazety Mosińsko Puszczykowskiej Wielkie
Planszowisko. Cóż możemy powiedzieć… to co się działo w naszym Games Roomie przeszło nasze oczekiwania. Przez cały czas nie było wolnego stołu a gry krążyły pomiędzy różnymi kątami sali… No i cały czas
wrzucaliście mamonę do naszej puchy :) Dodatkowo, to co działo się
podczas licytacji gier oraz naszego „mystery boxa” można określić po
młodzieżowemu – to było epickie. Patrząc na to, że zebraliśmy 1130,61
zł czyli duuuużo więcej niż rok temu bez kozery możemy zadeklarować
– za rok znów na WOŚP zagracie w planszóweczki :) A na razie wszystkich spragnionych tego typu rozrywki w świetnej miejscówce zapraszamy do nas, stacjonarnie do Granatowa Club w Mosinie. Do zobaczenia
przy planszy!
Karola i Kuba – GRAnatowa Team

Wypadek w Łodzi między Mosiną a Stęszewem
16 stycznia tuż po godzinie 11.00 doszło do wypadku drogowego
na drodze nr 306 w miejscowości Łódź (trasa Mosina - Stęszew).
Do wydobycia poszkodowanego kierowcy pojazdu straż pożarna
użyła sprzętu hydraulicznego. Następnie rannego przetransportowano helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
W samochodzie podróżowało łącznie pięć osób, w tym dwoje małych dzieci. Wszyscy zostali przebadani przez Zespół Ratownictwa
Medycznego i również zabrani do szpitala na dalszą obserwację.
W akcji ratunkowej udział brały zastępy JRG-9, OSP Strykowo,
OSP Stęszew, OSP Mosina, Pogotowie ze Stęszewa i Ludwikowa,
Policja ze Stęszewa oraz Wydział Ruchu Drogowego z Poznania.
Akcją dowodził kpt Roman Rembielak, dowódca JRG-9.
Data wydarzenia: wtorek, Styczeń 16, 2018 - 11:30
Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt Artur Jewstrat, JRG-9, zmiana 3.
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Kolarze w Mosinie

W grudniu ubiegłego roku minęła pierwsza rocznica założenia dużej mosińskiej drużyny miłośników kolarstwa górskiego, szosowego oraz triathlonu.
Powstanie grupy opierało się na połączeniu dwóch zaprzyjaźnionych drużyn: Borkowice Bike Team i Mosina Bike Chalange oraz
mieszkańców gminy Mosina regularnie startujących w zawodach
kolarskich i triathlonowych. Wśród miłośników sportu i jednocześnie członków grupy znaleźli się przedstawiciele lokalnych firm,
które z chęcią zgodziły się wspierać nasze działania m. in. Adrenalina Fitness, BestDrive Mosina Ba-mar, Kilkowski Instalacje oraz
Apteka Gencjana, Tir-serwis. Od tego czasu co weekend zaczęliśmy
spotykać się na ustawkach kolarskich, głównie na wymagających
trasach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie zabrakło także
ustawek szosowych, podczas których nierzadko docieraliśmy do
granic województwa przemierzająć grubo ponad 100 km. Dzięki
Adrenalina Fitness nie zabrakło treningów pod okiem zawodowych
trenerów FTI Cycling, w których mógł uczestniczyć każdy pasjonat
kolarstwa, nawet nie będący członkiem grupy. Także dzięki wsparciu sponsorów już w pierwszych zawodach MTB w Dolsku w pięknych czarno-żółtych strojach zainaugurowała sezon startowy grupa AF Mosina Team.
Już podczas pierwszych zawodów mieliśmy swoje reprezentantki
na stopniach podium w różnych kategoriach wiekowych. Na kolejnych zawodach nie było inaczej. Najliczniejsza grupa i kolejne
triumfy sprawiła, że staliśmy się już dla wszystkich rozpoznawalni.
Do grupy dołączyły kolejne 3 osoby chcące startować w naszych
barwach. Wystartowaliśmy łącznie w 35 różnych zawodach kolarskich i triathlonowych, w których nasze reprezentantki stawały na
podium 36 razy. Stałą bywalczynią na podium była Lidia BzdęgaAntoniewicz (12 zwycięstw!!! i jedno 2 miejsce), kolejną multimedalistką jest Basia Andrzejewska – 9 razy na „pudle”, z czego 7 razy
nr 1. Z pucharami z zawodów triathlonowych i MTB wracały także: Paulina Kilkowska (4 razy), Małgorzata Putowska (4 razy) oraz

Agnieszka Załuska – Lipa (3 razy). Jako jedyny z męskiego grona,
puchar w zawodach zdobył Jacek Błaszczyk – zajął pierwsze miejsce w Triathlon Śrem w kategorii M30.
Jednak nie wszystkie nasze wspólne spotkania to wylewanie potu
na treningach czy zawodach. W czerwcu cała grupa wraz z rodzinami i… rowerami wyjechała na spotkanie integracyjne do Świeradowa Zdrój, czyli w jedno z najlepszych miejsc dla kolarza w Polsce. Koniec sezonu zakończyliśmy wspólną zabawą andrzejkową w
świetlicy wiejskiej w Borkowicach. Na szczęście okres roztrenowania już za nami i ponownie spotykamy się na trasach rowerowych,
salach spinningowych i siłowniach. A widok już wyrzeźbionych
łydek świadczy, że sezon 2018 będzie pasjonujący.
Zapraszam do polubienia naszej strony i śledzenia grupy AF Mosina
Team na facebooku, gdzie można dowiedzieć się o terminach wspólnych treningów, ustawek rowerowych oraz jak do nas dołączyć.
Maciej Patela

Artykuł sponsorowany
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Nadchodzi rewolucja w treningu!
Alfa Cross LOFT w Mosinie
Crossfit to w ostatnich latach jeden z najszybciej rozwijających się programów treningowych na całym świecie. Od
niedawna LOFT Fitness przy ul. Farbiarskiej w Mosinie oferuje zajęcia crossfitowe prowadzone przez certyfikowanych
instruktorów crossfitu. Strefa Alfa Cross LOFT – dodatkowe
350 metrów kwadratowych wyposażonej, licencjonowanej
sali - ruszyła pełną parą. Styczeń to czas warsztatów i zajęć
wprowadzających, od lutego na klientów czeka nowy grafik
i propozycje treningów.
Czym jest Crossﬁt?
Program powstał w Stanach Zjednoczonych, a pomysłodawcą
jest trener personalny, prowadzący zajęcia fitness, Greg Glassman. Doszedł on do wniosku, że w trening fitnessowy jest
powtarzalny, czesto nudny, a efekty trudne do zmierzenia.
Postanowił wrócić do korzeni treningu siłowego i treningu
elastyczności, gibkości, mobilności ciała. Postawił na dwie dyscypliny, na których w dużej mierze opiera się zamysł treningu
crossfitowego: dwubój olimpijski (konkurencja w podnoszeniu
ciężarów, składająca się z dwóch technik: rwania i podrzutu)
i gimnastykę olimpijską (głównie chodzi tu o pracę z ciężarem
własnego ciała). Do tego dodał jeszcze mnóstwo innych aktywności, jak bieganie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie
itp. W Crossficie chodzi bowiem o różnorodność. Nie daje on
specjalizacji w żadnej dziedzinie sportu – chodzi o to, by być
wielozadaniowym, mieć szerokie spektrum umiejętności.
To wszystko przekłada się na nasze życie codzienne – im więcej umiejętności posiadamy, tym jesteśmy sprawniejsi, a co za
tym idzie - zdrowsi. Poprawia się też nasza jakość życia, łatwiej
przychodzi wykonywanie różnych zadań. Trenując podnoszenie ciężarów, nie ciążą nam już zakupy, umiemy prawidłowo
podnieść do góry ciężki przedmiot czy włożyć coś ciężkiego
do górnej szafki. Przydatne? Bardzo!
Rola trenera na zajęciach
Pierwszym zadaniem i podstawowym obowiązkiem trenera jest zapewnienie bezpieczeństwa i czuwanie, by wszystkie
ćwiczenia wykonywane były z jak największą korzyścią dla nas,
poza tym - według określonej techniki. Trening to nauka, nawet, jeśli jest to ruch, który dobrze znamy – każde siadanie na
krzesło to na przykład przysiad, który nie zawsze wykonujemy
prawidłowo. W Alfa Cross LOFT możemy się tego nauczyć.
Rolą trenera jest także rozsądne programowanie. Program ma
doprowadzić nas do konkretnego celu, jakim jest zwiększenie
naszych umiejętności i lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Program zmienia się zazwyczaj delikatnie co sześć tygodni, ale zawsze jest indywidualnie dostosowany do klienta.

Trener ma za zadanie również... hamować nasze, wybujałe
często, ambicje. Ludzie zazwyczaj myślą, że mogą więcej –
i chcą więcej niż rzeczywiście mogą. Trener czuwa, by podczas wykonywania ćwiczeń nie stała nam się krzywda. Dlatego, jeśli mówi, żeby zmniejszyć ciężar czy poleca wykonywać
dane ćwiczenie inaczej niż reszta grupy – warto go posłuchać!
Z pewnością wyjdzie to nam na zdrowie.
Czy Crossﬁt jest dla wszystkich?
Otóż, nie. Dla kogo zatem NIE jest przeznaczony ten program
treningowy? Po pierwsze, przychodząc na zajęcia, musimy
koniecznie informować trenera o przebytych kontuzjach,
urazach, niedyspozycjach. Trener, znając nasze ograniczenia,
pomoże odpowiednio dobrać ćwiczenia i dostosować je do
naszego stanu zdrowia tak, by pomagały nam one w powrocie do pełni sił i większej sprawności. Czasem na Crossfit trzeba będzie trochę poczekać – ale warto. W końcu zdrowie jest
najważniejsze, a o wszystko pomogą nam zadbać trenerzy
w Alfa Cross LOFT.
Crossfit nie będzie też dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą się specjalizować w jednej, konkretnej dziedzinie,
gdzie potrzebny jest specjalistyczny trening ukierunkowany
na dany cel. Dla tych osób LOFT Fitness oferuje szereg innych
zajęć i treningów.
Jak zbudowane są treningi?
Trening podzielony jest na kategorie. Kategoria skill dotyczy
doskonalenia konkretnej umiejętności (np. przysiadu). Następnie, utrwala się tę umiejętność przez daną jednostke pracy (np. on the minute – czyli co minutę przez 5 minut wykonujemy określoną ilość przysiadów). Po co to wszystko? Ważną
kwestia każdego ruchu jest technika jego wykonywania –
każdy ruch ma określone standardy, jak należy go wykonywać. Kiedy już opanujemy te standardy i technikę, włączamy
kolejny element: powtarzalność ruchu. Musimy być w stanie
powtórzyć go wielokrotnie, za każdym razem prawidłowo.
Gdy już to opanujemy, kolejną fazą jest intensywność: znając
i potrafiąc wykonywać dany ruch możemy robić go szybciej,
więcej i wciąż będzie to dla nas bezpieczne. Podsumowując –
po trzech miesiącach wykonujemy przykładowo więcej przysiadów w danej jednostce czasu niż na początku. Treningi
Crossfitu dają przy tym jeszcze jedną korzyść – są mierzalne,
efekty naszej pracy możemy porównywać, spisywać, odnosić
do wcześniejszych okresów. Rzadko który trening da się tak
dokładnie i prosto ująć w liczby.
Wszystkich zainteresowanych zajęciami z Crossfitu zapraszamy do LOFT Fitness w Mosinie, przy ul. Farbiarskiej 30.
www.fitnessloft.pl
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Mistrzostwa Świata w Mosinie!
Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych pojawiła się
informacja o nadchodzącej imprezie, która niewątpliwie ma
szanse zostać najbardziej spektakularnym i nietuzinkowym wydarzeniem w roku 2018. Przed nami dwa dni z nordic walking na
przełomie czerwca i lipca, podczas których spotkamy się między
innymi z twórcą nordic walking – Marco Kantanevą i będziemy
mieli szansę wziąć udział w Mistrzostwach Świata i rywalizować
w międzynarodowym gronie.
Dlaczego Mistrzostwa Świata mają odbyć się właśnie w Polsce?
Nasz kraj przoduje w kwestii szeroko rozumianych imprez nordic walking. Zawody w Polsce są organizowane na niezwykle
wysokim - w skali światowej - poziomie, do tego odbywa się ich
zdecydowanie najwięcej, a poziom rywalizacji rośnie w niespotykanym nigdzie indziej tempie. Dlatego właśnie Polacy jako
liderzy w dziedzinie nordic walking powinni wyznaczać nowe
kierunki i zapraszać najlepszych zawodników i specjalistów z
całego świata, zachęcać do międzynarodowej integracji, rywalizacji i rozmowy o dalszym rozwoju nordic walking.
Mosina przygotowuje więcej atrakcji niż tylko start w zawodach.
30 czerwca gościem będzie Marko Kataneva – twórca nordic
walking, który zachęcił już ponad 14 milionów osób do marszu
z kijami. Tego samego dnia rozpoczną się również zawody, które stanowić będą etap eliminacji do Mistrzostw Świata. Sobotnie
eliminacje przybiorą formę standardowych zawodów na 5, 10 i 21
km, dostępnych dla każdego i zakończonych dekoracją, podczas
których wyłonieni zostaną najlepsi reprezentanci z poszczególnych krajów, którzy w niedzielę (01.07) wezmą udział w Mistrzostwach Świata, gdzie poznamy mistrza i mistrzynię świata.

Szczegóły i zasady przedstawione będą już niebawem w oficjalnym regulaminie. W styczniu ruszą też zapisy na to wydarzenie.
Trasa w całości będzie dostosowana do potrzeb kijkarzy i poprowadzona zostanie po przepięknych leśnych terenach Krajkowa. Miasteczko zawodów będzie mieściło się w Podkowie
Leśnej w Krajkowie. Przepiękne tereny, a także konie w okolicy
miasteczka zawodów i liczne atrakcje zapewnią zawodnikom,
ich rodzinom i kibicom wiele wrażeń.
W ciągu dwóch dni najważniejsza będzie dobra zabawa, integracja i edukacja prozdrowotna, a sama rywalizacja zostanie
urozmaicona o gry i zabawy dla całych rodzin, a także o elementy rywalizacji w rycerskim klimacie – impreza bowiem wejdzie w
skład wyczekiwanej Korony Polski.
Sam start będzie miał spore znaczenie w pozycji w ogólnopolskim rankingu zawodników nordic walking, który od nowego
roku prowadzony będzie na wszystkich imprezach Korony Północy, Wschodu, Zachodu i Południa (ranking będzie stworzony
na zasadzie rankingu szachowego „Elo”, czyli zależny będzie nie
tylko od pozycji na zawodach, ale też od liczby uczestników, poziomu rywalizacji etc.).
Pomysł na organizację Mistrzostw Świata w Mosinie wziął się ze
wspólnej inicjatywy OSIR Mosina, IDMAR group i Nordic Walking Poland. Ideę mistrzostw i organizację wspiera też chodzezkijami.pl.
Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje. Szykujcie się,
za pół roku startujemy w Mistrzostwach Świata! (OSiR)
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Orkiestrowy bieg zimowy
Każdego roku Mosina włącza się aktywnie w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z finałowych wydarzeń, będącym jednocześnie doskonałą okazją do spędzenia czasu w sposób
aktywny, był, organizowany już po raz czwarty, Bieg Zimowy po
Wielkopolskim Parku Narodowym.
Wydarzenie to zapoczątkowało także cykl imprez biegowych Mosińskiego Grand Prix, które odbędzie się w tym roku już po raz
trzeci. Przypomnijmy – kolejne biegi będą miały miejsce 27 maja
("Elegant na V", po raz piąty bieg na dystansie 5 km) oraz 14 października (III Bieg Pamięci na dystansie 15 km).
Dzień był mroźny, a wrażenie zimna potęgował lodowaty wiatr –
pogoda stanęła na wysokości zadania, w końcu to bieg zimowy :)
Nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie. Od rana paliły się
ogniska, przy których można było się ogrzać, a po biegu – usmażyć
kiełbaskę. Na wszystkich czekały także gorące napoje oraz atrakcje serwowane przez Loft Fitness w Mosinie – organizowany przez
nich konkurs z pewnością rozgrzał każdego, kto wziął w nim udział.
Można było także – między innymi - zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy, złożyć swój podpis
na ogromnym, orkiestrowym sercu oraz – co najważniejsze – wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas biegu udało się
zebrać aż 9898,06 zł, co stanowi kwotę wyższą niż w latach ubiegłych i bardzo cieszy – dziękujemy!
Doskonała organizacja, dobra atmosfera, klimat przyjaźni, otwartości i pomocy sprawiły, że była to kolejna udana impreza organizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Zaangażowanie wielu osób włączonych w organizację biegu zasługuje na
docenienie i uznanie.
W tegorocznej edycji biegu wzięło udział 387 zawodników. W klasyfikacji open wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Mateusz Fabisiak z Krosinka,który przybiegł na metę z czasem (netto) 37:39.
Na drugim miejscu znalazł się Jan Suliński z Gdańska z wynikiem
39:03, zaś trzecią pozycję zajął Marcin Stachowiak z Puszczykowa
z czasem 40:08.
Wśród kobiet zwyciężczynią okazała się Agnieszka Kuster z Komornik, która osiągnęła metę z wynikiem 43:26. Jako druga przybiegła
Małgorzata Wawrzyniak z Poznania z czasem 44:42, zaś trzecie miejsce zdobyła Magdalena Sobczyńska z Poznania z wynikiem 48:04.
Przeprowadzona została również klasyfikacja wśród mieszkańców
gminy Mosina – tutaj spośród mężczyzn zwycięzcą okazał się wspomniany wcześniej Mateusz Fabisiak; tuż za nim na podium znalazł
się Łukasz Przybylski z Mosiny (z wynikiem 42:34), a na trzeciej pozycji – Marcin Wieczorek z Mosiny (42:47). Najszybszą z pań okazała się Emilia Bogucka (czas: 48:28), na drugim miejscu znalazła się
Agnieszka Załuska-Lipa z czasem 48:31, zaś trzecia na metę przybiegła Izabela Nowicka-Błaszczyk z wynikiem 48:46 (wszystkie zwyciężczynie są mieszkankami Mosiny).

Osobno rywalizowały także dwa znane w Mosinie kluby: Adrenalina Fitness i Loft Fitness – wśród uczestników każdego z nich przeprowadzono również oddzielną klasyfikację.
Zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!
I na koniec osobista refleksja: mój udział w biegu do ostatniej chwili był pod znakiem zapytania. Przedłużająca się kontuzja na długo
wykluczyła mnie z tego sportu, a ostatnie miesiące upływały na rehabilitacji i szukaniu innych aktywności (przy okazji odkryłam i zachwyciłam się rowerem, a regularne treningi pod okiem fachowców
spowodowały, że nabrałam sił, motywacji do działania i utrzymałam
dobrą formę i ogólną sprawność, nabierając jednocześnie apetytu
na starty w zawodach w tej dyscyplinie).
Tak naprawdę podjęcie ostatecznej decyzji o starcie nastąpiło, kiedy
zobaczyłam... medal :) W tym roku kolekcja Mosińskiego Grand Prix
wyjątkowo mi się spodobała. Postanowiłam przebyć trasę powoli,
truchtem, w trudniejszych momentach przechodząc do marszu.
Udało się – przybyłam na metę na końcu stawki, ale za to ogromnie szczęśliwa, nie tylko z powodu pokonania dystansu bez bólu (co
wcześniej nie było możliwe). Ten bieg – to była prawdziwa przyjemność: towarzyszyła mi pani Beata, zawodniczka, z którą przebyłam
większą część trasy i której towarzystwo dodawało mi otuchy. Tuż
za nami jechał quad zamykający bieg, a w nim bardzo sympatyczny
kierowca, który dopingował, wspierał, a nawet robił zdjęcia :) Na trasie spotkałam też pana spacerującego z kijkami, z którym ucięłam
sobie kilkuminutową pogawędkę, nie zważając na to, że przecież
właśnie trwa wyścig. Tuż przed metą czekały na mnie dwie koleżanki, które tym razem przybyły na zawody w roli kibiców. Dzięki
nim ostatnie metry pokonałam jak na skrzydłach, a finiszu mógłby
mi pozazdrościć niejeden zawodnik – w eskorcie dwóch dopingujących, bliskich mi kobiet to było naprawdę wzruszające przeżycie!
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Całości dopełnił komentator, przez którego zostałam "wywołana"
do podzielenia się pierwszymi wrażeniami... Tylu przeżyć, emocji,
radości i gratulacji nie mogłam sobie nawet wymarzyć. Przyzwyczajona do rywalizacji zobaczyłam, że wynik nie zawsze jest odzwierciedleniem zwycięstwa – dla siebie wygrałam mimo, że mój czas był
daleki od wcześniej osiąganych wyników.
Dziś czuję się zwycięzcą – wygrałam z własnymi obawami, niepewnością, słabością mojego organizmu, który w dziwny sposób doskonale mnie słuchał :) Są we mnie ogromne pokłady sił, motywacji do
dalszej pracy i niezachwiana wiara w to, że wszystko jest możliwe.
Nie osiągnęłabym tego bez wsparcia wielu osób i niepowtarzalnej,
życzliwej atmosfery panującej podczas całych zawodów. Serdecznie
dziękuję wszystkim i do zobaczenia na kolejnych biegowych ścieżkach! (M.M.)

„Każdy ma coś, co może dać innym”
(o wolontariacie w Mosinie i Puszczykowie)
Wolontariat jest świadomą pracą na rzecz innych, w szczególności
lokalnej społeczności, świadczoną bezpłatnie. Wolontariuszy łączy
przede wszystkim wspólny cel, idea, a praca społeczna jest możliwa dla każdego, w różnym wieku i niezależnie od doświadczenia.
Potrzeba też od najmłodszych lat wpajać dzieciom ideę pomocy
innym, by wolontariat był czymś wynikającym z potrzeby serca i
przynoszącym satysfakcję. Mówili o tym radni i zaproszeni goście,
obecni na styczniowym posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mosinie.
W Mosinie i Puszczykowie działa wiele organizacji świadczących pomoc innym i skupiających w swoich strukturach wolontariuszy. W
Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie działa koło wolontariatu, współpracując z kampanią „Drugie życie” w tematyce transplantologii; niosą też pomoc osobom starszym i młodzieży. Prężnie
funkcjonuje wolontariat skupiony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Mosinie, pomagając głównie przy organizacji imprez sportowych –
praca taka jest jednocześnie doskonałą okazją do nauki współdziałania w zespole, nawiązywania kontaktów zarówno z rówieśnikami,
jak i potencjalnym pracodawcą.
Możliwości jest wiele. Jeśli ktoś lubi wydarzenia kulturalne, wolontariusze pomocni są w Mosińskim Ośrodku Kultury. W mosińskiej
bibliotece działa natomiast amatorska grupa teatralna i Dyskusyjny

Klub Książki – miejsca te umożliwiają jednoczesnie nam samym osobisty rozwój. Ogromne pole do działania będą mieli też wszyscy,
którzy zechcą wstąpić w szeregi ZHP – harcerze działaja bowiem nie
tylko w ramach własnych struktur, ale także szereg wydarzeń kierują
do osób niezrzeszonych (rajdy rowerowe, akcje na rzecz WOŚP).
Ciekawą propozycją jest także wolontariat na Oddziale PaliatywnoHospicyjnym szpitala w Puszczykowie. Tutaj wolontariusze spotykają się regularnie nie tylko z chorymi, ale także na warsztatach, rozmowach, zajęciach – wszystko ma służyć temu, by mogli pomagać
jeszcze lepiej.
Spore pole do działania daje Związek Emerytów i Rencistów w Mosinie i Puszczykowie, jak również mosińskie stowarzyszenie „Rozdaj
Siebie” – tutaj potrzebne jest wsparcie na różnych płaszczyznach.
Wolontariusze są potrzebni w wielu miejscach. Placówki i stowarzyszenia szukają osób chętnych, by pomagać innym. Podczas
posiedzenia Komisji omawiano koncepcję utworzenia Mosińskiego Centrum Wolontariatu, umożliwiającego wymianę informacji,
wzajemne wsparcie wolontariuszy, wielopokoleniową pomoc. To
wszystko w przyszłości – tymczasem włączamy się do działania już
teraz i zachęcamy do śledzenia „kącika wolontariusza” - dziś propozycje dwóch mosińskich stowarzyszeń. Zapraszamy do współpracy!
(red.)

Stowarzyszenie zaprasza wolontariuszy w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Spotykamy się 2 razy w miesiącu w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie przy ul. Topolowej 2, w godz. 16.00-18.00
Kontakt:
tel. 880 436 704, Violetta Bartnikowska
e-mail: samiswoimosina@onet.pl
Facebook: Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie
Stowarzyszenie Rozdaj Siebie zaprasza osoby, które chciałyby poświęcić część swojego wolnego czasu pomocy innym. Poszukujemy wolontariuszy, w szczególności, do:
- pomocy w nauce, odrabianiu lekcji (w szczególności z matematyki i języka angielskiego),
- pomocy osobom samotnym i starszym (zakupy, sprzątanie, odwiedziny – rozmowa),
- organizacji jakiegoś wydarzenia, wycieczki, ciekawego spotkania dla dzieci z rodzin wielodzietnych (może być jednorazowe),
- inne zadania (każdy z nas może zostać wolontariuszem, każdy z nas ma jakieś umiejętności, którymi może się podzielić z innymi).
Kontakt:
tel. 510 697 056 Monika Kujawska
e-mail: rozdajsiebie@gmail.com
Facebook: Stowarzyszenie Rozdaj Siebie
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Wokół niepełnosprawności

Dofinansowanie z PCPR
Dzisiejszy numer chciałabym poświęcić na sprawy „techniczne”,
a mianowicie możliwości korzystania z różnych dofinansowań dla
osób z orzeczeniem. Warto na wstępie podkreślić, że możliwość
otrzymania dofinansowania z jakiegokolwiek tytułu dla osoby
z różnoraką niepełnosprawnością to nie żaden przywilej, ani korzyść. Bo z pewnością mając jakikolwiek wybór – każdy wybrał by
jednak zdrowie, a nie borykanie się z trudami wynikającymi z niepełnosprawności.
Instytucją na szczeblu powiatowym wspierającą osoby z niepełnosprawnościami jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu (PCPR). W ostatnich latach dość często zmieniali siedzibę, ale obecnie PCPR mieści się przy ul. Słowackiego 8. W ramach szerokiego spectrum działalności PCPR jest szczególnie
nam istotna realizacja zadań dotyczących udzielania pomocy
finansowej osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności mogą się ubiegać
o dofinansowanie do różnych aspektów własnego funkcjonowania. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny. W ramach tego zadania osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie takich sprzętów
m. in. jak: łóżko rehabilitacyjne (maksymalna wartość dofinansowania z PCPR wynosi 1900 zł), rower rehabilitacyjny lub orbitrek (400
zł), platforma wibracyjna (1200 zł), bieżnia rehabilitacyjna (1300 zł),
komputer lub inne tego typu urządzenie (1000 zł). Dofinansowanie do komputera może być udzielone tylko wtedy, gdy jest on
zakupiony wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym
do rehabilitacji w warunkach domowych. Wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych!
Najpierw należy złożyć wniosek, a dopiero po podpisaniu umowy
z PCPR można zakupić konkretny sprzęt rehabilitacyjny.
Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach tego
zadania osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
na które refundacja ze środków NFZ. Wszystkie osoby posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności, a zakupujące pieluchomajtki,
wkładki anatomiczne zlecone w ramach NFZ mogą się ubiegać
o dodatkowe środki w tym zakresie. W ramach tego zadania można ubiegać się o dofinansowanie do m.in. wózka inwalidzkiego, kul,
balkonika, ortezy, butów rehabilitacyjnych, aparatów słuchowych
(z zastrzeżeniem, że dla osób powyżej 26 roku życia przysługuje
z PCPR dofinansowanie tylko do jednego aparatu słuchowego i jednej wkładki usznej), materacy i poduszek przeciwodleżynowych,
pionizator. Limit dofinansowania wynosi w 2018 roku 80% kwoty
limitu wyznaczonego przez NFZ, nie więcej niż wkład własny wnioskodawcy, gdy zakup tychże środków następuje za cenę wyższą niż
limit ustalony przez NFZ. Przy zakupie w limicie wartość dofinansowania może wynosić 100 % udziału własnego. Wnioski są rozpatrywane w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych!
Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w turnusach rehabilitacyjnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają dzieci do 16 lub 24 roku życia, uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. W drugiej
turze – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które
nie korzystały w poprzednim roku z dofinansowania do turnusu,

a w trzeciej osoby ze znacznym stopniem, które korzystały w poprzednim roku. Przyznanie dofinansowania zależy od oceny sytuacji społecznej dokonanej przez pracownika socjalnego każdego wniosku i udzielonej na tej podstawie punktacji. W pierwszej
kolejności otrzymają dofinansowanie te osoby, których wniosek
otrzyma największą liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów
będzie brana data złożenia wniosku.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Przyznanie
dofinansowania zależy od oceny sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego każdego wniosku i udzielonej na tej podstawie
punktacji. Ocena zostaje dokonana po wizji lokalnej. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy będzie udzielane wyłącznie na
jedną barierę architektoniczną. W ramach likwidacji barier architektonicznych PCPR ustaliło następujące limity: dostosowanie łazienki
– do kwoty 7000 zł, wykonanie podjazdu z kostki brukowej lub konstrukcji stalowej – do kwoty 10 000 zł, zakup i montaż windy – do 40
000 zł. W pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie te osoby,
których wniosek otrzyma największą liczbę punktów. Przy równej
liczbie punktów będzie brana data złożenia wniosku.
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się polega
na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewaniasię
z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich
inwestycji. Przyznanie dofinansowania zależy od oceny sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego każdego wniosku
i udzielonej na tej podstawie punktacji. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się PCPR ustaliło następujące limity: zakup
komputera, laptopa lub notebooka – do kwoty 1000 zł, zakup telefonu komórkowego – do 500 zł. W pierwszej kolejności otrzymają dofinansowanie te osoby, których wniosek otrzyma największą
liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów będzie brana data
złożenia wniosku. Jeden wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do kwoty 4 000 zł. Dofinansowanie nie
przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat
przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych. Przyznanie dofinansowania zależy od oceny sytuacji dokonanej przez pracownika socjalnego każdego wniosku i udzielonej na tej podstawie
punktacji. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się PCPR
ustaliło następujące limity: zakup i montaż podnośnika łazienkowego – do kwoty 5 000 zł, zakup i montaż podnośnika transportowego – do kwoty 10 000 zł., zakup i montaż schodołazu – do kwoty 11 000 zł, zakup i montaż bram wjazdowych i garażowych – do
kwoty 4 000 zł., zakup roweru trójkołowego – 1 500 zł. W pierwszej
kolejności otrzymają dofinansowanie te osoby, których wniosek
otrzyma największą liczbę punktów. Przy równej liczbie punktów
będzie brana data złożenia wniosku. Jeden wnioskodawca może
otrzymać dofinansowanie maksymalnie do kwoty 11 000 zł.
Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, wydrukować ze strony
internetowej pcpr.powiat.poznan.pl lub pobrać z biura Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Kórniku (wtorki i piątki
11.45 do 15.45 w Przychodni Zdrowia, pokój 304, 2 piętro).
na podstawie: www.pcpr.powiat.poznan.pl 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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Nazwa ulicy 25 stycznia zmieniona
Jak informuje radny Dominik Michlak,
z dniem 9 lutego na mocy Zarządzenia Zastępczego wydanego przez wojewodę wielkopolskiego ulica 25 Stycznia zmieni nazwę
na ulicę Niepodległości. Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej radny radni otrzymali informację, że zdecydowana większość mieszkańców nie wyraziła zgody na zmianę nazwy
ulicy bez jakiejkolwiek konsultacji (decyzja
mieszkańców podczas zebrania, które odbyło się w dniu 6 stycznia).
Teraz Rada Miejska może podjąć uchwałę, odnośnie zobowiązania Burmistrza do
odwołania się do WSA (odwołanie złożyła
również m.in. Gmina Czempiń). Z obowiązku informacyjnego: Pomimo wydania zarządzenia i zmiany nazwy ulicy dokumenty mieszkańców ulicy zachowują ważność
aż do momentu jej wygaśnięcia. Wszelkie
procedury związane z wymianą dokumentów osobistych są zwolnione z opłat. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych
również. Radny Dominik Michalak wystosuje także prośbę do Burmistrza Gminy
Mosina o poinformowanie mieszkańców
o wszystkich procedurach drogą listowną.
(red.)

Rozpoczęcie sezonu kajakowego 2018
W sobotę 6 stycznia 2018 r. w święto Trzech
Króli podczas spaceru nad Kanałem Mosińskim można było usłyszeć przyjemną dla
ucha charakterystyczną melodię harmonijki. To kajakarze z mosińskiej sekcji kajakarskiej rozpoczęli nowy sezon.
Spływ rozpoczął się na wysokości ul. Głogowej, a zakończył na przystani klubu UKS
Rogalinek, nieopodal kościoła parafii św.
Michała Archanioła i MBWW w Rogalinku.
Zarówno pogoda jak i dobre humory od
początku dopisywały wszystkim uczestnikom. Po przebyciu trzech progów wodnych
i nabraniu odpowiedniej ilości wody zaczęła się prawdziwa kajakarska przygoda.

Jedna z dwuosobowych ekip przeszła swój
pierwszy chrzest zaliczając kąpiel w orzeźwiającej, zimnej wodzie. Po wydobyciu
szczęśliwych rozbitków z wody przystąpiono do akcji wyciągania kajaka, który zaczepił się o konar drzewa. Nad bezpiecznym
przebiegiem akcji czuwała Policja wodna,
która akurat była w tym czasie na patrolu.
Po wyciągnięciu sprzętu, ekipa, w okrojonym składzie kontynuowała spływ. Jak już
wcześniej pisaliśmy na łamach GMP kanał
na odcinku od targowiska do Warty jest
miejscem, w którym każdy może poczuć
prawdziwe piękno dzikiej przyrody.

Po pokonaniu kilku przeszkód w postaci
powalonych drzew kajakarze dopłynęli do
ujścia kanału i dostali się do rozlewisk Warty.
W tym miejscu, na jednej z powstałych na
zalewie wysp nastąpiło przypadkowe spotkanie z jeszcze jednym zapalonym kajakarzem - Michałem. Po krótkiej pogawędce
i zrobieniu wspólnych zdjęć kajakarze udali
się do miejsca docelowego.
Sprzęt i świetną atmosferę oraz oprawę muzyczną zapewnił Tomek Kaczmarek, właściciel kajaki2.pl.
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Powstanie „Orlik lekkoatletyczny” w Puszczykowie!
Rozpoczęły się prace związane z budową kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie (wariant bieżnia okrężna 200 m treningowy). Miasto Puszczykowo w budżecie na rok 2018 zabezpieczyło na ten cel kwotę
1.485.000 zł brutto.
Obiekt zostanie zrealizowany na działce, która znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Puszczykowie oraz miejskiej hali widowiskowo-sportowej. Dzięki czemu użytkownicy boiska lekkoatletycznego będą mieli możliwość korzystania z pełnego zaplecza sanitarnego, magazynowego oraz szatni znajdujących
się w hali widowiskowo-sportowej.
Inwestycja obejmuje:
- budowę 4-torowej bieżni okólnej o długości 200m z prostą
o długości 80m,
- budowę skoczni w dal i rozbiegu długości 40m,
- budowę rzutni do pchnięcia kulą wraz z sektorem rzutów
o nawierzchni mineralnej i długości 20m,
- budowę boiska o wymiarach 50mx25m, pokrytego syntetyczną trawa piłkarską z piłkochwytami,
- instalację 12 lamp na obwodzie bieżni,
- budowę utwardzonych pieszych ciągów komunikacyjnych
(umożliwiających dojście od strony szkoły i hali sportowej oraz
parkingu).
Z obiektu lekkoatletycznego będą korzystać uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zawodnicy klubu lekkoatletycznego MKS Juvenia Puszczykowo.
Kadra szkoleniowa zaangażowana w realizację zajęć zapewnia
możliwość prowadzenia ich dla wszystkich grup wiekowych

i poziomu zaawansowania – od dodatkowych zajęć szkolnych,
po prowadzenie treningów zawodników startujących w zawodach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
międzynarodowym. O poziomie puszczykowskich zawodników świadczą osiągane przez nich sukcesy. Budowa boiska
lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik
Lekkoatletyczny” w Puszczykowie przyczyni się do poprawy
warunków treningowych oraz rozwoju kariery utalentowanych lekkoatletycznie mieszkańców Puszczykowa.
Wartym podkreślenia jest, że inwestycja, o szacowanym
koszcie realizacji ok. 1.485.000 zł, zostanie zrealizowana przy
wsparciu funduszy zewnętrznych. Do tej pory Miasto Puszczykowo pozyskało 400.000 zł dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
i Turystyki dla zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne”.
Umowa dofinansowania projektu pn. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Orlik Lekkoatletyczny” w Puszczykowie została zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Miastem Puszczykowem w dniu
21.11.2017 r. w Warszawie.
Miasto Puszczykowo zamierza również ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru wniosków
o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej,
realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2018 roku.
(źródło: puszczykowo.pl)
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Odstrzał dzików w WPN
czy możemy czuć się bezpiecznie?
W Wielkopolskim Parku Narodowym trwa
odstrzał dzików. Zwierzyna ta nie ma naturalnych wrogów, a brak prawdziwej
zimy sprzyja zwiększaniu ich populacji.
W chwili obecnej dziki stanowią spore
zagrożenie dla ludności. Dodatkowo dochodzi problem rozprzestrzeniającej się
w Polsce epidemii ASF. Otrzymujemy też
coraz więcej sygnałów od mieszkańców
o odnajdywanych zwłokach tej zwierzyny.
Decyzja o odstrzale 918 dzików została
podjęta przez Ministerstwo Środowiska
(w którym wczoraj nastąpiła zmiana ministra - Henryk Kowalczyk zastąpił Jana
Szyszkę) i obejmuje parki narodowe
praktycznie z całej Polski. Podyktowana
jest m.in pojawieniem się epidemii afrykańskiego pomoru świń. Problem epidemii co prawda występuje we wschodniej
części kraju, w samej Wielkopolsce nie
zlokalizowano jeszcze oficjalnie ani jednego ogniska tej groźnej choroby. Są to
więc działania prewencyjne podyktowane bezpieczeństwem mieszkańców i mające na celu ograniczenie licznie przerośniętej populacji tej zwierzyny.
Jak dowiedzieliśmy się od przedstawicieli
Wielkopolskiego Parku Narodowego:
- Uprzejmie informujemy, że wszystkie
działania podejmowane w Wielkopolskim Parku Narodowym wynikają z realizacji zadań ochronnych i planu ochrony
Parku, które są opracowywane przez
zespół naukowców, konsultowane i zatwierdzane przez Ministerstwo Środowiska. Jednocześnie organem doradczym
i opiniującym jest Rada Naukowa WPN.
Dyrekcja WPN często informuje też

OGŁOSZENIA DROBNE
PANI PRACUJĄCA
bez nałogów o spokojnym usposobieniu
wynajmie pokój na długi okres czasu. telefon 606154431
SPRZEDAM DZIAŁKĘ
pod Poznaniem w miejscowości Łęczyca 15 min do centrum Poznania. Nowo
wybudowana droga dojazdowa. Węzeł
komunikacyjny 5 min pieszo, sklep 3 min
pieszo. Osoby zainteresowane proszę o
kontakt tel 511-372-339

mieszkańców aby zaprzestali dokarmiania dzikich zwierząt przez co dziki zbliżają się do miast.
Problem kłusownictwa
W ostatnim czasie, na terenie parku odnalezione zostały kolejne zwłoki dwóch
oprawionych dzików, pozostawione
najprawdopodobniej przez kłusowników. Sprawa też została zgłoszona przez
Wielkopolski Park Narodowy na Policję.
Jak dowiadujemy się od przedstawicieli
Parku:
- Zdjęcia wyraźnie wskazują na działanie
kłusownicze. Nie pierwszy już raz znajdowane są skóry, głowy, kości zwierząt, które po uzyskaniu mięsa są wyrzucane przy
drogach, czy np. do wody, jak to np. miało
miejsce niedawno w Kanale Mosińskim.
Tego rodzaju praktyki stosowane są w całej Polsce, a nasilają się niestety w okresie
przedświątecznym. Chcielibyśmy przy
tej okazji prosić, a jednocześnie zwrócić

PRALNIA W ROGALINKU
poszukuje energicznej dobrze zorganizowanej osoby do obsługi pralni. Praca wg
grafiku 12zł/h. Umowa o pracę. Poszukujemy również osób do pracy sezonowej /
dodatkowej 604223830
TANIA PASMANTERIA
targ w Mosinie co wtorek - Stoisko z tanią
pasmanterią (nici, zamki, koronki gumki
guziki tasiemki nici) co worek na targu w
Mosinie. Zapraszamy!
ODDAM ZA DARMO
odpad posortowniczy odzieży używanej
rejon Śremu tel. 783-468-110

uwagę, że takie „znaleziska” należy zgłaszać na Policję. W przypadku zauważenia
jakichkolwiek śladów kłusownictwa prosimy również poinformować WPN: Telefon 61-89-82-300 lub e-mail sekretariat@
wielkopolskipn.pl.
Jak zauważył jeden z mieszkańców:
- "Dziki nie mają naturalnych wrogów,
a brak prawdziwej zimy sprzyja zwiększaniu ich populacji. W chwili obecnej dziki
stanowią w pewnym stopniu zagrożenie
i kontrolowany odstrzał jest jak najbardziej wskazany."
Protest mieszkańców
W związku z odstrzałem, 13 stycznia br.
mieszkańcy Puszczykowa zorganizowali
protest. Jednym z postulatów były bezpieczne lasy i łąki.
(źródła:
https://blogdlapuszczykowa.
blogspot.com; https://plus.gloswielkopolski.pl; WPN; facebook.com; plakat:
Krzystof Hoffmann)

MOSINA – LOKAL UŻYTKOWY
90 m2, wszystkie media – wynajmę niedrogo na różnorodną działalność gospodarczą. Tel. 604-310-769.
SPRZEDAM ATRAKCYJNY,
dochodowy dom wolnostojący w Mosinie o powierzchni 180 m2 wraz z dodatkowym aneksem o pow. 90 m2. Działka o
pow. 500 m2. Korzystna lokalizacja, solidnie zbudowany. Tel. 604-310-769.
OKAZYJNIE – nowe żelazko z wytwornicą pary. Tel. 604-310-769.
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Marek Fabisz - mistrz kominiarski
CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY
e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

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

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

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

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”
poszukuje
do współpracy

Zatrudnimy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

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

Tel. 515 088 787

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:
Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu
• 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

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

zatrudni
kelnera/kelnerkę
na cały etat
tel. 61 819 12 01

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

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

zatrudni
ͻŬƵĐŚĂƌŬħͬŬƵĐŚĂƌǌĂ
ͻĮǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚħ
ůƵďƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚĂ
Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

Pożyczki gotówkowe
na telefon

509 685 530
61 282 91 13
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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Pracownia
krawiecka
KĨĞƌƵũĞƐǌǇĐŝĞŶĂŵŝĂƌħ
ͻƐƵŬŝĞŶŬŝ͕ƐƉſĚŶŝĐĞ͕ƐƉŽĚŶŝĞ͕ǏĂŬŝĞƚǇ͕
ƐƵŬŶŝĞǁŝĞĐǌŽƌŽǁĞ͕ƐƵŬŶŝĞƑůƵďŶĞ
ͻŬƌŽũĞŶŝĞ
ͻǁĂƌƐǌƚĂƚǇŬƌĂǁŝĞĐŬŝĞĚůĂƌſǏŶǇĐŚ
ŐƌƵƉǁŝĞŬŽǁǇĐŚ

USŁUGI MINIKOPARKĄ
Oferujemy usługi minikoparką (3t)
wraz z operatorem na terenie
wielkopolski. Dysponujemy różnymi
rozmiarami łyżek.

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

- Wykopy pod fundamenty,
- Wykopy pod płoty i ogrodzenia,

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25

- Niwelacje terenu, skarpowanie,

e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

- Kształtowanie terenu,
- Korytowanie pod kostkę,

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA

- Drenaże i odwodnienia,
Cena za godzinę wykonywanych
usług do uzgodnienia.
Gwarantujemy szybkie i rzetelne
wykonanie zleceń.

• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne

i satelitarne

Zapraszamy do współpracy!

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

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

Kontakt telefoniczny: 505-255-525

praca od zaraz!
VSU]ÂWDQLH
PDUNHWX
Z0RVLQLH

Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU

ZLÖFHMLQIRUPDFML

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!

WYMAGANIA:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
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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

