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WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

• rury drenarskie
• kompletne studzienki
• skrzynki do gromadzenia deszczówki
• szafki gazowe
tel. 505 102 103

pon-pt 7:00-16:00

KOMORNIKI, ul. Św. Rocha 3

Drodzy Czytelnicy!
Myśląc o majowym wydaniu gazety, bardzo chciałam, by było ono
w szczególny sposób poświęcone 170. rocznicy Rzeczpospolitej Mosińskiej. Nie wiedziałam tylko, jak tę wyjątkowość podkreślić. Tematy
pojawiły się same - a właściwie stanęli na mojej drodze ludzie, którzy
je podpowiedzieli.
Znajomość z Fundacją Zakłady Kórnickie zaczęła się zupełnie
przypadkowo: kolega z redakcji znalazł w internecie grę planszową
i, będąc miłośnikiem planszówek, postanowił ją kupić. A ponieważ
znajdowała się w Kórniku, najwygodniejszą opcją było po prostu pojechać po nią osobiście. Ja wybrałam się z nim "przy okazji", robiąc
sobie przerwę w pracy. Tym sposobem dotarliśmy do Fundacji Zakłady Kórnickie, zajmującej znaczące miejsce i odgrywającej dużą rolę
w pielęgnowaniu wartości związanych z patriotyzmem, szczególnie
w Wielkopolsce. Dla mnie to spotkanie było inspiracją do lektury wielu ciekawych materiałów dotyczących naszej okolicy, a jestem przekonana, że to nie koniec tej fascynującej przygody – która zaczęła się
od podróży po grę planszową :)
To nie koniec niespodzianek. Pewnego dnia siedziałam w redakcji
zastanawiając się nad tematami do kolejnego wydania gazety. Myślałam właśnie o obchodzonej w tym roku 170. rocznicy Rzeczypospolitej
Mosińskiej, kiedy do drzwi zapukał... Pan Witold Wilhelm, znany mieszkańcom Mosiny społecznik, wspierający od lat życie kulturalne miasta,
laureat Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, twórca słynnego na całą
Polskę (i nie tylko) 1 Mosina. Podczas spotkania opowiedział mi wiele
ciekawych historii, do których będę jeszcze wracać na naszych łamach.
Fascynujący człowiek, piękna znajomość!
Zbliżające się majowe uroczystości nie przesłoniły jednak minionych wydarzeń - o nich także mówimy. Niewątpliwie, XV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych zaliczyć można do jednej z najbardziej barwnych i energetycznych imprez w roku - byłam zachwycona
talentami młodych ludzi, oprawą muzyczną, atmosferą. Podobnie
było podczas XII już Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą wspaniałe koncerty, niepowtarzalny klimat, doskonała organizacja!
Myśląc o tych wszystkich ostatnich spotkaniach i wydarzeniach
czuję coraz mocniej, że miejsce, w którym mieszkam i które jeszcze

niedawno było jednym z wielu, zwyczajnym, kolejnym do mieszkania - staje się coraz bardziej MOJE. Historia tej ziemi odsłania mi powoli swoje karty, wszystko staje się coraz mniej anonimowe, a każda
ulica, spotkany człowiek, każde nowo odkryte miejsce powoduje, że
wrastam w tę ziemię, czuję, że jest mi coraz bardziej bliska i droga.
Decyzja o wyborze tego rejonu do zamieszkania podyktowana była
różnymi czynnikami i nie wszystkie zależały ode mnie. Ale to, czy
chcę tu zostać - to już świadomy, przemyślany wybór. I nawet, jeśli
decyzja nie została jeszcze głośno wypowiedziana, Ziemia Mosińska
przyjaźnie wyciąga do mnie swe ręce, zaprasza, odsłania się z pięknej
strony, zachęca do jej poznawania. A ja z przyjemnością i ogromną
fascynacją się temu poddaję.
Przed nami maj - miesiąc wspaniałej pogody, kwitnących wszędzie
drzew i kwiatów, soczystej zieleni. Zachęcam do odkrywania piękna
naszego regionu, jego historii, niespodzianek i cudownych zakątków. I oczywiście - do lektury najnowszego wydania gazety. Wszystkiego, co najlepsze!
Marta Mrowińska

bardzo licznie przyjeżdżali, głównie z Poznania. To w Mosinie kroili
najbardziej szykowne jednorzędówki. Z resztą dwurzędówki jak
były modne, to też u nich wychodziły najlepiej. Wtedy zazdrosny
Poznań uknuł to powiedzonko – „elegant z Mosiny”. Miało ono za
zadanie ośmieszyć tych mistrzów igły, a zarazem zwalczać chyba
konkurencję. Z resztą jest więcej takich określeń: Junek z Buku,
Pierdoła z Gądek, o i nawet mówiło się kiedyś „nędza z Buku”.
		
Roman Czeski
			
Roman Czeski

MITSUBISHI POLODY

UL. TYMIENIECKIEGO 38, POZNAŃ
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
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UL. LOTNICZA 37, PRZEŹMIEROWO
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
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UL. RYNKOWA 160, PRZEŹMIEROWO
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Bank zmieniającego się świata

FINANSOWANIE

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

BIURO OGŁOSZEŃ

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

Stasiu (Asiu) w Klinach za Czerwonakiem:
Mosina to było kiedyś takie miasteczko, w którym mieszkało bardzo wielu żydów. Oni potrafili z powodzeniem prowadzić różne
małe i duże interesy. Jak to się kiedyś mówiło. Przy ulicy Puszczykowskiej mieszkali sami krawcy. Że co? Że nie było takiej ulicy?
To musiała być ta, która wychodzi na Puszczykowo. Jak już wspomniałem, ci krawcy mieszkali tam z całymi rodzinami w najlepszych kamienicach. A że szyć umieli, świadczyli sami klienci, którzy
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Basen w Mosinie
kiedy wbijemy pierwszą łopatę?
Prace związane z budową basenu w Mosinie nabierają tempa.
Na wbicie pierwszej łopaty jednak jeszcze poczekamy.
4 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego. Przedstawiciele ASPA Pracowni Architektonicznej Sp. z o.o. Sp. komandytowej z Wrocławia, będącej projektantem basenu w Mosinie, przedstawili stan prac nad projektem
pływalni. W chwili obecnej trwają uzgodnienia z gestorami sieci, zanim jednak projektanci uzyskają techniczne warunki przyłączy prądu i gazu oraz pozwolenie na budowę, minie jeszcze
kilka miesięcy.
Przypomnijmy - koszt pływalni ma wynieść 15 - 16 mln złotych
(ostateczny koszt nie jest jeszcze znany - będzie on określony
po ustaleniu warunków przyłączy). Basen wewnątrz o wymiarach 25 m (pierwotnie miał mieć wymiary 24,95m) na 16 metrów ma mieć 6 torów pływackich o głębokości od 1,3 metra
do 1,8 metra. Ma być też basen dla najmłodszych o wymiarach

12 na 12 metra.
Oprócz basenów – sportowego, do nauki pływania i rekreacyjnego, jaccuzzi i saun na piętrze znajdować się będą trzy sale
z przeznaczeniem na fitness.
Czy jednak uda się rozpocząć budowę jeszcze przed wyborami?
Nie wiadomo. (red.)
(źródło: czasmosiny2.pl)

Klasa z Kulturą
W Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie powstaje klasa kulturoznawcza.
Z Krzysztofem Widerą, pedagigiem, aktorem, nauczycielem w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki rozmawia Alicja
Hinc - wychowawczyni nowo tworzonej klasy licealnej o profilu kulturoznawczym, nauczyciel języka angielskiego
w tej szkole.
Alicja Hinc: Czytając Pana życiorys można dostać zawrotu głowy...
Krzysztof Widera: Myśli Pani pewnie
o moim wykształceniu... Tak, ukończyłem
Wydział Wokalno – Aktorski w Akademii
Muzycznej w Łodzi.
AH: Występował Pan na scenie?
KW : Nazbierało się tego dużo więcej. Pracowałem jako solista w teatrach w Łodzi
i Bydgoszczy. Byłem aktorem w dużych
(kilkuset wykonawców) międzynarodowych produkcjach teatralnych. Miałem
kilka własnych recitali. Zaistniałem w serialach TV, nagrywałem dla PR i Studia
Miniatur Filmowych „SeMaFor” w Łodzi.
AH: Jak to się stało że został Pan nauczycielem ?
KW: To mój wybór życiowy. Nie mogłem
pozostać w miejscu. Musiałem poszukać
dla siebie nowych samorealizacji. Nowy
zawód jest dla mnie naturalną kontynuacją działań artystycznych. Od kiedy zostałem pedagogiem, czyli w 2008 roku,
zawsze chciałem pracować z młodzieżą
na płaszczyźnie teatralnej.

Czy będzie modernizacja drogi nr 431?
Na podstawie informacji uzyskanych z Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) zadanie inwestycyjne
dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 nie jest ujęte
w planie zamówień publicznych i nie będzie realizowane w 2018r.
W styczniu 2018r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na remont cząstkowy powierzchni bitumicznej dróg 306, 430, 431 i na terenie RDW Kościan. Dla zadania
inwestycyjnego dotyczącego budowy mostu przez rzekę Wartę
wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek trwa uzupełnianie dokumentów.
Zadanie to jest realizowane na podstawie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dopiero po otrzymaniu przez WZDW decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), WZDW będzie wszczynać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z informacją przekazaną przez pracownika WZDW, uzupełnienie dokumentów wraz z otrzymaniem decyzji ZRID może
potrwać kilka miesięcy, więc rozpoczęcie budowy mostu przez rz.
Wartę w Rogalinku w 2018r. nie jest pewne. (red.)

AH: Pedagogiem?
KW: Zawsze ważne dla mnie były potrzeby
młodych ludzi połączone z wiedzą. Mam
za sobą studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej, mediacji,
negocjacji, zarządzania oświatą oraz terapii pedagogicznej. Od 2 lat zawodowo
związany jestem z Zespołem Szkół im.
Adama Wodziczki w Mosinie.
AH: Czy to prawda, że Dyrekcja Zespołu
Szkół chce otworzyć klasę kulturoznawczą ?
KW: Tak - z wielką radością przyjąłem tę
propozycję, ponieważ otwartość na sztukę to takie „drugie ja”, które co jakiś czas
mobilizuje mnie do działania. Odkąd Dyrekcja zaproponowała mi tworzenie takiej
klasy poczułem się mocno wyróżniony!

(z pisma Burmistrza Gminy Mosina do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie)

AH: W jakim stopniu będzie bazował
Pan na doświadczeniach pedagoga?
KW: Lubić dziedzinę której się naucza
to bardzo dużo, ale mimo to jeszcze za
mało. Tylko „lubić” to realizować własne
ambicje, bez zwracania należytej uwagi

na dydaktyczne aspekty pracy nauczyciela, którego głównym zadaniem jest
formowanie ludzi do ich własnego szczęścia w życiu dorosłym. „Lubić”, to znaczy
lubić wyłącznie siebie, a co z uczniem?
Potrzeba czegoś więcej… Sądzę, że tu
uzupełnieniem jest zbierane latami doświadczenie pedagoga.
AH: Czy może Pan powiedzieć coś więcej
na temat planowanych zajęć w klasie
kulturoznawczej?
KW: W klasie kulturoznawczej zaplanowano nauczanie w kierunku wszechstronnym. Jedne z przykładowych form,
o których wspomnę to „zajęcia teatralne”
o charakterze warsztatowym oraz „kulturoznawstwo”, gdzie będzie mowa o historii teatru, filmu, sztuk plastycznych, architektury i muzyki.
AH: W jakim stopniu czuje się Pan przygotowany do prowadzenia tego rodzaju
zajęć z młodymi ludźmi?
KW: W życiu podejmowałem różne wyzwania i próby. Utworzenie klasy kulturoznawczej umożliwi mi realizację pedagogicznych i artystycznych nie tylko
ambicji, ale i transfuzję wiedzy. Mój zapał
wynika z doświadczenia i pasji. Postaram
się, by była to też olbrzymia przygoda
dla młodych ludzi zainteresowanych
teatrem, aktorstwem i pochodnymi tej
dziedziny sztuki.
AH: Dlaczego ta klasa? Co mogą dać za-

jęcia kulturoznawcze uczniom?
KW: Na pewno będzie to podniesienie
kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach stresowych, podniesienie adekwatności własnego wizerunku.
Będziemy walczyli z wszelkim zmanierowaniem wykonawczym. Takie zajęcia
z natury tematu jednak różnią się od standardowych lekcji w szkole przez co ad hoc
wpływają na rozwój kreatywności.
AH: Z naciskiem na przedmioty typowo
aktorskie?
KW: Pani Alicjo, równowaga to podstawowa zasada funkcjonowania świata. Czas
na aktorstwo to też czas na wykształconych aktorów i twórców . Takich mamy aż
nadto!
Owszem, będziemy starali się promować
klasowe i szkolne osobowości uczniowskie, ze szczególnym naciskiem na gwiazdy z przedmiotów ogólnokształcących.
AH: Pana marzenie?
KW: Mam dwa. Jedno to powstanie klasy
kulturoznawczej, a drugie to wypuszczenie
spod swoich skrzydeł prawdziwego aktora!
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Parkingowy zawrót głowy
Przy szpitalu w Puszczykowie już od dawna brakuje miejsc parkingowych. Znajdujący się tam płatny parking okazuje się
niewystarczający; podobnie jest na pobliskim – do tej pory – bezpłatnym, który również bardzo szybko wypełnia się
autami. W tej sytuacji spora część mieszkańców dojeżdża do szpitala komunikacją miejską. Okazało się, że możliwość ta
również była zagrożona.
W lutym 2018 roku Zarząd Szpitala
w Puszczykowie poinformował Burmistrza
Miasta Puszczykowa, że od dnia 3 kwietnia 2018 roku na terenie Szpitala będzie obowiązywał automatyczny system
parkowania. W związku z tym nie będzie
możliwości przejazdu autobusów komunikacji publicznej przez parking przy ul.
Kraszewskiego, ponieważ planowane jest
zamknięcie wjazdu od ul. Narcyzowej.
W związku z tym pojawił się problem, bowiem obsługa przystanku autobusowego
przy ul. Kraszewskiego jest możliwa tylko
przy zapewnieniu możliwości zawracania
pojazdu (autobus wykonywał ten manewr
przejeżdżając przez teren parkingu). Inne
opcje nie są możliwe ze względu na zbyt
wąskie ulice, konieczność przebudowy
skrzyżowań, ułożony w ul. Kosynierów Miłosławskich rurociąg o średnicy 1000 mm
zaopatrujący w wodę Miasto Poznań (tutaj Aquanet odmówił możliwości przejazdu autobusu).
Pojawiła się zatem wizja likwidacji przystanku przy ul. Kraszewskiego. Aby tego
uniknąć, Burmistrz Miasta Puszczykowa
zaproponował Zarządowi Szpitala udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy
finansowej na realizację zadania polegającego na instalacji systemu parkingowego
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie
parkingu przy ul. Kraszewskiego. Umożliwi to zapewnienie przejazdu autobusów
miejskich przez teren parkingu Szpitala.
Zarząd Szpitala zaakceptował propozycję Burmistrza, deklarując finansowanie
zadania w pozostałej kwocie. Zadanie
będzie realizowane przez Zarząd Szpitala w Puszczykowie. Puszczykowo uzyska
jednak możliwość korzystania z parkingowego przejazdu tylko na dwa lata. Co
dalej? W planach jest wzmocnienie tzw.
magistrali wodnej w ul. Kosynierów Miłosławskich tak, by istniała możliwość przejazdu autobusu tą trasą. Planowana jest
także budowa ul. Szpitalnej.
Po wprowadzeniu zmian w systemie
opłat parkingowych okazało się, że na
płatnym parkingu można było znaleźć

sporo wolnych miejsc. Niestety, nie można tego powiedzieć o pobliskich uliczkach i poboczach - parkujące auta zajmują tam niemal każdy wolny skrawek.
Wjazd na parking jest oznaczony, widnieje
także informacja o płatności oraz regulamin parkingowy. Wydaje się jednak, że
mimo to konieczność uiszczenia opłaty
parkingowej powoduje sporo niedogodności: najpierw klient zostaje zaskoczony
istnieniem barierki i koniecznością opłaty, potem zaczynają się problemy przy
automacie parkingowym, znajdującym
się przy wejściu głównym do szpitala: zapoznawanie się z jego działaniem (jeden
z pracowników obsługi parkingu udziela
potrzebnych informacji), często brak gotówki (pracownik obsługi zapewnia, że
wkrótce będzie możliwość dokonywania
opłaty kartą płatniczą), konieczność oczekiwania w kolejce... W efekcie czynność
dokonywania opłaty zabiera sporo czasu.
Zwróciliśmy się do Zarządu szpitala
z prośbą o szczegółowe informacje, pozwalające jak najlepiej zorientować się
w nowej sytuacji. Poniżej publikujemy
odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od Rzecznika ds. PR Szpitala:
Nowym najemcą parkingu, który został
w całości zautomatyzowany jest firma Green Parking Polska Sp. z o.o. Parkowanie jest
płatne i wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą
godzinę. Wjazd na parking odbywa się poprzez odbiór biletu. Przy wyjeździe opłatę
za postój trzeba uregulować w automacie
płatniczym znajdującym się przy wejściu

głównym do budynku Szpitala. Zgodnie
z regulaminem po uiszczeniu opłaty kierowca ma 15 minut na opuszczenie terenu
parkingu.
Wszystkie miejsca parkingowe, zarówno
dla gości i pacjentów jak i dla pracowników
są płatne!
Goście, pacjenci i odwiedzający Szpital
mają do dyspozycji dwa parkingi znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu budynku
głównego. Parkingi oraz wjazdy zostały
czytelnie oznakowane.
Parking przy ul. Kraszewskiego znajdujący
się na terenie należącym do Szpitala był
do tej pory darmowy i zajmowany głownie
przez pracowników co w praktyce oznaczało, że nie było na nim miejsc dla pacjentów.

Wprowadzenie systemu automatycznego
parkowania zagwarantowało pacjentom
znalezienie takich miejsc.
Natomiast pracownicy Szpitala, którzy
parkowali na jego terenie zawsze odpłatnie, mają możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu. Opłata wynosi 21 zł
na miesiąc. Warto zaznaczyć , że dzięki tej
reorganizacji wygospodarowano dodatkowe 30 płatnych, abonamentowych miejsc
postojowych.
Nowy system umożliwia także przywiezienie lub odebranie pacjenta Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Kierowca musi
jednak zachować się podobnie jak przy
korzystaniu ze stref typu kiss & ride dobrze
znanych z dworców czy lotnisk. Po skorzystaniu z wjazdu na SOR może tam bezpłatnie zatrzymać się do 20 ’, a następnie
bezzwłocznie opuścić teren i zaparkować
w wyznaczonym miejscu. Każda rozpoczęta godzina parkowania kosztuje bowiem
tutaj 30 zł. Informacja o tym znajduje się
zarówno przy wjeździe na SOR, na bilecie,
a także w pomieszczeniach oddziału.
Reorganizacja systemu parkowania została przeprowadzona w porozumieniu
z władzami miasta. Szpital w Puszczykowie w ramach porządkowania gospodarki
parkingowej złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy dla parkingu dwupoziomowego. Piotr Raiter Wiceprezes Zarządu
Szpitala na początku roku uczestnicząc
w Sesji Rady Miasta przedstawił argumenty
przejawiające za takim rozwiązaniem ale
nie znalazły one zrozumienia u radnych.
Szpital przystąpił więc do przeprowadzenia inwestycji, którą w całości finansuje
nowy najemca parkingów czyli firma Green Parking Polska Sp. z o.o. Władze miasta
i Szpital współfinansowały natomiast modernizację wjazdu na parking umożliwiającą zawracanie autobusu miejskiego przez
jego teren.
Płatne parkowanie przed szpitalami nie
jest niczym nowym, znane jest w większości tego typu placówek. Tak też było przed
lecznicą puszczykowską – zostało jedynie
zautomatyzowane i unowocześnione.
System działa od kilku dni i musi zostać
przetestowany w codziennej eksploatacji.
Wymaga z pewnością korekt, uzupełnień
i modyfikacji. Dlatego jesteśmy otwarci na
wszelkie uwagi i sugestie.
Drodzy Czytelnicy!
Na portalu @miastopuszczykowo zamieszczona została również informacja
na ten temat – publikujemy jej fragment
uważając, że jest to ważny komentarz
w opisywanej sprawie:
W tym miejscu należy również doprecyzować informację udzieloną przez rzecznika Szpitala Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej jakoby: ..."Reorganizacja

systemu, parkowania została przeprowadzona w porozumieniu z władzami miasta". Porozumieniem nie można przecież
nazywać pisma z 21 lutego br., w którym
Szpital poinformował Miasto, że od 3
kwietnia br. autobus nie ma prawa wjeżdżać na parking służący jako pętla autobusowa i w ciągu jednego miesiąca należy
znaleźć inne rozwiązanie umożliwiające
utrzymanie przystanku.
Nieprawdą jest też informacja zamieszczona w Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej
w kontekście stworzenia na terenie szpitala strefy płatnego parkowania mówiąca
o tym, że parkowanie przed lecznicą było
już płatne wcześniej, a obecne zmiany
służą jedynie zautomatyzowaniu i unowocześnieniu pobierania opłat. Większość
miejsc postojowych, którą teraz oddzielono
szlabanami, była bowiem do niedawna dostępna bez opłat.
Wprowadzenie płatnej strefy parkowania
na wszystkich terenach szpitala prawdopodobnie spowoduje, że duża część
pacjentów, gości i pracowników szpitala
będzie szukała miejsc do parkowania na
okolicznych ulicach. Może to spowodować
istotne utrudnienia dla ich mieszkańców.
W tej sytuacji Miasto będzie musiało podjąć działania mające na celu wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w okolicach
ul. Kraszewskiego, Berwińskiego i Bema.
Warto również zauważyć, że według rzecznika Szpitala powodem zmian organizacyjnych w zakresie parkowania na terenie
lecznicy jest brak zgody Rady Miasta na
wprowadzenie do studium Miasta możliwości budowy parkingu wielopoziomowego do 7 m wysokości i powierzchni zabudowy do 3 tys. M2 wraz z nieuciążliwymi
usługami na działce przy ul. Szpitalnej.
Rzecznik Szpitala tę sprawę przedstawia
w następujących słowach. „Szpital w Puszczykowie w ramach porządkowania go-

spodarki parkingowej złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy dla parkingu
dwupoziomowego. Piotr Raiter Wiceprezes
Zarządu Szpitala na początku roku uczestnicząc w Sesji Rady Miasta przedstawił argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem, ale nie znalazły one zrozumienia
u radnych. Szpital przystąpił więc do przeprowadzenia inwestycji, którą w całości
finansuje nowy najemca parkingów czyli
firma Green Parking Polska Sp. z o.o.“
W tym miejscu należy przypomnieć, że
jeszcze kilka miesięcy wcześniej Spółka
będąca właścicielem działek przy ul. Szpitalnej, chciała na nich budować bynajmniej nie parking, a wielokondygnacyjne
bloki, których budowa również nie została
dopuszczona przez uchwalone przez Radę
Miasta studium.
Należy jednocześnie podkreślić, że w uchwalonym studium Miasta dopuszczona została
lokalizacja parkingu, jako funkcji uzupełniającej, ale na powierzchni nie większej niż
1000m2, co nie wpłynie negatywnie na ład
przestrzenny w tym rejonie.
My również zapraszamy do dzielenia się
informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi parkowania przy szpitalu. To Państwo jako użytkownicy nowego systemu
parkowania mogą przekazać jak najwięcej wskazówek i sugestii. Zapraszamy do
dyskusji na www.gazeta-mosina.pl (red.)
wykorzystano źródło: Uchwała Rady Miasta Puszczykowa z dn. 27 marca 2018 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T.
Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym
instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu
przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie
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A POJAZDOWA

k & Zbigniew Nowak

Firma KUHN Polska

zatrudni

elektromechaników
CV proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@kuhn-polska.pl

TRANS - BAU - PROJECT

agnostykę
tykę k
komputerową
omputterrową
ne
ancyjne

usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.
pleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

RASZAMY

pt. w godz.
8.00-16.00 LPG
ZBIORNIKI
i części instalacji gazowych
o, ul. Dworcowa
36a
NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu
888 669 466,
604 167 295
www.autogazwiry.pl

tel. 508 185 986

www.transbauproject.pl
e-mail: agam2106@interia.pl

Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
Projekty hal i innych obiektów usługowych
Usługi geodezyjne
Nadzory budowlane i inwestorskie
Projekty zjazdów i parkingów
PEŁNA OBSŁUGA INWESTYCYJNA

(od wniosku o warunki zabudowy do zakończenia budowy)

PORADY PRAWNO-BUDOWLANE

BIURO
RACHUNKOWE
PRZYJMIE ZLECENIA
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
� KADR
� ZUS
� US

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

m:

określeniee zza
zakresu
akr
kresu naprawy
decyzji ddalszej
aallszejj napra
naprawy
awy i kkosztów
oszttów

Mosina, ul. Wąska 1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

loletnie doświadczenie i ciągle rozwijane
wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� układów jezdnych i napędowych
� innych podzespołów pojazdu
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35

jesteśmy ubezpieczeni
� odzyskujemy należności
� odbieramy osobiście dokumenty
�

AUTOLAWETY - LAWETY

62-050 Mosina
POMOC
DROGOWA
ul. Konopnickiej 27b

Wiry k. Poznania, ul. Komornicka 127
tel.04618136388
tel. 61 899
56, kom. 609 532 733
602638476
pn.-pt. 8.00-16.00,
sob. 8.00-12.00
lossy@lossy.pl
biuro@autogazwiry.pl

535 redakcja@gazeta-mosina.pl
424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
OGŁOSZEŃ
61 898 1059,
tel. kom.
660 031 893 tel.
 e-mail:

II edycja Konkursu Wiedzy
o Rodzinie Raczyńskich
26 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda
Raczyńskiego w Rogalinie już po raz drugi zorganizowała Konkurs
wiedzy o rodzinie Raczyńskich, którego finał odbył się w Pałacu –
oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tak jak w ubiegłym
roku szkolnym, zaproszenie do udziału przyjęły wszystkie szkoły z terenu gminy Mosina, a ponad to swój akces zadeklarowała
również Szkoła Podstawowa nr 2 z Puszczykowa.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach - szkolnym, który wyłonił trzyosobowe zespoły oraz finałowym, który zakończył się
wręczeniem nagród dla zwycięzców II edycji oraz wszystkich
uczestników za bardzo dobrą znajomość historii rodziny Raczyńskich. Gratulacje złożono również na ręce nauczycieli za
doskonałe przygotowanie swoich podopiecznych.
Wysoka ranga i prestiż konkursu zawdzięczany jest także wsparciu jakie otrzymuje on ze strony Muzeum Narodowego w Poznaniu, Majątku Rogalin oraz Fundacji im. Raczyńskich przy
Muzeum Narodowym w Poznaniu, reprezentowanej przez jej
sekretarza, pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, która objęła konkurs swoim patronatem. Swoją obecnością zaszczycili nas
również przedstawiciele władz gminy Mosina (wiceburmistrz
Przemysław Mieloch, przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur oraz kierownik referatu oświaty, kultury i sportu Anna
Kałek), przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu pani
Agata Elbanowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej – pani Małgorzata Kubiaczyk.
Po rozwiązaniu zadań konkursowych uczniowie udali się na
zwiedzanie domu Raczyńskich, a jury złożone z zaproszonych
gości oceniało zadania konkursowe. Po zakończeniu zwiedzania
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
przez Organizatorów.
Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogalinie, drugie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie, a trzecie uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie.
Na zakończenie jury w krótkich przemówieniach pogratulowało wszystkim za udział, wysoki poziom posiadanej wiedzy oraz
popularyzację historii jednego z najbardziej znamienitych rodów Wielkopolski.
Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.
Anna Bąk

„zGRAna rodzinka” w Mosinie
Znacie GRAnatowa Cafe Club? Wielu z Was z pewnością już nas poznała i wie
że uwielbiamy gry planszowe i wszystko co się z nimi wiąże.Jeśli jednak jeszcze
nie mieliście okazji się z nami bawić – będzie okazja. I to nie byle jaka okazja,
bo pieszy rajd rodzinny „zGRAna rodzinka”. Data również szczególna i w zasadzie podwójna – rajdować będziemy bowiem w sobotę podczas corocznych
obchodów Dni Mosiny, czyli 26 maja w Dzień Matki. Szczegóły podamy wkrótce, więc warto śledzić nasz profil na facebooku – ale już dziś możemy zdradzić,
że przygotowujemy niespodziankę dla wszystkich Mam biorących udział w rajdzie … wszak to dzień ich święta! Podczas rajdu nie zabraknie naturalnie rodzinnej rozrywki, czyli planszówek, a wszystkich uczestników ugościmy w naszym nowym lokalu na pl. 20 Października – Pasaż 22. Do zobaczenia w maju :)
(Kuba)

10

11

"Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie" -

Dziewczyny na Saharze,
czyli morderczy bieg z charytatywnym tłem

XII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie

RUNMAGEDDON SAHARA to wieloetapowy ekstremalny bieg terenowy, którego trasy prowadzą przez tereny pustynne. W tym roku
bieg odbył się na obrzeżach pustyni Sahara w południowym Maroku i składał się z trzech etapów rozgrywanych w kolejnych dniach.
Podstawowym formatem biegu jest formuła Sahara 50, w której zawodnicy każdego dnia będą musieli pokonać minimum kilkanaście kilometrów. Każdego dnia będzie jednak można podjąć wyzwanie i wystartować na trasę opcjonalnego dystansu w formacie
SAHARA 100. Wówczas długość etapu wyniesie ponad 30 kilometrów.

fot. Dariusz Madej

"...Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie" – to prawda:
w Mosinie od dwunastu lat odbywa się prawdziwa uczta muzyczna, wydarzenie, którego nie można znaleźć nigdzie indziej:
Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą.
Impreza posiada wyjątkową rangę oraz ugruntowaną pozycję
na muzycznej mapie Polski, a organizatorami są Mosińskie Towarzystwo Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kultury. Jak co roku, honorowy patronat objął Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina.
Także i tym razem nie zabrakło muzycznych atrakcji.
Piątkowy wieczór, 13 kwietnia, przyciągnął liczną publiczność –
nic dziwnego, bowiem nieczęsto zdarza się, by w Mosinie gościł
Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków,
wokalista jazzowy, pianista, kompozytor. Podczas koncertu
w Mosinie artysta wystąpił w Trio wraz z Przemysławem Gregerem oraz Jakubem Sojką. Znakomity występ, wspaniałe wykonanie, a przy tym dobry kontakt artysty z publicznością sprawiły, ze był to niezapomniany wieczór. Warto także wspomnieć
o poprzedzającym występ Stanisława Soyki koncercie DAWID
KOSTKA TRIO feat. Paweł Kaczmarczyk, z gościnnym udziałem
Macieja Kocińskiego. Zachwyt muzyką wykonywaną przez artystów mieszał się z zadziwieniem patrzenia na ich twarze podczas występu – widzieć taką radość tworzenia, zatracenie się
w pasji, a przy tym dobra zabawę – bezcenne!
Sobota, 14 kwietnia – to warsztaty gitarowe prowadzone przez
Dawida Kostkę oraz prezentacje muzyczne uczniów Carlosa Ramireza i wokalistek – uczennic Danuty Nowak-Połczyńskiej. Wieczór natomiast należał do EABS - Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda) z udziałem Michała Urbaniaka oraz brytyjskiego
muzyka TENDERLONIOUSA. Znakomity, wzruszający koncert
– miłośnicy tego wybitnego muzyka jazzowego, kompozytora
i aranżera, jakim jest Michal Urbaniak, z pewnością wyszli usatysfakcjonowani.
To jeszcze nie wszystko: w niedzielę, 15 kwietnia, odbył się finał
IX Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Gitarowych. Jury w składzie: Ryszard Gloger - Radio Poznań, Aleksandra Lis - redaktor
muzyczna Radio Afera oraz Grzegorz Sterna - Radio Elka wyróżniło następujace zespoły i wykonawców:
Najlepszy zespół - Antigravity (Poznań/Luboń)
Najlepsza wokalistka - Katarzyna Urbańska (Second Child)
Najlepszy gitarzysta - Przemysław Bednarek (Paradox Harvest)
Najlepsza basistka - Julia Będziechowska (Antigravity)
Najlepszy perkusista - Sławomir Matuszewski (Second Child)
Wyróżnienia otrzymali:
Jędrzej Dobaczewski (Yellow Snow) - instrumenty klawiszowe
Iwo Greczko (Sawanty) - osobowość sceniczna i teksty
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i podziwiamy ogromne talenty!
Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą to niewątpliwie jedno
z większych i ciekawszych wydarzeń muzycznych w roku. Doskonała organizacja, dobra muzyka, wysoki poziom artystyczny,
niepowtarzalna atmosfera – to wszystko powoduje, że z ogromną radością oczekujemy kolejnej muzycznej uczty w przyszłym
roku. Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, by kwietniowy weekend w Mosinie był
naprawdę wyjątkowy! (red.)

DWIE WSPANIAŁE
W 2019 roku dwie odważne dziewczyny chcą wystartować w tej
formule! To Magda Grajcar i Karolina Ilowska - Rembarz, zawodniczki LOFT TEAM EXTREME. Karolina Ilowska – Rembarz na co
dzień żona, matka i „house menager”. Fanka motoryzacji i sportów ekstremalnych mająca żywiołowy temperament. Wytrwale
dąży do celu i jest gotowa podejmować każde wyzwanie. Ma
w sobie gen walki i pierwiastek rywalizacji. Magda Grajcar – właścicielka klubu LOFT Fitness, pasjonatka sportu i podróży, mama
czteroletniej Amelki i wulkan energii z głową pełną pomysłów.
Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Uwielbia atmosferę wyzwań i motywacji drużynowej.
O DRUŻYNIE
Drużyna LOFT TEAM EXTREME powstała w 2016 roku zrzeszając
ludzi z pasją m.in. do biegów ekstremalnych. Od tamtego czasu
brali udział m.in. w Survival Race, Runmageddon Classic w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Runmageddon Rekrut w Gdyni,
Wrocławiu, Runmageddon Hardcore w Beskidach, Ełku. Dodatkowo w drużynie zaczęły rozwijać się też inne dyscypliny: biegi

uliczne, crossowe, triathlon. Drużynę tworzą przede wszystkim
osoby pełne pozytywnej energii, niesamowitych pomysłów
i chcące spełniać marzenia (swoje i innych).
BIEGAJĄC - POMAGAMY
Projekt LOFT TEAM EXTREME Sahara by Runmageddon 2019
to pokonanie 100 km po pustyni z przeszkodami w ciągu 4 dni
(takie założenia przyjmuje organizator biegu). Magda i Karolina
będą zmagać się z dystansem, ale to nie wszystko: podczas biegu uruchomiona zostanie akcja „ZŁOTÓWKA za każdy pokonany kilometr”. Obserwując zmagania dziewczyn będzie można
jednocześnie przekazywać pieniądze na wybraną przez drużynę instytucję bądź placówkę, która takiej pomocy potrzebuje.
Jaką? Trwają rozmowy i ustalanie takiego miejsca.
Runmageddon Sahara odbędzie się dopiero w przyszłym roku,
już teraz jednak trwają przygotowania do tej wyprawy. jak będą
one wyglądać? Co będzie działo się w międzyczasie? Bądźcie
z nami - atrakcji i emocji na pewno nie zabraknie! (red.)

Umowa z NFZ w przychodni
na ul. Śremskiej
Od 1 kwietnia br., w ramach umowy z NFZ
dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla
mieszkańców naszej gminy prowadzona
jest rehabilitacja w trybie dziennym. Od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 18.00

"Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne
Jankowiak" przy ul. Śremskiej 16 oferuje zabiegi: elektrolecznictwa, laser, solux, ultradzwięki, pole magnetyczne, masaże, ćwiczenia. Rejestracja pod nr tel. 576-262-624.
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Sukces w szpilkach

„Słuchamy potrzeb naszych klientów”
W dzisiejszym odcinku „Sukcesu w szpilkach” rozmawiam z Kingą Klitończyk, właścicielką salonu Estetica w Mosinie, specjalizującego się w endermologii, ale też posiadającego bogatą ofertę nie tylko z dziedziny estetyki i kosmetyki. Pani Kinga z radością
opowiada o powstaniu firmy, realizowanych działaniach oraz pomysłach na przyszłość. A ma ich naprawdę sporo :) Zapraszam
do lektury i – oczywiście – odwiedzenia salonu!
M.M.: Skąd wziął się pomysł na Esteticę?
K.K.: To czysty przypadek - odkąd skończyłam studia pracowałam w korporacjach, w firmach farmaceutycznych. Pewnego razu
przeszłam operację, po niej zostały mi blizny. Żeby je zniwelować,
lekarz polecił mi masaże - endermologię. Zaczęłam szukać w internecie informacji na ten temat, chodzić na zabiegi i zauważyłam,
że to działa, efekty były widoczne dość szybko. Wtedy endermologia mnie zafascynowała i wiedziałam już, że jeśli kiedyś będę
rezygnować z pracy w korporacji, otworzę gabinet o takim profilu.
Po pewnym czasie odeszłam z korporacji i prowadziłam firmę
razem z mężem. Półtora roku temu uznałam jednak, że nadszedł
dobry moment na otworzenie własnej działalności. Zaczęłam się
szkolić, uczyć, kończyć kursy, otwierając gabinet miałam już zatem sporą wiedzę na temat endermologii. Wtedy to była jedyna
oferta - nie wiedziałam jeszcze, jakie jest zapotrzebowanie rynku
mosińskiego, czego oczekują klienci itp. W Mosinie jest bardzo
dużo gabinetów, jednak klientki przychodzące do mnie same
często mówiły, czego im brakuje w innych miejscach, zgłaszały
swoje potrzeby. Pozwoliło mi to na rozpoznanie rynku - zaczęłam
inwestować w sprzęt, kolejne szkolenia, kursy itp. Miałam też dużo
szczęścia, bo trafiłam na dziewczynę, z którą obecnie współpracuję, a która jest wrażliwa, potrafi słuchać klientów, bez niej nie
poradziłabym sobie sama. Dobrze nam się ze sobą współpracuje.
M.M.: Czym dokładnie jest endermologia?
K.K.: Sam początek endermologii jest bardzo ciekawy - powstała
także z czystego przypadku. Francuz, technik - inżynier, Louis Paul
Guitay po wypadku motocyklowym przez pół roku leżał w szpitalu. Obserwował tam, jak pracują rehabilitanci, fizykoterapeuci: odbarczają, robią drenaże limfatyczne, usprawniają mięśnie... Wpadł
na pomysł stworzenia maszyny, która pomoże w rehabilitacji.
Zaczął współpracować z lekarzami i tak stopniowo rozwinęła się
cała dziedzina endermologii, będąca zarówno z zakresu zarówno
medycyny kosmetycznej, estetycznej jak i kosmetologii, połączona z zabiegami, operacjami itp. Całość polega na odpowiednim
masażu próżniowym, ciśnieniowym za pomocą różnych ruchów
i poziomów zassania, pracuje się różnym ciśnieniem i różnym natężeniem dźwięków.

M.M.: Z jakiej oferty poza endermologią można skorzystać
w Pani gabinecie?
K.K.: Oferta jest szeroka, od podstawowych zabiegów, jak epilacja brwi i henna poprzez zabiegi bankietowe, makijaż dzienny,
wieczorowy, okazjonalny - kończąc na zabiegach inwazyjnych,
jak mezoterapia igłowa, mezoterapia mikroigłowa, wypełnianie
bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym czy nowej technice
(mało jeszcze znanej) - physiomicropuncture. Pomagamy osobom, które mają bardzo dużą ilość rozstępów, blizny pooperacyjne, po wypadkach, duże zwiotczenie skóry (na przykład
u pań po ciążach).
Wszystkim klientom zapewniamy dyskrecję, nie ma u nas drugiego stanowiska, osoby obsługującej recepcję; jeśli publikujemy
efekty naszej pracy w internecie, również staramy się robić to tak,
by nie można było spersonalizować osoby, zapewnić jej anonimowość. W takich warunkach można spokojnie porozmawiać, posłuchać klientów, mamy czas tylko dla siebie, nic nas nie rozprasza.
M.M.: Jakie umiejętności, zdobyte w pracy w korporacjach, pomagają Pani teraz w prowadzeniu własnej firmy?
K.K.: Przede wszystkim, umiejętność słuchania tego, co mówi do
nas klient - pomaga to sprecyzować jego potrzeby i dokładnie na
nie odpowiedzieć. Na pewno też przydaje się bardzo duża asertywność – w korporacjach miałam kontakt z różnymi środowiskami ludzi, gdzie trzeba było umieć rozmawiać, być przekonującym,
profesjonalnym. Poza tym - nauczyłam się marketingu, promowania, odpowiedniego przedstawienia danego produktu, pokazywania nowych technik leczenia itp. - to teraz procentuje mi w ten
sposób, że nie boję się polecać swoich usług i umiem to robić,
wytłumaczyć dlaczego akurat to polecam - lub odradzam. Staramy się też rzetelnie informować klientów o szczegółach każdego
zabiegu, stosowanych substancjach itp.
M.M.: Które momenty z dotychczasowej pracy wspomina Pani
jako najbardziej przyjemne, a jakie jako przykre, trudne?
K.K.: Trudne chwile były na samym początku, kiedy otworzyłam
gabinet - po jakichś dwóch tygodniach wszystko "siadło", klienci
przestali do nas zaglądać - tak wyglądały pierwsze trzy miesiące. Potem to minęło i teraz właściwie nie ma już nieprzyjemnych
momentów - codziennie wychodzą od nas zadowolone klientki,
dzwonią nowe panie, my robimy to, co lubimy - nie ma nic lepszego. Trudnych chwil nie ma - słuchamy potrzeb naszych klientów

i w związku z tym eliminujemy pojawianie się przykrych sytuacji,
potrafimy bowiem dobrać dla klientów odpowiednią alternatywę.
M.M.: Co według Pani jest potrzebne, żeby osiągnąć sukces?
K.K.: Zawsze kierowałam się tym, żeby być prawdziwą i szczerą
we wszystkim, co robię. Mając za sobą poukładane życie osobiste – dzieci, szczęśliwy dom i rodzinę, wsparcie męża - człowiek idzie do przodu. Jest to trochę tak, jak z nauką chodzenia
u dziecka: zaczyna się od raczkowania, potem małych kroków,
stopniowo przechodząc do tych większych. Tak samo jest z rozwojem firmy: pierwsze dwa lata są zwykle trudne, potem jednak
dzieje się coraz lepiej. Ja ten trudny okres powoli mam za sobą
– ale to dlatego, ze słuchałam ludzi, trafiłam też – co raz jeszcze
podkreślę - na wspaniałą osobę, Agnieszkę, która ze mną pracuje, pomaga mi i jest cudowna :)
Własna firma to ciężka praca – cały czas trzeba się uczyć, być na
bieżąco z nowościami. Pracy jest jeszcze więcej niż na etacie, trzeba myśleć o wszystkim, a czas spędzony z klientami to tylko fragment wszystkiego, co jest do zrobienia. Nie jest to zatem praca
jak w biurze, kiedy zwykle po ośmiu godzinach idziemy do domu
i możemy zająć się innymi sprawami. To dużo więcej – jeśli ktoś
decyduje się na założenie firmy, musi wiedzieć, że oznacza to pełne poświęcenie. Jeśli jednak robi się to, co się lubi, to mimo, że
czasem jest ciężko, satysfakcja jest ogromna.
M.M.: Wspomnijmy jeszcze o akcji dla amazonek, prowadzonej
przez Esteticę.
K.K.: Do tego pomysłu zainspirowały mnie dziewczyny z innego
gabinetu w Poznaniu. Trafiłam do nich przy okazji jednego ze szkoleń. Okazało się, że robią tatuaże na rekonstruowanych piersiach
dla pań po amputacji. Bardzo mnie to zafascynowało. A pewnego
dnia przyszła do mnie pani z pytaniem o miejsce, gdzie mogłaby wykonać drenaż limfatyczny po mastektomii. Pomyślałam, że
może przecież zrobić to u nas. I tak wpadłyśmy na pomysł takiej
bezpłatnej akcji dla pań.
M.M.: Jakie ma Pani plany na przyszłość?
K.K.: Marzy mi się większy gabinet, ale wszystko powoli, z czasem.
Przede wszystkim ważne jest dla mnie zdrowie moje i mojej ro-

dziny – reszta przyjdzie stopniowo. Jeśli będę mogła się rozwinąć
i działać bardziej globalnie, na większym metrażu, będę się bardzo
cieszyć. Chciałabym dalej nawiązywać współpracę z innymi gabinetami, jak to na przykład ma miejsce z cateringiem dietetycznym.
Poza tym, włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne,
działania lokalne (vouchery na WOŚP, nagrody na zawodach, imprezach itp.). Pomysłów jest sporo – teraz myślę na przykład o włączeniu salonu do karty Dużej Rodziny.
Poza estetyką i kosmetyką w gabinecie robimy różne akcje, dni
otwarte dla pań, gdzie można skorzystać na przykład z darmowych konsultacji z dermokonsultantką, mamy też warsztaty, gdzie
panie mogą się nauczyć makijażu. Pod koniec maja odbędzie się
kolejne spotkanie z brafiterką, akcja promocji kosmetyków naturalnych itp. Wszelkie informacje dostępne są zawsze w gabinecie
oraz na naszym profilu na facebooku.
M.M.: Życzę zatem realizacji wszelkich planów i pomysłów oraz
bardzo dziękuję za rozmowę.
		
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Zostań wolontariuszem!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Mosińsko-Puszczykowskiego Centrum Wolontariatu. Przypomnijmy - pierwsze spotkanie organizacyjne Centrum odbyło się 7 marca br., ustalono
wówczas kilka kluczowych zagadnień.
Przede wszystkim, Centrum to miejsce, gdzie mogą przyjść osoby,
które chcą pomagać. Na miejscu jest możliwość rozmowy z koordynatorem i określenia co chcą i mogą robić, w jakich miejscach
są potrzebni itp. Cyklicznie będą się odbywały szkolenia zarówno
dla nowych wolontariuszy jak i dla tych, którzy już działają i chcą
uzyskać wiedzę specjalistyczną w jakiejś dziedzinie.
Centrum to także miejsce dla organizacji/instytucji zrzeszających lub/i potrzebujących wolontariuszy. W planach jest organizowanie spotkań, szkoleń, integracji i wzajemnego wsparcia.
Od 12 kwietnia, w każdy czwartek, w godzinach 18.00-19.30,
w budynku przy Stadionie OSiR w Mosinie, ul. Konopnickiej 31,
odbywają się dyżury Centrum Wolontariatu, na których można:
*zgłosić chęć bycia wolontariuszem,
*zgłosić potrzebę wsparcia przez pracę wolontariuszy,
*dowiedzieć się czym jest wolontariat i kto go może wykonywać,
*dowiedzieć się, gdzie aktualnie potrzebni są wolontariusze.

Czwartkowe dyżury będą trwać do końca czerwca br., a po przerwie wakacyjnej powrócą od września. Cały czas jednak można
się kontaktować mailowo: wolontariatmosina@gmail.com lub
za pośrednictwem facebooka.
Mosińsko-Puszczykowskie Centrum Wolontariatu jest inicjatywą oddolną organizacji i instytucji zrzeszających wolontariuszy
lub pragnących rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem.
Pracę Centrum koordynuje Stowarzyszenie Rozdaj Siebie.
Serdecznie zapraszamy! (red.)
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Kącik zielarski

Bluszczyk kurdybanek
W dzisiejszym numerze zajmiemy się ziołem o zabawnej nazwie
Bluszczyk kurdybanek. Dla wielu osób to z pewnością uporczywy chwast, ale zapewniam, że zamiast przeklinać bluszczyk
podczas pielenia ogródka, lepiej wypełnić nim koszyk i przystąpić do suszenia lub przetworzenia go w inny sposób.
Bluszczyk kurdybanek (łac. Glechoma hederacea) to wieloletnia
roślina o płożących się pędach długości 10-20 cm z maleńkimi
niebieskawo-fioletowymi lub niebieskawymi kwiatkami i z nerkowatymi lub sercowatymi listkami. Inne nazwy tej rośliny to
kondratek, bluszczyk zimowy, bluszczyk pospolity, bluszczyk
ziemny. Bluszczyk rośnie w ogrodach, rowach, na łąkach i pastwiskach, w zaroślach i przy drogach.
Bluszczy zbieramy w czasie kwitnienia w kwietniu i w maju, bo
wtedy roślina zawiera najwięcej wartościowych substancji. Roślinkę ścinamy usuwając zdrewniałe i pożółkłe części i suszymy
w zacienionym i przewiewnym miejscu. Po wysuszeniu kurdybanek powinien mieć szarozieloną barwę i korzenny aromat.
Ziele zawiera między innymi garbniki, fenolokwasy, flawonoidy,
związki triterpenowe seskwiterpenowe, gorycze, olejek eteryczny, kwasy organiczne i sole mineralne (cynk, żelazo, krzem, molibden, wapń i inne).
Bluszczyk pospolity zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, działa przeciwzapalnie i regenerująco na przewód pokarmowy, a także na skórę. Oprócz tego ma działanie ściągające,
moczopędne, wykrztuśne, bakteriobójcze, przeciwbiegunkowe, wzmacniające, przeciwzapalne, grzybobójcze, a także pobudzające przemianę materii, udrażniające układ oddechowy,
oczyszczające i odtruwające organizm. Ziele bluszczyka stosujemy także w chorobach skóry, zapaleniach i oparzeniach, do
płukania jamy ustnej, gardła oraz ucha zewnętrznego w stanach zapalnych.
Świeże ziele możemy również dodawać do wiosennych sałatek
czy masła ziołowego. Pamiętajmy tylko by do potraw dodawać go oszczędnie, ponieważ ma bardzo intensywny korzenny
smak, który może nie wszystkim odpowiadać.
Poniżej tradycyjnie sposoby na wykorzystanie zioła.
Odwar z bluszczyku
Zalewamy łyżkę ziela szklanką ciepłej wody, zagotowujemy
i podgrzewamy na małym ogniu pod przykryciem przez kolejne
5 minut. Następnie odstawiamy do naciągnięcia na 10 minut,
przecedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie po pół szklanki przed
posiłkiem. Taki odwar poprawia trawienie, zwiększa wydzielanie
soku żołądkowego, działa żółciopędnie i wpływa korzystnie na
wątrobę. Zewnętrznie odwar stosujemy do płukania jamy ustnej, gardła oraz ucha, a także do obmywania skóry w przypadku
trądziku, zapaleń, owrzodzeń i świądu.
Napar z bluszczyku
Łyżkę ziela zalewamy szklanką wrzątku, odstawiamy do naciągnięcia na 10 minut, przecedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie po
pół szklanki. Bluszczykowa herbatka wzmacnia układ nerwowy,
żołądek, wątrobę, pobudza przemianę materii, łagodzi ataki astmy oskrzelowej oraz wspomaga leczenie przeziębień.
Sok z bluszczyku
Zbieramy kwitnące pędy bluszczyku, usuwamy pożółkłe
i stwardniałe części, a następnie przepuszczamy przez maszynkę do mięsa lub sokowirówkę i wyciskamy sok. Sok ma niestety krótką trwałość, dlatego nie róbmy go zbyt wiele i zawsze

Historia wybita na monetach
Pewnego dnia siedziałam w redakcji zastanawiając się nad tematami do kolejnego wydania gazety. Myślałam właśnie o obchodzonej w tym roku 170. rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej, kiedy do drzwi zapukał... Pan Witold
Wilhelm, znany mieszkańcom Mosiny społecznik, wspierający od lat życie kulturalne miasta, laureat Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, twórca słynnego na całą Polskę (i nie tylko) 1 Mosina. Podczas spotkania opowiedział mi
wiele ciekawych historii, do których będę jeszcze wracać na naszych łamach. Dzisiaj będzie o monetach.

przechowujmy w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiku.
Można wydłużyć trwałość soku mieszając go w proporcji 1:1
z czystą wódką. Kurację sokiem powinna trwać około 4-5 tygodni. W pierwszym tygodniu zażywamy raz dziennie 1 łyżeczkę
soku przed posiłkiem, rozcieńczając sok z połową szklanki wody
mineralnej lub soku jabłkowego. Można dodać sok z cytryny.
Po tygodniu zwiększamy dawkę soku do 2 łyżeczek dwa razy
dziennie na 10-15 minut przed obiadem i przed kolacją. Sok ze
świeżego ziela działa żółciopędnie i żółciotwórczo, moczopędnie, odtruwająco, usuwa wzdęcia i niestrawność bolesne skurcze jelit, zapobiega stanom zapalnym dróg żółciowych.
Nalewka z bluszczyku
Bierzemy 8-15 świeżych, wypłukanych i rozdrobnionych pędów
rośliny (w zależności od długości), wkładamy do słoja i zalewamy 0,5 litrem wódki (45%) zrobionej ze spirytusu i odstawiamy
w ciepłe i słoneczne miejsce na 7 dni. Po upływie tego czasu
nalewkę przecedzamy przez gazę lub płótno i przelewamy do
butelek. Stosujemy 3 razy dziennie po łyżce nalewki po jedzeniu. Nalewka pobudza przemianę materii, oczyszcza krew, leczy
drogi oddechowe oraz działa przeciwzapalnie.
Syrop z bluszczyku
15 pędów bluszczyku zalewamy w emaliowanym garnku litrem
wody, zagotowujemy, a następnie podgrzewamy na małym
ogniu przez kolejne 15 minut. Następnie przecedzamy, dodajemy 750 gram cukru i ponownie gotujemy przez minimum 5
minut, aż cukier zupełnie się rozpuści. Gorący syrop przelewamy do wyparzonych butelek lub słoiczków, szczelnie zakręcamy i stawiamy do góry dnem, aby się dobrze zamknęły (sucha
pasteryzacja).
Syrop stosujemy 3 razy dziennie po łyżce w celu wzmocnienia
i oczyszczenia organizmu.
I tak oto dobiegliśmy do końca artykułu. Często nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że chwasty to zioła i to chciałabym swoimi artykułami zmienić. Wierzę, że ten kolejny ziołowy odcinek
spowodował, że zaczniecie Państwo inaczej postrzegać rośliny
rosnące wokół nas, traktując je z szacunkiem, a nie jak niemile
widzianego intruza w ogrodzie.
Pozdrawiam bluszczykowo i kurdybankowo
Willma

Pan Witold opowiada historię 1 Mosina:
„Rozpoczęcie tłoczenia monet regionalnych rozpoczęło się w roku 2004 z mojej
inicjatywy i przy dużym poparciu mojego nieżyjącego już przyjaciela, Mariana Strenka. Przyszło nam na myśl, żeby
uczcić wejście Polski do Unii Europejskiej
i by przy tej okazji nasza mała ojczyzna
też zostawiła swój ślad po tym wydarzeniu. I tak, 5 maja 2004 roku wyszedł jeden
Mosin. Na awersie widoczny jest 1 Mosin
plus morena czołowa Pożegowa i mały,
drewniany kościółek na rynku, pod wezwaniem Stanisława Kostki. Jest też dąb
rogaliński opleciony wstęgą Warty, która
przepływa przez naszą ziemię mosińską jest również charakterystyczna dla wstęgi powstańczej - na pamiątkę Powstania
Wielkopolskiego. Na rewersie widoczny
jest napis: „Rzeczpospolita Mosińska”
oraz data A.D. 3-8.V.1848 – dla upamiętnienia wydarzeń z okresu Wiosny Ludów,
kiedy to Jakub Krauthofer - Krotowski
proklamował Rzeczpospolitą Mosińską.
Tak wygladała pierwsza moneta.
Po tym wydarzeniu rozdzwoniły się telefony z pytaniami o następne monety. Nie
przypuszczałem, że tak się stanie, bo moneta miała być jednorazowa i nie myślałem, że będzie tak duże zainteresowanie.
Ludzie chcieli jednak zamówić monetę na
pamiątkę, dla krewnych, znajomych, na
prezent. Nawet zakonnicy wzięli ją do Afryki, jest również w Tybecie - do dzisiaj monety krążą po różnych częściach świata :)
Kolejnym moim pomysłem na monetę
było uczczenie pamięci Jakuba Krotowskiego, który to w 1848 roku razem ze
swoimi żołnierzami (kosynierzy) ogłosił
Mosinę stolicą Polski. Potem zacząłem

szukać ludzi, którzy byli związani z Mosiną i przyczynili się do rozwoju i działań na
rzecz naszego regionu. I tak, na kolejnych
monetach uwiecznieni zostali: Edward
Bernard hr. Raczyński (mieszkający przez
wiele lat w Rogalinie), urodzony w Rogalinie Krzysztof Arciszewski, ksiądz kanonik Roman Hildebrandt – budowniczy
kościoła pw. Św. Mikołaja w Mosinie.
Kolejnym był nasz powstaniec Piotr Mocek, potem - Jan Chryzostom Pasek, który
z chorągwią Czarnieckiego po wyprawie
z Danii przeszedł przez Mosinę i przez
pewien czas tu mieszkał. Następnie na
monecie pojawił się Władysław Zamoyski,
twórca Fundacji Zakłady Kórnickie (piszemy o niej w innym artykule w tym numerze – przyp. red.), który, kiedy dowiedział
się, że Morskie Oko i Zakopane jest sprzedawane, kupił te tereny i do dzisiaj stoi
na Krupówkach jego pomnik, zaś górale
w podziękowaniu przywieźli na Pożegowo skałę spod Giewontu. Kolejnym był Paweł Edmund Strzelecki, podróżnik, mieszkający w naszej gminie, odkrywca złóż
złota, kamieni szlachetnych, brylantów
w Australii - do dzisiaj góra Strzeleckiego
stoi w Australii na podziękę i pamiątkę.
Potem - Adam Wodziczko, wielki propagator ochrony przyrody, założyciel naszego
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W 2014 roku na monecie zostaje wybity
płk Stanisław Kasznica, żołnierz wyklęty z Krosinka. W kolejnym roku - Marian
Strenk, bardzo związany z Mosiną, przewodniczący Rady Miejskiej, radny, założyciel gazety - „Ziemi Mosińskiej” i bardzo
oddany tej ziemi. W 2016 roku uwieczniony został Antoni Jeżak, założyciel harcerskiej orkiestry dętej, podporucznik,
powstaniec. Rok 2017 to przedstawienie
założyciela banku dla rolników - ks. Piotra
Wawrzyniaka ze Śremu (założył też w Mosinie Bank Spółdzielczy). Wreszcie rok
2018 - wyjątkowy, bowiem jest to 170.
rocznica ogłoszenia przez Jakuba Krotowskiego Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Na tej monecie mamy dwóch kosynierów
- żołnierzy, którzy stoczyli bitwę pod Rogalinem - i liść laurowy.
Wszystkie te osoby bardzo mocno są
związane i w dużym stopniu zasłużone

dla naszego regionu. A lista takich postaci wciąż jest jeszcze bardzo długa.
Podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej
Mosińskiej, 26 maja, na rynku w Mosinie
będzie można samodzielnie wybić sobie
jednodniową monetę aluminiową (na
uroczystości będą jeszcze sprzedawane
zamówione przez Urząd Miejski piękne
znaczki pocztowe, przedstawiające J.
Krotowskiego). Moneta na awersie będzie przedstawiać jak zwykle orła, ale
- bez korony i z liściem laurowym, jak to
znajduje się w materiałach historycznych.
Na rewersie natomiast będą kosynierzy
Krotowskiego i 170. rocznica Rzeczypospolitej Mosińskiej”.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tak ważnych dla Mosiny dniach. I już
dziś zachęcamy do lektury kolejnych
opowieści Pana Witolda! (M.M.)
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Dwa oblicza Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
Wielkimi krokami zbliża się 170. rocznica powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej, już słychać jej żwawe kroki zza węgła historii. W ferworze świętowania, wspomnień i zabawy trzeba jednak
podjąć próbę zadumy nad tymi wydarzeniami, które z perspektywy czasu nie wydają się być tak radosnymi. Zanim jednak
o tym, chciałbym skupić się na dwóch etapach z życia Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego.
„Obok prac urzędowych zajmował się gorliwie wszystkim, co
tylko ze sprawą narodową jakikolwiek miało związek. Nie tylko
dawniejszymi przygodami swymi, ale wszędzie i zawsze, mimo
przykrych i niebezpiecznych skutków, których był już doznał,
okazywał w dziedzinie patriotycznej zapał, śmiałość i stanowczość, rzadką nawet w owych czasach swobodniejszych (…) Dodaj do tego rozum bystry i do nagłych zwrotów skory, rzutność
w pomysłach czasem do wybryków wiodącą, żywą, częstokroć
fantastyczną wyobraźnię, chęć znaczenia i niemałe o sobie zrozumienie, a będziesz miał mniej więcej pojęcie o tej osobistości,
która li tylko własną wolą i energią potrafiła się wznieść nad zwyczajny poziom, zwracać na się uwagę publiczną i pod niejednym
względem zasłużyć sobie na uznanie współrodaków”1 – jak niezwykle plastycznie opisał „naczelnika” Rzeczypospolitej Mosińskiej Marceli Motty. Faktycznie, była to postać nietuzinkowa, która
w pierwszym etapie swojego bogatego życiorysu zwraca uwagę
jako typ ogranicznika. Skupiony na legalnych metodach walki z zaborcą, propagowaniu wiedzy prawniczej oraz dążący do
nadania językowi polskiemu właściwego statusu pod jarzmem
zaboru pruskiego. To zdecydowanie najbardziej jasny etap jego
życia – wtedy nosił jeszcze nazwisko „Krauthofer”.
Pełen ducha aktywizmu czuje się w atmosferze zrywu 1848 roku
jak ryba w wodzie. Tutaj jednak jego odwaga i chęć walki z zaborcą, czyli treść, zostają przesłonione przez formę tej walki, czyli
samowolny zryw znany nam dzisiaj pod nazwą Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Epizod ten z perspektywy czasu jawi się moim zdaniem negatywnie, jak gdyby po zmianie nazwiska na „Krotowski”
zmieniło się coś w jego osobowości. We wspomnieniach z kilkudniowego epizodu roku 1848, odnalezionego i opublikowanego
przez Stanisława Wasylewskiego w 1936 roku czytamy: „Dnia 8
maja, kiedy słońce swomi ognistemi blaski powitało rogalińską
okolicę, kiedy już wysoko ponad chaty skowronek swą poranną
piosenkę nucił, kiedy słowik ostatnie zwrotki swych psalmów
dokończał wtenczas i tameczni mieszkańcy swoje pacierze odmawiali, szykując się na Odpust św. Stanislawa do Mosiny; albowiem właśnie to była niedziela a w nią przypadała uroczystość
Św. Stanisława. Dzień to był pogodny, jasny, jeden z najpiękniejszych wiosny, wszystko oddychało wesołością wiosenną, wszystko się tylko ku człowiekowi uśmiechało. Ale nikt nie był tej myśli,
że ten, tak wesoło poczynający dzień, stanie pokryty grubą żałobą, która będzie pamiętną późnej przyszłości”2. Dzień ósmego maja określa autor wspomnień także dniem „tragedji mosińskiej”3. Autorowi chodziło zapewne nie tylko o śmierć poległych
w bitwie pod Rogalinem4, ale także straty pięknego majątku
Raczyńskich. Jak zanotował Włodzimierz Trąmpczyński: „Najgorzej jednak na tej pantyzantce wyszedł Rogalin i jego właściciel.
Rozbestwione żołdactwo pruskie wpadło na kształt Wandalów
do pałacu, łamało meble, tłukło kosztowne serwisy, dziurawiło
obrazy, rozrywało pałaszami makaty i gobeliny”5. Epizod Rzeczypospolitej Poznańskiej (znanej bardziej pod nazwą Rzeczypospolitej Mosińskiej) to zatem nie tylko kilka dni „niepodległości”,
ale także trauma, chaos i zniszczenie po krótkim zrywie i próbie
zrzucenia pruskiego jarzma.

(tj. przysłowiowe „machanie szabelką” przysłaniające trzeźwy
osąd spraw) już więcej się nie powtórzyły. Szafowanie ludzkim
życiem w imię nie do końca przemyślanych czynów najdelikatniej mówiąc nie zasługuje na gromkie brawa. Ta gorzka lekcja
nie oznacza jednak umniejszania zasług Krotowskiego dla Ojczyzny. Moją propozycją jest inne rozłożenie akcentów w jego
życiorysie, by uwypuklić piękną kartę budowania w imię pracy
organicznej. Taka postawa powinna być po latach dostrzegana
i stale pielęgnowana.
Przejdźmy może do mniej znanego wątku związanego z Rzeczypospolitą Mosińską. Okazuje się, że w wydarzeniach majowych
brał udział młody Zygmunt Szczęsny Feliński, późniejszy arcybiskup, kanonizowany w 2009 roku. Osoba wielkiego formatu, która na krótko los swój związała z naszą ziemią ojczystą. Zachowały
się jego pamiętniki, w których opisuje wydarzenia rogalińskie
i poddaje wydarzenia roku 1848 ciekawej refleksji - przyszły arcy-

biskup był bowiem bardzo wnikliwym obserwatorem zachowań
społecznych: „Duchem zaś tym, co ożywiał całą masę ludowego
powstania, był to duch gorącej wiary i niezłomnego przywiązania
do Kościoła. Cały patryotyzm włościan skupiał się w tych dwóch
pojęciach: Polak — to katolik, Niemiec— to luter; lutrzy prześladują Kościół — a więc precz z Niemcami. Pojęcia niepodległości
politycznej, a tem bardziej potęgi narodowej i sławy, były im zupełnie obce, o społecznych zaś przewrotach ani się im marzyło”10.
Interesująco koresponduje to z faktem, że w 1845 roku na protestantyzm przeszedł…sam Krauthofer Krotowski!11. Może to pora
by pomyśleć o uhonorowaniu świętego biskupa, który przez krótki okres przebywał w pobliskich okolicach, biorąc udział w historycznych wydarzeniach naszej Małej Ojczyzny? To tak gwoli puenty – jeśli się coś krytykuje, to wypada przedstawiać pozytywną
alternatywę, co niniejszym do druku podaję.
Wojciech Czeski
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Przytaczam te gorzkie wspomnienia, by celowo zrównoważyć
atmosferę celebracji towarzyszącej rokrocznie obchodom słynnego wydarzenia związanego z naszą Małą Ojczyzną. W gąszczu
optymizmu trzeba jednak podkreślić negatywne strony tych
wiekopomnych dni. Jak zauważył cytowany już Trąmpczyński
„Środek ten [tj. Rzeczpospolita Poznańska – uwaga moja], który
nam wydać się musi nawet nie pozbawionym humorystyki, podziałał jak magnes na dobrodusznych, lecz zarazem małodusznych ludzi, którzy dotąd całą tę wyprawę Krauthofera i [Włodzimierza – uwaga moja] Wilczyńskiego uważali za to, czem
istotnie była, za <<pohulankę partyzancką>>”6. Jeśli weźmiemy
pod uwagę dysproporcje sił zbrojnych, sojusz mocarstw zaborczych i brak silnego wsparcia z zewnątrz, to trudno nie popatrzeć na samowolny czyn zbrojny Jakuba Krauthofera-Krotowskiego jak na nieodpowiedzialny wybryk. Nie inaczej patrzyli na
to współcześni: „Mierosławski [Ludwik, przywódca powstania
poznańskiego w 1848 r. – uwaga moja] (…) zarzucał Krotowskiemu <<herostratyzm>>”7.”Jędrzej Moraczewski opisuje z kolei siły powstańców w następujący sposób: „W wojsku tem jakby
z ziemi na prędce wyrosłem, nie było należytej organizacji, a że
się nie znajdował nikt taki, któryby z imienia i większej biegłości
w sztuce wojennej celował, i że chciano działać w duchu ogłoszonego rządu republikańskiego, zgodzono się na ustanowienie zwierzchności przez wybory(…)”8. Cytowany już wcześniej
Trąmpczyński zanotował (trudno powiedzieć, czy ironicznie,
czy w duchu zachwytu nad „ułańską fantazją” powstańców) następujące uwagi: „Krauthofer i Wilczyński oddali wszystko, co
posiadali, pierwszy sprzedał nawet meble, choć był już wtedy
człowiekiem żonatym. i pieniądze, stąd otrzymane, przeznaczył
na uzbrojenie partyzantów. Fundusze te nie mogły wystarczyć,
więc zaledwie połowa sformowanego oddziału posiadała jakąś
mizerną strzelbinę, rewolwer, kordelas lub pałasz, dla reszty musiały wystarczyć długie tyczki. Ale to drobnostka! Takie bagatelki nie odstraszały ani Krauthofera, ani Wi1czyńskiego. Przecież
broń i amunicję tak łatwo zdobyć można na nieprzyjacielu! Potrzeba tylko chcieć i energicznie zabrać się do rzeczy”9.
Nie chcę odmawiać powstańcom heroizmu i poświęcenia dla
Ojczyzny. Należy im się za to wieczna pamięć i szacunek. Trzeba
jednak dostrzec także sposób zorganizowania Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, który działał w maju 1848 roku właściwie na
własną rękę, wbrew głównemu dowództwu, a akcja jego była
skazana na klęskę. Pamięć o tych wydarzeniach powinna być
dla nas przede wszystkim przestrogą, by tego typu sytuacje

Rozmowy z poezją w Puszczykowie
Zapraszamy w dniach 5 – 6 maja 2018 r. na pierwsze tego typu
wydarzenie w Puszczykowie, które odbywa się pod hasłem
„Rozmowy z Poezją w Puszczykowie”. Projekt ma charakter
poznawczo-samokształceniowy i popularyzatorski. Jest skierowany zarówno do młodzieży jak i do osób dorosłych w Wielkopolsce, które uprawiają poezję. Zależy nam na dialogu międzypokoleniowym, którego pomostem jest POEZJA. Mile widziani
są również sympatycy poezji.
Odbędą się: warsztaty literackie i rozmowy, prezentacje autorskie, konursy oraz SLAM poetycki. W ramach spotkań stawiamy
na wymianę zdań i będziemy:
- poznawali twórczość własną, zaproszonych poetów i gości,
- rozmawiali na temat trendów we współczesnej poezji oraz
sztuki tłumaczenia,
- dzielili się problemami związanymi z opanowaniem warsztatu
poetyckiego,
- doskonalili umiejętność pisania i prezentowania poezji,
- zadamy też pytanie: poezja - po co ci to?, czego poeta może
się nauczyć na slamie?
- przypomnimy wiersze z projektu „Krystyna Miłobędzka – kulturalna ikona Wielkopolski”,

a przede wszystkim będziemy cieszyli się poezją, wiosną i urodą
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.park.info.pl
W sobotę po południu wstęp wolny!
Projekt realizuje Fundacja Otwartych na Twórczość (FONT) przy
współpracy Fundacji Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności (PARK) z Puszczykowa i Leśnego Ośrodka Szkoleniowego
w Puszczykowie. Współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem przyjęła Gazeta Mosińsko - Puszczykowska.
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ONI żyli między nami
Na przestrzeni wieków społeczeństwo miasta i naszej najbliższej okolicy nie było monolitem. Wojny, klęski żywiołowe, epidemie wpływały na zmniejszenie liczebności rdzennej ludności. Wsie wyludniały się. Półtora wieku pod
pruskim zaborem spowodowało też napływ ludności z odległych rejonów Europy, z Holandii, Fryzji i Niemiec.
Ludność tę osadzano na nieużytkach, terenach zalewowych i karczowiskach. Osadnicy wnosili w krajobraz naszej
gminy inną wiarę, zwyczaje, kulturę rolną i architekturę. Z biegiem lat asymilowali się z Polakami, wrastali w tę ziemię
na której przyszło im żyć i umierać.
Kim byli Olendrzy? Tak zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie
lokowane w XVI-XVIII na prawie olenderskim, czyli na zasadach kontraktów czynszowych. Nie podlegali zatem obciążeniom pańszczyźnianym. Otrzymywali oni
ziemię mierzoną w tzw. „hubach” (1 huba
to obszar porównywalny z 30 morgami ).
Na warunkach kontaktu mogli tę ziemię
uprawiać płacąc czynsz w określonej wysokości. Początkowo byli to przybysze
z Niderlandów, uciekający przed prześladowaniami religijnymi, później chłopi
niemieccy a z czasem i polscy zbiegli z innych wsi.
Olendrzy meliorowali bagniste tereny,
karczowali lasy i użyźniali piaski. Znani byli z dużego poczucia solidarności
z członkami swojej społeczności i samopomocy. Dochodziło do płacenia czynszu
za sąsiadów, którzy nie mogli w danym
okresie spełnić tego wymogu. Na długo
pozostały w naszym krajobrazie wiatraki,
drewniane chaty zrębowe i budynki gospodarcze z charakterystycznie wysuniętymi poddaszami.
Budowali również zagrody obronne
i duże murowane gospodarstwa. Pozostawili rowy melioracyjne i prochy zmarłych na opuszczonych dziś i zaniedbanych cmentarzach.
Wraz z osadnikami dotarła na nasze ziemie nowa religia. W przeważającej liczbie
byli bowiem członkami kościoła ewangelicko-augsburskiego. Byli też menonici i restrykcyjnych zasadach wyznaniowych, które m.in. nie pozwalały im na
służbę wojskową.
Zainspirowana wspomnieniami z dzieciństwa, kiedy to nieświadoma otaczającej mnie historii, bawiłam się z kolegami na starym cmentarzu ewangelickim
w Mosinie przy ulicy Poniatowskiego,
postanowiłam wyruszyć śladem pozostałości nekropolii ewangelickich w naszej
gminie i jej najbliższym sąsiedztwie.
Oczywiście pierwsze kroki skierowałam
na ulicę Poniatowskiego, na „mój „ cmentarz. Do lat 60-tych XX wieku cmentarz
był ogrodzony, stały ściany kaplicy, pom-

W okresie międzywojennym, z uwagi na
krajobrazowe i turystyczne walory okolicy próbowano z Krosinka uczynić wieś
wypoczynkowo - turystyczną. Wieś leży
na lewym brzegu Samicy, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, około 3
km na południowy zachód od Mosiny.

Miejsce po cmentarzu oznaczone krzyżem i pozostałością płotków okalających groby

Dymaczewo Stare
W początkach XVI stulecia Dymaczewo
było wsią opustoszałą. Z inicjatywy właściciela wsi Józefa Potockiego sprowadzono osadników olenderskich. Osada
ta zwana była Dymaczewo Stare Olendry.
Obecnie dawne Dymaczewo już nie istnieje. Na jego terenach znajdują się dwie
nowe osady Stare i Nowe Dymaczewo.
Obie wsie cieszą się wielkim zainteresowaniem turystów, którzy wypoczywają
nad pięknymi jeziorami Dymaczewskim
i Łódzkim.
W Dymadzewie Starym, po prawe stronie
drogi wiodącej w kierunku jeziora pojawia się gęsta kępa krzewów., m.in. . bzów
tak charakterystycznych dla cmentarzy.

Zagroda typu Kreutzhof

pa, nagrobki otoczone płotkami i cementowymi cokołami. Była też drewniana
szopa na narzędzia.
Postanowiłam odnaleźć i udokumentować stan wszystkich pozostałości po
naszych współmieszkańcach na terenie
obecnej gminy Mosina i jej najbliższej
okolicy.
I tak powstało kilka tras, które mogą zainspirować mieszkańców do odwiedzenia
starych cmentarzy.
Mosina
Dziś miejsce to jest oczyszczone z zarośli,
a w pobliżu miejsca po dawnej kaplicy
mieści się pamiątkowy kamień z napisem. Został ufundowany przez władze
miasta z okazji wizyty przedstawicieli niemieckiej gminy partnerskiej Selzee.

Na miejscu pamięci znajdujemy wmurowane resztki macew znalezionych na terenie cmentarza.

Resztki kaplicy cmentarnej

Pierwsze wiadomości o wsi pochodzą
z czasów, gdy należała ona do klucza
dóbr Łodziów Przedpełkowiców. Krosno
wchodziło w skład tenuty mosińskiej
(majątku ziemskiego). Już przed 1405 rokiem, stało się własnością królewską.
W ramach prowadzonej akcji osadniczej
na terenie starostwa mosińskiego, na
obszarze wsi Krosno powstała wieś olenderska. Była to jedna ze średnio zaludnionych osad w okolicy i całym starostwie
mosińskim.
Krosno było parafialną wsią ewangelicką.
Świątynia, była w dobrym stanie technicznym. Obok niej znajdowała się pastorówka z kolejnymi budynkami gospodarczymi. Pod koniec XIX wieku miejscowość
ta o 39 dymach liczyła 346 mieszkańców.
Wskutek zniszczeń w czasie najazdu
szwedzkiego w połowie XVII wieku miejscowość bardzo podupadła. Najcenniejszym zabytkiem architektury sakralnej
w tej miejscowości jest szachulcowy kościół poewangelicki wzniesiony w latach
1779-1781. Jest budowlą o konstrukcji
szkieletowej, wypełnionej cegłą i otynkowaną. Wieżyczkę przykrywa barokowy
hełm z ośmioboczną latarnią. Wewnątrz
znajdują się piętrowe empory. Z czasów
budowy kościoła zachowała się rokoko-

Resztki nagrobków

Krosno
Najokazalszym śladem bytowania w naszej gminie osadników holenderskich
jest wybudowany w latach 1779 – 1781
w Krośnie zbór ewangelicki. Jego fundatorem był wojewoda gnieźnieński Franciszek Ksawery Kęszycki.

Miejsce po cmentarzu w Krośnie

Kepy bzów to jedyny ślad po cmentarzu w Dymaczewie Starym

Cmentarz w Dymaczewie Nowym

Idąc dalej ulicą Poniatowskiego w kierunku torów kolejowych linii do Ludwikowa
można przejść w lewo, zaułkiem pomiędzy posesjami na teren byłego cmentarza żydowskiego.

Borkowice
Borkowice są niewielką wsią sołecką leżącą około 7 km od Mosiny. Wieś jako
typowa ulicówka, powstała jako osada olenderska w 1750 roku. Zabudowa
mieszkalna i gospodarcza Borkowic pochodzi z XIX wieku i w większości są to
konstrukcje drewniano-szachulcowe.

A po stronie zachodniej pozostałości
muru cmentarnego.
Krosinko
Powstanie wsi datuje się na rok 1744. Nazwana była wtedy Krosińskie Olendry. We
wsi zachowało się kilka starych domów
ze schyłku XIX wieku, lecz wśród zabudowy wyróżnia się częściowo szachulcowy
budynek szkoły podstawowej "Pod Lipami" z 1909 roku.

wa ambona. Przy kościele znajdują się
dzwonnica i pastorówka, wybudowane
w pierwszych dekadach XX wieku. Obecnie Krosno ma charakter przedmieścia
Mosiny. Na terenie wsi istnieje wiele zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych.
Wanda Bech
Dalsza część atykułu w kolejnym numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Szkoda, że to miejsce jest tak bardzo zaniedbane,
mimo iż znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwo
domków letniskowych
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170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej
Rok 2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości – tak zdecydował uchwałą Sejm RP. To także rok,
w którym przypada 100. rocznica wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Te dwa ważne jubileusze
zbiegają się z naszą lokalną, historyczną rocznicą, 170-leciem
Rzeczypospolitej Mosińskiej.
3 maja 1848 r. w Mosinie doszło do wystąpień, w trakcie których
na wezwanie mieszkańców przybył Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim powstańczym oddziałem. Tutaj, w obecności
zgromadzonych mieszkańców proklamował on Rzeczypospolitą Mosińską, a Mosinę ogłosił tymczasową stolicą polskiego
państwa. Nowym burmistrzem miasta został Wojciech Rost, któremu nominację wręczył osobiście „pan naczelnik” Krotowski.
Rzeczpospolita Mosińska istniała krótko – tylko 5 dni licząc do
przegranej przez powstańców bitwy pod Rogalinem 8 maja lub
6 dni do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem 9 maja, po której
to powstańcze siły zbrojne złożyły broń w Bardzie pod Wrześnią,
podpisując akt kapitulacyjny. Jednak w historycznej pamięci
i w sercach mieszkańców Ziemi Mosińskiej, ten dziejowy epizod
przetrwał do dzisiaj i jest powodem ich wielkiej dumy z Małej
Ojczyzny.
Na pamiątkę wydarzeń z 1848 r. Rada Miejska w Mosinie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe lokalne
wyróżnienie przyznawane jest co roku zasłużonym mieszkańcom za umiłowanie, utożsamianie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Pierwszym laureatem Medalu został Jakub KrauthoferKrotowski, bohater Wiosny Ludów.
Na grudniowej sesji Rada Miejska w Mosinie ustanowiła rok
2018 Rokiem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Honorowego patronatu udzialił także Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Pan Marek Woźniak.
Do udziału w obchodach tej ważnej, lokalnej rocznicy zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Mosina. W programie
jest szereg wydarzeń przypominających majową proklamację
z 1848 roku.
Lokalna mennica Witolda Wilhelma wyemituje okolicznościową
monetę „1 Mosin”. To już piętnasta edycja kolekcjonerskiej monety, która ukazuje się od 2004 roku. Każdy, kto w sobotę, 26
maja, przyjdzie na mosiński rynek, otrzyma bezpłatnie świeżo
wybity „1 Mosin” ze specjalnej, okolicznościowej edycji.
Od godz. 14.00 czynne będzie stoisko mincerskie, gdzie monety
wybijać będzie osobiście właściciel lokalnej mennicy – Witold
Wilhelm.
Atrakcją będzie z pewnością także konkurs na najlepszy, historyczny strój. Zachęcamy do przygotowania przebrania dla siebie, a indspiracją niech będa ilustracje naszego artysty, Romana
Czeskiego (grafiki).
Ważniejszymi wydarzeniami obchodów w dniu 26 maja br. będą:
14.00 - Przekazanie kluczy do bram miasta Młodzieżowemu Sejmowi Rzeczypospolitej Mosińskiej
17.00 - Inscenizacja historyczna – Proklamacja Rzeczypsopolitej
Mosińskiej
Odtworzenie wydarzeń historycznych z 3 maja 1848 r. z udziałem
aktorów Teatru Nowego w Poznaniu i grupy rekonstrukcyjnej.
18.00 - Wyjazd Poczty Konnej na trasę Mosina – Puszczykowo

18.15 – Wspólna fotografia mieszkańców Rzeczypospolitej Mosińskiej
19.30 i 20.30 - Koncerty - mosiński zespół Tequilla Band, Monika
Lewczuk
Pozostałe atrakcje: Prezentacja fragmentów utworów literackich – laureatów gminnych konkursów rocznicowych, konkurs
na najlepszy strój historyczny, rozstrzygnięcie gminnych konkursów szkolnych, stoisko Poczty Polskiej z wydawnictwami
filatelistycznymi, stoisko mincerskie – „1 Mosin” dla każdego,
kolportaż rocznicowej gazety „jedniodniówki”, zdjęcie w fotobudce oraz na tle planszy historycznej, oprawa muzyczna Tequilla Band, Mosińska Orkiestra Dęta.
Park na Budzyniu
10.30 - Happening artystyczny – akcja Galerii Miejskiej w Mosinie: artyści z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu tworzą
pomnik Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Odsłonięcie pomnika – godz. 18.30.
Organizator: Burmistrz Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury
Współorganizatorzy: Poczta Polska, Szkoła Podstawowa nr 1
w Mosinie, Hufiec ZHP Mosina, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Stajnia Radi Rogalinek, Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna
Baranówko, Mosińskie Kurkowe Bractwa Strzeleckie, Mosińsko
- Puszczkowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie,Teatr Amatorski
„Bez Kurtyny”, Grupa rekonstrukcyjna Semper Fidelis.
...A wcześniej:
3 maja - w Święto Konstytucji
17.15 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Urzędu

Miejskiego w Mosinie oraz prezentacja instalacji na miejskim
rynku – „Polskie stolice”.
Tablica pamiątkowa ufundowana przez Mieszkańców Ziemi
Mosinskiej w 170. rocznicę proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 100.
rocznicę Odzyskania Niepodległości. Polske stolice - kompozycja w nawierzchni przedstawiająca wizerunki herbów i symboli
historycznych stolic Polski.
18.00 – Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie. Uroczysty przemarsz pod Pomnik Tadeusza Kościuszki.
19.15 – Koncert Galowy w Mosińskim Ośrodku Kultury. Wykonawcy: Barbara Szelągiewicz – skrzypce, Wojciech Sokolnicki –
tenor, Dariusz Tarczewski – piano, Michał Zator – harfa.
Organizator: Burmistrz Gminy Mosina, Mosiński Ośrodek Kultury
13 maja
od godz. 6.00 - Zawody wędkarskie na Kanale Mosińskim o puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Miejsce: targowisko w Mosinie. Organizator: Koło PZW Mosina Miasto
19 maja
15.00 – Festyn „Pod Mosińską Flagą” w Parku na Budzyniu.
Ulice Rzeczypospolitej Mosińskiej i Krotowskiego: odsłonięcie
tabliczek przy nazwach ulic – uroczysty przemarsz z flagą. Festyn rodzinny dla mieszkańców w Parku na Budzyniu:warsztaty
plastyczne – rozetki mosińskie, nasza flaga, żywa flaga – zdjęcie,
łańcuch historii – pogadanki historyczne o naszych osiedlach

(wsiach), gry i zabawy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych,
spotkanie integracyjne dla mieszkańców przy wspólnej kawie
i placku. Rocznicowe przejażdżki bryczką po Mosinie z Fundacją
Stworzenia Pana Smolenia.
Organizator: Zarządy osiedli: Osiedla nr 1 „Śródmieście”, Osiedla nr
2 „Czarnokurz”, Osiedla nr 6 „Za Moreną”, Osiedla nr 7 „Przy Jeziorze”.
24 maja
Rajd Śladami Rzeczypospolitej Mosińskiej – dla uczniów mosińskich szkół.
Organizator: Krąg Instruktorski T.W.A. Elita przy Hufcu ZHP Mosina, współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
25 maja
17.30 Otwarcie wystawy w Izbie Muzealnej w Mosinie „Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej”
18.30 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie z wręczeniem
Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej
Organizator: Rada Miejska w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury,
Izba Muzealna w Mosinie
26 maja
od godz. 10.00 - Dzień otwarty na Przystani w Dymaczewie Nowym. Otwarte Regaty o Puchar Rzeczypsopolitej Mosińskiej.
Organizator: Mosiński Klub Żeglarski
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach!
(Wykorzystano teksty ze strony: www.mosina.pl/170-latrzeczypospolitej-mosinskiej. Grafiki – Roman Czeski)

V Bieg„Elegant na 5”
27 maja 2018 r. odbędzie się już V Bieg „Elegant na 5” na
dystansie 5 km, który jest drugim biegiem w ramach III
Mosińskiego Grand Prix 5-10-15. Odbędzie się on w niedzielę podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Start
oraz meta usytuowane są na Placu 20 Października w Mosinie. Trasa posiada atest PZLA. W ramach Biegu Eleganta
odbywają się biegi dziecięce oraz młodzieżowe. W tym
roku również obowiązują zapisy elektroniczne. Dzieci
oraz młodzież mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo (w ramach szkoły). Na wszystkie biegi obowiązują
następujące limity uczestników: 5 km limit 500 osób, biegi dziecięce i młodzieżowe limit 1000 osób. Szczegółowe
informacje oraz panel zapisów znajdują się na stronie
www.mosinskiegp.pl. Impreza zaliczana jest do akcji „170
km na 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej”.
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Do historii przez... planszówki
o Fundacji Zakłady Kórnickie

Ta znajomość zaczęła się zupełnie przypadkowo: kolega z redakcji znalazł w internecie grę planszową i, będąc miłośnikiem planszówek, postanowił ją kupić. A ponieważ znajdowała się w Kórniku, najwygodniejszą opcją było po prostu
pojechać po nią osobiście. Ja wybrałam się z nim "przy okazji", robiąc sobie przerwę w pracy. Tym sposobem dotarliśmy do Fundacji Zakłady Kórnickie, zajmującej znaczące miejsce i odgrywającej dużą rolę w pielęgnowaniu wartości
związancyh z patriotyzmem, szczególnie w Wielkopolsce.
Poniższy materiał powstał dzięki życzliwości i otwartości Prezesa Zarządu Fundacji, dr Dariusza Grzybka, który opowiedział o historii Fundacji i jej obecnych działaniach. Gorąco zachęcam do odwiedzenia siedziby Fundacji, jak również zgłębiania historii osób, które odegrały znaczącą rolę w jej powstaniu, a także śledzenia aktualnie realizowanych
przez Fundację projektów. Jestem przekonana, że będzie to dla wielu Czytelników zachętą do zgłębiania naszej historii i tym samym – zakorzeniania się w miejscu, w którym przyszło nam żyć, rozwijać się, pracować. Niech to wzmacnia
naszą tożsamość i umiłowanie tej ziemi – naszej, lokalnej, ojczystej.
Dla mnie to spotkanie było inspiracją do lektury wielu ciekawych materiałów dotyczących naszej okolicy, a jestem
przekonana, że to nie koniec tej fascynującej przygody – która zaczęła się od podróży po grę planszową :)
Rody Działyńskich, Czartoryskich i Zamoyskich
Źródeł powstania Fundacji należy upatrywać w trzecim rozbiorze Polski i utracie
niepodległości. Wśród części polskich arystokratów istniało niezachwiane pragnienie odzyskania niepodległości, podobnie
zresztą było wśród emigrantów w okresie
wielkiej emigracji i osób, które posiadały
majątki na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Pragnienie przywrócenia państwa polskiego było bardzo silne. W takim właśnie
momencie pojawił się Tytus Działyński,
który postrzegał swoją rolę jako kogoś, kto
może przywrócić Polakom przeświadczenie, że Pierwsza Rzeczpospolita to wyjątkowe państwo oraz że polskość warta jest
przypomnienia i wskrzeszenia.
Tytus Działyński bardzo mocno zaszczepił patriotyzm w swojej córce, Jadwidze
Zamoyskiej. Warto wspomnieć, że rody
Czartoryskich, Zamoyskich, Działyńskich
były ze sobą wówczas bardzo powiązane
- to dlatego Jadwiga Zamoyska wyszła za
swojego wuja, Władysława Zamoyskiego,
który był od niej znacząco starszy i urodziła mu czworo dzieci (z czego troje przeżyło). Potem jednak bardzo mocno pokochała swojego męża; cały czas też dążyła
do podnoszenia świadomości i poziomu
edukacyjnego społeczeństwa – założyła
w Kórniku Szkołę Domowej Pracy Kobiet,
która była potem przeniesiona najpierw
do Lubowali na Spiżu, potem do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego na
Bystre, wreszcie do Kuźnic, ze względu
na prześladowania i sprzeciw zaborców.
Wciąż jednak niezmiennie istniała.
Władysław Zamoyski był całkowicie oddany sprawie polskiej (warto tu wspomnieć jego walkę o Zakopane, Morskie
Oko i część Tatr – istniało zagrożenie, że
tereny te mogły przynależeć do Węgier, co
w umyśle Władysława Zamoyskiego było

nie do pomyślenia). Niestety, w naszej ocenie rola, jaką odegrał Zamoyski w rozwoju
Zakopanego jest dziś wciąż niedoceniona.
Początki Fundacji
Zamoyski chciał stworzyć fundację, która działałaby na rzecz swojego narodu udało mu się to w 1924 roku. Co ważne,
Fundacja, którą założył, nie była związana
z prawem pruskim (Prusacy mieli wówczas regulacje prawne dotyczące fundacji), lecz oparta na prawie polskim. Cały
majątek, który należał do Zamoyskich,
znalazł się w posiadaniu Fundacji, zaś
w statucie zawarte zostały cele związane z rolnictwem i nowoczesną edukacją,
również rolną (większość gruntów, które
posiadał Zamoyski to były grunty rolne).
Kiedy Zamoyski kupił Zakopane i otrzymał
w spadku przetrzebione lasy zakopiańskie,
rozpoczął akcję zalesiania i zajął się tworzeniem zdrowej gospodarki leśnej i drzewnej. To z kolei doprowadziło do utworzenia
Instytutu Dendrologii, który miał służyć
rozwojowi gospodarki leśnej, co także zostało ujęte w celach statutowych Fundacji.
Kolejnym ważnym elementem działalności Fundacji było wspieranie i finansowanie wspomnianej wcześniej Domowej
Szkoły Pracy Kobiet, stworzonej przez Jadwigę Zamoyską. Szkoła wspierana była
merytorycznie przez o. Filipinów w Paryżu, z którymi Jadwiga Zamoyska była
mocno związana.
Następną instytucją, którą miała wspierać
Fundacja, była Biblioteka Kórnicka, otrzymana przez Władysława w spadku po
swoim dziadku, Tytusie Działyńskim, założycielu Biblioteki.
Wszystko zapowiadało się i funkcjonowało bardzo dobrze, jednak wybuch II
wojny światowej zaburzył ten porządek.
Po zakończeniu wojny, na mocy dekretu
z 12 grudnia 1944 r., Państwo przejęło lasy

Jadwiga z Działyńskich Zamoyska na tarasie Zamku,
fot. Archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN

należące do Fundacji, które przed wojną
przynosiły 60% dochodów. Sytuacja finansowa majątków rolnych była katastrofalna,
a utrudnienia w uzyskaniu kredytów obrotowych pogłębiały ten stan rzeczy. W 1953
i 1954 roku dekretem Bieruta i Cyrankiewicza została zlikwidowana ustawa o fundacjach. Majątek Fundacji został przeniesiony
do Skarbu Państwa. Część została przydzielona do utworzonej wówczas Państwowej
Akademii Nauk, część - do Państwowych
Gospodarstw Rolnych. To zamknęło okres
funkcjonowania Fundacji.
Restytucja Fundacji
Ten stan rzeczy trwał do 1989 roku, kiedy
to rozpoczęły się starania o reaktywację
Fundacji. Przełom nastąpił, gdy prezesem
oddziału PAN został prof. dr hab. Andrzej
B. Legocki. W tym czasie powołano także
Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,
która przejęła grunty rolne i nieruchomo-

ści zabudowane będące dotychczas we
władaniu PGR-ów. Zadaniem Agencji była
sprzedaż bądź wydzierżawienie przejętych nieruchomości rolnych. Oznaczało to,
że grunty pofundacyjne mogły być sprzedane. Rozpoczęła się dramatyczna walka
o wstrzymanie tych sprzedaży – udało się
to dzięki ówczesnemu prezesowi AWRSP,
prof. Adamowi Tańskiemu. Na mocy ustawy część gruntów została przekazana
nowo powstałej fundacji, która rozpoczęła
działalność w 2004 roku – w tej chwili Fundacja administruje gruntami, zaś dzierżawa przeznaczana jest na cele statutowe.
Czasy współczesne
Obecnie cele Fundacji są zbliżone do tych,
które były realizowane przed wojną. Pod jej
pieczą jest nowoczesne rolnictwo, edukacja, Instytut Dendrologii, Biblioteka Kórnicka. W statucie jest także nowy punkt mówiący o wspieraniu i propagowaniu dwóch
gmin: Kórnika i Środy Wielkopolskiej, związanych z ziemiami, którymi administruje
teraz Fundacja. Dochodzi także element
pracy organicznej.
Obecnie Fundacja działa pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski. Ma dziewięciu kuratorów – są
wśród nich przedstawiciele: Prezydenta
RP, Prymasa Polski, ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. Rolnictwa, Wojewody Wielkopolskiego, przedstawiciel burmistrza miasta
Kórnika, burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej, Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rada
Kuratorów działa w pięcioletniej kadencji,
wybiera Zarząd, który obejmuje kadencję
czteroletnią.
Projekty
Fundacja prężnie działa w całym powiecie poznańskim. W ostatnich latach organizowała kilka projektów edukacyjnych,
w ramach programów stypendialnych
wspierała uzdolnioną czy będącą w trudnym położeniu materialnym młodzież.
Wspomaga również osoby niepełnosprawne, współpracując z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi (między innymi kórnickim stowarzyszeniem
"Klaudynka"). Wspiera i organizuje koncerty ("Muzyka z Kórnika"), wieczory literackie, jest mecenatem sztuki i kultury
w rejonie powiatu poznańskiego.
Nowe, ciekawe inicjatywy Fundacji to
Praca Organiczna 2.0 – ogólnopolski
konkurs wiedzy i umiejętności, w którym wzięło udział około tysiąca osób. 15
czerwca w Poznaniu odbędzie się finał

konkursu. Drugi projekt realizowany przez
Fundację to "Drzewo Franciszka" – projekt ekologiczny, związany z nasadzeniami, co jest bliskie założeniom Fundacji i jej
historii. W pierwszej edycji zorganizowany
został piknik ekologiczny we współpracy
ze szkołami z terenu gminy Kórnik – zostało wtedy nasadzonych sto drzew. W tym
roku finał konkursu plastycznego przypadł 20 kwietnia (konkurs ogłoszony został w październiku ubiegłego roku). W tej
chwili trwają przygotowania do drugiej
edycji, o szerszym zasięgu.
Kolejnym projektem, realizowanym przez
Fundację, jest "Tytus", nawiązujący swą
nazwą do Tytusa Działyńskiego. Jest to
propozycja skierowana głównie do młodych ludzi. Opiera się na pokazywaniu
historii w ciekawy, kreatywny sposób,
angażowaniu dzieci w konkursy, budowaniu sieci informacji, rywalizowaniu
między szkołami. W ramach tego projektu powstał pomysł na budowanie małych
redakcji w powiatach czy szkołach. "Tytus" ma objąć także patronat medialny
w mediach społecznościowych nad wydarzeniem, jakim będzie upamiętnienie
Polskiego Sejmu Dzielnicowego.
Wychodząc do młodych ludzi i starając
się odpowiadać na ich potrzeby, Fundacja
rozpoczęła wydawnictwo serii gier planszowych – pierwszą z nich jest "Hrabia",
dostępna już na rynku, trwa natomiast
produkcja gry aplikacyjnej "Ku wolności".
W planach jest kilka kolejnych gier. Poza
tym, w Fundacji można nabyć ciekawe
wydawnictwa książkowe.
Dom Seniora i zabytkowe kościoły
Jako odpowiedź na zmiany demograficzne, kilka lat temu powstał i jest wspierany przez Fundację, Dom Seniora w Jarosławcu (gmina Środa Wielkopolska). Dom
funkcjonuje także jako propozycja dla pracowników naukowych i środowisk akademickich. Oferta jest skierowana nie tylko
dla seniorów, ale również dla osób, które
chciałyby poddać się rehabilitacji pourazowej, powypadkowej czy po prostu – codziennej, skorzystać z masaży czy działań
fizjoterapeutycznych. Oferta jest otwarta
i dostosowana do różnych grup osób.
Fundacja ma także specjalny regulamin,
skierowany do instytucji, dotyczący wspierania remontu budynków wpisanych do
rejestru zabytków. W dużej mierze są to
kościoły, które, szczególnie w mniejszych
miejscowościach, nie mają wystarczających środków na remont budynku tak, by
mógł on dalej funkcjonować.

Włądysław hrabia Zamoyski przed Zamkiem w Kórniku, fot. Archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN

Co dla Mosiny i Puszczykowa?
Fundacja otwarta jest także na mieszkańców gminy Mosina i Puszczykowo. Prezes
Zarządu, dr Dariusz Grzybek zachęca: Zapraszamy do skorzystania z oferty Fundacji
także mieszkańców Mosiny i Puszczykowa
– wszelkie projekty edukacyjne, rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, odzyskania niepodległości – to są tematy bliskie
celom Fundacji i mimo, że w statucie nie ma
dokładnego zapisu na ten temat, wiadomo,
że tego typu rocznice są wyjątkowe i trzeba
zrobić wszystko, by je wspierać. Mamy też
wsparcie Rady Kuratorów, która przychyliła
się już do naszego wniosku o rozszerzenie zasięgu nie tylko na Środę i Kórnik, ale by móc
działania i projekty wspierać też szerzej. Zachęcamy instytucje do tego, by do nas aplikowały. Aplikacje rozpatrywane są dwa razy
w roku: dla wniosków złożonych do końca
kwietnia - do połowy maja, natomiast dla
wniosków złożonych do końca października, rozpatrywane są do połowy listopada.
Raz jeszcze polecam kontakt z Fundacją.
Wszelkie informacje można znaleźć także
na stronie: www.fzk.pl (M.M.)
zdjęcia pochodzą z książki "Fundacja Zakłady Kórnickie" Z. Kalisza.

reklama
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Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)
W YCENY

malowanie
� tapetowanie
� fototapety
NIERUCHOMOŚCI
� techniki dekoracyjne
DOMY
� wykończenia
LOKALE
� remonty
DZIAŁKI
� adaptacje wnętrz
SPECJALISTYCZNE
� łazienki
Rzeczoznawca majątkowy
� płytki
TEL. 572
642 585

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40
� 697 144 771, 607 192 862

(K3024)

�

Kącik motoryzacyjny
Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel Sprzątający
Praca na obiekcie:
Market w Komornikach
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- stały grafik pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy 01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu:

885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl
www.jessa.com.pl

Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska

Kierowca-Magazynier

Mechanik maszyn produkcyjnych

Opis stanowiska:
- przyjmowanie i wydawanie towaru,
- kompletacja zamówień i przygotowanie
towaru do wysyłki,
- kontrolowanie stanów magazynowych,
- dbanie o porządek w magazynie,
- współpraca z działem obsługi klienta,
- aktualne prawo jazdy kat. B,
- dbanie o powierzony samochód
dostawczy RENAULT MASTER.

Opis stanowiska:
- naprawa mechaniczna, konserwacja
i utrzymanie maszyn produkcyjnych
w stanie ciągłej gotowości,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- organizacja części zamiennych,
- tworzenie raportów i ewidencji części
zamiennych,
- zapewnienie poziomu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
- odpowiedzialność i dokładność,
- komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy ﬁzycznej,
- dyspozycyjność,
- mile widziane uprawnienia do obsługi
wózka widłowego.

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w naprawie
i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
- gotowość do pracy w systemie
zmianowym,
- mile widziana umiejętność
naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.
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Pracownik produkcji-operator
Opis stanowiska:
- praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.
Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
Wycena nieruchomości dla potrzeb:
odpowiedzialność
i dokładność,
• bankowych,
- komunikatywność
• sądowych, i umiejętność pracy
w zespole,
• odszkodowawczych,
- zaangażowanie.
• rachunkowo-księgowych,
• informacyjnych.

Biegły Sądu Okręgowego
ds. wyceny nieruchomości.
Radosław Nowicki

Mosina, ul. Topolowa 1

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres ﬁrmy lub mailowo:
tovago@tovago.pl
tel. 509
474 336
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo
e-mail: wycena.nowicki@gmail.com

7 błędów popełnianych podczas mycia samochodu
Wiosna zawitała u nas na dobre, czas więc odświeżyć nasze pojazdu po zimowym zaniedbaniu. Przygotowałem dla
was listę najczęściej popełnianych błędów podczas codziennej pielęgnacji samochodu. Liczę na to, że po przeczytaniu tego artykułu część z Was rozszerzy gamę środków przeznaczonych do pielęgnacji samochodu i odkryje bogaty
świat jakim jest Auto Detailing. Co ciekawe, ostatnio podliczyłem ile różnych kosmetyków mam do swojej Toyoty
i powiem szczerze, że rozumiałem dlaczego kobiety mają takie duże kosmetyczki.
1. Mycie samochodu w słońcu
Najczęściej popełnianym błędem podczas pielęgnacji samochodu
jest mycie pojazdu w słońcu.
Błędnym przekonaniem jest twierdzenie, że piękny słoneczny dzień
to idealna okazja na mycie naszego pojazdu. W pełnym słońcu widać przecież wszystkie zabrudzenia oraz osady uliczne.
Pojazd pozostawiony w pełnym słońcu szybko się nagrzewa, co
może spowodować bardzo szybkie wysychanie mydliny. Wyschnięta mydlina pozostawia na lakierze trudne do usunięcia zacieki, które pozostawione na karoserii mogą naruszyć strukturę
lakieru poprzez pozostawienie „hologramów”.
Kiedy i gdzie czyścić samochód?
Jeżeli nie mamy możliwości umycia samochodu w cieniu, najlepszą porą na ten zabieg są godziny wieczorne. Gdy słońce zmierza
ku zachodowi, ale jest jeszcze na tyle wysoko, aby mogło oświetlić
cały samochód.
Jeśli natomiast znajdziemy zacienione miejsce, ważne jest, aby w czasie
mycia słońce nie przesunęło się nad karoserię naszego pojazdu.
Pamiętajmy jednak, że aplikacja jakichkolwiek zabezpieczeń (woskquickdetailer, sealant) na rozgrzany lakier będzie nieskuteczna.
2. Mycie samochodu przy pomocy kolistych ruchów.
Błędnym przekonaniem i nawykiem jest mycie pojazdy przy pomocy kolistych ruchów. Nawyk ten wziął swoje początki w ręcznym
polerowaniu przy pomocy past, gdzie efektywniejsze są właśnie
koliste ruchy. Niestety, podczas mycia pojazdu, koliste ruchy powodują znacznie więcej zarysowań niż ruchy wzdłuż linii karoserii.
Jak zatem prawidłowo umyć samochód?
Jeżeli posiadacie dwa wiadra i odpowiednią rękawice do mycia,
dam wam radę: Samochód należy myć w sposób podobny do
malowania ścian. Nigdy nie widziałem nikogo, kto maluje ściany
kolistymi ruchami.
3. Źle dobrane środki chemiczne
Rynek proponuje nam wiele rodzajów pozornie prostych kosmetyku. Sam szampon do mycia samochodu ma bardzo wiele odmian,
jak zatem wybrać najlepszy?
Jeżeli naszym głównym zamierzeniem jest to, aby nasz samochód
był czysty należy postawić na „klasykę”. Do podstawowego dbania
o samochód będziemy potrzebowali tak naprawdę trzech środków chemicznych:
- Szampon - Najlepszy szampon na początek to produkt o neutralnym pH. Środek ten jest bezpieczny dla wszelkich powłok, które
zaaplikowaliśmy wcześniej na lakier. Nie zmyje on wosku ani QuickDetailera.
- APC – Rozcieńczony roztwór APC będzie nam niezbędny do
wyczyszczenia wnętrza naszego pojazdu. Jego wszechstronność
w czyszczeniu powierzchni sprawia, że nadaje się zarówno do skórzanych tapicerek, wyczyszczenia kierownicy jak i perfekcyjnego
czyszczenia plastików i całego kokpitu.
APC nie jest zalecany na szyby, gdyż pozostawia on trudne do usunięcia smugi.
Pamiętaj! APC jest silnym środkiem chemicznym! Koniecznie
zapoznaj się z etykietą.
- Deironizer – Produkt niezbędny do perfekcyjnego wyczyszczenia felg. Pozostawia on efekt tzw. „Krwawej felgi”. Jego głównym
zadaniem jest usunięcie osadu z klocków hamulcowych.
4. Niedocieranie produktów

Nasz samochód został perfekcyjnie wyczyszczony, powierzchnia lakieru została odtłuszczona, a my zabieramy się za nałożenie wosku.
Dokładne rozprowadzenie produktu jest kluczowe. Potem tylko dotarcie, odstawienie na kilka godzin i można jeździć.
Po kilku godzinach może okazać się, że nasz pojazd stał się matowy. Jest to wina niepoprawnie dotartego produktu do zabezpieczenia karoserii oraz jego nadmiaru na karoserii pojazdu. Pamiętajcie, że więcej nie znaczy lepiej. Aplikując wosk rozprowadzamy
go cienką warstwą. Co ciekawe, położenie drugiej warstwy wosku
tak naprawdę nic nie da.
5. Używanie zużytych szmatek z mikrofibry
W profesjonalnym studiu detailingowym używanie dwa razy tej samej mikrofibry do jednej czynności jest niedopuszczane. Życie mikrofibry w profesjonalnym studiu detailingowym ma 3 etapy:
1. Użyta do nałożenia ceramiki;
2. Używa do wytarcia wnęk;
3. Użyta do czyszczenia kół;
Oczywiście nie należy wyrzucać każdej mikrofibry gdy tylko się
ubrudzi. Ściereczki można wyprać i przydzielić im odgórnie rolę,
jaką będą spełniały podczas mycia i czyszczenia.
Należy mieć jednak na uwadze, aby do lakieru zostały przeznaczone mikrofibry nowe lub prawie nowe, zminimalizuje to ryzyko
powstania rys. Szmatki, które „są zmęczone życiem” można przeznaczyć do kół. Sama mikrofibra to koszt złotówki, nie warto na
tym oszczędzać.
6. Używanie do czyszczenia złych akcesoriów - podkoszulki itp.
Dobranie odpowiednich akcesoriów do mycia pojazdu jest kluczowym elementem, który zredukuje ilość powstających zarysowań.
Używanie starej odzieży zamiast rękawic do czyszczenia, powoduje
powstawanie głębokich rys, które są niemożliwe do usunięcia. Rysy
takie powstają ponieważ ubrania nie są dostosowane do „wchłaniania” drobinek piasku, tak jak rękawice do mycia.
Pamiętajcie aby do osuszania pojazdu używać dedykowanych
ręczników. Ręczniki kąpielowe nie nadają się jako ręczniki osuszające do lakieru. Ręczniki z mikrofibry mają długie włosie i specjalną
gramaturę. Im większa gramatura, tym są bardziej chłonne. Standardowa gramatura ręcznika wynosi 550g/m2, choć są dostępne
gramatury sięgające 850g/m2.
Nie bez znaczenia jest również ich skład, najczęściej występującymi ręcznikami na rynku występują są:
Ręcznik o składzie: 80% poliester i 20% poliamid – ręczniki perfekcyjnie nadające się do wcierania QuickDetailera.
Ręcznik o składzie: 70% poliester i 30% poliamid – ręczniki bardziej
chłonne, lecz nie nadające się do wcierania produktów.
7. Używanie nieodpowiednich środków chemicznych do danych powierzchni.
Szeroka dostępność środków chemicznych może wywołać w naszej
głowie lekki zamęt. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z etykietami, a przed dużymi zakupami, zasięgnąć rady od obsługi sklepu.
Zbyt mocne środki chemiczne mogą uszkodzić naszą tapicerkę w sposób nieodwracalny. Dlatego ważne jest aby nie używać
środków przeznaczonych do lakieru we wnętrzu naszego pojazdu.
Przed każdym użyciem jakiegokolwiek produktu, przeprowadź
test na mało widocznym elemencie.
Przemysław Raźny
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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W objęciach Warty

Przeszłość i przyszłość nadwarciańskiej wsi na przykładzie Rogalinka
Wprowadzenie
Od zarania dziejów ludzie osiedlali się
nad brzegami rzek i jezior. To właśnie
w miejscach, gdzie płynęły cudowne czy
święte źródła budowano kaplice i świątynie1, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne. Bliskość wód, mimo wielu
zagrożeń, oferowała nieskończoną ilość
bogactw naturalnych, źródeł pożywienia, odzienia i obrony, a z biegiem czasu
handlu, przemysłu i transportu. Możliwości jakie stwarza bliskość rzeki, i to
niezależnie od wielkości miejscowości,
są niemal nieograniczone. Umiejętne ich
wykorzystanie mogłoby przyczynić się
do rewitalizacji terenów uchodzących za
podupadłe.
Doskonałym przykładem nadrzecznych
terenów o niewykorzystanym potencjale
wydaje się być nadwarciańska wieś Rogalinek (gm. Mosina). Wiosną 2012 roku
przeprowadzono tam badania terenowe,
w trakcie których okazało się, że tożsamość historyczna wsi jako całości społecznej, przestrzennej i ekonomicznej,
związana jest z bliskością rzeki, w tym wypadku Warty. Działania miejscowej ludności, które w przeszłości nieodłącznie związane były z rzeką porównane zostały z ich
współczesnymi odpowiednikami, które
w wielu przypadkach uległy zmianie. Ponadto podjęto próbę ustalenia jakie możliwości stwarza rzeka dla nadwarciańskich
terenów dzisiaj, w dobie globalnego powrotu do pierwotnej, nieskażonej natury
i turystyki kwalifikowanej.

Położenie i rys historyczny
Rogalinek jest dużą, liczącą około 1,5 tysiąca mieszkańców wsią, położoną na
prawym brzegu Warty, na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rogalinek należy do gminy Mosina, znajduje
się 3 km na wschód od Mosiny i 10 km na
południe od Poznania, przy drodze wojewódzkiej 431 i drodze powiatowej 602 Poznań – Czapury – Rogalinek3. Malowniczo
usytuowany wśród piaszczystych pagórków i podmokłych terenów warcińskich
starorzeczy, Rogalinek może de facto stanowić wzór z Sevrés wsi nadwarciańskiej.

Najnowsze wykopaliska, prowadzone
w roku 1987, na terenie dzisiejszej oczyszczalni ścieków udowadniają, że osadnictwo w tym rejonie występowało już od 3
500 lat p.n.e.4 Pierwsze pisemne wzmianki o terenach, na których leży dzisiejsza
wieś pochodzą z 1247 r. W dokumencie5
wystawionym przez Przemysła I6 kanonik Mikołaj z rodu Łodziów oddaje część
swojego dziedzictwa Rogalino, wraz
z kościołem, w ręce kapituły katedralnej
w Poznaniu. W tamtych czasach nazwa
Rogalino obejmowała obszar znacznie
większy niż współczesny Rogalinek –
były to ogromne tereny ciągnące się od
Sowińca aż po Niwkę7. Następną ważniejszą informację o wsi możemy znaleźć
w spisie dóbr z 1500 roku potwierdzającym istnienie folwarku, który posiadał
osiem półłanów ziemi8. Po upaństwowieniu przez rząd pruski dóbr kościelnych w 1800 roku i zniesieniu pańszczyzny w 1823, został on rozparcelowany,
a w jego miejsce powstały gospodarstwa
rolne, wydzierżawiane później lub sprzedawane. Najważniejszy budynek we wsi,
a mianowicie zabytkowy kościół Świętego Michała Archanioła i Matki Boskiej
Wspomożenia Wiernych, został wybudowany w 1712 roku9. Poddawany później
licznym renowacjom, był przez wiele lat
miejscem kultu ze względu na słynącą
cudami, drewnianą figurkę Matki Boskiej.
Kolejnym ważnym momentem w dziejach Rogalinka i okolic była, mająca miejsce nieopodal wsi, potyczka z wojskami

pruskimi w latach 1848-1849 podczas
Wiosny Ludów. Po wybudowaniu w 1935
roku szosy i II wojnie światowej, w 1960
roku stanął wreszcie istniejący do dzisiaj
most, a w latach 1982–1984 powstał wał
przeciwpowodziowy, które w niezmienionym stanie istnieją do dzisiaj. W 1997
roku wieś Rogalinek obchodziła swoje
750-lecie.
Nadwarciańska przeszłość
Na skutek częstych wylewów Warty nie
ostało się już niemalże nic z dawnej zabudowy miejscowości. Jedynym zabytkowym obiektem jest kościółek położony na niewielkim wzniesieniu, po każdej
powodzi pieczołowicie odnawiany, a będący dzisiaj, według przeprowadzonych
obserwacji, głównym miejscem spotkań
mieszkańców wsi. Porównując mapy
współczesne i te z 1945 roku10 można
stwierdzić, że fundamentalnym zmianom uległ również główny szlak komunikacyjny wiodący przez wieś, biegnący
z północnego zachodu na południowy
wschód. Dawniej prowadził on ulicą
Ogrodową i przecinał Wartę promem,
zlikwidowanym dopiero w latach 60. XX
wieku. Wtedy to, wraz z budową mostu,
szlak przeniesiony został na ulicę Mostową, niegdyś jedynie polną dróżkę
prowadzącą donikąd. Przeprowadzone
obserwacje dowodzą, że jeszcze pod
koniec XX wieku w Rogalinku funkcjonowała karczma będąca ośrodkiem życia społeczno-kulturalnego. Wtedy to
również jednym z ważniejszych miejsc
koncentrujących, przede wszystkim rozrywkowe życie miejscowej ludności, była
dzisiejsza przystań nad Wartą, niedaleko
kościoła. To tam organizowano zabawy

i koncerty pod gołym niebem. Inicjatorem wszelkich imprez kulturalnych w Rogalinku było założone w 1925 roku Koło
Śpiewacze Głos znad Warty, organizujące
wspólnie z chórem kościelnym przedstawienia teatralne, zabawy letnie czy wycieczki krajoznawcze11. Kontynuacją tradycji i działalności koła stało się powstałe
w 1990 roku Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Drugi Głos znad Warty, które
poza organizacją spotkań zajmowało się
zbieraniem materiałów i zdjęć na temat
Rogalinka czego wynikiem jest m.in. 100
stronicowy album poświęcony historii
miejscowości i jej mieszkańcom12. Dowodzi to niezwykle spajającej i integrującej
funkcji rzeki w rogalińskiej społeczności.
Do dziś jednakże nie utrzymała się żadna
organizacja zajmująca się prowadzeniem
archiwum i sprawująca pieczę nad życiem kulturalnym wsi, głównie ze względu na brak zainteresowania ze strony
młodszych mieszkańców.
Ze względu na piaszczyste, nieurodzajne
tereny otaczające Rogalinek i niewiele
pól uprawnych, jego mieszkańcy zmuszeni byli poszukać innych, dodatkowych
źródeł utrzymania. Okazała się nim być
wiklina, porastająca bujnie brzegi Warty. Wykorzystano więc potencjał rzeki
i dorabiano zajmując się koszycarstwem
– jak gwarowo określają to zajęcie jeszcze dzisiaj sami mieszkańcy13. Dzięki
wyplatanym przez większość rodzin koszom widmo najgorszej biedy zostało
skutecznie wypędzone. Najpopularniejsza we wsi legenda związana jest z wikliniarstwem, co ostatecznie udowadnia, że
jest rzemiosłem głęboko zakorzenionym
w tradycji. Mówi ona o wędrowcu sprowadzonym przez Matkę Boską w celu na-

uczenia mieszkańców wyplatania – zajęcia, które miało na zawsze zmienić życie
ludzi i przynieść dobrobyt14. Rogalinek
od niepamiętnych czasów słynął ze swoich wyrobów wikliniarskich. Wyplatano
m. in. kosze gospodarcze, których dziennie wykonywano co najmniej cztery, ale
także płoty, a nawet dachy, drzwi czy
meble15. Pierwsze wyroby przeznaczane były wyłącznie do własnego użytku,
lecz z czasem we wsi pojawili się obwoźni handlarze i hurtownicy, rozwinął się
transport towarów na Warcie, a produkty
z wikliny zaczęto sprzedawać na okolicznych jarmarkach15. Starsi mieszkańcy do
dziś pamiętają liczne, przewożące towar
łodzie, pływające po rzece. Surowiec
hodowany był na większą skalę i licznie sprowadzany z innych miejscowości
jeszcze pod koniec XX wieku17. Jednakże
z wikliną i jej wyplataniem związane są
w Rogalinku również negatywne wspomnienia. W czasie pierwszej i drugiej
wojny światowej miejscowa ludność
często zmuszana była do wykonywania
dla okupantów specjalnych, podłużnych,
około metrowych koszy, wykorzystywanych później do przenoszenia pocisków
tzw. Geschosskorben18. Będąc przez wieki dochodowym zajęciem, wikliniarstwo
jest dzisiaj rzemiosłem o mniejszym znaczeniu, rzadko wykonywanym w domu
na własny użytek. Jest domeną muzeów
etnograficznych i miejscowości w których znajdują się zagłębia rękodzieła,
takich jak Nowy Tomyśl. Rogalinek nie
jest wyjątkiem, dlatego tutaj również wikliniarstwo stało się nieco zapomnianym
zajęciem. Dziś istnieje we wsi tylko jedna
oficjalna pracownia tego rzemiosła.
Katarzyna Przepiera
Marta Rudnicka

Na dalszy ciąg zapraszamy
do następnego numeru Gazety.
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Pasja, zapał i sportowy duch

o mosińskiej drużynie futsalu okiem kapitana
Na początku września 2006 roku, z inicjatywy Stanisława Tylczyńskiego i Artura Bartkowiaka, powołano do życia sekcję futsalu w klubie sportowym KS 1920 Mosina. Zespół został zgłoszony do rozgrywek III Polskiej Ligi Futsalu - grupa
wielkopolska.
25 października 2006 roku w hali sportowej OSIR w Mosinie odbyła się historyczna inauguracja sezonu halowego III Ligi
PLF. Pierwszy mecz rozegrano z Goliatem Piła. W tym debiutanckim sezonie zespół zajął wysokie 5 miejsce. W kolejnych
latach zespół radził sobie coraz lepiej i należał do faworytów rozgrywek ligowych oraz osiągał bardzo dobre wyniki
w Pucharze Polski.
Od 2012 Sekcja działa przy klubie UKS Orlik Mosina i występuje na parkietach II Lubusko-Wielkopolskiej Ligi Futsalu.
Kapitanem drużyny jest Maurycy Dera, z którym rozmawiamy o fascynacji futsalem, roli kapitana i korzyściach, jakie
może dać ta dyscyplina sportu.
M.M.: Jak to się stało, że znalazłeś się
w drużynie futsalu i zostałeś kapitanem?
M.D.: Od dziecka byłem związany z halą
w Mosinie, uczęszczałem tam do podstawówki i uwielbiałem grać na sali. Nie
grałem wtedy w żadnym zespole futsalowym, chociaż wówczas już kierownik
Artur Bartkowiak założył taką drużynę.
Wtedy chodziłem na salę trenować ze
znajomymi - kiedy kończyliśmy naszą
grę, zaczynały się treningi futsalu. Zostawałem i patrzyłem, jak grają. Nie miałem
jednak odwagi, by zapytać, czy mogę się
przyłączyć – wszyscy byli wówczas starsi
ode mnie. W końcu po latach, które były
naprawdę owocne dla mosińskiego futsalu (zespół grał wówczas w pierwszej
lidze) zaczął się trudniejszy czas dla zespołu. Dowiedziałem się wtedy, że można
przyjść na trening – poszliśmy z kolegami
i tak się zaczęło. Gram już prawie dziesięć
lat i mimo, że były trudne momenty, nie
zniechęciłem się. W międzyczasie przewinęło się już kilku trenerów, zmieniali się
zawodnicy, a ja zawsze byłem w zespole.
Kapitanem zostałem, bo właściwie jestem w tej drużynie od zawsze.
M.M.: Co ciekawego jest w futsalu, że
zafascynował Cię na lata?
M.D.: Znowu wrócę do podstawówki:
kiedyś nasz wuefista, Jędrzej Pinkowski,
próbował nas trenować w kierunku siatkówki. Ja byłem zawsze niski i lepiej mi
szło w piłkę nożną. Często graliśmy na sali
w Mosinie. Tak mi się to podobało, że wolałem grać na sali niż na trawie – trudno
wytłumaczyć, dlaczego, po prostu bardziej odpowiadał mi ten styl. Moim zdaniem podczas meczu futsalowego trzeba
więcej myśleć niż w czasie gry na trawie,
jest to gra bardziej techniczna. Daje to
z pewnością dużo więcej korzyści. Ktoś,
kto gra na sali, na pewno poradzi sobie
potem z grą na trawie.

M.M.: jak się czujesz w roli kapitana?
M.D.: Na boisku owszem, najważniejszy
jest trener i wiodący zawodnicy, ale tak
naprawdę wszyscy jesteśmy równi. Myślę,
że rola kapitana jest taka, żeby mieć z każdym dobry kontakt, rozumieć się także
poza boiskiem. To z pewnością pozytywnie wpływa na atmosferę w drużynie; kapitan, który ma dobry kontakt z każdym
zawodnikeim, jest bardzo potrzebny. Staram się rozmawiać z każdym, utrzymywać
dobre relacje, podnosić na duchu i mobilizować – zwłaszcza, kiedy pojawiają się
gorsze, trudniejsze momenty.
M.M.: Gdybyś miał wymienić swoje
największe sukcesy , to co by to było?
M.D.: Moim sukcesem jest to, że cały czas
gram, nie zraziłem się mimo różnych,
trudnych okresów w zespole. Na pewno
cieszą też zdobyte bramki. Sukcesem jest
niewatpliwie to, że zespół cały czas istnieje – a były w ciągu tych kilku lat momenty,
które mogły już wyeliminować mosiński
futsal na dobre. Z lepszym lub gorszym
skutkiem, ale cały czas gramy w lidze, nie
poddajemy się – moim zdaniem jest to
zasługa naszego kierownika, pana Artura
Bartkowiaka, który jest prawdziwym miłośnikiem futsalu i niezmiennie wierzy,
że uda mu się zbudować zespół na miarę awansu do kolejnej, wyższej ligi. Niedługo będziemy mieli nową salę, mamy
nadzieję że uda się zachęcić chłopaków
z Mosiny i okolic do gry– nie brakuje
bowiem osób, które mogłyby znacznie
wzmocnić naszą drużynę.
M.M.: W jaki sposób moglibyśmy zachęcić nowe osoby do dołączenia do
drużyny?
M.D.: Futsal jest na pewno bardziej medialny, sa skróty meczów, wywiady, każdy mecz ma świetną oprawę – jest to
bardzo ciekawy sport. Zachętą moze być
właśnie oprawa tego, co się dzieje przed

i po meczu. Na pewno także atmosfera
w drużynie – każdy, kto do nas przyjdzie,
bardzo szybko czuje się "u siebie", jest
przez resztę drużyny dobrze przyjmowany. Poza tym, zawodnicy, którzy grają na
trawie, na pewno grając futsal będą doskonalili swoje umiejętności techniczne.
A to z pewnością zaprocentuje. Można
zatem dołączyć do drużyny na przykład
w okresie zimowym i potraktować to jako
trening przed sezonem gry na trawie.
A myślę, że niejednego zawodnika zainteresuje ten rodzaj gry i zostanie z nami
na dłużej :)
M.M. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sportowych sukcesów!
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Wilk w Wielkopolskim Parku Narodowym
W historii Wielkopolskiego Parku Narodowego, a jest to już ponad
61 lat, nagrania migrującego wilka przejściem dla zwierząt miały
miejsce trzy razy: 11 grudnia 2011 roku (nagranie nocne), 17 maja
2013 roku (nagranie dzienne) i 30 marca 2018 roku (nagranie dzienne), (fot. 1). Informacje o prawidłowym rozpoznaniu gatunku zostały
potwierdzone przez Pana Profesora Andrzeja Bereszyńskiego.
Przejście dla zwierząt znajduje się na terenie Wielkopolskiego
Parku Narodowego, nad drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław w
okolicy miejscowości Dębienko i od 11 lat objęte jest stałym, całodobowym monitoringiem.
Wilk (Canis lupus) jest chroniony w Polsce od 1998 roku. Obecnie
jego status ochrony ścisłej jest regulowany przez Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt. Możliwe jest dla niego ustanowienie strefy ochronnej do 500 m od miejsca rozrodu (najczęściej nory), w
okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody (tak jak do wszystkich innych zwierząt objętych ochroną)
zabronione jest zabijanie wilków, a także ich okaleczanie, chwytanie, płoszenie, przetrzymywanie, niszczenie nor i niepokojenie
przebywających w nich zwierząt. Wilk znajduje się w załączniku
Konwencji Berneńskiej wymieniającym gatunki ściśle chronione.
Podlega on także Konwencji Waszyngtońskiej w sprawie międzynarodowego zakazu handlu wymierającymi gatunkami zwierząt.
Jest również wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej
jako gatunek priorytetowy.
Wilk należy do rodziny psowatych Canidae, której przedstawicielami są między innymi szakale, kojoty, lisy i psy domowe. Podstawową jednostką socjalną w wilczej społeczności jest wataha,
czyli grupa osobników, które wspólnie polują, wędrują i odpoczywają. Wilcza rodzina potrzebuje obszaru od 100 do 300 km2.
Wielkość watahy liczy zazwyczaj od 4 do 6 osobników; liczebność zależy przede wszystkim od dostępności odpowiedniej
bazy pokarmowej (im więcej pokarmu tym terytorium mniejsze)
i schronień. Wataha składa się z samca (basiora), samicy (wadery)
i młodego pokolenia jakim są tegoroczne szczenięta i ich o rok
starsze rodzeństwo; czasem pojawia się brat basiora albo siostra wadery. Zdarza się, że do watahy dołącza obcy wilk, który
zostaje zaakceptowany i staje się członkiem rodziny. W stadzie
dowodzi najsilniejsza para dorosłych wilków zwana parą alfa.
Wilki samotne to najczęściej młodociane osobniki, które opuszczają watahę w poszukiwaniu nowego terytorium i partnera. Ale
niektóre samotnie wędrujące wilki to osobniki dorosłe, które w
wyniku konkurencji w watasze zmuszone są ją opuścić. W stadzie obowiązuje hierarchia, a poszczególne osobniki komunikują się między sobą mowa ciała; postawą i mimiką (specyficzne
ułożenie uszu) oraz wydając charakterystyczne dźwięki (wycie,
szczekanie, warczenie, skomlenie, piski itd.), a także wydzielając feromony i znacząc teren odchodami. Wilki mają doskonały
węch i słuch. Wzrok wilka podobnie jak i psa nie jest najlepszym
zmysłem tego drapieżnika; (w dzień widzą gorzej od człowieka,
w nocy zdecydowanie lepiej). Wilki są wędrowcami, potrafią w
ciągu doby, w razie potrzeby, pokonać kilkadziesiąt kilometrów,
ale najczęściej przebywają na swoim terytorium.
Z wilkiem ma wiele wspólnych cech nasz pies domowy, który
od niego pochodzi. Wilk w porównaniu do psa ma wyższą, choć
stosunkowo wąską, klatkę piersiową i dłuższy tułów. Nogi jego są
długie, przystosowane do szybkiego przemieszczania się na duże
odległości oraz do poruszania się w głębokim śniegu. Łokcie są

marzec 2018 rok
skierowane częściowo do wewnątrz, a stopy na zewnątrz, przez
co przednia i tylna noga tej samej strony ciała poruszają się w tej
samej linii. Kończyny przednie wilka, tak samo jak psa, są zakończone pięcioma palcami (jeden z nich nie dotyka powierzchni
gruntu), a tylne czterema. Długość wilczego tropu wynosi 10–13
cm, a szerokości 8–9 cm. Jeśli wataha idzie truchtem, (tak zwany
„wilczy trucht”) to trudno jest policzyć ilość wilków, gdyż stąpają
one „trop w trop” zostawiając tylko jeden ślad. Poruszają się w ten
sposób, gdyż jest im łatwiej, a nie dlatego jak powszechnie się sądzi by zmylić człowieka.
Naturalnym pokarmem wilka na całym świecie są dzikie ssaki kopytne, w Polsce głównie jelenie, dziki i sarny. Podstawowa dieta
uzupełniana jest mniejszymi gatunkami takimi jak: zające, bobry,
ptaki, ryby, płazy, gady a nawet owoce leśne i grzyby. Młode otrzymują częściowo przeżuty pokarm od wszystkich członków watahy.
Wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie – dokonują naturalnej selekcji. Ich ofiarami najczęściej są osobniki stare, chore i
osłabione, a także zwierzęta młode poniżej pierwszego roku życia.
Należy pamiętać, iż wilki zawsze polują z głodu, a nie z chęci zabicia ofiary. Nie atakują ludzi, są płochliwe, wręcz boją się ludzi i
przed nimi uciekają.
Populacja wilka w Polsce szacowana jest na ponad 1000 osobników. Bytują one we wszystkich większych lasach północnowschodniej i wschodniej części kraju, w Karpatach i w Sudetach
oraz w Polsce zachodniej (Puszcza Notecka, Puszcza Zielonka).
Wybierają do życia obszary o wysokiej lesistości, niskim zagęszczeniu dróg i najczęściej z dala od aglomeracji miejskich. Długodystansowe wędrówki wilków pokazują jak ważne jest prawidłowe rozmieszczenie korytarzy ekologicznych, które pozwalają na
swobodne migrowanie i wymianę genów pomiędzy populacjami.
Dla przykładu, młody wilk o imieniu Alan w 2009 roku przemierzył
przez środkową Europę ponad 1400 km. Migrował z Niemiec, przez
Polskę na Litwę i Białoruś. Odwiedził cztery kraje i sześć polskich
województw: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie i podlaskie. Tak ważne jest pozostawienie niezabudowanych korytarzy migracyjnych (ekologicznych),
aby zwierzęta mogły swobodnie przemieszczać się w celu poszukiwania partnera, pokarmu czy miejsca rozrodu.
Wielkopolski Park Narodowy ma powierzchnię ponad 7,5 tys. ha,
w tym 4,5 tys. ha lasu czyli 45 km2 – jak wynika z badań naukowych jest to stanowczo za mała powierzchnia, aby wilcze watahy
zechciały tu zostać na stałe. Wilki uchwycone okiem kamery w
Parku to najprawdopodobniej osobniki migrujące, ale… czas pokaże. Może kiedyś wilki będę stałymi mieszkańcami Parku. Byłaby
to piękna wizytówka i świadectwo bogactwa ekosystemów tego
cennego obszaru.
dr inż. Małgorzata Górna
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Wokół niepełnosprawności

Refundacje w 2018 r.
Refundacja oznacza możliwość nabycia produktów (leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy
koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku osób dotkniętych nietrzymaniem moczu lub stolca związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością
intelektualną, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, pourazowym uszkodzeniem dróg moczowych lub pokarmowych,
dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym od dnia
3 marca 2018 roku rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.
18.01.2018 r, refundacją objęte są następujące środki pomocnicze: pieluchomajtki, matki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne (wkładki urologiczne) lub podkłady.
Od dnia 3 marca 2018 roku obowiązuje nowy limit ilościowy - 90 sztuk na miesiąc (do tej pory 60 sztuk).
Nie uległ zmianie limit cenowy, który nadal wynosi: 77 zł dla
osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu)
i 90 zł dla pozostałych chorych (70% dopłaty NFZ do limitu)
W przypadku przekroczenia limitu, brakującą kwotę dopłaca
pacjent i o zwrot w ramach tej dopłaty osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności mogą ubiegać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW,IB) mają
prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu: inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane.
Istnieje możliwość łączenia różnego asortymentu środków
pomocniczych w ramach limitu 90 szt. miesięcznie. Otrzymując zlecenie można wybrać produkty mieszane, np. 60 szt. pieluchomajtek i 30 szt. podkładów. Najlepiej jak lekarz wypisując
zlecenie w miejscu określenia wyrobu medycznego wskaże:
pieluchomajtki lub zamiennie.
W celu otrzymania w ramach refundacji wyrobów medycznych wyżej wymienionych należy:
1. odbyć wizytę u lekarza, który wystawi kartę Zlecenie na
zaopatrzenie w wyroby medyczne – Część A zlecenia. Osobami
uprawnionymi do wystawienia zlecenia są: lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie: medycyny rodzinnej (lekarz rodzinny),
pediatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii
nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neuro-

logii dziecięcej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, urologii,
urologii dziecięcej; Lekarze spełniający wymogi do wykonywania
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej; felczer ubezpieczenia zdrowotnego; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r
o zawodach pielęgniarki i położnej;
2. wizyta w NFZ – można udać się osobiście ze zleceniem
(otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) lub
wysłać je pocztą na adres: NFZ, ul Grunwaldzka 152, 60-309
Poznań. NFZ potwierdza Zlecenie – Część A oraz wydaje Kartę
zaopatrzenia comiesięcznego – Część B Zlecenia.
3. wizyta w aptece lub sklepie medycznym, gdzie można
odebrać refundowane środki pomocnicze. Apteka/sklep medyczny zabiera część A zlecenia i potwierdza odbiór środka pomocniczego na Karcie zaopatrzenia comiesięcznego – Część B.
Kartę zaopatrzenia comiesięcznego oddaje pacjentowi, gdyż
będzie ona potrzebna do odebrania refundowanych środków
pomocniczych na kolejne miesiące. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot
poniesionych kosztów w ramach zakupu refundowanych wyrobów medycznych. Wówczas w aptece podczas zakupów
należy koniecznie poprosić fakturę. Na fakturze powinny pojawić się zapisy dotyczące: wartości całkowitej zakupu, wartości
dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wartości
udziału własnego Wnioskodawcy.
4. rozliczenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu polega na złożeniu wniosku dostępnego na stronie
pcpr.powiat.poznan.pl wraz z załącznikami: kopią orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o stałej lub
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydanego przed dniem 01 stycznia 1998 r., oryginalną fakturą oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez aptekę
kopią karty zaopatrzenia comiesięcznego, potwierdzającą dokonanie zakupu. Zebrane dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres PCPR przy ul. Słowackiego 8, 60-823
Poznań. Ważne jest, żeby pamiętać, że faktury składane do PCPR
w Poznaniu muszą dotyczyć bieżącego roku kalendarzowego.
na podstawie: www.finanse.mf.gov.pl opracowała:
Anita Wachowiak
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

„Instytut Zdrowia
w Hotelu Szablewski”

Hurtownia owoców i warzyw

zatrudni

Laryngolog dziecięcy

Zatrudnimy

USG ZATOK

lekarza
oraz pielęgniarki

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h

Tel. 515 088 787

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

Sobota, 7 kwietnia br. była z pewnością jednym z najbardziej
energetycznych dni w Mosinie. XV Turniej Formacji Tanecznych
można bez wątpienia nazwać największym wydarzeniem tanecznym w naszej gminie.
Już od rana hala Mosińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tętniła życiem, wypełniła się kolorami, muzyką i licznie zgromadzoną widownią. Ponad sto zespołów prezentowało na scenie swoje umiejętności.
Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach tanecznych: taneczne formy kultury ulicznej, inne formy taneczne oraz formy
klasyczne (jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny itp.).
Ponadto, uczestnicy występowali w poszczególnych kategoriach
wiekowych: do 11 lat (roczniki 2007 i młodsze), od 12 do 15 lat
(roczniki 2003 - 2006), powyżej 15 lat (roczniki 2002 i starsi).
Wszystkie występy oceniane były przez profesjonalne jury, które brało pod uwagę oryginalność i dobór tematu, przedstawienie go, choreografię, wykorzystanie parkietu, technikę tańca,
dynamikę, pewność siebie i ogólne wrażenie (w tym miejscu
na uwagę zasługuje jeden z występów, prezentowany przez samych organizatorów :) Brawa za odwagę i przygotowanie :))
Obserwowanie występujących na scenie tancerzy wywoływało
mnóstwo emocji: zachwyt, podziw, wzruszenie, wzbudzało radość i dodawało energii. Turniej trwał od rana do godzin wie-

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

poszukuje
do współpracy

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Roztańczona Mosina
XV Turniej Formacji Tanecznych za nami

wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

kierowcę / dostawcę
Bardzo dobre warunki pracy
oraz wynagrodzenie.

Komorniki, ul. Kościelna 45
tel. 660-393-634, 535-851-200

czornych; przez cały czas atmosfera entuzjazmu i wysoki poziom umiejętności zawodników nie pozwoliły na znużenie.
Do tego niesamowita gra świateł i muzyki (oprawę muzycznodźwiękową zapewniał DJ Polska) - wszystko to spowodowało, że
XV Turniej Formacji Tanecznych był niezapomnianym, ogromnym
przeżyciem!
Organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, UKS Mosińska Jedynka, Stowarzyszenie „Mosiński
Sport”. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy - wydarzenie zasługuje na miano jednego z najlepszych w naszej gminie, a my z niecierpliwością oczekujemy kolejnego turnieju już za rok! (red.)
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Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel Sprzątający
Praca na obiekcie:
Market w Poznaniu
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- stały grafik pracy,
- wynagrodzenie
zawsze na
czas!!!
Wiodący
Operator
Logistyki
Wymagania:
Meblowej
w
Europie
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumiennośćna
i dokładność.
oferuje pracę
stanowisku:
Termin rozpoczęcie pracy 01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu:

885 758 102
MAGAZYNIER

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

/miejsce pracy Mosina/

NAUKA
GRY NA GITARZE
u ucznia
w domu
Oferujemy:
Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie

Zenon Ciosek

- stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji kursy na obsługę wózków widłowych
oraz wózków wysokiego składowania
- motywacyjny system wynagradzania
i premiowania

tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl
Tel. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel Sprzątający
Praca na obiekcie:
Market w Mosinie
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- stały grafik pracy,
- wynagrodzenie zawsze na czas!!!
Wymagania:
- posiadanie książeczki sanepidowskiej lub gotowość do jej wyrobienia,
- sumienność i dokładność.
Termin rozpoczęcie pracy 01.09.2016
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu:

ul. Piaskowa 18/17
62-050 Krosno
Wszystko dla Twojego dziecka
• wózki dziecięce
• foteliki samochodowe
• artykuły dziecięce
• artykuły dla mam
• nianie elektroniczne
• krzesełka do karmienia
i wiele innych
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 13.00

tel. 536-536-025

885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

IINTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofizyczny
Twojego
dziecka!
Jeżeli szukają Państwo domudla
w pięknej
okolicy,
pośród zieleni
i z lasem za oknemZapraszamy
- ta oferta jest wszystkich,a
dla Was! Oferowana
zwłaszcza
nieruchomość to gotowy dom w zabudowie bliźniaczej o
d
dzieci
klas
1,
2,
3
szkoły
podstawowej
powierzchni 96m2 (w tym 14m2 garaż). Dom został
do Klubu Szermierczego
UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2
w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać jego
powierzchnię. Na parterze znajduje się wiatrołap, łazienka,
otwarta kuchnia i duży salon z wyjściem na taras i do ogrodu.
Na piętrze znajdują się trzy sypialnie, korytarz i łazienka.
Promocyjna cena nieruchomości : 305 000zł. Zapraszamy do
kontaktu oraz na naszą stronę internetową - znajdziecie tam
rozszerzoną ofertę sprzedawanych przez nas domów na terenie
Mosiny, Krosna i Krosinka.

SZERMIERKA

Wszelkie informacje
pod nr. tel. 502 051 672

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW
KAT. C i C+E
(również z grupą inwalidzką)
Stabilne zatrudnienie,
atrakcyjne wynagrodzenie

Telefon:
691-947-517

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Tenisowy Orlik w Mosinie

W marcu uczniowie Klubu Olimpijczyka Szkoły Podstawowej nr 2
w Puszczykowie startowali w finale Powiatowej Olimpiady Sportowej klas 1-3 Szkół Podstawowych w Daszewicach. Uczniowie
wzięli udział w rozmaitych rozgrywkach sportowych oraz odpowiadali na pytania dotyczące udziału Polskiej Reprezentacji na
Zimowych Igrzyskach w Soczki 2014 roku. Nasza drużyna stanęła na podium zajmując II miejsce. Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, bo
nie zawsze liczy się wynik, ale przede wszystkim dobra zabawa,
aktywność fizyczna i wspaniała sportowa atmosfera, która towarzyszyła nam podczas całego turnieju.
Izabela Kasprzyk Krzysztofa Urbaniak
Klub Olimpijczyka SP2 Puszczykowo

Od maja br. dzieci i młodzież z gminy
Mosina i okolic mają możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych w nowej
sekcji tenisa ziemnego. Pierwsze zajęcia
odbywały się już w kwietniu, w dwóch
grupach wiekowych i zainteresowanie
było spore, w perspektywie sa zatem kolejne, regularne treningi.
Celem szkółki tenisowej – TENISOWY
ORLIK, będzie nauka i rozwijanie umiejętności w bardzo popularnej dyscyplinie sportowej jaką jest tenis, jak również
przygotowanie do rywalizacji zawodniczej. Szczegółowe informacje pojawią się
w najbliższym czasie. Zapraszamy do śledzenia strony www.orlikmosina.pl oraz
kontaktu telefonicznego: 501 33 22 63.

Kolejne sukcesy UKS Muszkieter Mosina
Po raz kolejny Wrocław stał się stolicą szermierki w kategorii
dzieci do lat 15. W dniach 22-26 marca 2018 odbył się 41. Międzynarodowy Turniej Szermierczy CHALLENGE WRATISLAVIA.
We wrocławskiej hali Orbit stawiły się reprezentacje 37 krajów,
zgłaszając około 2,8 tys. zawodników.
Podobnie jak w poprzednich latach, również szpadziści UKS
MUSZKIETER Mosina wzięli udział w tym prestiżowym turnieju.
To tutaj bowiem pierwsze sukcesy odnosili polscy znakomici zawodnicy, jak i medaliści olimpijscy z całego świata.
W pierwszym dniu zmagań, drużynę dziewcząt naszego klubu
reprezentowały:
KATEGORIA U15 -szpada dziewcząt do lat 15
Zofia Lachowicz
KATEGORIA U13 -szpada dziewcząt do lat 13
Aleksandra Lange Estera Jiya
KATEGORIA U11 -szpada dziewcząt do lat 11
Wiktoria Nowacka Natalia Pawlaczyk Sofie Fechner
Na szczególne uznanie zasługuje fenomenalny występ Oli Lange. Na 151 szpadzistek z całego świata w tej kategorii, odpadła

walcząc o wejście do finałowej "ósemki". Ostatecznie Ola zajęła
wysoką, 12-tą lokatę, co w turnieju tej kategorii jest bardzo znaczącym rezultatem.
Drugiego dnia zawodów miały miejsce rozgrywki chłopców.
UKS MUSZKIETER Mosina reprezentowali:
KATEGORIA U13 -szpada chłopców do lat 13
Antoni Nieckarz Aleksander Paszak Filip Górecki
KATEGORIA U11 -szpada chłopców do lat 11
Jan Ćwir Oskar Fechner Michał Karczewski
W kategorii chłopców jak zwykle nie zawiódł Antek Nieckarz,
który w ostatecznej klasyfikacji zajął 19 miejsce. W walce o wyższe miejsce przeszkodził mu jednak reprezentant Ukrainy Andrii
Gumieniuk, eliminując Antoniego z dalszej rozgrywki.
Trener UKS MUSZKIETER Mosina Jarosław Roszak nie kryje zadowolenia z występu swoich zawodników – Szczególne uznanie
należy się Oli Lange, która zaszła bardzo wysoko. Dwunasta lokata to duże osiągnięcie w tym prestiżowym dla dzieci turnieju.
Bardzo dobry występ zaliczył również Antek Nieckarz, choć mieliśmy apetyt na więcej – mówi trener.

Z wydarzeń KS 1920 Mosina
W sobotę, 14 kwietnia br., KS 1920 Mosina rozegrał kolejny mecz
na własnym stadionie. Przeciwnikiem drużyny był zespół z Niepruszewa. Zespoły znajdowały się na miejscach dających awans
do Klasy Okręgowej, zapowiadało się więc dobre widowisko.
Obie ekipy liczyły w tym meczu na zdobycie kompletu punktów.
Przypomnijmy że w poprzedniej kolejce Mosina przegrała na
wyjeździe 1:2 z Orłem Granowo, a NKS przegrał u siebie 1:3
z Canarinhos Skórzewo. Wygrana w sobotnim pojedynku miała
znacznie przybliżyć zwycięzcę do awansu. Niestety, nasz zespół
przegrał z NKS Niepruszewem 1:4.
Nie poddajemy się jednak – nadal kibicujemy naszej drużynie
i trzymamy kciuki za dalsze zmagania! Wspierajmy naszych – zapraszamy na trybuny! (red.)

Olimpiada Sportowa klas 1-3 w Daszewicach

Wiosenne Biegi Przełajowe Racot 2018

Klub Olimpijczyka Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
Ponad 500 zawodników stanęło na starcie Wiosennych Biegów Przełajowych
w Racocie. Bieg połączony był z inauguracją Dni Olimpijczyka. Nie zabrakło
olimpijskiego ceremoniału. Ogień zapalił Andrzej Włodarczyk, ojciec wielokrotnej mistrzyni w rzucie młotem Anity Włodarczyk. Młodzież startowała w różnych kategoriach wiekowych na dystansie 500-1500 m. Imprezę zakończył Bieg
Otwarty na 800 m dla wszystkich chętnych uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Podczas imprezy przy przepięknej słonecznej aurze dzieciaki
uczestniczyłyby grach i zabawach sportowych. Odbyła się także loteria, z której
dochód zostanie przeznaczony na leczenie Macieja Zielonki i Michasi Zarzyckiej
chorujących na nowotwory. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w imprezie, wspaniałą atmosferę i do zobaczenia już tradycyjnie jesienią.
Kamila Piechowiak-Marcinkowska, Izabela Kasprzak
Klub Olimpijczyka SP2 Puszczykowo

Korona Zachodu Polski w Puszczykowie
Już wkrótce w Puszczykowie zainaugurowany zostanie bój o Koronę Zachodu Polski! W sobotę, 26 maja br., wszyscy śmiałkowie będą mogli zmierzyć się z trasami na 5 i
10 km biegu, jak i nordic walking.
Korona Zachodu Polski jest imprezą rangi
Pucharu Polski, organizowaną przez Nordic
Walking Poland. Organizatorzy zapewniają
intensywną zabawę, rywalizację na wielu
poziomach w urokliwej części otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego i transparentne zasady sędziowania! Zapraszamy
do udziału! Regulamin i zapisy: www.puszczykowo.pl/sport (puszczykowo.pl)
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Marek Fabisz - mistrz kominiarski

AGENCJA
PZU

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY
ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE
NASADY

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

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl

tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

CHWILÓWKI

poszukuje
do współpracy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI
popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

kredyty bez BIK
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
nawet do 200 000 zł
 kredyty hipoteczne dla firm
 leasing



ul. Głogowska 45 − Poznań
tel. 665 74 74 74
ul. J. Słowackiego 41 − Poznań
tel. 726 28 28 28

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.

cz

K

15

eny

800

(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
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PKOB Wegner to firma, która od ponad 25 lat z powodzeniem działa na rynku
usług budowlanych, w której dorobku znajdują się dziesiątki zrealizowanych
inwestycji i dziesiątki tysięcy wybudowanych powierzchni różnego przeznaczenia.
PKOB Wegner przy wsparciu wykwalifikowanej kadry, z wykorzystaniem
własnego sprzętu budowlanego, realizuje obiekty użyteczności publicznej,
budynki biurowe, handlowe, przemysłowe oraz magazynowe.
Więcej informacji na temat firmy można pozyskać na www.wegner.pl.

Przez wzgląd na jej ciągły rozwój,
PKOB Wegner podejmie współpracę z:
BRYGADZISTĄ ROBÓT
ŻELBETOWYCH I MURARSKICH

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
zewnętrznych i wewnętrznych
fachowe doradztwo montaż

CENY PRODUCENTA!

Poszukuje pracowników na stanowisko:
MURARZ, CIEŚLA, SZALUNKOWY - ZBROJARZ

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o kontakt z firmą
pod nr. tel. 600 816 451
lub za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@wegner.pl

• ROLETY
• ŻALUZJE
• MOSKITIERY
Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od

1992 r.

PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724
www.juni-tech.pl

Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym

Zabiegi
ﬁzjoterapeutyczne
i osteopatyczne

zatrudni
kelnera/kelnerkę
na cały etat

dr Małgorzata Wójcik

tel. 61 819 12 01

tel. 502 439 875

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................
treść ogłoszenia: ...................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

łów) prosimy przesyłać na adres redakcji
edakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

61e-mail:
898 1059,
tel. kom.
660 031 893  e-mail:

redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
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BIURO OGŁOSZEŃ

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

Bnin – Kórnik, 880 m2

USŁUGI MINIKOPARKĄ
Oferujemy usługi minikoparką (3t)
wraz z operatorem na terenie
wielkopolski. Dysponujemy różnymi
rozmiarami łyżek.
- Wykopy pod fundamenty,
- Wykopy pod płoty i ogrodzenia,

Tel. 602-587-966

- Niwelacje terenu, skarpowanie,
- Kształtowanie terenu,

Pensjonat Radosna Jesień

zatrudni
• kucharkę/kucharza
• ﬁzjoterapeutę
lub rehabilitanta
Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

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

i satelitarne

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

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14
Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę
• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety,
suknie wieczorowe, suknie ślubne
• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych
grup wiekowych

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

- Korytowanie pod kostkę,

CENTRUM TERAPEUTYCZNE

osobistym i zawodowym.
Konsultacje psychologiczne.
Zapraszamy!

BIURO PROJEKTOWE

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

Kontakt telefoniczny: 505-255-525
Wielkopolska Agencja Ochrony
poszukuje pracowników na stanowiska:

PRACOWNIK OCHRONY - DOZORU
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

OFERUJEMY:

• dozór powierzonego mienia,
• stabilne zatrudnienie,
• ewidencja pojazdów i osób,
• terminowe wypłaty,
• regularne dokonywanie obchodów. • wsparcie koordynatora obiektu.
miile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 500-307-402

Firma zatrudni osoby
do sprzątania obiektu przemysłowego w komornikach!!!
miile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu mechanicznym lub chęci do nauki
dla inwestorów komercyjnych

Mosina, ul.Piaskowa 45
tel. 509 749 209

Zeskanuj i napisz

Zapraszamy do współpracy!

Sukces w
życiu szkolnym,
BIURO
PROJEKTOWE

dla inwestorów prywatnych

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

Cena za godzinę wykonywanych
usług do uzgodnienia.
Gwarantujemy szybkie i rzetelne
wykonanie zleceń.

Psycholog, Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta
604 255 349
Pedagog, terapeuta rozwojowy –
wspomaganie wczesnoszkolne
605 215 003
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

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.

- Drenaże i odwodnienia,

dla dorosłych, młodzieży i dzieci

OFERUJEMY:

stałe zatrudnienie na umowę o pracę, dobre warunki pracy
pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym
Kontakt: 517-574-235
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SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:
• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd",
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie
w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki,
tawuły, bukszpany, lawenda
• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki
w odmianach, azalie, borówka
amerykańska, w sezonie jesiennym wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione
rośliny. Posiadamy i proponujemy stare odmiany
drzew owocowych, głównie jabłoni

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095

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:
BIURO OGŁOSZEŃ

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
tel. 535 424 414

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

