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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

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

Bank zmieniającego się świata

FINANSOWANIE

pon-pt 7:00-16:00

KOMORNIKI, ul. Św. Rocha 3

Masz apetyt na poszukiwanie miejskich przygód?
Sprawdź naszą miejską gwiazdę.

MITSUBISHI POLODY

UL. TYMIENIECKIEGO 38, POZNAŃ
(PRZY UL. KSIĘCIA MIESZKA I)
TEL. 604 765 150

NOWY SALON

UL. LOTNICZA 37, PRZEŹMIEROWO
(RÓG UL. RYNKOWEJ)
TEL. 61 670 64 48

NOWY SERWIS

UL. RYNKOWA 160, PRZEŹMIEROWO
TEL. 61 8142 155

WWW.MITSUBISHI-POLODY.PL

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
W każdym numerze staramy się przekazać Państwu najważniejsze
według nas informacje i sprawy dotyczące naszego regionu. Pragniemy, by to, co dzieje się wokół nas, stało się częścią naszego życia,
tworzyło lokalną społeczność, integrowało mieszkańców, budowało
naszą tożsamość i związek z tym miejscem. Ale skupiamy się nie tylko na tym – dla nas przede wszystkim ważni są ludzie, ich historie,
sukcesy, pasje. To ludzie są naszą inspiracją, wsparciem, motywacją
do działania.
W minionym czasie bardzo mocno utkwiło mi w pamięci spotkanie
z właścicielem szkółki roślin ozdobnych w Świątnikach. Człowiek
o wielkim sercu, ogromnej wrażliwości, otwarty na ludzi, przyrodę,
a jednocześnie bardzo skromny i pełen szacunku do ludzi, swoich
korzeni, historii, opowiedział mi nie tylko o szkółce, ale też o swoich
pasjach, marzeniach, tym, co dla niego ważne. Siedząc pod altanką,
pijąc sok jabłkowy, w otoczeniu pięknie kwitnących różaneczników,
czułam, jakbym przeniosła się do innego świata.
Duże wrażenie wywarły na mnie także spotkania ze sportowcami –
mamy w Mosinie prawdziwych mistrzów, co uważam za powód do
radości i dumy – i tym się w numerze chwalimy. Obaj prowadzą także
swoje kluby sportowe, co daje mieszkańcom Mosiny i okolic możliwość trenowania pod okiem najlepszych. Rozmowy te pokazały mi
także, że mistrzowie Europy i świata mają w sobie dużo pokory, szacunku do innych i spojrzenie na życie, które może nam wszystkim
przynieść wiele ciekawych refleksji. Publikujemy te rozmowy mając nadzieję, że zainspiruje to Państwa do podejmowania wyzwań,
stawiania czoła przeciwnościom i stawania się w efekcie mistrzem
w swoim własnym życiu, dla samego siebie.
Po przerwie wracamy do cyklu "Radni o gminie" – tym razem prezentujemy spojrzenie radnego z Puszczykowa na temat rozwoju gminy,
jego pomysły na aktywizację młodych ludzi, opisujemy najbliższe
działania związane z Puszczykowem. Mówimy również o tym, jak
praca radnego może poszerzać nasze horyzonty i co jest w niej fascynującego. Naprawdę ciekawe!
Od jakiegoś czasu temat sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest poruszany w całej Polsce. Problemy związane z funkcjonowaniem tych osób i ich rodzin nie omijają także naszego regionu.

O trudach opieki, możliwościach rozwoju, pomysłach na polepszenie
tej sytuacji opowiedziała mi prezes Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, odwiedzając naszą redakcję, a przy okazji
przekazując relację ze spotkania z posłami. Kolejna inspirująca rozmowa, silna, wrażliwa, odważna kobieta, następne pomysły na spotkania... I jak tu nie zachwycać się ludźmi?
Drodzy Czytelnicy! Na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymujemy coraz więcej wiadomości od Was, nasz portal jest "żywy" dzięki Waszym
komentarzom, grono naszych współpracowników wciąż się poszerza, a w redakcji coraz częściej gościmy nowe osoby. Niezmiernie nas
to cieszy i motywuje do działania – w ten sposób wspólnie tworzymy
tę gazetę, a Wasze zaufanie i zaangażowanie powoduje, że chcemy
wciąż się doskonalić i pracować coraz lepiej.
Na zbliżające się ciepłe, czerwcowe dni życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, wielu inspiracji, ciekawych spotkań, a także odpoczynku, radości z kontaktu z przyrodą i nieustannej ciekawości życia i tego, co
nas otacza. I oczywiście – miłej lektury najnowszego wydania gazety!
Marta Mrowińska

akuratny i modnie sam ubrany. Tak to się zaczęło, a mówili tak
głównie w Poznaniu. To właśnie stamtąd przyszło. Zapytam się
siostry o szczegóły. Na pewno będzie lepiej wiedziała.
		

Żona Władka:
- Nie wiem za dużo, bo nie ma za dużo czasu aby poczytać, ale
wiem na pewno, że chodziło o jakiegoś krawca. On lubił się ubierać w jakiś modny ciuch. Czekaj pan, już wiem! Kiedyś dawno
temu wiele razy o elegancie z Mosiny opowiadała siostra mojej
teściowej. Ona na pewno mówiła o jakimś krawcu, który bardzo
ładnie szył, głównie do Poznania. Zjeżdżali się do niego, bo był

Roman Czeski
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Pojemniki na bioodpady czy kompostownik?
Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy gminy Mosina, segregujący
odpady, mają obowiązek zbierania bioodpadów (tzw. odpadów kuchennych). Mają być one gromadzone w pojemnikach
koloru brązowego, możliwe jest także stworzenie własnego
kompostownika.
Po pół roku funkcjonowania zmian w systemie postanowiliśmy
sprawdzić, jak wygląda aktualnie sytuacja w temacie bioodpadów. Do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie zwróciliśmy się
z pytaniem o problemy związane z wdrożeniem zmian i ocenę
aktualnej sytuacji. Otrzymaną odpowiedź publikujemy poniżej.
Na temat kompostowników, ich zakładania i zabezpieczania
przed zwierzyną rozmawialismy także z dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego – otrzymaliśmy cenne wskazówki:
"Kompostowniki to naturalny rozkład substancji organicznych,
zapewniający obieg materii. Oczywiście odpowiednie zabezpieczenie kompostowników przed zwierzyną byłoby ważne,
ale przede wszystkim prawidłowe kompostowanie, czyli odpowiednie miejsce, zabiegi, a przede wszystkim to, co do tego
kompostownika jest wrzucane ma tu znaczenie podstawowe.
Nie wolno np. wrzucać odpadków pochodzenia zwierzęcego,
bo to i choroby i gryzonie itp. Oczywiście wszelkiego rodzaju
odpady niebezpieczne, skażone, chemikalia. Z drugiej strony
kompost to również „karmnik” dla wielu pożytecznych stworzeń. Może się stać również „inkubatorem”, tak jest np. w przypadku zaskrońców, które bardzo chętnie składają tu swoje jaja"
(Rafał Kurczewski – zastępca dyrektora ds. ochrony przyrody
i obszarów Natura 2000 w WPN).
Mamy nadzieję, że zebrane informacje będą pomocne dla naszych Czytelników. Zachęcamy także do dzielenia się swoimi
doświadczeniami i problemami związanymi z segregacją odpadów na naszych łamach. (red.)
Mosina, dnia 17.05.2018 r.
Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania, które
wpłynęły do naszej Spółki.
Frakcje odpadów, do których należy stosować wymóg selektywnego zbierania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. ( Dz. U.2017.19 z dnia 04.01.2017) w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów. Rozporządzenie mówi o tym, że umowa na odbieranie
lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie
rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki
została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
Nasza Spółka miała zawartą umowę na odbiór i transport odpadów z Gminą Mosina na okres 1 roku tj. do dnia 31.12.2017 r. Tym
samym z dniem podpisania kolejnej umowy wymagane stało się
spełnienie wymagań nałożonych przedmiotowym Rozporządzeniem i włączenie do frakcji zbieranej w sposób segregowany odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów.
Wdrożenie zmian a raczej włączenie w odpady zbierane, bioodpadów nie było dla Gmin zadaniem łatwym z uwagi na brak wcześniejszych doświadczeń.
Uchwałą nr LIX/669/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świad-

czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W akcie tym zostały wydzielone
odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz bioodpady (tzw.
odpady kuchenne).
System obowiązuje od 01 stycznia 2018 r. i nakłada na mieszkańców gminy Mosina segregujących odpady, obowiązek zbierania
bioodpadów w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” lub stworzenie własnego kompostownika.
Nasza Spółka oferuje w sprzedaży brązowe pojemniki wraz z odpowiednimi naklejkami z napisem „BIO” i od grudnia 2017 r.
sprzedała takich pojemników około 200 szt. Biorąc pod uwagę
ilość gospodarstw domowych ok 10 000 nie jest to wiele, ale należy
zaznaczyć, że w laki pojemnik można się zaopatrzyć w dowolnym
punkcie sprzedaży.
Już pierwszy miesiąc zbierania frakcji bioodpadów pokazał, że
jest to frakcja bardzo wymagająca zarówno dla mieszkańców jak
i dla odbierających te odpady. W miesiącach zimowych z uwagi na
swój płynny stan odpady te przymarzały do pojemnika, natomiast
w temperaturach letnich problemem jest ich gnicie, nieprzyjemny zapach, odcieki i przyciąganie insektów i gryzoni. Z uwagi na
powyższe proponowaliśmy jako Spółka złączenie tej frakcji z odpadami zielonymi co razem daje grupę odpadów ulegających biodegradacji i jest dopuszczone przez obowiązujące przepisy prawa.
Trawa i odpady zielone stanowiły by pewnego rodzaju stabilizator
dla odpadów kuchennych i taka segregacja byłaby dla mieszkańców bardziej intuicyjna. Z naszych obserwacji, uwag mieszkańców
i przeprowadzonych rozmów zarówno bezpośrednich jak i telefonicznych wynika, że taki stan rzeczy byłby dla nich pożądany
i oczekiwany. Należy dodać, że dla naszej Spółki też rozwiązanie
to jest zdecydowanie bardziej korzystne zarówno pod względem
organizacyjnym jak i ekonomicznym. W celu wykonania zbiórki
bioodpadów wykonujemy dwa razy w miesiącu objazd całej gminy
i miasta . Do tego niezbędny jest nam pojazd i trzy osoby obsługi,
który pokonuje 2240 km, przy tej okazji zbierając średnio około
7,2 Mg bioodpadów. Stawka za 1 Mg zbiórki i transportu na wysyp
odpadów segregowanych wynosi 165,00 zł netto.
Sugerowany sposób zbiórki bioodpadów z odpadami zielonymi
jest stosowany z powodzeniem w innych gminach np. w Rokietnicy, Tarnowie Podgórnym, Buku oraz w Poznaniu.
Od stycznia do kwietnia tego roku zebraliśmy 29,12 ton. W miesiącu styczniu i lutym odpady te zawieźliśmy do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie
Pierwszym, w kolejnych miesiącach odpady bio dostarczamy do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 2.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
ul.Sowiniecka 6G
62-050 Mosina
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Kamień węgielny pod budowę
bloku operacyjnego w Puszczykowie
15 maja 2018 r. starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski
dokonał wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego bloku operacyjnego szpitala w Puszczykowie.
Nowy obiekt ma powstać w ciągu piętnastu miesięcy; wartość
inwestycji to 18 milionów złotych, zaś wyposażenie to kolejne 3
miliony zł. Powierzchnia to 2 tys. m2, pięć nowoczesnych sal operacyjnych i centralna sterylizatornia. Inwestycja jest finansowana
z dotacji powiatu poznańskiego oraz środków własnych szpitala.
Pierwsi pacjenci będą mogli zostać przyjęci pod koniec przyszłego
roku. Blok operacyjny otworzy nowe możliwości funkcjonowania
szpitala, będzie to jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Dzięki tej budowie poprawi się komunikacja w całym szpitalu
- w pierwszym etapie został wybudowany szyb windowy, którym
pacjenci ze wszystkich oddziałów będą mogli zostać szybko i bezkolizyjnie przewiezieni na blok operacyjny. (red.)
wizualizacja: Głos Wielkopolski

O opiece paliatywnej
w puszczykowskim szpitalu
22 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia I Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie. Było to posiedzenie wyjazdowe w Szpitalu w Puszczykowie. Tematem komisji
była holistyczna opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi, opieka paliatywna jej zadania, trudności, aspekty moralne, psychologiczne, współpraca z rodzinami, wolontariuszami.
Na komisji obecni byli radni - członkowie Komisji Ochrony Zdrowia
z Mosiny: Jolanta Szymczak - przewodnicząca komisji, Agnieszka
Gorzyńska, Marian Osuch, Waldemar Wiązek, radna Puszczykowa dr E. Czarnecka, vice-prezes szpitala Piotr Reiter, dr med. Zbigniew
Popow - ordynator Oddziału Opiekuńczo-Paliatywnego, pielęgniarka koordynująca - Paulina Tomkiewicz, psycholog - Ewa Muszyńska, Renata Ratajczak, radni Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek.
Genezę powstania przed laty oddziału paliatywnego przybliżył
wszystkim ordynator Z. Popow, do rozmowy włączyły się panie
psycholog, które przedstawiły szereg problemów związanych

z pracą na tak trudnym i odpowiedzialnym oddziale. Jak wspaniały i z jak ogromnym sercem ma zespół do pracy przy chorych
nieuleczalnie, opowiedziała pielęgniarka koordynująca, pani Paulina Tomkiewicz.
Radni komisji zwrócili się z wnioskiem do burmistrza, aby w budżecie na rok 2019 również zagwarantować środki na pomoc dla szpitala, docelowo na zakup sprzętu w wysokości 30 tys. zł, z którego
to będą w przyszłości korzystać nasi mieszkańcy. Na zakończenie
komisji radni zostali zaproszeni na oddział, gdzie mogli osobiście
zobaczyć, w jakich warunkach przebywają pacjenci nieuleczalnie
chorzy. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem rozmiaru oddziału, ilości łóżek (44 szt.), czystości, kompleksowej opieki, pań pielęgniarek i opiekunów. Pełen profesjonalizm i wielki szacunek dla
wszystkich tam pracujących. PODZIĘKOWANIE za wizytę.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Jolanta Szymczak
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Czy będzie więcej działalności
gospodarczej w otulinie WPN?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany zostaje na podstawie Uchwały nr XX/134/15 z dnia 29
października 2015 r. W części wsi Krosinko oraz części Mosiny
znajduje się obszar objęty planem o łącznej powierzchni 165 ha.
Dla części tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosinko w rejonie ul. Wiejskiej przyjęty uchwałą Nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15.04. 2004 r. Plan obejmuje obszar w zachodniej części
gminy Mosina, położony pomiędzy Kanałem Mosińskim a drogą wojewódzką nr 431. Cały obszar znajduje sie w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W chwili obecnej opracowana została aktualizacja obowiązujacego planu, wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę,
w tym pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej, zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie
części Mosiny oraz Krosinka od strony kanału Mosińskiego oraz
ochrona terenów cennych przyrodniczo. W planie ustalone zostały następujace przeznaczenia terenu: zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej,
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny dróg publicznych, ciagów
pieszo-jezdnych, tereny infrastruktury technicznej. Okazuje się,
że projekt jest bardzo kontrowersyjny. Planowana aktywizacja
strefy gospodarczej wywołała protest mieszkańców.
9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku odbyła się dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Przedstawione zostały założenia planu, który – co ważne
- w tym kształcie został uzgodniony z WPN (dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego w postanowieniu nr 17/2017 z dnia
3.10.2017 r. nie uzgodnił projektu planu – pisaliśmy już o tym
w marcowym wydaniu gazety). Wszyscy mieszkańcy obecni na
spotkaniu byli przeciwni lokowaniu obszaru aktywizacji gospodarczej w pobliżu Jeziora Budzyńskiego. Powstanie hal produkcyjnych czy magazynów oznaczałoby jednocześnie pojawienie
się na drogach duzej ilości ciężkich samochodów, do czego – jak
wiemy – nasze drogi nie są przystosowane.
Rolnicy byli zaskoczeni tym, że ich pola uprawne w pobliżu rzeki
Samicy zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną i zieleń naturalną. Nie podobało się również to, że ich grunty mają rekompensować stratę zieleni w wyniku planowanej zabudowy na terenach
przeznaczonych na budowę obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów lub zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
W oparciu o opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz stanowisko WPN w planie zrezygnowano z wyznaczenia
terenu i obszaru górniczego pod eksploatację kruszywa natu-

ralnego. W pozostałym zakresie skorygowano ustalenia planu
i prognozy w oparciu o uwagi w opinii RDOŚ. W Prognozie oddziaływania mpzp na środowisko dla tego obszaru czytamy:
Mając na uwadze lokalizację obszaru projektu mpzp w zasięgu terenów otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także bezpośrednie
sąsiedztwo obszarów podlegających ochronie prawnej (Wielkopolski
Park Narodowy, obszary włączone do sieci Natura 2000), wśród najbardziej istotnych problemów ochrony środowiska na analizowanym
obszarze wskazać należy eksploatację złoża „Krosinko BW”. Funkcjonowanie żwirowni w obszarze otuliny WPN, stanowiącej jednocześnie korytarz ekologiczny zapewniający łączność między terenami o szczególnej wartości przyrodniczej, niesie za sobą ryzyko
wystąpienia istotnych, niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Wśród negatywnych oddziaływań
związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności wskazać należy
przede wszystkim drastyczne przekształcenie powierzchni ziemi w obrębie obszaru wydobycia, jak i jego sąsiedztwa (pojawienie się wyrobiska, składowanie wydobytego materiału, składowanie nadkładu),
ryzyko wystąpienia niekorzystnych oddziaływań na lokalne warunki
gruntowo-wodne (realizacja głębokiego wyrobiska może skutkować
zmianami w zakresie warunków hydrologicznych), jak i przepływające
w sąsiedztwie cieki (szczególnie istotne w kontekście prowadzenia eksploatacji złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Samicy Stęszewskiej), jak
również pojawienie się problemów związanych ze wzrostem natężenia
ruchu pojazdów ciężarowych (transport z wyrobiska), wzrostem zapylenia oraz wzrostem generowanego w obrębie żwirowni hałasu.
Na gruntach Gminy Mosina zaplanowano rozbudowę szkoły
w Krosinku, tereny: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, zieleni urządzonej i naturalnej,
rolnicze, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową, zabudowę zagrodową, zieleń urządzoną,
układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny
prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod zieleń naturalną, wody
powierzchniowe, tereny rolnicze, zalesienia oraz lasy.
Jaki będzie rezultat konsultacji i ustaleń? Czy obszar w otulinie
Wielkopolskiego Parku Narodowego stanie się rejonem aktywnym gospodarczo i przemysłowo? Mamy nadzieję, że decyzja
będzie dobra dla nas wszystkich.
(źródła: "Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina"
czasmosiny2.pl, bip.mosina.pl)
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Ruiny na Wyspie Zamkowej
- ruszą prace konserwatorskie!
Powiatowy Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na wykonanie prac przy ruinach zameczku Klaudyny Potockiej (na wyspie Jeziora Góreckiego). Co dziś wiemy o tym jakże tajemniczym i intrygującym obiekcie?
Prace konserwatorskie na Wyspie
Zamkowej
Pozwolenie na prace zostało wydane na
wniosek Pana Zbigniewa Sołtysińskiego,
dyrektora WPN. Planowane prace konserwatorskie i restauratorskie będą miały na
celu zachowanie obiektu w charakterze
tzw. trwałej ruiny i będą polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu ruin zamku w celu
spowolnienia procesu ich niszczenia.
Zakres planowanych prac to m.in:
• naprawy i zabezpieczenia korony murów przed wnikaniem wody,
• uporządkowanie terenu wokół ruin,
• wzmocnienia organicznej substancji zabytkowej cegieł i tynków,
• wykonanie izolacji w partii fundamentów,
• zminimalizowanie przyczyn niszczenia
muru w tym szkodliwych związków
chemicznych, mikroorganizmów i roślinności wyższej
• przebadania terenu gruzowiska
Położenie zamku w obszarze objętym
ochroną ścisłą stwarza ogromne trudności w związku z przeprowadzeniem prac
konserwatorskich, dlatego pozostawał
on do dzisiaj w ruinie.
Zamek Klaudyny Potockiej na wyspie
Jeziora Góreckiego
Zamek był prezentem ślubnym Tytusa
Działyńskiego dla jego siostry Klaudyny
Potockiej. Otoczony był parkiem, o czym
świadczą pozostałe drzewa obce gatunkowo, takie jak np. ajlant gruczołowaty.
Klaudyna Potocka z mężem Bernardem
mieszkali na wyspie kilka lat, do wybuchu Powstania listopadowego w 1830
roku. Po wyjeździe do Warszawy Potoccy
na wyspę już nigdy nie wrócili. Zameczek
został zniszczony w 1848 roku w czasie

Wiosny Ludów ostrzałem artyleryjskim
wojsk pruskich. Sądzono, że znajduje się
tam rząd powstańczy. Komitet Narodowy
jednak nigdy na wyspie nie rezydował.
Styl architektoniczny
Zameczek w stylu neogotyckim (klasycystyczno-romantycznym) został wybudowany w latach 1824-25. Został prawdopodobnie wybudowany według projektu
Tytusa Działyńskiego. Duży wpływ na realizację zamierzeń miały wzory angielskie
i kontakty Tytusa Działyńskiego z Edwardem Raczyńskim z Rogalina, który użytkował wyspę na Jeziorze Zaniemyskim.
Zameczek jest wyrazem nurtu zwanego
często malowniczym, którego zasadniczym dążeniem jest swoboda, nieregularność i asymetria kompozycji. Początki
tego kierunku w architekturze wiążą się
z osiemnastowiecznym romantyzmem
angielskim. Prace wykończeniowe zameczku prowadzone były jeszcze w 1828.
Charakterystyka
Budynek o dość wysokiej kondygnacji parterowej i niskim piętrze. Złożony
z dwóch nierównej długości i szerokości
skrzydeł, zestawionych pod kątem prostym. We wschodniej elewacji, w pobliżu
północnego narożnika wzniesiono okrągłą wieżę. W narożu wewnętrznym, między skrzydłami, umieszczono parterową
przybudówkę otwartą trzema oszklonymi arkadami ostrołukowymi (rodzaj we-

randy). Dla stworzenia wrażenia obronności zamku mury podparto szkarpami
i zwieńczono krenelażem oraz dodano
fryzy arkadowe. Okna ostrołukowe z maswerkami, na piętrze również okna rozetowe. Okna wieży były wąskie, przypominające otwory strzelnicze. Płaskie dachy
wieży i zamku obwiedziono krenelażem,
stanowiącym rodzaj balustrady. Główne
wejście w elewacji północnej ujęto filarami rozczłonkowanymi przez ostrołukowe wnęki i zwieńczone smukłymi pinaklami o kształcie wieżyczek. Motyw ten
powtórzono w Kórniku w tzw. Babińcu
przed zamkiem. W trójkątnym szczycie
rozetowe okno oświetlało sień na piętrze. Wejście umieszczono z boku, miało
to akcentować asymetrię fasady. Tynkowane elewacje pozbawione były dekoracji. W partii wieży i na fasadzie północnej wmurowano kamienne herby, m.in.
Ogończyk, przypuszczalnie pochodzące
z renesansowego zamku w Kórniku.
Wnętrza pozbawione regularności i symetrii. W głównym skrzydle znajdowała
się sień z klatką schodową na piętro, po
bokach znajdowały się dwa pomieszczenia, z których zachodnie połączone było
z okrągłym gabinetem w wieży. W skrzydle
południowym mieścił się duży pokój. Na
piętrze znajdowały się sypialnie, a układ
pomieszczeń był podobny do parteru.
Jan Bylczyński

8

A POJAZDOWA

k & Zbigniew Nowak

35

TRANS - BAU - PROJECT
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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

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

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

loletnie doświadczenie i ciągle rozwijane
wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� układów jezdnych i napędowych
� innych podzespołów pojazdu

Mosina, ul. Wąska 1

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:
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W imieniu osób z niepełnosprawnościami
W listopadzie 2017 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie
SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie. Stowarzyszenie skupia osoby dorosłe z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością,
a założyli je rodzice osób niepełnosprawnych, świadomi swojej
sytuacji, którzy podjęli się społecznie pracować na rzecz godniejszego życia tej grupy osób (w tym miejscu należy dodać, że już
wcześniej, w 2014 r., z inicjatywy psychologa szkolnego, Pani Ewy
Fiedziuszko-Pruchniewskiej oraz rodziców dzieci z głęboką niepełnosprawnością na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie została powołana
do życia nieformalna grupa „Sami Swoi" – działalność ta zatem
trwa już od kilku lat).
17 maja 2018 r. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Posłami: p. Bartłomiejem Wróblewskim i p. Szymonem Ziółkowskim,
przedstawiając Posłom sytuację dorosłych osób z niepełnosprawnościami i związane z tym problemy. Na szczególne podkreślenie
zasługuje fakt, że osoby te po 25 roku życia pozbawione zostają
możliwości dalszego rozwoju, a rodzice – możliwości odciążenia
ich w sprawowaniu opieki. Placówki takie jak Warsztaty Terapii
Zajęciowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy nie gwarantują miejsc dla wszystkich osób, poza tym przepisy regulujące
funkcjonowanie tych placówek nie pozwalają na przyjęcie tam
każdej dorosłej osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Wiele
z tych osób wymaga opieki indywidualnej, pomocy i pielęgnacji,
a są to często osoby silne fizycznie, z wieloma zaburzeniami, niekiedy przejawiające zachowania agresywne – wiadomym jest, że
trzeba pochylić się nad nimi bardziej, więcej, ze szczególną troską.
Członkowie Stowarzyszenia widzą ogromną potrzebę uruchomienia Ośrodka Dziennego Wsparcia dla osób po 25 roku życia,
którzy znaleźli się już poza systemem edukacji, a z uwagi na specyfikę swoich potrzeb nie mogą być uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej czy Środowiskowych Domów Samopomocy.
Wielkim pragnieniem jest stworzenie małych placówek, nie tylko w gminie Mosina, gdzie osoby dorosłe z wieloraką niepełnosprawnością miałyby zapewniony pobyt bezpłatnie, przez osiem

godzin w ciągu dnia, co zdecydowanie pomogłoby rodzicom
i umożliwiło realizowanie innych zadań poza opieką nad swoimi dziećmi, a samym uczestnikom dałoby szansę na stymulację
w wielu obszarach, zaspokajanie ich potrzeb i rozwój społeczny.
Posłowie wykazali duże zainteresowanie problemem, zaś poseł
Wróblewski zobowiązał się do przedstawienia sprawy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbiecie Rafalskiej. Poprosił o pomoc w przygotowaniu informacji o liczbie
osób w powiecie poznańskim z głeboką niepełnosprawnością,
które ukończyły oddziały rewalidacyjno-wychowawcze w szkołach specjalnych i nie korzystają z żadnych form terapii.
Spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, który oferuje swoim podopiecznym wysoki
poziom merytoryczny zajęć, w dobrze wyposażonych salach. To
nie ostatnie spotkanie z Posłami – kolejne odbędzie się w czerwcu br. - aktualności znajdą Państwo na stronie facebookowej Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie. Serdecznie
zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych tematem!
(na podstawie informacji przekazanych przez p. Violettę Bartnikowską – Prezes Stowarzyszenia SAMI SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie)

Akcja "Bezpieczne auto" w Mosinie
Niedawno funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Mosinie wraz ze Strażą Miejską
w Mosinie przeprowadzili działania edukacyjno-informacyjne pn. „Bezpieczne
Auto” ukierunkowane na ograniczenie
przestępczości.
W związku z kradzieżami i włamaniami do
samochodów, które zdarzają się na terenie Mosiny policjantka Komisariatu Policji
w Mosinie wraz z funkcjonariuszką Straży
Miejskiej w Mosinie w dniu 27.04.2018 r.
w godz. 10:00-13:00 przeprowadziły kampanie edukacyjno - informacyjną pn. „Bezpieczne Auto”, podczas której dokonano
kolportażu materiałów prewencyjnych.
Podczas akcji funkcjonariuszki prowadziły
rozmowy z właścicielami pojazdów wraz
z instruktażami dotyczącymi właściwego
zabezpieczenia mienia. Kierowcy mieli

okazję także dowiedzieć się jak należy postępować w sytuacji zagrożenia, czy jeśli
stanie się ofiarą przestępstwa.
Działanie te były także okazją do rozmowy
z kierowcami w starszym wieku, których
dodatkowo informowano na czym polega działanie sprawców oszustw na tzw.
metodę „na wnuczka”. Funkcjonariuszki
udzielały instruktażu jak należy postępować przed otwarciem drzwi, gdy ktoś
puka do drzwi, czy jak należy uniknąć zagrożeń w środkach komunikacji, podczas
zakupów, na cmentarzu lub innych zatłoczonych miejscach. Seniorzy otrzymali
materiały prewencyjne.
Ponadto, podczas rozmowy z kierowcami
zwracano także uwagę na nie pozostawianie w pojeździe dzieci, jak i zwierząt,
w szczególności w sezonie letnim.

(I. Labrzycka; źródło: Komenda Miejska Policji w Poznaniu)
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Roman Czeski wyróżniony
Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej
25 maja br., podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, inaugurującej jednocześnie Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej,
artysta, malarz, rzeźbiarz, z niezwykłym talentem pisarskim – Roman Czeski z Mosiny, został odznaczony Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej – za wieloletnie zaangażowanie w rozsławianie Ziemi Mosińskiej, jej umiłowanie i utożsamianie się
z nią w jego bogatej twórczości. Ogromnie cieszymy się z tego wyróżnienia, serdecznie gratulujemy i z tej okazji przypominamy fragmenty wywiadu z p. Romanem Czeskim – całość publikowana była w styczniowym wydaniu gazety.

"Wszystko przyszło we właściwym momencie" – rozmowa z Romanem Czeskim
Artysta niezwykły – tak go nazywam, choć każde określenie wydaje mi się w sposób niewystarczający opisywać tego nieprzeciętnie utalentowanego, wrażliwego i nadzwyczaj skromnego
człowieka. Prezentowana rozmowa z artystą to nie tylko chęć
przedstawienia bliżej jego osoby (choć myślę, że przedstawiać
go nie trzeba). Jestem pod ogromnym wrażeniem procesu tworzenia, którego właściwie nie sposób oddzielić od reszty życia
pana Romana, jego spojrzenia na świat, sposobu patrzenia na
spotykające go życiowe zdarzenia... Myśląc o nim czuję ogromne wzruszenie, a jednocześnie mam w sobie wielki szacunek
i podziw dla człowieka, który - żyjąc skromnie i cicho – tak wiele
może dać nam wszystkim.
Roman Czeski – artysta wszechstronny, malarz, rzeźbiarz, z niezwykłym talentem pisarskim. Urodzony w Buku, jednak od wielu lat mieszkający w Mosinie i rozsławiający ziemię mosińską
– głównie poprzez znanego wszystkim Eleganta z Mosiny (jest
autorem pomnika Eleganta i kronikarzem niezliczonych anegdot
związanych z tą postacią). Jego dziełem są także – między innymi - wystroje sal urzędów stanu cywilnego w Opalenicy, Mosinie,
Czempiniu, Luboniu, Buku i Dopiewie. Jego autorstwa są również
ołtarze zdobiące wnętrza kościołów m.in. w Mosinie, Buku, Wągrowcu, Lesznie, Ptaszkowie, Nowym Tomyślu, a także w Gdańsku. Artysta jest też twórcą wielu tablic pamiątkowych, statuetek,
rzeźb, medali. Uhonorowany został między innymi przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem “Mistrza Rzemiosła Artystycznego”
(w 1989 r.) oraz medalem “Zasłużony dla Kultury Polskiej” (w 2016
r.). W 2005 roku otrzymał certyfikat godła „Najlepsze w Polsce”
– „The best in Poland” za prace artystyczne w drewnie, statuetki
i medale. W 2008 roku natomiast Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało mu Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetkę Honorowego Hipolita.
M.M.: Jak zostaje się artystą?
R.Cz.: To pojęcie moim zdaniem jest stosowane na wyrost. Wyspiański na podobne pytanie dziennikarzy odpowiedział, że artystą się nie jest, lecz bywa. Prawdopodobnie miał na myśli – i ja
go popieram - że bywa się nim wtedy, kiedy zmienia się rzeczywistość, kreuje coś nowego. Trudno wymyślić wśród siedmiu dostępnych nam kolorów nowego van Gogha, a jednak znajdują się
co jakiś czas ludzie, którzy potrafią pokazać, podzielić się z innymi
tym, co w nich tkwi – i nie dlatego, że nazywają się artystami,
po prostu mają taką potrzebę. Wielu ludzi nie ma żadnych dyplomów i są wielkimi artystami. Jest to zatem pojęcie różnie interpretowane. Uważam, że trzeba się z tym urodzić, szkoła to tylko
droga, pewien etap. (...)
M.M.: Powiedzial Pan kiedyś o swoim tworzeniu, że nie umie
Pan robić nic innego. Zabrzmiało to bardzo skromnie, a przecież to Pana życie.
R.Cz.: Nie – ja z tego tylko żyję. Moi koledzy oprócz tworzenia zajmują się jeszcze innymi sprawami - a ja po prostu zawsze tylko

to robiłem, nic więcej. Na szczęście, zapotrzebowanie jest duże
i zawsze mam zlecenia – najczęściej ludzie szukają czegoś konkretnego i nie mogą tego znaleźć, wówczas zwracają się do mnie.
Powstają wtedy rzeczy niepowtarzalne – teraz na przykład robię
stajenkę dla znajomego, na której umieszczona będzie jego rodzina, ich dom, a w tle będzie słychać kolędy w wykonaniu najmłodszego członka rodziny. Kolega sobie to wymyślił, a ja po prostu nadaję temu ksztalt. (...)
M.M.: Czy któraś z form artystycznych jest Pana ulubioną?
R.Cz. To wszystko zależy od nastroju. Na przykład stajenki są już
kontynuacją wieloletnią, zawsze jednak musi być jakiś impuls,
coś, co mi się spodoba. Niedawno na przykład byłem w Poznaniu,
wyszukując jak zawsze rzeczy związanych z Bożym Narodzeniem.
Znalazłem jedną kartkę, która mi się spodobała, zatrzymałem się
na herbatę w Starym Browarze w holu przy fortepianie no i proszę, mam szkic przyszłej stajenki, zupełnie znienacka mnie dopadło tak zwane olśnienie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie :) Tak
to się właśnie odbywa.
M.M.: Mam wrażenie, że posiada Pan umiejętność właściwego dystansu do wszystkiego, spojrzenia z odpowiedniej perspektywy na życie i to, co ono niesie.
R.Cz.: Wydaje mi się, że część artystów walczy o zmiany, mają swój
język sztuki, który uprawiają – pisanie, malowanie czy inne formy.
Ja do tworzenia potrzebuję spokoju – wtedy powstaje coś niepowtarzalnego. Kiedy planowany był ołtarz w Mosinie, wymogiem
było, by było to coś wyjątkowego, nietypowego. Okazało się, że
właśnie mój projekt zwrócił uwagę i spełnił oczekiwania.
Ważny jest też dla mnie kontakt z człowiekiem. W Buku odbywało się niedawno moje spotkanie autorskie. Pierwsze historie
o stajenkach odczytywałem z notatek. Potem jednak odłożyłem
teksty i zacząłem te historie opowiadać - i od razu poczułem się
lepiej, widziałem ludzi, miałem z nimi kontakt. Stres mija zawsze,
kiedy przywitam się z ludźmi, zapytam, co słychać – wtedy jestem
gotowy do działania.
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M.M.: A czy jest coś w Pana dorobku artystycznym, z czego
jest Pan szczególnie dumny?
R.Cz.: Jestem bardzo zadowolony z Eleganta. Temat dosłownie leżał na ulicy, a ja przez kilka lat próbowałem tworzyć różne wersje
Eleganta, zanim powstała statuetka, którą mamy dzisiaj. Pierwszy
Elegant miał stać na dworcu, miał być zrobiony z drewna, trzymać
w ręce białą chusteczkę i żegnać nią podróżnych. Zrobiony był już
projekt, ale dworzec to teren kolejowy i nie dostaliśmy zgody na
postawienie tam figury. Zastanawialiśmy się razem z Andrzejem
Kasprzykiem, jak to zrobić, żeby to było coś ekstra – obaj czuliśmy, że jest to ważny temat. Narady trwały całymi miesiącami, ale
wciąż bez efektu.
W tym czasie zacząłem robić ołtarz w Mosinie, od pracy w pyle
i kurzu nabawiłem się astmy. Przez miesiąc nie mogłem spać.
W końcu pojechałem do pulmunologa do Poznania, żeby się
przebadać. Po tej wizycie nagle poczułem się jak młody bóg,
dosłownie mnie olśniło i wracając do domu wiedziałem już, jak
będzie wyglądać Elegant. I tak powstała figurka, która na początku nie cieszyła się uznaniem, u Andrzeja (Kasprzyka - przyp. red.)
wzbudziła za to niesamowity entuzjazm.
Wiedzieliśmy, że musimy nauczyć ludzi, że być Elegantem z Mo-

siny to nie jest coś wstydliwego, ale coś, co nas wyróżnia w całej
Polsce i nie tylko. Parę razy udało mi się dotrzeć do telewizji z Elegantem. Raz Zbigniew Górny powiedział o Elegancie na jednym
z koncertów. Pomyślałem wówczas, że koniecznie muszę się dostać do niego ze statuetką. Nie bez problemów, ale udało się. Spirala zaczęła się kręcić i z czasem udało się doprowadzić do tego,
że Elegant był - i wciąż się staje - coraz bardziej znany. Dlatego też
jestem bardzo zadowolony, zarówno z idei jak i wykonania – statuetka jest bowiem teraz uproszczona, łatwo ją powielać i wykonanie nie jest drogie. Minęło jednak dwadzieścia lat i był to czas
"przebijania się" przez temat, przyzwyczajania ludzi do symbolu
i jego znaczenia. Teraz Elegant jest przyznawany jako odznaczenie za wkład w kulturę mosińską. (...)
M.M.: Jest Pan cały czas w procesie tworzenia, on nigdy się
nie kończy.
R.Cz.: Musi tak być :) Staram się dotrzymywać terminów, ale jak
już mam się spóźnić to dwa, trzy lata – albo nie robię czegoś
w ogóle :) Czasem po prostu nie mam do czegoś serca i nie mogę
wrócić do danej pracy. Przykro mi wówczas, że nie mogę tego
skończyć, ale się po prostu nie da.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Uczniowie z Wodziczki dla środowiska naturalnego
Program GLOBE w mosińskiej szkole
Miło nam poinformować, że Zespół Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie przystąpił do międzynarodowego programu GLOBE
(Global Learning and Observations to Benefit the Environment).
Głównym założeniem programu jest popularyzacja badania
otaczającego nas środowiska naturalnego przez uczniów szkół
średnich oraz podstawowych. W programie uczestniczy ponad
24 000 szkół ze 112 krajów. Warto dodać, że program działa już
od ponad 20 lat i ma charakter długoterminowy.
Obecnie badaniami projektu kieruje amerykańskie Stowarzyszenie Badań Atmosfery w Boulder, Kolorado (University Corporation for Atmospheric Research UCAR) przy wsparciu finansowym amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów
i Atmosfery NOAA, amerykańskiej Narodowej Agencji ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA oraz amerykańskiej Narodowej Fundacji na rzecz Nauki NSF.
Dzięki naszej obecności w programie GLOBE uczniowie będą
mieli okazję m. in.: nauczyć się profesjonalnego prowadzenia
pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych
(lasy) i gleby, a także dokumentowania prowadzonych obserwacji w dzienniku naukowym. Ponadto uczniowie będą wymieniać się danymi z innymi grupami GLOBE, nabędą umiejętność
robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą
interakcyjnych narzędzi w sieci.
Nasza szkoła zajmie się w pierwszej kolejności zagadnieniami
dotyczącymi atmosfery, a to z racji, że posiadamy już odpowiedni sprzęt do monitorowania poszczególnych parametrów pogodowych. Od października 2017 roku, uczniowie z Wodziczki
mają okazję prowadzić badania nad pogodą i klimatem. Uczniowie klas, w których prowadzona jest nauka geografii w zakresie
rozszerzonym, codziennie dokonują odczytu następujących parametrów: aktualna temperatura powietrza, minimalna i maksymalna temperatura powietrza odnotowana w ciągu ostatniej
doby, temperatura gruntu, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność
powietrza, wielkość opadów, grubość pokrywy śnieżnej, kierunek i prędkość wiatru oraz wielkość i rodzaj zachmurzenia.

Większość sprzętu pomiarowego spełnia wymagania stawiane
przez WMO (Światową Organizację Meteorologiczną), a wyniki
prowadzonych obserwacji można obserwować na stronie internetowej szkoły www.zsmosina.powiat.poznan.pl.
Dzięki aparaturze, którą dysponujemy, uczniowie mają niepowtarzalną okazję doświadczyć zjawisk i procesów zachodzących
w atmosferze na własnej skórze takich jak np. wymiana ciepła
w atmosferze, przemiany fazowe wody, kondensacja pary wodnej
czy inwersja termiczna. Lekcje przeprowadzane poza salą lekcyjną pobudzają zainteresowanie omawianym tematem, szczególnie wówczas, gdy nauczyciel mając do dyspozycji odpowiednie
wyposażenie łączy teorię się z codzienną praktyką.
Szkolny ogródek meteorologiczny, dzięki codziennym odczytom parametrów pogodowych, jest zaczątkiem do prowadzenia
badań nad klimatem, a z czasem pozwoli także monitorować
zmiany w nim zachodzące. Dziś wynikami naszej pracy będziemy mogli podzielić się ze społecznością międzynarodową, która
funkcjonuje w GLOBE.
W najbliższym czasie, młodzież z Wodziczki, zostanie przeszkolona w zakresie obsługi platformy internetowej i wówczas włączymy się aktywnie do sieci GLOBE.
Krzysztof Wiącek
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Z cyklu "Radni o gminie"

Stworzyć przestrzeń do spotkania
Dziś w cyklu "Radni o gminie" rozmawiamy z Janem Łagodą – radnym Rady Miasta Puszczykowa, członkiem Komisji Budżetu i
Rozwoju Miasta, Komisji Spraw Społecznych i Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
M.M.: Jaka była Pana droga do roli radnego w gminie?
J.Ł.: Nie zakładałem, że będę kandydował do
Rady Miasta, choć interesowałem się sprawami samorządowymi od dawna – trochę
wynikało to z charakteru mojej pracy: piszemy wnioski o dofinansowanie, strategie
rozwoju, programy rewitalizacji itp. Moja
praca większości opiera się na współpracy
z samorządami (nie tylko w Wielkopolsce).
Propozycję kandydowania dostałem od
osób, które poznałem już wcześniej – Macieja Krzyżańskiego i Krzysztofa Kamińskiego. Nie był to jednak szczególny plan ani
długofalowe działania poprzedzające kandydowanie. Nasz komitet wyborczy niestety nie utrzymał się w ryzach ale nie zmieniłem poglądów na miasto, z którymi szliśmy
do wyborów.
M.M.: Jakie założenia, cele stawiał Pan sobie
na początku kadencji?
J.Ł.: Chciałem, by zakole Warty było bardziej
uporządkowane, aby w jeszcze większym
stopniu przyciągało mieszkańców (nie tylko
naszego miasta). Do dziś marzy mi się powrót do koncertów na Zakolu Warty. Swego czasu złożyłem nawet stosowny projekt
w budżecie obywatelskim ale nie zyskał
uznania w głosowaniu. Wygrała budowa
placu zabaw dla dzieciaków i z perspektywy
czasu nawet do rozumiem. Ustalanie hierarchii potrzeb to istotny element planowania
rozwoju, a podstawowa infrastruktura dla
najmłodszych to rzecz bardzo ważna. Zajmowała mnie też sprawa – do dzisiaj nie
rozwiązana – mieszkańców bloku przyszpitalnego, którego powiat chce się pozbyć
i niestety, nie udaje się wpłynąć na tę decyzję. Jest to niewątpliwie trudna sytuacja dla
ludzi mieszkających w tym budynku. W tej
chwili budynek jest wystawiony na sprzedaż, podejrzewam, że jeśli ktoś go kupi,
będzie chciał go wyburzyć, gdyż wymaga
olbrzymich nakładów na remont i utrzymanie, a także dostosowanie do warunków
mieszkalnych (budynek był projektowany
pod hotel, nie było tam np. kuchni, mieszkańcy sami przysposabiali sobie mieszkania) – w przypadku przejęcia przez nowego
inwestora wszystko będzie wymagać przebudowy.
W założeniach miałem także poprawę
komunikacji w mieście i uruchomienie
komunikacji nocnej – co udało się zrealizować. Udało się też zorganizować komu-

nikację wewnętrzną w mieście. W mojej
ulotce wyborczej była również wzmianka
o zagospodarowaniu terenu przy szpitalu
i przeznaczeniu go na cele rehabilitacyjne.
W pewnym momencie powiat się na to
zgodził, ale potem zmienił zdanie i teraz
ponownie powstała koncepcja postawienia
tam budynków mieszkalnych. W tej chwili
teren jest kompletnie zaniedbany, a szkoda, bo ma on duży potencjał i mógłby być
wykorzystany chociażby przez pacjentów
szpitala.
M.M. Co jeszcze z Pana zamierzeń udało
się zrealizować?
J.Ł.: Trzeba pamiętać, że pomysły nigdy nie
są realizowane jednoosobowo i nie są tylko
moją zasługą. Wdrażanie pomysłów wymaga
rozmowy, współpracy, często przekonania
kogoś do własnego zdania. W najbliższym
czasie ruszy inwestycja polegająca na zagospodarowaniu zakola Warty, na którą miasto
pozyskało spore pieniądze z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Będzie tam odnawiana zieleń, powstanie ścieżka - uważam, że jest to dobrze
pomyślane. Działanie 2.5 Poprawa jakości
środowiska miejskiego, z którego miasto pozyskało pieniądze, opiera się mniej na działaniach infrastrukturalnych, a bardziej na
pozostawieniu jak największej powierzchni
biologicznie czynnej. Założenia projektowe
opierają się głównie na ograniczaniu występowania obcych i inwazyjnych gatunków
roślin, które pojawiają się na danym terenie
i sadzeniu w ich miejsce gatunków rodzimych. Premiowane jest również wspieranie
bioróżnorodności, zakładanie budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów, łąk
kwietnych itp. W ciągu ostatnich kilkunastu

lat dla zakola Warty powstało kilka koncepcji
na zagospodarowanie terenu, łącznie z postawieniem tam hotelu czy stworzeniem plaży boisk, wyciągu dla wakeboardingu. Na ten
moment zwyciężyła jednak koncepcja minimalnej ingerencji infrastrukturalnej, będzie
ścieżka z oświetleniem, ławeczki i niewiele
więcej. W tym momencie wykonano już inwentaryzację zieleni na tym terenie.
Bardzo cieszy mnie również, że miasto pozyskało środki na remont "Mimozy", która
od lat ulegała stopniowej degradacji. W tej
chwili remont już się trwa, a budynek zostanie przeznaczony na cele społeczne i kulturalne. Cennym realizowanym założeniem
są też dotacje do wymiany pieców, które
w tej chwili zaczęły być realizowane także
w Mosinie. Tych pieniędzy cały czas jest za
mało, a zainteresowanie jest na tyle duże, że
potrzebne będzie zdecydowane zwiększenie puli pieniędzy na ten cel. Niestety, dla
osób, które mają nieocieplony dom, oferta
współfinansowania wymiany źródła ciepła
nie jest wystarczająca – w tych przypadkach, w pierwszej kolejności, konieczne jest
ocieplenie budynków. Te działania podejmowane łącznie mogą dopiero przynieść
pożądany efekt.
Kolejnym punktem była aktualizacja strategii
miasta, którą również udało się przeprowadzić. Przy okazji tej aktualizacji zorganizowaliśmy dziewięć warsztatów strategicznych,
na które zapraszaliśmy mieszkańców. Szkoda, że frekwencja była bardzo słaba - jest to
jedno z wyzwań na przyszłość: aktywizacja
zwłaszcza młodych ludzi i zainteresowanie
ich sprawami swojej gminy, polityką lokalną.
Zaangażowanie młodych ludzi to według
mnie spore wyzwanie. Młodzi ludzie realizu-
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ją ciekawe projekty, mają wiele pomysłów,
które można by realizować na naszym terenie. Jedną z takich inicjatyw jest na przykład Poznańska Mapa Barier, tworzona przez
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej na UAM. Mapę można zobaczyć w internecie. To porażające ile punktów na mapie Poznania wymaga remontu,
korekty układu funkcjonalnego, poprawy
bezpieczeństwa czy likwidacji niepotrzebnych barier architektonicznych dla osób
z trudnościami w poruszaniu się. Jestem
głęboko przekonany, że mapę barier powinna posiadać każda gmina w Polsce, w tym
Puszczykowo i Mosina. Takich pomysłów,
wartych wdrożenia u nas, jest wiele. Myślę
ostatnio o projekcie, który mógłby być realizowany m.in. w szkołach - chodzi o projektowanie przestrzeni publicznych w grupach
(inicjatywa była prezentowana na „Festiwalu
Światozmieniaczy” organizowanym ostatnio na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Młodzi ludzie poprzez zabawę mieliby szansę na zaznajomienie się
z zagadnieniami dotyczącymi planowania
przestrzennego - ważne jest bowiem, żeby
wiedzieć, co należy na danym terenie zaplanować i z jakiego powodu, a czego na
danym terenie planować nie wolno. Tego
typu działania skierowane do młodszych
mieszkańców gminy pobudzają zainteresowanie sprawami lokalnymi i jednocześnie
rozwijają wiedzę o planowaniu najbliższego
otoczenia. Między Bogiem a prawdą pewnie
przydałyby się również wielu dorosłym.
Jednym z ważnych zadań dla Puszczykowa
na przyszłość jest według mnie ożywienie
rynku, który w tej chwili wydaje się martwy. Na środku znajduje się biblioteka, ale
ona sama w sobie nie animuje tego miejsca
w dostatecznym stopniu. Za postawieniem
budynku muszą iść działania tzw. "miękkie"
– może dobrze byłoby postawić tam leżaki,
stoliki, stworzyć możliwość wypicia kawy
na świeżym powietrzu itp. Chciałbym, by
gromadzili się tam ludzie, spędzali wspólnie czas w tym miejscu. Być może konieczna będzie zmiana koncepcji wykorzystania
tej przestrzeni i umożliwienie okolicznym
przedsiębiorcom prowadzenia działalności.
M.M.: Z jakimi problemami najczęściej
zwracają się do Pana mieszkańcy?
J.Ł.: Mieszkańcy zgłaszają się głównie przy
okazji planów zagospodarowania (wcześniej także przy okazji prac nad studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), które siłą rzeczy
w zwartej i stosunkowo jednorodnej zabudowie Puszczykowa zawsze będą budzić
kontrowersje.
Przy okazji prac nad studium duża część
mieszkańców Niwki protestowała przeciwko
zmianie przeznaczenia terenów rolnych przy
oczyszczalni ścieków na tereny usługowe, na
których może powstać - zgodnie z uchwa-

lonym studium - budynek o powierzchni
sprzedaży do 2000 m2 na jednej działce. Cały
teren usługowy ma powierzchnię ok. 5 ha
i może zostać podzielony co grozi powstaniem kilku budynków generujących uciążliwości. Tego mieszkańcy nie chcą, obawiając
się chociażby wzmożonego ruchu samochodów i hałasu. Przy okazji tematu natężenia
ruchu - część mieszkańców zwracała się
z pytaniami o modernizację drogi 431. W tej
chwili do realizacji przewidziano tylko most
na Warcie, zgodnie z deklaracjami zarządcy
drogi, bez możliwości przejazdu dla tirów.
Nie wiadomo jednak czy inwestycja dojdzie
do skutku bo ceny dyktowane obecnie przez
wykonawców robót są w wielu przypadkach
zaporowe. Z tej przyczyny odstąpiono choćby od modernizacji drogi wojewódzkiej nr
431, która wciąż będzie pozbawiona chodnika i poboczy. Przebudowa drogi, z punktu
widzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów byłaby korzystna dla mieszkańców
Puszczykowa i Mosiny. Należy jednak pamiętać, że w chwili obecnej Mosina pod względem komunikacyjnym jest w fatalnej sytuacji, a remont drogi zapewne wiązałby się ze
zwiększeniem ruchu w i tak zakorkowanym
centrum. Gmina się rozbudowuje, przybywa
mieszkańców w szalonym tempie- brakuje
natomiast infrastruktury i alternatyw dla samochodu. Ostatecznie ludzie i tak wyjeżdżają do pracy i wracają wszyscy tą samą, jedną
drogą. W tym kontekście bardzo liczę na Kolej Metropolitalną, która choćby częściowo
rozładuje ruch.
M.M.: Co ciekawego jest w byciu radnym?
J.Ł.: Moim „konikiem” były zawsze plany
zagospodarowania przestrzennego. Zakładałem też, że będę się angażował w kulturę. Wypadki potoczyły się zupełnie inaczej,
jednak kultura w naszej gminie powoli się
rozwija i to mnie cieszy. W trakcie kadencji
dołączyłem do Komisji Spraw Społecznych,
której tematyka w przedziwny sposób połączyła się z projektami, które akurat realizowałem w pracy. Działanie w tej komisji to
ciekawe doświadczenie, zwłaszcza komisje
wyjazdowe - odwiedziliśmy na przykład kil-
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zatrudni

ka warsztatów terapii zajęciowej, ostatnio
gościliśmy w Owińskach w progach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych. Dzięki komisji
mam okazję poznawać pracę i specyfikę
działania tych placówek. Jest to fascynujące
i sam pewnie nie miałbym okazji do zobaczenia, czym w rzeczywistości się zajmują
i jakie problemy starają się rozwiązywać takie placówki, gdybym nie był radnym. Podsumowując, zostając radnym skupiałem się
na planowaniu przestrzennym i myślałem,
że tym będę się zajmował, a okazało się,
że bardzo ważne stały się dla mnie kwestie
społeczne i to jak samorząd może pomagać
ludziom w trudniejszej sytuacji.
M.M.: I na koniec - Pana wizja Puszczykowa za, powiedzmy, dziesięć lat?
J.Ł.: Życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście
część mieszkańców zrezygnowała z auta
i przesiadła się na kolej metropolitalną - i tutaj, i w Mosinie. Aby w naszym otoczeniu
było mniej spalin i hałasu, a ludzie mogli
dojeżdżać do pracy szybciej. Chciałbym też,
żeby w Puszczykowie bardziej rozwinęła
się kultura, żeby wydarzenia były częstsze,
liczba koncertów, pokazów filmowych, spotkań autorskich się zwiększyła - jest u nas
wielu artystów, a trochę brakuje dla nich
przestrzeni i okazji, gdzie mogliby ćwiczyć
i prezentować swój dorobek. Niedawno
powstała hala widowiskowa, trwa remont
Mimozy, liczę, że te przestrzenie będą intensywnie wykorzystywane. Nie zapominajmy
również o Zakolu Warty, które już wcześniej
służyło jako przestrzeń dla koncertów, nie
tylko z okazji Dni Puszczykowa.
Nade wszystko pragnę jednak aby ludzie
zaczęli się ze sobą spotykać w przestrzeni
publicznej. Żeby tak mogło być, musimy
tworzyć przestrzeń do spotkania, integrowania się. Pamiętajmy, że tworzenie przestrzeni spotkania i wzmocnienie wspólnoty
mieszkańców to cele Puszczykowskiej Strategii Rozwoju. Życzę wszystkim aby udało
się je zrealizować.
M.M.: Oby to wszystko mogło zostać zrealizowane! Serdecznie dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

AUTOZŁOMOWANIE

24h

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

LAWETA GRATIS

tel. 696 532 015
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Kącik zielarski

Orzech włoski – niedoceniane drzewo lecznicze
Bohaterem dzisiejszego odcinka jest orzech włoski (łac. Juglans
regia). To drzewo właściwie nie rośnie u nas dziko, ale występuje tak powszechnie na naszych ogrodach lub w parkach, że nie
powinno być problemu z jego znalezieniem. Orzech włoski dla
większości to przede wszystkim orzechy dojrzewające jesienią,
które chętnie chrupiemy czy wykorzystujemy do wypieków i sałatek. A tymczasem jego liście oraz zielone, niedojrzałe orzechy
mają moc leczniczą i dają się wykorzystać w różnoraki sposób.
Najpierw parę słów o substancjach występujących w liściach
i owocach. I tak oto orzech włoski zawiera: garbniki, fenolokwasy, flawonoidy, triterpeny, olejek lotny, sole mineralne, witaminy
C, B i P.
Moc leczniczą posiadają liście oraz młode, zielone orzechy. Liście
do suszenia zbieramy w czerwcu, kiedy są już dobrze wykształcone. Orzechy zbieramy również w czerwcu, ewentualnie na początku lipca, kiedy są jeszcze miękkie. Liście odrywamy od łodyg
i suszymy w zacienionym i przewiewnym miejscu. Po wysuszeniu
liście powinny mieć naturalną zieloną barwę. Liście zbrązowiałe odrzucamy. Pamiętajmy by zbierane liście nie miały żadnych
plam, ani innych objawów chorobowych. Dobrze wysuszone liście przechowujemy w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Lecznicze działanie orzecha włoskiego jest znane już od starożytności. Obecnie liście orzecha stosuje się w przewlekłych
nieżytach żołądka i jelit, biegunkach, krwawieniach z przewodu pokarmowego, w schorzeniach skóry, nadmiernym poceniu
stóp, zapaleniu jamy ustnej i dziąseł, w żylakach odbytu oraz
zapaleniu sromu i pochwy. Liście orzecha włoskiego mają działanie ściągające, grzybobójcze, bakteriobójcze, przeciwzapalne.
Jednocześnie obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi,
a także poprawiają przemianę materii.
I jak zwykle po kilku niezbędnych informacjach przedstawiam
Państwu kilka przepisów na wykorzystanie orzecha włoskiego.
Napar z liści orzecha włoskiego
Zalewamy dwiema szklankami wrzątku łyżkę wysuszonych i rozdrobnionych liści orzecha. Pozostawiamy do naciągnięcia przez
następne 10-15 minut, odcedzamy i pijemy po pół szklanki trzy
razy dziennie w przypadku biegunki, zatruć pokarmowych oraz
krwawieniach w przewodzie pokarmowym. Taki napar możemy
również stosować zewnętrznie, robiąc okłady w przypadku trądziku, liszaji i zapalenia skóry, a także do obmywań, nasiadówek
i płukanek w żylakach odbytu oraz zapaleniu pochwy i sromu.

Odwar z liści orzecha włoskiego
Bierzemy łyżkę wysuszonych i rozdrobnionych liści orzecha i zalewamy dwiema szklankami letniej wody, następnie podgrzewamy przez 10 minut (nie dopuszczamy do wrzenia). Odwar
odstawiamy do naciągnięcia na 5 minut, przecedzamy i pijemy
przed jedzeniem 3 razy dziennie po pół szklanki w przypadkach nieżytu żołądka i jelit oraz w zatruciach pokarmowych. Zewnętrznie odwar stosujemy w przypadku potliwości stóp oraz
w przypadku stanów zapalnych skóry i grzybicy, a także do płukania jamy ustnej i dziąseł.
Lecznicza nalewka na młodych orzechach
Bierzemy 10 młodych zielonych orzechów (powinny być na
tyle miękkie, by można je bez problemu przebić widelcem), dokładnie je myjemy, a następnie całe kroimy na małe kawałeczki,
wkładamy do słoja, przesypujemy 7-8 łyżeczkami cukru i zalewamy 200 ml 70 % wódki zrobionej ze spirytusu. Koniecznie
używajmy rękawiczek, bo orzechy straszliwie brudzą skórę. Słój
odstawiamy na miesiąc, potrząsając nim codziennie. Po miesiącu przecedzamy nalewkę przez pieluchę lub gazę i przelewamy
do ciemnych butelek. Stosujemy 2-3 razy dziennie mieszając 40
kropli z wodą lub na łyżeczce z cukrem. Nalewka zwalcza biegunkę, dolegliwości wątroby, bóle żołądka i jelit, a także oczyszcza organizm.
Konfitura z młodych orzechów
Bierzemy kilogram młodych orzechów, płuczemy w ciepłej wodzie, a następnie obgotowujemy przez 5 minut w emaliowanym
garnku. Najlepiej jeśli emalia jest w ciemnym kolorze, ponieważ
orzechy bardzo brudzą. Odstawiamy garnek na 1,5 godziny. Odlewamy wodę, zalewamy ponownie zimną wodą i odstawiamy.
Następnego dnia powtarzamy procedurę, czyli odlewamy wodę
i ponownie zalewamy zimną i odstawiamy. Przygotowujemy syrop z kilograma cukru i szklanki wody, orzechy odcedzamy i mieszamy z syropem. Następnie smażymy na małym ogniu przez 4550 minut, po czym dodajemy laskę cynamonu i smażymy dalej
przez 15 minut. Usuwamy cynamon, a gorącą konfiturą napełniamy słoiczki, stawiamy do góry dnem i przykrywamy kocem,
aby się dobrze zamknęły. Taka konfitura polecana jest dla ludzi
z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Jednak można ją również
wykorzystać do ozdabiania ciast, pierników czy deserów. Czarna
barwa konfitury na pewno zadziwi naszych gości.
Na koniec jeszcze raz zwracam uwagę na to, by przygotowując
nalewkę czy konfiturę zawsze używać rękawiczek.
W odcinku pod tytułem „Nalewki - to nie takie trudne” znajdziecie Państwo również przepis na przepyszny likier orzechowy.
Pozdrawiam, tym razem orzechowo.
Willma
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Rozpoczęcie sezonu motorowodnego na Warcie
W sobotę, 12 maja miało miejsce oficjalne rozpoczęcie sezonu przez motorowodniaków. Na przystani klubu UKS
Kotwica Rogalinek zgromadzili się miłośnicy sportów wodnych wraz ze swoimi rodzinami. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji i oczywiście... zawodów motorowodnych na Warcie. W międzyczasie o funkcjonowaniu klubu i aktywnym wspieraniu turystyki wodnej w naszym regionie, opowiedzieli nam prezes Błażej Korzeniewski oraz sekretarz Tomasz Kaczmarek.
Zawody motorowodne na Warcie
Wszyscy entuzjaści sportów wodnych,
którzy pojawili się w ten słoneczny, piękny
dzień na przystani w Rogalinku z pewnością na nudę narzekać nie mogli. Organizatorzy jak co roku stanęli na wysokości zadania i dobrze przygotowali się do sezonu.
Wcześniej wodniakom wspólnymi siłami
udało się przygotować przystań do sezonu.
Wyniki zawodów
1 miejsce - ponton - katamaran ZapCat/
ThunderCat - Adam Suszczyk
2 miejsce - łódź Kocia - Błażej Korzeniewski
3 miejsce - załoga "Kubuś" z Radzewic
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała sekcja wodna Heavy Rescue
SGRT OSP Mosina, która patrolowała w tym
czasie Wartę na wysokości Rogalinka.
UKS Kotwica Rogalinek
Skąd wzięła się inicjatywa założenia klubu motorowodnego, zapytaliśmy u źródła, czyli prezesa Klubu UKS Rogalinek:
W 2006 r. oficjalnie zarejestrowano klub UKS
Kotwica Rogalinek. Inicjatywa założenia
klubu wzięła się od kilku osób, mieszkańców
Rogalinka i Mosiny, którzy chcieli popływać
na Warcie. Od tego czasu co roku odbywają
się zawody. W tym roku są to już XIV zawody,
które połączone są z otwarciem sezonu motorowodnego. Od wielu lat kontynuujemy
nasze działania, i mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy spotykać się i robić to
samo właśnie w tym miejscu. - mówi prezes
UKS Kotwica Rogalinek, Błażej Korzeniewski.
Jakie większe imprezy planujecie organizować jeszcze w tym roku?
- Niewątpliwie będą to zawody o Puchar
Prezesa. Stało się to już tradycją, że jest to
zakończenie sezonu. Uczestniczymy też

w innych imprezach zaprzyjaźnionych klubów, takich jak Śrem czy Czerwonak - kontynuuje Błażej Korzeniewski.
Dlaczego wspieranie aktywności nad
wodą i korzystanie z jej uroków jest tak
ważne, i jak zacząć nasz przygodę związaną z wodą, opowiada sekretarz klubu UKS
Kotwica Rogalinek, Tomasz Kaczmarek społecznik, propagator sportów wodnych,
organizator spływów kajakowych i inicjator wielu akcji wspierających turystykę
wodną w naszym regionie.
- Rzeka żyje, a jak pokazuje coraz większe
zainteresowanie turystyką wodną wśród
wielu ludzi to raczej my nie możemy żyć bez
wody. Zamknięci w betonowych miastach
i blaszanych samochodach odczuwamy
coraz większe pragnienie, pragnienie natury. Nie polecamy oczywiście picia wody
z Warty, ale jest wiele innych sposobów na
zaspokojenie pragnienia za pomocą wody.
Woda i czas spędzony nad nią płynie spokojnie i ten spokój się udziela. Na wodzie czuje
się otaczająca nas przestrzeń wszystkimi
zmysłami. Dzięki takim inicjatywom jak te
organizowane przez nasz klub,dajemy możliwość osobom, które z różnych względów
do tej pory nie miały okazji zasmakowania
tej formy rekreacji, zapoznania się z nią.
W trakcie takiej imprezy chętnie organizujemy przejażdżki naszymi łodziami, aby
pokazać innym piękno naszej przyrody oraz
przyjemność jaka płynie ze spędzania czasu

nad rzeką. Wbrew pozorom nie jest to sport
drogi, choć za taki jest uważany. Na początek można kupić używaną łódź za parę
tysięcy złotych, albo kajak za o wiele mniej.
Można też korzystać ze stale powiększającej się oferty czarteru łodzi czy też wypożyczalni kajakowych. Zapraszamy wszystkich
serdecznie do naszego klubu UKS Kotwica
Rogalinek. Chętnie podzielimy się swoim
doświadczeniem i podpowiemy jak zacząć.
UKS Kotwica Rogalinek jest klubem motorowodnym działającym oficjalnie od 2006
roku. Początki klubu sięgają 2005 roku, kiedy to dzięki inicjatywie kilku zapaleńców
turystyki wodnej powstała grupa wodniaków. Klub UKS Kotwica Rogalinek skupia
właścicieli łodzi różnego typu i tonażu.
Jan Bylczyński
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Postać godna uhonorowania
W poprzednim numerze Gazety (konkretnie w artykule zatytułowanym „Dwie
twarze Jakuba Krauthofera-Krotowskiego") zwróciłem uwagę na osobę świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego (1822-1895). Był on bezpośrednim świadkiem i uczestnikiem wydarzeń związanych z krótką historią Rzeczypospolitej Mosińskiej, a jego bezcenne
wspomnienia stanowią doskonały materiał do poznania lokalnej historii.
Odbywał on studia w Paryżu, gdy dowiedział się o wybuchu rewolucji w Wielkim
Księstwie Poznańskim w 1848 roku. Kierując się patriotycznymi pobudkami, wrócił
z Francji by przyjść poświęcić się dla Ojczyzny. Jego wspomnienia nie są jednak
przychylne dla naczelnika powstania, generała Ludwika Mierosławskiego. Święty
zarzuca mu przede wszystkim nieznajomość sztuki wojennej, czego dowodem
było przeznaczenie zebranych przez
Polaków środków finansowych w pierwszej kolejności na zakup materiałów do
umundurowania przy jednoczesnym
zaniedbaniu uzbrojenia. We wspomnieniach arcybiskupa „obrywa” się również
Towarzystwu Demokratycznemu Polskiemu – środowisku Wielkiej Emigracji
odpowiedzialnemu za inicjowanie powstania. Cytowałem w poprzednim artykule obszerny fragment tych wspomnień,
gdzie autor zauważył swego rodzaju
nieprzystosowanie się działaczy TDP do
zastanych w Poznańskiem okoliczności.
Pięknie brzmieć w ich ustach miały hasła o ludowości powstania, jednak połączone były z totalnym niezrozumieniem
pobożnych pobudek, którymi kierowali
się zwykli ludzie. Walczący w powstaniu
włościanie woleli śpiewać pobożne pieśni niż „Mazurka Dąbrowskiego”. Walczyli
za prześladowaną wiarę, a hasła niepodległości były im obce. Z rozważań świętego można wywnioskować, że o niepowodzeniu walk zadecydowało między
innymi zlekceważenie pobudek, jakimi
kierował się tak zwany prosty człowiek.
Znane są jednak przypadki w historii,
gdzie elity polityczne owych czasów doskonale rozumiały, jak zjednoczyć wokół
wspólnej sprawy różne stany społeczne.
Tego według autora wspomnień najzwyczajniej podczas Wiosny Ludów zabrakło.
Spod pióra arcybiskupa, który w 1848
roku ze Stęszewa trafił do Rogalina, wyszedł opis miejscowego pałacu: „Wspaniała ta rezydeneya hr. Raczyńskich wznosi
się na szczycie płaskiego wzgórza, ogro-

dami opiera się o koryto rzeki, z obu stron
ma fosy i wały, od frontu zaś zabezpieczona jest wysoką żelazną sztachetą i takąż
wjazdową bramą, przy której umieszczone były dwie armatki, używane zapewne
w czasie uczt do strzelania na wiwat. Zamek ten tak blizko otoczony był ze wszech
stron lasami, że wysyłane zeń oddziały
tonęły wnet w gęstwinie, nie zdradzając
swej obecności, co ułatwiało niezmiernie
urządzaniu zasadzek”. Autor wspomnień
trafił pod Stęszewem pod komendę kapitana Celińskiego, lecz w rogalińskiej
posiadłości odziały zastały Włodzimierza
Wilczyńskiego. Doszło tam do ciekawych
zdarzeń: „Polskim też zwyczajem braterstwo broni poczęło się od uczty wyprawionej kosztem Wilczyńskiego dla obu
oddziałów, do czego dobrze zaopatrzona
piwnica rogalińska skutecznie dopomogła; gdy zaś, po rzęsistych kielichach, obaj
wodzowie zgodzili się na połączenie oddziałów i powierzenie dowództwa temu,
kogo sami ochotnicy wybiorą, nie dziw, że
okrzyknięty został ten, co fundował i poił,
pomimo, że kilku doświadczeńszych wolałoby mieć na czele starego wojskowego.
Wprawdzie i Wilczyński służył w pruskiem
wojsku i miał rangę oficerską, ale zbyt
młody i żadnej nie odbywszy kampanii,
nie mógł równać się wytrawnością z Celińskim, co na wojaczce posiwiał. Ale rzecz
była skończona, nie było więc co dłużej się
nad tym przedmiotem zastanawiać.”.
Arcybiskup zwrócił uwagę na jeden
z czynników niepowodzenia epizodu
Rzeczypospolitej Mosińskiej: „(…) Głównym niedostatkiem ówczesnej organizacyi powstańczych oddziałów, był brak
obeznanych z wojskowością oficerów.
Wszyscy niemal dawni żołnierze, na
emigracyi przebywający, weszli w skład
polskich legionów i zostali internowani
w drodze; mała zaledwie cząstka oficerów dostała się do Poznania i tych zatrzymano w głównym obozie; wyjątkowo
więc chyba zabłąkał się który, jak nasz Celiński, do nowoformującego się oddziału
i naczelne dowództwo zwykle obejmował. Ów brak ludzi fachowych zmuszał
naczelników do posuwania na oficerów
tych wszystkich, co choć umysłowem
wykształceniem nad ludem górowali,
i z tego właśnie powodu i ja też porucznikiem strzelców zamianowany zostałem
(…)”. Z kolei jego charakterystyka Jakuba
Krauthofera-Krotowskiego przedstawiona została w następujący sposób: „(…)
Niemiec z urodzenia, ale wychowany

wśród Polaków, tak przywiązał się do
naszej narodowości i tak pokochał naszą
sprawę, że został gorącym polskim patryotą; gdy zaś wybuchło powstanie, został
powołany do Komitetu narodowego, następnie wstąpił do szeregów, a dla zupełnego zerwania z przeszłością, przezwał
się Krotowskim i pod tym nazwiskiem
znany był w obozie”.
Arcybiskup Feliński opisał również epizod walk w okolicach Rogalina, wspomina trzy bezsenne noce poświęcone
na czuwaniu oraz klęskę dnia 8 maja
1848 roku. Udało mu się później uciec,
co zauważył Włodzimierz Trąmpczyński w swoich „Epizodach historycznych”:
„z pola bitwy Feliński uciekł w mundurku
ucznia gimnazjalnego, typu, przyjętego
w Kr. Polskiem. Spostrzegł to inny uczeń
poznański, Leon Bukowiecki i postarał się
o ubranie, gdyż inaczej przyszły dostojnik Kościoła byłby stanowczo schwytany
i bardzo surowo ukarany”. Być może się
powtarzam, ale postać tej rangi powinna
być w Mosinie szerzej znana i bez cienia
wątpliwości zasługuje na uhonorowanie. W końcu dzięki jego wspomnieniom
możemy odtworzyć ciekawe szczegóły walk pod Stęszewem czy Rogalinem
roku 1848. Jego poświęcenie dla sprawy
Ojczyzny jest godne podziwu. Wreszcie
był to człowiek, który po latach został
kanonizowany – Kościół daje go nam za
przykład do naśladowania w heroiczności jego cnót. Trudno znaleźć drugiego
człowieka tego formatu, który (wprawdzie na krótko) związał swoje losy z naszą
Małą Ojczyzną.
Wojciech Czeski
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Uczciwy sprzedawca
Miejscowość Czacz ze swoją bogatą ofertą artykułów używanych
jest znana nie tylko w naszym regionie. Przyjeżdżają tu klienci
z całej Polski. W przekształconych na powierzchnie handlowe stodołach, stajniach, budynkach gospodarczych, namiotach mieszczą się hale targowe wypełnione rozmaitymi artykułami. I choć
to sprzęt używany, sprowadzany z zachodniej Europy niejeden
klient chwali to miejsce i jest naprawdę zadowolony z możliwości
zrobienia tanich zakupów. W Czaczu można kupić niemal wszystko: od mebli, rowerów, motorów, kosiarek, itp. po sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, odzież, dywany, starocie…
- Ja, proszę pani, kupiłam sobie w sklepie nowy odkurzacz, który
zepsuł mi się po kilku miesiącach. Reklamacji nie przyjęto, bo
rzekomo sama go uszkodziłam. A tutaj znalazłam markowy firmy Miele za 50 zł. Jeszcze nigdy nie miałam tak dobrego odkurzacza, opowiada kobieta, która z całą rodziną wybrała się do
Czacza na zakupy.
- A ja cały dom urządziłam za psie pieniądze. Moi znajomi pytają
mnie skąd miałam tyle gotówki na takie piękne meble… Po co
mam wydawać tysiące, jeśli tutaj np. za meble do łazienki z kamiennym blatem i umywalką, z baterią i szafką z podświetlanymi
lustrami zapłaciłam 400zł. To w markecie jest cena jednej małej
szafki z umywalką bez baterii, wyjaśnia inna pani.
Ale możliwości zrobienia tanich zakupów nie ograniczają się tylko do Czacza. Kilka kilometrów dalej znajduje się miejscowość
Wilkowo Polskie. Niektórzy klienci od niej zaczynają zakupy, przejeżdżając Czacz i dopiero w drodze powrotnej, jeśli nie dostaną
poszukiwanych rzeczy, szukają ich w Czaczu. Ceny tutaj są niższe.
W Wilkowie Polskim pierwszy dom po prawej stronie (na zdjęciu)

należy do pani Mirki Maćkowiak i jej męża. W czasach, kiedy rolnictwo upadło oni także przekształcili zabudowania gospodarcze
na hale targowe i zajęli się handlem. Są bardzo uczciwymi i prawymi ludźmi, a ich artykuły nie są drogie.
- Kupiłam kiedyś u pani Mirki stary, piękny kredens i stolik drewniany za 700 zł. Nie mogłam zabrać mebli samochodem osobowym, więc zapłaciłam i poprosiłam o przechowanie do momentu
zorganizowania transportu. Po dwóch miesiącach pilnie potrzebowałam pieniędzy, można powiedzieć, że zbankrutowałam.
Zadzwoniłam do pani Mirki i powiedziałam jej o tym. A ona bez
zastanowienia zaproponowała mi zwrot gotówki… opowiada
stała klientka państwa Maćkowiaków. – Rzadko zdarza się taki
sprzedawca. Jestem jej naprawdę wdzięczna. (red.)

Spotkanie ,,Dla Niepodległej” w Mosinie
„Dla Niepodległej”– pod tym tytułem, 14 maja 2018 odbyło się
w prowadzonym przez Powiat Poznański Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mosinie, spotkanie lekcja otwarta, poświęcona tematowi – DZIENNIK SEJMU DZIELNICOWEGO. Uczniowie Ośrodka realizują projekt organizowany
przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie- Szkoła Młodych Patriotów Edycja VIII. Gościem zaproszonym specjalnie na
tę okazję był dr Kazimierz Krawiarz-biochemik, dendrolog, regionalista, autor biografii Wincentego Szymborskiego, ojca Noblistki. Zafascynowany tą postacią zbierał materiały i spotkał się
osobiście z Panią Wisławą. Dr Krawiarz jest członkiem Zarządu
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Kórnik,
gdzie pełni rolę Członka ds. historycznych oraz Prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Poznaniu.
Celem spotkania była popularyzacja wiedzy o historii ojczystej. Na wstępie omówiono sytuację społeczno-polityczną
Polski w roku 1918, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
Wielkopolski. Uczniowie podczas zajęć czytelniczych, przygotowali prezentację multimedialną na temat Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, jego genezy i przebiegu. Materiał ten
pomógł obecnym zrozumieć omawiane zagadnienie - analiza
Dziennika Sejmu Dzielnicowego, dokumentującego działania Sejmu w dniach 3 -5 grudnia 1918r. Wszyscy obecni mieli
możliwość zapoznania się ze strukturą Dziennika, poznali spis
Delegatów Sejmu, w tym także delegatów z Mosiny i z Żabna.

Korzystając z tej okazji dr Krawiarz opowiedział także, w jakich warunkach przechowywane są książki oraz w jaki sposób można z nich korzystać. Sejm Dzielnicowy jest tematem
rzadko poruszanym, nawet przez historyków i mało znanym.
Prawdopodobnie został zdominowany przez Powstanie Wielkopolskie. Temat ten zaproponował dr Krawiarz, który jest
jednocześnie jego znawcą a doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobowość sprzyjały miłej atmosferze tego spotkania.
W planie następne patriotyczne przedpołudnie, tym razem
tematem będzie Powstanie Wielkopolskie.
Aleksandra Kozłowska
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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. Przedstawiamy dalszy ciąg tej historii z poprzedniego numeru Gazety.

Pecna
Jedna z najstarszych wzmianek źródłowych o Pecnej pochodzi z 1398 roku.
O Pecnej jako o wsi opustoszałej parokrotnie wzmiankują zapisy w księgach
grodzkich poznańskich z lat 1556, 1577,
1661. W XVIII wieku miejscowość wchodziła w skład dóbr Iłowieckich. Na terenie
dawnej opustoszałej osady lokowano
wieś olenderską. Z tego okresu zachował
się jej dawny układ topograficzny i urbanistyczny. Na terenie wsi znajduje się kilka budynków szachulcowych z XIX i XX
wieku. Przy ulicy Głównej, obok starego
budynku szkolnego, rośnie dąb o obwodzie 420 cm. Wieś położona jest 8 km na
południe od Mosiny.

Mur cmentarny i brama( późniejsza ) nosi widoczne
ślady szacunku dla dawnych mieszkańców wsi. Uporządkowany, ogrodzony teren cmentarza to zasługa
lokalnego samorządu..

Miejsce spoczynku. Ciekawostką odnajdywaną na
wszystkich cmentarzach jest forma obmurówki wykonana w technice odlewu.

Niwka
To dzisiaj dzielnica Puszczykowa, położona na styku miasta Mosiny i Puszczykowa. Dawniej odrębna wieś ulicówka na
lewym brzegu rzeki Warty.

Radzewice
Radzewice powstały w XVIII wieku jako
osada olenderska na gruntach pobliskiej wsi Radzewo. Pierwsze historyczne wzmianki o Radzewicach pochodzą
z XVIII wieku, gdy należały one do klucza
dóbr kórnickich. We wsi zachował się
dziewiętnastowieczny cmentarz ewangelicki. Na cmentarzu wzniesiono kaplicę Matki Bożej Nieustającej pomocy.
We wsi znajdowała się przeprawa przez
Wartę, z której korzystały m.in. oddziały
powstańcze w 1848 roku. Wieś położona
jest na prawym brzegu Warty. Dziś ślady dawnych pochówków zachowały się
dzięki staraniom mieszkańców i przeznaczeniu terenu na cmentarz katolicki.

Sasinowo
Wieś została założona w 1828 roku. Pierwotna nazwa, Saskie Pole zostało przyjęte od osadników przybyłych z Dolnej Saksonii. W języku potocznym mieszkańców
okolicznych wsi na oznaczenie Sasinowa
używano nazwy Kusajdy. Wieś położona
jest na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Mimo wskazań mieszkańców
nie odnajdujemy widocznych śladów
cmentarza.
Sowinki
Początki istnienia Sowinek datuje się na
1742 roku. Sowinki to obecna nazwa
dawnej olenderskiej wsi, znanej w źródłach jako Sowinieckie Olendry. O olen-

Zachowały się jeszcze płotki okalające groby.
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Czytelne napisy na nagrobkach.

derskiej przeszłości tej osady świadczy
parę starych zabudowań, a wśród nich
stary szachulcowy budynek szkoły wiejskiej z ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku. W pobliskim lesie istnieje kilka zbiorowych mogił. Szacuje się że na miejscu
straceń, w którym w czasie okupacji funkcjonariusze gestapo i SS dokonywali masowych egzekucji, zginęło 600 osób. 121
mieszkańców.
Żabinko
Osada dawniej wchodziła w skład tenuty królewskiej starostwa mosińskiego.
Około 1788 roku założono na jej terenie
osadę olenderską Żabińskie Olendry.
W latach 1940 –1943 we wsi przebywał
oddział roboczy jeńców angielskich,
znajdował się tam również obóz pracy
dla Polaków. Żabinko położone jest około
6 km na południowy wschód od Mosiny,
jest wsią sołecką.

Baranówko

Niestety przyroda w okrutny sposób niszczy dzieło
człowieka.

Droga między polami prowadzi do cmentarza.

Żabno
To wieś położona już poza granicami naszej gminy na trasie do Śremu, w sąsiedztwie Żabinka.

Cmentarz po opieką tego samego Stowarzyszenie co
Żabinko.
Cmentarzem opiekuje się Stowarzyszenie Gniazdo.

Niech uwiecznione na kartach tej publikacji ślady naszych współmieszkańców
zaświadczą o tym, że bez względu na
pochodzenie, wiarę, zwyczaje i tradycje
można przeżyć w symbiozie te przecież
tak krótkie w stosunku do wieczności lata
egzystencji.
Wanda Bech

Z tomika poezji Anity Firlej
Nie czekaj

Dokąd idziesz?

Nie czekaj
Weź na plecy plecak
Przebudzenia
I zamieszkaj
W tu i teraz
Rozpłyń się
W każdej chwili tu obecnej
Oddychając rześko
Każdym pierwiastkiem powietrza

Dokąd idziesz bez miłości która ukoi ból?
Dokąd idziesz bez wiary nadziei
które pomagają Ci wybrać właściwą
drogę?
Dokąd idziesz?
Przecież sam zginiesz!
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Kącik motoryzacyjny

Dzień spełnionego marzenia
Każdy z nas marzy o wygranej w lotto. Pomysłów na wygrane pieniądze jest mnóstwo, jedni kupiliby wymarzony
dom, inni zainwestowali swoje pieniądze w różne biznesy. Ja osobiście kupiłbym samochody marzeń. Poza kilkoma
klasykami, postawiłbym na rozbudowanego mięśniaka jakim jest Porsche 911 GT3.

Pomyślałem sobie, czy gdyby moje marzenie się spełniło i kupiłbym sobie taki samochód, udałoby mi się używać go do takich
samych czynności do jakich używam mojej
Toyoty? Dzięki uprzejmości Carrera Cars
Team, moje marzenie się spełniło. Na jeden
dzień wymieniłem moją Toyotę na Porsche
911 GT3 i powiem wam szczerze, że wyniki
mojego testu mnie zaskoczyły.
Moim celem było udowodnienie, że takie
samochody nie nadają się do niczego innego jak jeżdżenie po torze, a używanie ich
w codziennej eksploatacji to kara, a nie nagroda. Przeprowadziłem kilka testów, które
pozwoliły wydać mi werdykt na temat tego
samochodu.
Na początek jednak kilka faktów o samochodzie.
Auto napędzane jest sześciocylindrowym
bokserem o pojemności 3,8 l. Wolnossąca
jednostka produkuje 480 KM oraz 438 Nm
momentu obrotowego, a dzięki dwusprzęgłowej przekładni PDK auto rozpędza się
od 0 do 100 km/h w 3,5 s i osiąga prędkość
maksymalną 315 km/h. Standardowo pojazd ten wyposażony jest również w klatkę
bezpieczeństwa.

Jak wyżej wspomniane osiągi mają się
do odczuć z jazdy? Otóż najzwyczajniej
w świecie wgniata Was w fotel, a to jak
szybko ten samochód się rozpędza, trzeba
przeżyć.
W ruchu miejskim zachowuje się on normalnie, przy 70 km/h skrzynia biegów
wrzuca 7 bieg, a spalanie oscyluje w granicach 10 litrów na 100 kilometrów. Wszystko zmienia się jednak z wciśnięciem pedału gazu. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów
w ułamku sekundy zmienia bieg na dwójkę, a dotychczas spokojnie pracujący silnik
zaczyna przenosić konie mechaniczne na
układ napędowy. Efektem ruchu mojej stopy jest natychmiastowe wciśnięcie w fotel
i rozpędzenie samochodu do 140km/h.

Znacie ten moment kiedy czujecie, że Wasz
samochód chce, ale nie może? W tym Porsche czegoś takiego nie ma. Wciskacie
gaz i po kolei na liczniku wyświetla się
100…130…150…170…180… i w tym momencie moja odwaga się skończyła. Samochód zachowywał się jakby nawet się nie
zmęczył i ochoczo chciał rozpędzić mnie
do maksymalnej prędkości jaką osiąga.
Wnętrze samochodu wbrew nasuwającym
się sugestiom jest komfortowe, a zamontowana klatka za plecami w niczym nie przeszkadza. Z tyłu jest sporo miejsca na torebkę czy plecak. Samochód jest wyposażony
we wszystkie udogodnienia jakie człowiek
wymyślił, na plus również jest zestaw car
audio, który gra na wysokim poziomie.
Oczywiście kokpit roi się od różnych przycisków pozwalających zmienić tryb samochodu, wyłączyć niektóry systemu czy
dostosować informacje wyświetlane na
zegarach. Na początku można się w tym
wszystkim pogubić, ale wystarczy chwila
i wszystko okazuje się bardzo intuicyjne.
Pierwszym testem jakim wykonałem, był
test ładowności. Jak wiadomo, bagażnik
znajduje się z przodu, a jego gabaryty na
pierwszy rzut oka pozostawiają wiele do
życzenia. Przeciętny mężczyzna zapakowałby się tam na około 2 miesiące i do
tego zmieścił z 20 piw, kobieta natomiast
mogłaby mieć lekki problem. Tak też wydawało mi się na początku, aż sprawdziłem
jego wielkość próbując zapakować się na
przeciętny tygodniowy wyjazd.

Przyjmując, że kobieta potrzebuje pełnowymiarową walizkę, a mężczyzna torbę
sportową, zostanie Wam jeszcze miejsce
na w/w piwa! Było to drugie zdziwienie
tego dnia, zaraz po tym, gdy okazało się,
że mam za wysoko osadzoną bramę i nie
mogę wjechać na podwórko :)
Tak naprawdę chcąc wyjechać w odwiedziny
do rodziny czy na weekend, spokojnie możemy zabrać naszą GT3 i cieszyć się z jazdy
bez potrzeby minimalizowana bagażu do
niezbędnego minimum. Bez obaw również
zmieścimy w bagażniku nasze zakupy, o przewiezieniu kilku kartoników nie wspominając.

Kolejnym testem, który wykonałem, był
test przyciągania uwagi. Tak naprawdę test
wykonał się za mnie sam, bo nie było osoby, która nie obróciła się za „gietetrójką”.
Nie bez znaczenia jest tutaj jej malowanie
w barwy Martini. Porsche nawiązało współpracę z Martini już w 1968 roku, a historia
całego malowania i współpracy zasługuje
na osobny artykuł.
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Test przyciągania uwagi potoczył się również własnym torem wśród moich facebookowych znajomych. Pierwotnie chciałem
postawić samochód w centralnym miejscu
rynku i sprawdzić relację ludzi, Facebook
wykonał jednak pracę za mnie. Wiadomo
jak to bywa na facebook’u, mamy wśród
znajomych ludzi, których mijamy w supermarkecie, mówimy im „cześć” i w sumie na
tym kończy się nasza relacja. Właśnie tacy
ludzie pisali do mnie o spotkania, możliwość przejechania się itp. Kojarzycie scenę
z filmu „Gdzie jest Nemo?” w której jeden
z głównych bohaterów wyskoczył na pomost, a stado mew czekało aby go zjeść?
Dodatkowo krzyczały one „daj, daj, daj,
daj”. Czułem się właśnie jak ta rybka, tyle,
że siedząc w porsche GT3.
Znajomi, którzy byli realnie zainteresowani obejrzeniem samochodu doskonale
wiedzieli gdzie i kiedy będę, a możliwość
obejrzenia tego pojazdu z bliska dała im
wielką satysfakcję. Byli to jednak pasjonaci
motoryzacji, których interesowała budowa
zawieszenia, silnik czy wykonanie wnętrza,
a nie wyżebranie ode mnie przejażdżki.
Test ten poszedł trochę inną drogą niż pierwotnie wymyśliłem. Pokazał on jednak to,
że mając super-samochód nawet na jeden
dzień, wszyscy bez wyjątku zwracają na
Ciebie uwagę.

Poza testowaniem kubatury bagażnika postanowiłem w dość nieszablonowy sposób
sprawdzić czy da się przewieźć cokolwiek
na przednim fotelu. Standardem w niektórych rodzinach jest tradycyjna pizza na niedzielny obiad. Zazwyczaj czas oczekiwania
z dowozem wynosi około 1,5 godziny, więc
odbieramy ją osobiście. Postanowiłem
sprawdzić czy największa dostępna w Mosinie pizza zmieści się w kokpicie.
Wybrałem się do lokalnej pizzerii, gdzie
dostałem kilka kartonów, aby sprawdzić
możliwości przestrzenne kokpitu Porsche
i powiem Wam szczerze, że ponownie zo-

stałem pozytywnie zaskoczony. Otóż cał- czyło wsiadanie i wysiadanie z samochodu.
kiem sprawnie i bez problemów jesteśmy Bardzo duży próg, wynikający z budowy
w stanie przewieźć pizzę o wielkości 50cm! samochodu oraz głębokie kubełkowe foteNiestety największa pizza znacznie ograni- le mogą po pewnym czasie męczyć. Jeżeli
czała ruchy, ale na siłę bylibyśmy w stanie jeździmy z wybranką naszego życia, koją zmieścić.
nieczne będą instrukcje i mała nauka wyWniosek nasuwa się sam: Porsche GT3 to siadania tak, aby wysiadać jak dama.
najlepszy samochód do dostarczania pizzy! Nie dosyć, że zwraca uwagę każdego co
czyni go idealną reklamą dla pizzerii, to dodatkowo mieści wszystkie pozycje dostępne w menu i znacznie skraca czas dostawy!
Jeszcze przez kilka dni miałem poczucie, że moja przygoda z Porsche GT3 była
bardzo dobrym snem. Jazda takim samochodem wyzwala tyle radości i emocji, że
wywoła uśmiech nawet na twarzy najbardziej zgryźliwego człowieka jakiego znacie. Z mojej strony dostałem porządnego
„kopa” do prowadzenia wszystkich pro- Naturalnie wszystkie minusy znikają po
jektów motoryzacyjnych, a sama jazda na- dodaniu gazu i wgnieceniu w fotel. Jeżeli
uczyła mnie kilka ważnych rzeczy.
chcielibyście na własnej skórze przekonać
Pierwszą sprawą jest wynalezienie prze- się co to znaczy przyspieszenie, również
ze mnie nowej choroby, którą nazwałem i Wy możecie przejechać się Porsche GT3.
„Chroniczny Brak Mocy”, objawia się ona Przejazdy są organizowane przez firmę
tym, że po dniu spędzonym z Porsche GT3 Carrera Cars Team podczas cyklu otwarwszystkie samochody są dla mnie wol- tych imprez na torze Poznań pod nazwą
ne. Kolejną ważną lekcją jest to, że progi „Tor Poznań Track Day”. Warto nadmienić,
zwalniające są względnie wysokie, a ich że Carrera Cars Team w swojej stajni posiakonstrukcja jest po prostu głupia i unie- da jeszcze kilka pojazdów, które wgniatają
możliwia przejazd niskim samochodem. w fotel równie mocno co Porsche, którym
Oczywiście nie tylko progi są problemem, miałem okazję jeździć.
przykładowo tym samochodem nie da
wjechać się na glinianki bo droga to uniemożliwia. Na pewno jadąc gdzieś „poza
komin” musiałbym sprawdzić stan dróg,
którymi bym się poruszał. Trzecią lekcją jest
to, że emocje dostarczone przez samochód
mogą podnieść poziom szczęścia do maksimum. Nawet teraz, podczas pisania tego
tekstu cieszę się do monitora na wspomnienie o tym samochodzie.
Oczywiście samochód posiada kilka minusów, które w codziennej eksploatacji sta- Przemysław Raźny
łyby się denerwujące. Mnie osobiście mę- Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Tam, gdzie drzewa mają imiona
Pewnego piątkowego popołudnia odebrałam redakcyjny telefon właściwie w ostatniej chwili przed wyjściem z domu.
Pytanie o możliwość zamieszczenia reklamy w gazecie – jak się miało wkrótce okazać – stało się początkiem fascynującej dla mnie znajomości.

Szkółkę Roślin Ozdobnych w Świątnikach odwiedzam słonecznym popołudniem. Cieszę się na to spotkanie – miejsce jest piękne, o tej porze kwitną tam
rododendrony, pachną bzy, oszałamiająco działa też zapach igliwia, wszystkie rośliny puszczają soczyste pąki i liście. Jest
jak w bajce.
Janusz Karalus, wraz z żoną Wiesławą założyciel i przez wiele lat właściciel
szkółki (ogrodnictwo założyli w 1992
roku, obecnie wspólnie pracują z nimi
synowie Jakub i Bożydar), opowiada o
jej powstaniu, swojej pasji i marzeniach.
Siedzimy w otoczeniu różaneczników i
iglaków, popijając naturalny sok z jabłek
– smakuje wyśmienicie! Tak samo jak
opowieść pana Janusza.
Trudne początki
Urodził się w Świątnikach. Skończył technikum ogrodnicze, na stażu w Kórniku, na
oddziale Polskiej Akademii Nauk zdobywał dalszą wiedzę i umiejętności, tam rozwijała się jego pasja. Życie pana Janusza
zmieniła tragiczna śmierć ojca – przybyło
obowiazków związancyh z prowadzeniem
gospodarstwa, doglądaniem inwentarza.
Los mu jednak sprzyjał. Szukając swojego
miejsca do rozpoczęcia dorosłego życia,
kupił 2 hektary ziemi. Na tym obszarze
miał powstać klasztor, ale siostry zakonne
zrezygnowały z tego planu i tak teren znalazł się w posiadaniu pana Janusza. Ziemia
była słaba, jałowa, nieurodzajna. Posadził
na niej drzewa – jabłonie i brzoskwinie.
Wkrótce, już wspólnie z żoną, pielęgnowa-

li sad. Zanim jednak mogli zebrać pierwsze owoce, trzeba było czekać kilka lat, a
oni musieli przecież w tym czasie zarabiać
na życie. Sadzili więc między młodymi
drzewami truskawki, kalafiory, kapustę.
Bywało różnie. Pan Janusz wspomina, jak
posadził kapustę prognozując dobre zbiory i zarobek. Okazało się wtedy, że był to
fantastyczny rok i cena kapusty na rynku
wzrosła dwukrotnie. Udało się zatem zarobić z nawiązką, wystarczyło na spłacenie
jedynego w życiu, zaciągniętego kredytu.
W kolejnym roku posadzili z żoną tej kapusty jeszcze więcej – tym razem jednak
nie mieli tyle szczęścia, rok był urodzajny,
rynek nasycony i trudno było znaleźć nabywców. Zbiory w większości się zmarnowały. Skoro mowa o kapuście, związana
z nią jest jeszcze jedna historia: jednego
roku zasadzili odmianę, która okazała się
wyjątkowa, inna niż poprzednie. Główki
porosły ogromne, dorodne, pan Janusz
wpadł zatem na pomysł, by sprzedawać je
nie na sztuki – jak do tej pory – lecz kilogramy. Była to dobra decyzja, plony przyniosły wówczas duże zyski.
Myli się jednak ten, kto myśli, że potem
było już tylko "z górki". Oprócz kapusty pan
Janusz z żoną sadzili też kalafiory, ogórki
– wiele z tych zbiorów niestety, zmarnowało się, przynosząc straty. Zajmowanie
się rolnictwem, uprawą roślin, zawsze

obarczone jest ryzykiem. Jak podkreśla
pan Janusz, mamy do czynienia z przyrodą i straty są wkalkulowane w ten zawód.
Dlatego też nie ma do nikogo pretensji,
jeśli coś się nie uda, nie oczekuje rekompensaty za stracone zbiory i nie wnosi do
nikogo roszczeń. Ogrodnictwo to trudna
dziedzina, na efekty pracy trzeba czekać
niejednokrotnie wiele lat, umieć prognozować, przewidywać, by iść we właściwym
kierunku. Na szczęście, od wielu lat wspólnie z żoną celnie obierają ten kierunek.
Szkółka z charakterem
Sadownictwo i uprawa warzyw okazały
się trudnym, finansowo dość zawodnym
zajęciem. Pan Janusz z żoną zajęli się zatem szkółkarstwem. Obecna działalność
szkółki to efekt wielu lat intensywnej, systematycznej, cierpliwej pracy. Pan Janusz
podkresla, że wygląd szkółki to w ogromnej mierze zasługa jego żony, Wiesławy
(absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), efekt jej pracowitości, zaangażowania i ogromnej pracy. Przez lata
wiele się tu zmieniało: gatunki hodowanych roślin, ich ilość, wszystko w zależności od aktualnych warunków, trendów w
szkółkarstwie, zapotrzebowania klientów.
Charakterystyczne były uprawy wrzosów
i wrzośców, których swego czasu było tu
naprawdę sporo (do dziś zresztą pozostają
w ofercie szkółki) – stąd również pochodzi
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dawna nazwa szkółki: "Ogrody Wrzosowe". W tej chwili oferta jest naprawdę bogata i zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych jak i firm, instytucji
czy większych przedsiębiorstw. W szkółce
można kupić tuje, jałowce, świerki, sosnę;
piękne magnolie, różaneczniki, azalie,
róże, lawendę, drzewa alejowe, wrzośce
(te głównie w sezonie jesiennym) i rozmaite gatunki traw.
Specjalnością szkółki i jednocześnie konikiem pana Janusza są bardzo rzadkie, szczepione rośliny, nie spotykane nigdzie indziej.
Są to gatunki, których darmo szukać w innych szkółkach. Do takich należą na przykład dąb szypułkowy o nazwie Karol, wyhodowany w tej szkółce, o smukłej, zwartej
sylwetce, zadziwiającej w swym kształcie
(aż trudno uwierzyć, że nie była ona w ogóle modelowana), a także cis o imieniu Stanisław – piękny, imponujący rozmiarem,
pokrojem i wigorem, mnożony w szkółce,
jest wielką nadzieją środowiska dendrologów. Znajduje się tu także i jest namnażany
modrzew europejski, niespotykany w arboretach, o niesamowicie smukłej sylwetce.
Człowiek wielu pasji
Szkółkarstwo nie jest jedyną pasją pana
Janusza. Z błyskiem w oku opowiada też
o koniach, które przez kilka lat hodował.
Fascynujące było jednak nie tylko samo
jeździectwo – zwiedził chyba wszystkie
stadniny w Polsce, dwukrotnie był w Janowie Podlaskim (fascynują i zachwycają go
bowiem konie arabskie). Ze wzruszeniem
opowiada o spotkaniu z Andrzejem Strumiłło w jego stadninie w Maćkowej Rudzie
na Suwalszczyźnie. Andrzej Strumiłło to
człowiek wielu talentów: artysta malarz,
grafik, autor poezji i książek, podróżnik,
hodowca koni, oddany swojej pasji. Kiedy
słucham opowieści pana Janusza o tym
spotkaniu, nie mogę oprzeć się wrażeniu,
że ci dwaj mężczyźni są do siebie bardzo

podobni :) Przede mną także siedzi człowiek o wielkim sercu, ogromnej wrażliwości, otwarty na ludzi, przyrodę, a jednocześnie bardzo skromny i pełen szacunku do
ludzi, swoich korzeni, historii.
Ogromną miłością pana Janusza są także
pszczoły – pasja z lat młodości. Opowiada
o nich ze wzruszeniem. "Magia pszczół"
sprawiła, że przetrwał bardzo trudny okres
w swoim życiu, a teraz w każdym jego
słowie daje się odczuć, że miłość do tych
owadów jest ogromna.
A marzenia? Dom, konie, łąki, woda – pan
Janusz mówi o takim miejscu na ziemi,
gdzie mógłby oddać się bez reszty swoim pasjom. Prowadzenie szkółki w Świątnikach z powodzeniem przejmują jego
synowie. On sam robi w niej to, co najbardziej lubi (hodowanie rzadkich, niespotykanych odmian roślin).
Słucham opowieści pana Janusza z zapartym tchem i coraz większym podziwem
dla tego człowieka i jego spojrzenia na
życie. Kiedy opuszczam to miejsce, długo

jeszcze czuję zapach igliwia, smak jabłek
(ten sok!) i dobry klimat, który w szkółce
tworzą jej gospodarze. Jeśli szukacie nie
tylko roślin do swojego ogrodu, ale także
miejsca, gdzie są one hodowane z pasją,
doskonalonym przez lata profesjonalizmem i ogromnym zaangażowaniem –
koniecznie zajrzyjcie do szkółki w Świątnikach! (M.M.)
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Dotknąć Rynek i Zamek Kórnicki
Z inicjatywy Gminnego Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami Anity Wachowiak w środę 25 kwietnia br. na kórnickim rynku stanęły dwie makiety z brązu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Makiety są nie tylko dużym
ułatwieniem dla osób niedowidzących ale także dla osób z innymi niepełnosprawnościami. To również świetna
atrakcja turystyczna!!!
Makiety pozwalają dzieciom, dorosłym
i osobom z różnymi niepełnosprawnościami na poznanie kształtów architektonicznych brył budynków, które ludzkim okiem
nie mogą zostać spostrzeżone. Makiety
oddają dokładny wygląd przedstawianych obiektów, tak by osoba niewidoma
mogła się z nim zapoznać, a osoby widzące, by mogły dostrzec szczegóły budynku
oraz dachu, które są widoczne tylko z lotu
ptaka. Makiety służą też olbrzymią pomocą dla poznawania własnej małej ojczyzny
osobom z niepełnosprawnością intelektualną, u których myślenie abstrakcyjne
jest zaburzone. Makiety można dotknąć
i w ten sposób zapoznać się z bogactwem
architektonicznym swojego miasta.
Makiety kórnickie zostały uzupełnione
o opisy charakterystycznych miejsc i budynków, krótką historię miasta oraz herbu. Napisy pojawiły się w języku polskim,
angielskim i alfabecie Braille’a. Innowacją
w makietach są Qr kody, w których zapisane są linki do stron internetowych,
gdzie można poznać więcej szczegółów.
Na makietach nie mogło oczywiście zabraknąć podobizny Teofili z Działyńskich
zwanej Białą Damą, która wybudowała
ratusze w Kórniku i w Bninie, zbór ewangelicki, przebudowała kościoły i zamek.
Autor obu makiet pan Roman Kosmala
(rzeźbiarz, rysownik i malarz) wykonał je
na zamówienie Miasta i Gminy Kórnik.
Ukończył studia na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi oraz Państwową

Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Wychowania Plastycznego oraz na Wydziale Malarstwa, Grafiki
i Rzeźby. Od 2002 roku pełni funkcję Prezydenta Wielkopolskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Wziął
udział w ponad 30 wystawach, w kraju
i za granicą, uzyskując znaczące nagrody
i wyróżnienia. Pomysł rzeźbienia makiet
miast, obiektów i budynków powstał dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niewidomych. Artysta wykonał do tej
pory następujące makiety: Starego Rynku
w Poznaniu, Ostrowa Tumskiego, Placu
Mickiewicza w Poznaniu, Stadionu Miejskiego w Poznaniu, Stadionu Bursztynowego w Gdańsku i Stadionu Narodowego
w Warszawie oraz Pałacu w Rogalinie oraz
dwie najnowsze makiety Zamku i Rynku

w Kórniku. W dorobku pana Romana znalazły się między innymi Płyta Nagrobna
Bolesława Chrobrego, dwie ławeczki na
terenie Poznania Ignacego Łukaszewicza
i Klemensa Mikuły, popiersie Romana Wilhelmiego i wiele, wiele innych…. Montaż
makiet kórnickich zbiegł się z 25 leciem
pracy twórczej pana Romana Kosmali.
Makiety powstały podczas wieloetapowego procesu. Na początku określono
zakres ich powierzchni i opracowano dokumentację związaną z przedstawianym
obszarem. Kolejne kroki to modelowanie
w masach plastycznych elementów makiety, wykonanie form gipsowych, silikonowych i woskowych. Kolejny etap to
wykonanie odlewów w brązie i ich cyzelowanie i retusz. W międzyczasie redagowano opisy w języku polskim, angielskim
i alfabecie Braille’a.
Makiety powstały dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii
Nauk oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących.
Uroczyste „odsłonięcie” makiet odbyło się
podczas oficjalnego otwarcia XXV Kórnickich Spotkań z Białą Damą w sobotę 19
maja o godz. 16.00 na Kórnickim rynku.
Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
Foto. Wiktoria Andrzejczak oraz archiwum
artysty. Fot. z odsłonięcia - „Kórniczanin”
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W objęciach Warty

Przeszłość i przyszłość nadwarciańskiej wsi na przykładzie Rogalinka
Rogalinek współcześnie
Z całą pewnością można stwierdzić, że
Warta nie zajmuje już tak ważnej pozycji w życiu mieszkańców jak niegdyś.
Wniosek ten jest składową obserwacji
przeprowadzonych na terenie wsi. Jedną
z najważniejszych zmian jakie zaszły na
polu relacji Warta – mieszkańcy Rogalinka, dotyczących bezpośrednio jakości
życia, jest brak zagrożenia powodziami,
niegdyś częstymi i regularnie niszczącymi
wieś. Jest to zmiana dość fundamentalna
tak na poziomie fizycznym, jak i mentalnym. Dzięki wałom usypanym w latach
80. XX wieku, lewy brzeg rzeki został
znacznie podwyższony i skutecznie chroni dziś wieś przed corocznymi wiosennymi wylewami. Wpłynęło to znacznie na
poczucie bezpieczeństwa oraz trwałość
ruchomego i nieruchomego dobytku.
Most i wał, odgradzające wieś od rzeki,
stały się z biegiem czasu rodzajem nie
tylko fizycznej ale i psychicznej bariery,
eliminującej Wartę z codziennego życia.
Jeszcze do niedawna przez Wartę przepływano czółnami albo przeprawiano
się promem. Po wybudowaniu mostu
nastąpiło odejście od codziennego, bezpośredniego obcowania z rzeką na rzecz
dużo szybszej i bezosobowej przeprawy,
co przyczyniło się do mentalnego oddalenia mieszkańców wsi od rzeki.
Oddzielenie od rzeki ma ponadto związek
z zanikiem bardzo ważnej funkcji Warty
– handlowej. Żegluga śródlądowa, jako
niegdyś najszybszy i najtańszy środek
transportu odeszła w zapomnienie. Dawniej to właśnie rzeką spławiano większość
towarów i podróżowano. Dla Rogalinka
był to natomiast najlepszy sposób na
rozpowszechnienie własnych wyrobów
wikliniarskich. Ciągły ruch na rzece jest
do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominany
przez mieszkańców. Niegdyś często pogłębiane i regulowane koryto Warty jest
dzisiaj zarośnięte i zamulone, co skutecznie uniemożliwia poruszanie się po rzece
większymi łodziami. Żegluga rzeczna nie
jest więc kontynuowana na wielką skalę
do celów gospodarczych, nie jest też wykorzystywana do celów turystycznych,
a brak statków wycieczkowych czy spływów kajakowych ma ogromny wpływ na
rekreacyjny zastój okolicznych terenów
Rogalinka. Szlaki wodne teoretycznie
istnieją, ale niewiele osób nimi pływa.
Niegdyś świetnie prosperujące przysta-

nie świecą dziś pustkami, od czasu do
czasu jedynie korzystają z nich prywatni
właściciele motorówek czy członkowie
Uczniowskiego Klubu Sportowego. Niski budżet przeznaczany na turystykę
i rekreację nie jest oczywiście wyłącznie
problemem Rogalinka, ale wydaje się, że
w przypadku silnie eksploatowanej i niezwykle cenionej dawniej Warty, zastój ten
jest szczególnie widoczny.
Niemniej jednak, nie tylko częsty i bliski
kontakt z rzeką uległ stopniowemu zatraceniu, również integracja mieszkańców
zeszła na dalszy plan. W dobie codziennych migracji do większych miast za pracą, także i postępująca indywidualizacja
społeczeństwa nie ominęły Rogalinka.
Nie istnieją już dziś żadne organizacje,
niegdyś sprawnie funkcjonujące, utrzymujące więzi między miejscową ludnością. Niewielka liczba wspólnych spotkań
i zabaw wynika przede wszystkim z mentalności młodszych mieszkańców, nie
odczuwających chęci integracji. Liczne,
niedawno powstałe, współczesne osiedla
również nie sprzyjają zacieśnianiu więzi.
Jedynym miejscem spełniającym funkcję społeczno-integracyjną jest obecnie
kościół. Nie ma też nikogo kto kontynuowałby prace nad tworzeniem archiwum
historii Rogalinka, rozpoczęte w latach
90. XX wieku przez Stowarzyszenie Drugi
Głos znad Warty.
Przyszłość Rogalinka
Nie ulega wątpliwościom, że Rogalinek
dysponuje szerokim wachlarzem zaso-

bów naturalnych, spośród których na
pierwszy plan wysuwa się doskonałe ulokowanie topograficzne. Możliwości, jakie
stwarza mogłyby w rezultacie pomysłowego i umiejętnego nimi zarządzania,
nie tylko przywrócić żywotność więzom
międzyludzkim, ale także podwyższyć
poziom ekonomiczny regionu. Na podstawie analizy uzyskanych wyników
chciałybyśmy zaproponować kilka pomysłów, które mogłyby pomóc w odkryciu
Rogalinka na nowo, jako terenu atrakcyjnego pod względem turystycznym,
wypoczynkowym czy krajoznawczym.
Ożywiłyby też ekonomicznie rogalinecką społeczność, wskazując możliwości
zarobku bez potrzeby wyjeżdżania z rodzinnej miejscowości.
Rogaliński Park Krajobrazowy, na obszarze którego leży również Rogalinek,
jest jedynym w Europie tego typu zbiorowiskiem starych dębów, których wiek
szacuje się na około 600 lat19. Prowadzą
przez niego dwa szlaki turystyczne (czerwony i zielony) i jeden rowerowy (tak
zwany Łabędzi Szlak Rowerowy). Nie
istnieje jednak żaden uczęszczany szlak
wodny na Warcie, na odcinku od Mosiny
do Jaszkowa. Owszem, funkcjonują tutaj
szlaki kajakowe, ich opisy nie wspominają jednak zupełnie o walorach okolic
Rogalinka, ponadto nie są powszechnym
i dostępnym dla wszystkich środkiem
komunikacyjnym. Szlak taki, biorący początek właśnie na przystani w Rogalinku
i ciągnący się aż do Jaszkowa lub nawet
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Śremu, z pewnością stanowiłby wielką
atrakcję turystyczną, będąc alternatywą
dla zapomnianego już nieco śremskiego
statku Bajka20. Rzeka, wpływając na teren
Rogalinka od północy, biegnie bowiem
następnie jego wschodnim brzegiem,
opływając łagodnie obrośnięte dębami
łęgi i malownicze starorzecza, dostarczając niezwykłych wrażeń.
Rewitalizacja szlaku pociągnęłoby za
sobą kolejne zmiany. Nowa przystań dla
barek czy niewielkich statków turystycznych, kajaków i motorówek, stanowiłaby
kontynuację dawnej przystani. Byłaby
to też okazja do uporządkowania rogalineckich brzegów Warty i wytyczenia
kąpieliska. Dobrym pomysłem byłoby
również stworzenie deptaka, ciągnącego się wałami przeciwpowodziowymi
(obecnie prowadzi tamtędy wydeptana
przez ludzi ścieżka). Nie godziło by to
w przepisy polskiego Prawa Wodnego21.
Odpowiadając na potrzeby turystów
i pretendując do roli bazy turystycznej,
ze względu na swoje położenie i dobry
dojazd, Rogalinek powinien wzbogacić
się o nowe miejsca noclegowe. Obecnie bowiem nocleg może zaoferować
jedynie Ośrodek Wypoczykowo–Biwakowy ZHP, którego atrakcyjność jest
znikoma. Z pewnością gospodarstwa
agroturystyczne nastawione na uprawę ekologiczną i wspieranie lokalnych
gospodarstw, szybko zyskałyby na popularności tak, jak stało się to w innych
częściach Polski. Wraz z wzrostem liczby
turystów, kajakarzy, czy po prostu rodzin
z dziećmi, które chciałyby wypocząć
w ładnym miejscu nad wodą, wzrosłoby
zapotrzebowanie na miejsca oferujące
smaczne, regionalne jedzenie. Oprócz
położenia, turystów mogłyby przyciągnąć organizowane nad Wartą tradycyjne obrzędy, takie jak choćby Noc Kupały.
Leniwy nurt Warty sprzyjałby puszczaniu wianków, a szerokie, płaskie tereny
wokół – nocnym zabawom.
Renesans, jaki przeżywa obecnie wikliniarstwo, mógłby stanowić inspirację
dla mieszkańców do powrotu do dawnych tradycji plecionkarskich. Warsztaty,
prowadzone we wcześniej zaproponowanych gospodarstwach, byłyby z pewnością nie lada atrakcją. Zachętą dla turystów poszukujących wiedzy historycznej
byłoby na pewno utworzenie w Rogalinku muzeum regionalnego. Jeden z mieszkańców posiada bowiem imponujące
zbiory dotyczące sztuki drukarskiej i introligatorskiej oraz dokumentujące życie mieszkańców wsi. Brakuje im jednak
odpowiedniej oprawy i przestrzeni, a bez
tego nie znajdą uznania wśród szerszej
publiczności.

Nadrzeczne powroty
Chyba należałoby zadać sobie pytanie,
czy taki powrót jest w ogóle możliwy?
Czy Warta sprawdziłaby się na nowo
w roli centrum mikroświata, jakim jest
Rogalinek?
Uważamy, że taki powrót jest jak najbardziej możliwy. Jak wynika z naszych
obserwacji, Warta nadal jest ważnym
elementem życia mieszkańców, jednak
jej rola, wraz z upływem czasu, bardzo się
zmieniła, co ciężko jest im przyjąć do wiadomości. Nie stanowi już zagrożenia, nie
spławia się nią towaru, dawna przystań
zarosła chwastami, a mieszkańcy, mimo
dobrych chęci, zdają się czekać na działania kogoś z zewnątrz. I może faktycznie,
aby inaczej spojrzeć na Wartę potrzebują kogoś ze świeżym, zdystansowanym
punktem widzenia, który przywróci Wartę w codzienny tok ich życia.
Regulacja i oczyszczenie koryta rzeki
wydaje się być, według nas kwestią kluczową, umożliwiającą dalsze działania.
Rewitalizacja przystani, regularne rejsy
statkiem turystycznym, częściej organizowane spływy kajakowe – wszystko to
mogłoby przyczynić się do polepszenia
nie tylko ekonomicznej, ale też kulturowej sfery życia mieszkańców. Podniosłoby na duchu i skłoniło do działania na
rzecz własnej wsi.
Innymi słowy, rola rzeki jako współczesnego czynnika integrującego i przybliżającego polegałaby na w y z n a czeniu społecznościnowych
w s p ó l n y c h c e l ó w . Obraz Rogalinka po zmianach, podobnie jak praca
włożona w ich urzeczywistnienie, z pewnością przewartościowałyby wizerunek
wsi w oczach mieszkańców. Ponadto,
komponując czynnik ludzki i naturalny
w narzędzie zrównoważonego rozwoju,
umożliwiono by przywrócenie stabilno-

ści regionu bez rezygnacji z pełnego wykorzystania zasobów naturalnych, jakie
niesie ze sobą Warta.
Przypisy:
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Ibidem, s. 113
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4
Z. Skonka, J. Skonka, Rogalinek z gminy
Mosina. Mosina, 1999, s. 5
5
Dokument ten został opisany w I tomie
Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski
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6
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7
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O. Podlewski, Plecionkarstwo. [w:] Kultura ludowa Wielkopolski. Tom pierwszy,
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Katarzyna Przepiera
Marta Rudnicka
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„Mimo upływu tylu lat ciągle chce mi się to robić” - Nowy trener KS 1920 Mosina
Od niespełna trzech miesięcy KS 1920 Mosina ma nowego trenera – jest nim Włodzimierz Bajer. Rozmawiamy o sytuacji
w Klubie, wizji i planach na przyszłość.
Jak trafił Pan do Klubu? Jak to się stało, że został Pan tu trenerem?
W.B.: Z mosińskim Klubem byłem już w przeszłości związany
kilka razy. Trenowałem tu seniorskie i juniorskie zespoły. Tak na
marginesie, pierwsze kroki w seniorskiej piłce robił, pod moim
okiem, aktualny Prezes Klubu, kiedy więc zadzwonił do mnie
i powiedział, że potrzebuje pomocy, nie mogłem mu odmówić.
Jak ocenia Pan obecną sytuację zespołu?
W.B.: Sytuacja zespołu na dzień dzisiejszy nie jest zła. Jesteśmy
w górnej części tabeli z dużymi szansami na wywalczenie awansu do klasy okręgowej. Jedynie szczupłość naszej kadry może
nam to trochę utrudnić.
Jaką ma Pan wizję rozwoju zawodników, w którym kierunku
pójdą Pana działania?
W.B.: Najważniejsze w naszej grze jest dobre przygotowanie fizyczne, techniczne i taktyczne drużyny. Miałem na to mało czasu przed rundą rewanżową i teraz próbuję to trochę nadrobić.
Głownie pracujemy nad grą kolektywną zakończoną dużą ilością strzałów na bramkę.
Jakie są według Pana mocne, a jakie słabe strony mosińskiego zespołu?
W.B.: Słabości wynikają z niewystarczającej ilości zawodników.
Trzeba poprawić grę w defensywie i skuteczność w ataku. Trochę więcej dyscypliny oraz wiary w wiedzę trenera i uporamy się
z tym. Paradoksalnie młodość uważam za mocną stronę zespołu
i duże zaangażowanie w treningach.
Jak Pan myśli - co możemy zrobić, żeby przyciągnąć publiczność na trybuny?
W.B.: Na pewno sukcesy są takim motorem napędowym. Trzeba
walczyć o awanse do wyższych klas rozgrywkowych, bo za tym
idzie efektywna i bardziej widowiskowa gra, a to są elementy
które przyciągają kibiców.
Proszę powiedzieć coś o sobie, swoich zainteresowaniach,
sukcesach.
W.B.: Piłka nożna to moja pasja i moje życie. Zaczynałem przygodę z piłką, jak większość, jako zawodnik Warta Poznań, Śląsk
Wrocław, Moto Jelcz Oława, Admira Teletra Poznań. Później,
chcąc pozostać przy piłce, ukończyłem wydział trenerski na
AWF w Katowicach (II klasa trenerska) i AWF w Warszawie (I klasa trenerska). Pracowałem i zdobywałem doświadczenie zarówno w klubach pierwszoligowych (Lech P-ń, Olimpia P-ń) jak i na
niższym poziomie Jarota Jarocin, Astra Krotoszyn, Obra Mosina,
Polonia Środa, Sokół Rakoniewice, Kłos Zaniemyśl i wiele innych.
Dumny jestem gdy praca wkładana przeze mnie i zawodników
na treningach przynosi efekty na boisku, w czasie meczów. Do
sukcesów mogę zaliczyć dwukrotne zdobycia 1 miejsca w Pu-

charze Deyny i Michałowicza z reprezentacją WZPN, Mistrzostwo Polski Juniorów z Lechem P-ń, Puchar Polski na szczeblu
wojewódzkim z Jarotą Jarocin, wywalczenia awansu z rezerwami Olimpii P-ń do III ligi i oczywiście z Obrą Mosina do Ligi Okręgowej. Jednak największym sukcesem jest dla mnie to, że mimo
upływu tylu lat ciągle chce mi się to robić.
Jak widzi Pan zespół za - powiedzmy - pięć lat? W jakim
miejscu będzie?
W.B.: Tak daleko nie spoglądam ale myślę, że jeśli poprawi się
stan liczebny kadry i zaplecza (juniorzy), ten młody zespół (11
młodzieżowców) wzmocniony kilkoma doświadczonymi piłkarzami jest w stanie zajść wysoko - klasa międzyokręgowa z aspiracjami do IV ligi.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów oraz satysfakcji
z obecnej pracy. (red.)
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"Nie musisz być mistrzem świata, ale
możesz być mistrzem w swoim życiu"
Wśród mieszkańców naszej gminy nie brakuje utalentowanych
osób, odnoszących sukcesy na wielu płaszczyznach. Do takich należy Maksymilian Wiśniewski, mistrz Polski i wielokrotny mistrz
Europy w brazylijskim ju-jitsu, Prezes i główny trener w klubie INVICTUS BJJ. Prowadzi filie w kilku miastach w Polsce oraz w Europie. W klubie szkoli się młodych adeptów brazylijskiej sztuki walki
od 5 roku życia, zaś najstarszy członek klubu ma 51 lat.
5 maja 2018 r. Maksymilian odniósł kolejny, wielki sukces sportowy - zdobył tytuł Międzynarodowego Mistrza Europy w Barcelonie. Rozmawiamy o ostatnim sukcesie, sporcie i jego wpływie na
nasze życie.
M.M.: Jak wspominasz ostatnie zawody?
M.W.: Zawody miały charakter otwarty, startowali w nich zawodnicy z całego świata. Stoczyłem dwie walki: pierwszą wygrałem
z Brazylijczykiem przez poddanie duszeniem zza pleców, natomiast walkę finałową z Francuzem wygrałem na punkty 2:0.
M.M.: Jak myślisz, co zdecydowało o zwycięstwie?
M.W.: Na pewno duży wpływ miało to, że w pewnym okresie
mogłem się skupić na swoim rozwoju i trenowaniu siebie. Odpocząłem też trochę od startów, głowa była czysta, ciało wypoczęte, gotowe na wysiłek. Wiadomo, że dużą rolę odegrało też
doświadczenie - od 2004 roku startuję w zawodach, myślę zatem, że wszystko to złożyło się na obecny sukces.
M.M.: Jak się czujesz, zdobywając kolejny raz tytuł mistrzowski?
M.W.: Sukces cieszy, trzeba jednak pamiętać, że to jest sport – a tutaj nie zawsze jest tak, że mamy dobrą formę, nie zawsze też na
samych zawodach wychodzi nam najlepiej, mimo wcześniejszych
przygotowań. Zawsze jednak jesteśmy sportowcami, niezależnie
od tego, czy stoimy na podium czy też nie. W swoim otoczeniu
obserwuję, że ludzie zniechęcają się zbyt łatwo - porównują się do
innych, widzą tylko ich sukcesy, a nie to, co się na nie składa - to
jest zawsze ciężka praca i należy to doceniać. W sporcie potrzebne jest też szczęście, nieraz wystarczy ułamek sekundy, potknięcie
itp., żeby stracić szansę na podium. Włożoną pracę trzeba zawsze
docenić. Treningi to ogromny wysiłek i ja szanuję wszystkich sportowców, bo wiem, ile to kosztuje. Dlatego na zawodach zawsze
dostrzegam też przegranych, nie tylko tych, którzy zajmują miejsce na podium - oni też wykonali ogromną pracę, żeby znaleźć się
w tym miejscu, w którym są teraz, nie znaleźli się tam przypadkiem. Sport to przecież także przegrywanie, nie tylko podium
i wygrane. Dla mnie przegrana jest częścią sportu, uczy to pokory,
realnego spojrzenia na siebie, dystansu. Zawsze jest coś, co możemy poprawić, ale to właśnie jest nasza ciągła praca, nieustanne
polepszanie siebie. Nie można się zafiksować tylko na wynikach,
bo wówczas stracimy wiele cennego, będziemy wiecznie sfrustrowani. A chodzi o to, żeby zachować radość z tego, co się robi.
M.M.: Jakie masz plany na przyszłość, dalszą karierę?
M.W.: Teraz angażuję się w wiele projektów – pierwsze z nich to
cykl zawodów INVICTUS CUP, podczas Dni Mosiny i Dnia Dziecka.
Są to turnieje dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Taki cykl turniejów planuję w całej Polsce w naszych filiach, a w przyszłości może
w Europie, a potem i na świecie :) Na otwarciu hali widowiskowo-sportowej w Mosinie chcemy też zorganizować galę, pokaz
brazylijskiego ju-jitsu. Moim celem jest takie działanie, żeby cały
czas motywować ludzi do pracy - dobrzy zawodnicy pociągną

wówczas za sobą innych. Chciałbym także, żeby zawodnicy, którzy kończą karierę, mogli nadal działać w sporcie, szkolić innych,
przekazywać swoją wiedzę i umiejętności. Staram się patrzeć szeroko, widzieć więcej niż tylko swoją karierę sportową.
Nie jest łatwo pogodzić karierę sportową z zawodową. Sport
jednak pomaga w pracy, prowadzeniu firmy, uczy organizacji,
planowania, systematyczności, konsekwencji i wielu innych
rzeczy. Sport zmienia życie wielu ludzi. Mam duży szacunek
dla starszych zawodników, którzy mają pracę, rodziny, a jeszcze
znajdują czas i motywację do tego, żeby regularnie trenować
i osiągać niezłe wyniki. Młodzi często mają ogromny potencjał,
którego nie wykorzystują. Ja swoim zawodnikom staram się
wpajać, że nie musisz być mistrzem świata, ale możesz być mistrzem w tym, co robisz, w swoim życiu, osiągać szczyty swoich
możliwości, przekraczać samego siebie, swoje własne granice.
Myślę, że każdy ma się czym pochwalić.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji wszelkich planów.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
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Szósta edycja "Pogoni za Wilkiem" przed nami!
W sobotę 28 lipca br., o godzinie
10:00, na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, 450 biegaczy będzie mieć
możliwość wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Celem tego biegu jest
tradycyjnie już popularyzacja wypoczynku i rekreacji na łonie natury oraz wskazanie potrzeby jej ochrony.
W tym roku zawodnicy ponownie zmierzą się z dość wymagającą, ponad 10-kilometrową trasą. Jak co roku, nie zabraknie
również biegów dla najmłodszych wilczków, które wystartują około południa
w kilku kategoriach wiekowych. Podczas
pikniku na świeżym powietrzu, najmłodsi
będą mieć okazję do wzięcia udziału w zabawach ruchowych, a także spróbować
swoich sił w zabawach wieloboju na terenie „Miasteczka Młodego Sportowca”.
Oprócz medali, dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali atrakcyjne puchary i nagrody dla najlepszych
w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.
To nie wszystko! Uczestnicy zawodów
będą mieć wyjątkową okazję biec łokieć
w łokieć, noga w nogę, z czterema wspaniałymi dziewczynami walczącymi o tytuł Walecznej Wilczycy. Ta rywalizacja
- w formie zabawy - trwa od stycznia br.
i polega na relacjonowaniu przez uczestniczki na łamach portalu facebook swoich przygotowań do biegu głównego.
Warto śledzić przygotowania dziewczyn
(w plebiscycie bierze udział także nasza
redakcyjna koleżanka! :), ponieważ zaraz po imprezie organizatorzy otworzą
panel głosowania, i to właśnie biegacze
nadadzą tytuł Walecznej Wilczycy jednej
z uczestniczek biegu.

Po raz kolejny okolice parkingu siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego
zamienią się w leśne, sportowe miasteczko, do którego serdecznie zapraszamy!
Miejsce: START i META zlokalizowane
będą w pobliżu siedziby Stacji Ekologicznej UAM, 62-050 Mosina, Jeziory
Organizator biegu: GREEN SPORT Łukasz Kubiak – tel. 793-299-154
Partnerzy: WPN, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Impreza pod nazwą „Pogoń za Wilkiem”
ma na celu popularyzację zdrowia i eko-

logicznego stylu życia oraz promocję
terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego, jako miejsca do czynnego wypoczynku i edukacji dla całej rodziny.
Więcej na www.pogonzawilkiem.pl.
(red.)

Dr med. Aleksandra Skuratowicz

„Instytut Zdrowia
w Hotelu Szablewski”

Laryngolog dziecięcy

poszukuje
do współpracy

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

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

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

wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33
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I Ty możesz zostać wolontariuszem!
Nieustannie i niezmiennie zapraszamy, zachęcamy, przypominamy... Naprawdę warto!
Mosińsko-Puszczykowskie Centrum Wolontariatu powstało
z inicjatywy Stowarzyszenia Rozdaj Siebie, jako odpowiedź na
potrzeby organizacji i instytucji korzystających już z pomocy
wolontariuszy lub potrzebujących takiej pomocy. Zapraszamy
do kontaktu osoby, które chciałyby pomagać innym, podzielić
się swoim czasem, pasjami, umiejętnościami. Jeśli jeszcze nie
wiesz jak możesz pomóc, przedstawimy aktualne oferty pracy
i razem znajdziemy rozwiązanie. Organizacje i instytucje mogą
zgłaszać do nas szczegółowe zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy. Druki dla wolontariuszy i organizacji dostępne są
na profilu facebookowym Centrum, możemy je także przesłać
przez e-mail, z wybranymi organizacjami będziemy kontaktować się drogą pocztową.
Do Centrum zgłaszają się już pierwsze organizacje i osoby, które
chciałyby pomagać innym. Po wakacjach planujemy szkolenie
"ABC wolontariatu" dla nowych wolontariuszy. Osobom, które
pracują już w jakichś organizacjach oferujemy możliwość znalezienia dodatkowego zajęcia lub, jeśli tylko będzie taka potrzeba,
zorganizowania szkolenia specjalistycznego (np. opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi). We wrześniu chcielibyśmy
odwiedzić mosińskie i puszczykowskie szkoły z prelekcjami o pomaganiu (od pomagania koledze w ławce, po wolontariat).

Hurtownia owoców i warzyw

zatrudni
kierowcę / dostawcę
Bardzo dobre warunki pracy
oraz wynagrodzenie.

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

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: wolontariatmosina@gmail.com tel. 510 679 056, fb: Mosińsko-Puszczykowskie Centrum Wolontariatu. Dużury odbywają się w czwartki
w godzinach od 18.00 do 19.30 w budynku przy stadionie ul. Konopnickiej 29 Mosina (w lipcu i sierpniu dyżury zostają zawieszone, można kontkatować się pozostałymi kanałami).
Monika Kujawska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozdaj Siebie
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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

reklama
33

reklama

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)
malowanie
� tapetowanie
� fototapety
� techniki dekoracyjne
� wykończenia
� remonty
� adaptacje wnętrz
� łazienki
� płytki

�

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40
� 697 144 771, 607 192 862
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sumienność
i
dokładność.
oferuje pracę
na 102
stanowisku:
885
758
Termin rozpoczęcie pracy 01.09.2016
lub przesyłanie
aplikacji
na adres:
praca@pulire.pl
Osoby
zainteresowane
prosimy
o kontakt
pod nr telefonu:

885 758 102
MAGAZYNIER

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.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:
Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- wielozadaniowość,
- prawo jazdy kat. B,
- odpowiedzialność i dokładność,
- doświadczenie w naprawie
- komunikatywność i umiejętność pracy
i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,
w zespole,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja własnej pracy,
- samodzielność,
- zaangażowanie,
- brak przeciwwskazań do pracy ﬁzycznej, - zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
- dyspozycyjność,
- gotowość do pracy w systemie
- mile widziane uprawnienia do obsługi
zmianowym,
wózka widłowego.
- mile widziana umiejętność
naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

/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

Pracownik
w oparciu oprodukcji-operator
umowę o pracę

tel. 503 398 774

- praca z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii /scanery, system IT
Opis
stanowiska:
- możliwość
podnoszenia
kwaliﬁkacji - praca
przy linii
produkcyjnej,
kursy nakartonów
obsługę wózków
widłowych
- układanie
na palety,
oraz wózków
- owijanie
palet, wysokiego składowania
- motywacyjny
wynagradzania
- obsługa
maszynsystem
produkcyjnych,
i
premiowania
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

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

Opis
wymagań:
Pulire zajmuje
się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
- wielozadaniowość,
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel
Sprzątający
odpowiedzialność
i dokładność,
Praca na
obiekcie:
- komunikatywność
i umiejętność
pracy
w zespole, Market w Mosinie
Oferujemy:
- zaangażowanie.
- 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:
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres ﬁrmy lub mailowo:885
tovago@tovago.pl
758 102
lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo

IINTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofizyczny
dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza
d
dzieci
klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej

SZERMIERKA

do Klubu Szermierczego
UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2
w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

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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„Nie można wygrać walki nie wchodząc do ringu,
ale można ją w tym momencie przegrać”
Mieszkańcy Mosiny mają powód do dumy - Łukasz Szulc, właściciel i trener w Klubie Sportów Walki SHOOTBOXER w Mosinie w marcu br. zdobył tytuł Zawodowego Mistrza Świata w K1.
M.M.: Odniosłeś wielki sukces - zdobyłeś tytuł zawodowego mistrza świata
w kickboxingu. Jak to wspominasz?
Ł.Sz.: Tak - po piętnastu latach startów
udało się zdobyć tytuł zawodowego mistrza świata. Myślę, że przez te wszystkie
lata zasłużyłem na tę walkę. Odbyła się
w marcu podczas Zawodowej Gali Boksu
& K-1 RING CLUB Professional w Poznaniu. Moim przeciwnikiem był Węgier Atilla Koncz.
Sama walka miała dla mnie dość dramatyczny przebieg, bo w pierwszej rundzie
leżałem na deskach, ale widocznie potrzebowałem takiego wstrząsu, bo z każdą kolejną rundą moja przewaga wzrastała. Już wcześniej byłem najbardziej
utytułowanym zawodnikiem K1 w Wielkopolsce, teraz potwierdziłem to, że jeśli
chodzi o tę formułę kickboxingu, jeszcze
nikt mi nie dorównał :). Dwóch moich
podopiecznych - Adam Kosut i Hubert
Rutkowski - już też podążają tą drogą i są
bardzo utalentowani, pracowici, poza
tym mają jeszcze coś, czego ja nie miałem - osobę, która może im pomóc w ich
sportowej drodze. Formuła K1 jest stosunkowo od niedawna znana w Polsce
- jest najtwardszą formułą kickboxingu.
Dla przypomnienia, mamy kilka formuł,
jak light contact, semi contact, full contact, low kick i właśnie K1. Jest to formuła
ringowa, gdzie oprócz wszystkich technik bokserskich i nożnych można jeszcze
zadawać ciosy kolanami i przechwytywać nogę przeciwnika, wywracać go itp.
M.M.: Najtrudniejszy według Ciebie
moment w walce?
Ł.Sz.: Moment, kiedy jest się już w ringu,
nie jest najgorszy - najcięższa praca jest
to chwila przed walką, przed wejściem na
ring, tam rozgrywa się wszystko, co najważniejsze. To ogromny stres, burza emocji - jeśli ktoś nie poradzi sobie w tych
chwilach, na pewno nie wygra walki.
Nie można wygrać walki nie wchodząc
do ringu, ale można ją w tym momencie
przegrać, spalić się jeszcze przed jej rozpoczęciem.
M.M.: Jesteś mistrzem świata - co składa się na taki sukces?
Ł.Sz.: Na pewno konsekwencja w dąże-

niu do celu. Myślę też, że na tym etapie
znaczenie mają również predyspozycje,
ciężka praca poparta talentem - mało kto
zostaje mistrzem świata, sama praca to
niekiedy za mało. Potrzeba wielu różnych
czynników.
M.M.: Co starasz się przekazywać swoim zawodnikom, których trenujesz?
Ł.Sz.: Staram się im przekazać wszystko,
czego nauczyłem się przez lata doświadczeń: byłem członkiem kadry narodowej,
pół roku trenowałem w Anglii - wszystkie
te doświadczenia sporo mnie nauczyły.
Robię to, co umiem najlepiej i staram się
dawać z siebie wszystko. Efekty są, mamy
w klubie dwóch wybitnych zawodników
(o których wspomniałem wcześniej) - jeden z nich nie przegrał żadnej walki od
dwóch lat, a walczy średnio co dwa miesiące. Myślę, że motywacją może być też
sama moja osoba - skoro doszedłem do
momentu, w którym jestem, sporo doświadczyłem, jestem dla innych wiarygodny. Zawsze też staram się wyczuć, co
powiedzieć zawodnikom przed walką odpowiednie słowa motywują i sprawiają, że wygrywają. Staramy się stworzyć
relacje, stanowić zespół, by było to coś
głębszego, coś więcej niż tylko przychodzenie na treningi.

M.M.: A Twoje sukcesy jeśli chodzi
o zawodników w klubie? Momenty,
które dały Ci największą satysfakcję
jako trenerowi?
Ł.Sz.: Jeden z naszych zawodników, Piotr
Nowaczyk, zdobył brązowy medal na mistrzostwach Polski - to był dla nas duży
sukces, że mamy medalistę w Mosinie.
A teraz tych dwóch zawodników, o których wspomniałem – Adam i Hubert –
to wielkie talenty. Myślę, że jeśli chodzi
o poziom sportowy, jesteśmy teraz jednym z najlepszych klubów w Wielkopolsce. Cieszy mnie, że przyjeżdżają do nas
trenować zawodnicy z Poznania, z Kościana - wiedzą, że mamy tu wysoki poziom. Poza tym... zdobyłem tytuł mistrza,
to teraz chciałbym wytrenować mistrza :).
M.M.: Kto trenuje w klubie?
Ł.Sz.: Najwięcej mamy seniorów, czyli
osób po 18 roku życia. Wystartowaliśmy
też z grupą dziecięcą, od 6 do 12 lat - nazywa się Mały Shootboxer. Jest to na razie
więcej zabawy, gier zespołowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych i jedynie podstawy technik walki. Pod koniec czerwca
chłopcy z grupy kadet i junior wystartują w zawodach w Poznaniu. Kickboxing
jest trudnym sportem, wymagającym
zarówno fizycznie jak i psychicznie, wiele
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osób szybko się zniechęca po pierwszych
przyjętych ciosach. Część jednak zostaje
i trenuje wytrwale, systematycznie. Oni
właśnie mają szansę na wyniki.
M.M.: Opowiedz proszę o działaniach,
jakie prowadzicie dla mieszkańców
naszej gminy.
Ł.Sz.: We współpracy z Gminnym Centrum Informacji już drugi rok prowadzimy warsztaty samoobrony dla mieszkańców naszej gminy. Przygotowaliśmy tam
zestaw prostych, ale skutecznych technik
samoobrony, które mogą się przydać
i będzie można z powodzeniem wykorzystać je w sytuacjach zagrożenia. Ostatnio
poszerzyliśmy ofertę o ćwiczenia z odważnikami kulowymi. Projekt nazywa się
"Silna i bezpieczna kobieta" - silna fizycznie i psychicznie, radząca sobie zarówno
z torbami z zakupami :) jak i w sytuacjach
zagrożenia. Poza tym, stawiamy na silne
ciało, bo ono pomaga nam w codziennym funkcjonowaniu. Bierzemy również
udział w akcjach charytatywnych, robimy
z tej okazji pokazy, pomagamy, a jednocześnie promujemy klub chcąc dotrzeć
do jak największej grupy osób.
M.M.: Jak trafić do klubu? Czy można
zgłosić się w każdej chwili?
Ł.Sz.: Główne nabory są w styczniu i we

wrześniu, ale można zapisywać się przez
cały rok. Mamy kilka sekcji, w tym dla
początkujących. Oprócz dobrych chęci
i stroju sportowego na początek nic więcej nie potrzeba. Mamy sprzęt klubowy,
z którego można korzystać, jeśli chcemy
sprawdzić, czy jest to sport, który zajmie
nas na dłużej - potem zazwyczaj kupujemy sobie najpotrzebniejsze rzeczy.
M.M.: Jakie masz dalsze plany związane ze swoim rozwojem i rozwojem
klubu?.
Ł.Sz.: Jeśli chodzi o moje plany sportowe
to przez jakiś czas zawieszę rękawice na
kołku – czekają mnie teraz ważne momenty, urodzenie drugiego dziecka, budowa domu... To także wymaga mojego
zaangażowania i jest ważnym etapem
w moim życiu. Chciałbym zająć się natomiast karierą moich zawodników, szukam dla nich walk, by mogli jak najwięcej
startować, pokazywać się w Polsce i na
świecie. Chcę jak najbardziej rozwijać
klub. Wszystko to wymaga pomysłów,
organizacji, pozyskania sponsorów. Planuję także jeszcze bardziej zaangażować
się w zajęcia z odważnikami kulowymi
- połączenie kickboxingu i kettlebells to
petarda :) Dobrze wytrenowany zawodnik, a w dodatku silny - będzie nie do po-

konania :) Jeśli tylko będą przychodzić do
klubu ludzie i trenować, wówczas wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę powodzenia!
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Tatiana Tomczak brązową medalistką
Mistrzostw Polski w walce sportowej
Podczas trwającej w Zalasewie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zawodniczka klubu UKS Fighters Mosina, Tatiana Tomczak, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski w kategorii
juniora młodszego.
Serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów! (red.)
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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

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
OGŁOSZEŃ
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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

zatrudni
kelnera/kelnerkę
na cały etat

dr Małgorzata Wójcik

tel. 61 819 12 01

tel. 502 439 875

PSYCHOLOG

Przyjmę od zaraz

604 255 349

brukarzy,
pomocników
oraz
operatora koparki

Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne
MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

BIURO OGŁOSZEŃ

Zabiegi
ﬁzjoterapeutyczne
i osteopatyczne

PRACA
tel. 661 55 55 67

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca: Elżbieta Bylczyńska, Wojciech Czeski, Roman Czeski, Dorota Lisiak, Jolanta
Szymczak, Dominik Michalak, Mariola Marecka - Chudak, Anita
Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma.
Listy ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać
do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Biuro ogłoszeń tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Zeskanuj i napisz
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USŁUGI MINIKOPARKĄ
Oferujemy usługi minikoparką (3t)
wraz z operatorem na terenie
wielkopolski. Dysponujemy różnymi
rozmiarami łyżek.
- Wykopy pod fundamenty,
- Wykopy pod płoty i ogrodzenia,
- Niwelacje terenu, skarpowanie,
- Kształtowanie terenu,
- Korytowanie pod kostkę,

ECO-OGNIK

- Drenaże i odwodnienia,

drewno kominkowe i opałowe,
podpałka, ognie szwedzkie

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

BIURO PROJEKTOWE
Śremska 86D, Świerkowa 1

tel. 537 22 11 00, 790 33 11 00

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 prywatnych
dla inwestorów komercyjnych

Mosina, ul.Piaskowa 45
tel. 509 749 209

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
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BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

