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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

pon-pt 7:00-16:00

KOMORNIKI, ul. Św. Rocha 3

Zmiana adresu!!!
Centrum Obsługi Przedsiębiorstw
Pl. 20 Października 17, Mosina, tel. 509 749 209

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
"Na ziemi jest o niebo lepiej, i każdy cud
zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej, dziękować nigdy nie
przestanę, że życie jest."
Postanowiłam zwrócić się do Państwa słowami piosenki Mieczysława Szcześniaka,
gdyż one towarzyszą mi od kilku tygodni
i doskonale oddają to, czym chciałabym
się z Państwem podzielić.
Piękni są ludzie, nasi mieszkańcy. Ze wzruszeniem wspominam niedawną akcję
sprzątania Kanału Mosińskiego i wielkie
zaangażowanie wielu osób, chętnych do
pracy, pełnych zapału, pragnących uczynić lepszym miejsce, w którym mieszkamy. Udało się, a ja jestem przekonana, że
z takimi mieszkańcami kolejne akcje będą
równie udane! Kanał Mosiński jest miejscem, które inspiruje nas do wielu rzeczy
– zafascynowani jego pięknem i odkrywaniem wciąż nowych zakątków, postanowiliśmy zaprosić i Państwa do szukania inspiracji w naszej rzece. A ponieważ mamy ich
w okolicy kilka – chcemy, by niepowtarzalność każdej z nich stała się impulsem do
artystycznych rozważań. Z tej przyczyny
ogłosiliśmy redakcyjny konkurs, w którym
zapraszamy do tworzenia sztuki zainspirowanej rzekami. Farby, kredki, pióro, aparat
fotograficzny – to tylko niektóre narzędzia, za pomocą których mogą Państwo
odkryć w sobie i ujawnić duszę artysty.
Kto wie, może odkryjemy nowy, wielki talent? A z pewnością - przyjemność płynącą z kontaktu z przyrodą. Zapraszamy do
spróbowania – na pewno warto!

Niezwykłe, cudowne wydarzenia zdarzają się codziennie. Jednym z nich było dla
mnie spotkanie z wicemistrzyniami Polski
w koszykówce kobiet – młodymi dziewczynami, które mimo swoich kilkunastu
lat dojrzałością spojrzenia na świat, pasją,
pewnością siebie z jednoczesną skromnością mogą dać przykład niejednemu
z nas, dorosłych. Słuchałam ich z wielkim
zainteresowaniem. Podobnie było podczas rozmowy ze zdobywcami Kazbeka
– o nich i ich wyczynie dowiedziałam się
od naszych Czytelników (jesteście niezastąpieni, takie kontakty z Wami bardzo
nas cieszą). W opowieści tych młodych
mężczyzn jest wielka miłość do gór, pasja,
siła spojrzenia, gestów i pokora wobec
górskiej potęgi.
Spotkania z ludźmi zawsze są dla mnie
powodem wielkiej radości, zachwytu, źródłem inspiracji i siły. I nieustannie chcę się
nimi z Państwem dzielić. Oczywiście, nie
unikamy tematów trudnych – takim jest
z pewnością problem naszych dróg i tworzących się ogromnych korków. Czy znajdziemy na to rozwiązanie? Czy utkniemy
w zatorze? Publikujemy materiał, który –
mam nadzieję – przedstawi Państwu aktualną sytuację. Tematem, który śledzimy od
jakiegoś czasu jest także trudna sytuacja
osób z niepełnosprawnościami w naszym
regionie – na szczęście nie brakuje ludzi,
którzy zdecydowanie walczą o ich prawa
i godne życie (przeczytajcie relację z kolejnego spotkania z posłami). Zamieszczamy
także najnowsze informacje dotyczące

tzw. ustawy krajobrazowej i zagadnienia
reklam w przestrzeni publicznej – chcemy
bowiem, by żyło sie nam w niej lepiej, by
nie szpeciła naszego krajobrazu.
Trwa lato, czas odpoczynku, mimo wszystko jednak – bardzo intensywny i bogaty
w wydarzenia. Zapraszając Państwa do
lektury sierpniowego numeru chcę na
koniec podzielić się refleksją, że "na ziemi jest o niebo lepiej", jeśli potrafimy być
wdzięczni – na co dzień spotyka nas wiele
dobrego, dostrzegajmy to i uczmy się tym
cieszyć. Wtedy naprawdę będziemy mogli
"dziękować, że życie jest".
Marta Mrowińska

jak się wystroił, istny elegant z Mosiny!”. Tak brzmiały komentarze
o kimś, kogo zobaczyli. Musiał być koniecznie jakoś ekstrawagancko
ubrany, coś innego mieć na sobie, czym zwracał powszechną uwagę. A to byli przecież fachowcy i umieli ocenić wygląd, a ich oceny
wynikały z dobrej znajomości aktualnej mody. Muszę powiedzieć,
że takie nazwanie kogoś nie było powodem do dumy, raczej kpin,
ale nie obraźliwych i złośliwych. To była taka spontaniczna ocena,
jak by można powiedzieć, na pierwszy rzut oka.
Roman Czeski

Zygmuś Pe:
- Nie pamiętam abym się spotkał kiedyś z jakąś ciekawą historią związaną z elegantem. Zupełnie nie wiem, skąd się to
wszystko wzięło. W Poznaniu przed wojną tak mówili. Moja
rodzina w większości była krawcami. Ciocia, siostra, kuzyn
i druga ciocia – wszyscy żyli z krawiectwa i od nich słyszałem
najczęściej: „O, ten to chyba jest elegant z Mosiny, patrzcie go
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Wakacyjny konkurs „Rzeczne inspiracje“
Lato w pełni, jest to zatem idealny czas na... wakacyjny konkurs!
Zainspirowani pięknem naszej okolicy, a także wspólną akcją
sprzątania Kanału Mosińskiego, postanowiliśmy zaprosić Was
do zatrzymania się na dłużej nad wodami w naszym regionie
i – tworzenia.
Konkurs inspirowany rzekami
Konkurs pt. „Rzeczne inspiracje“ powstał ze wspólnej inicjatywy Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej i wypozyczalni kajaków
Kajaki2.pl. Fascynuje nas przyroda, odkrywanie piękna naszego
regionu oraz możliwości wypoczynku i rozwoju, jakie daje nam
najbliższe otoczenie. Kierując się słowami Franciszka Jaśkowiaka, autora opracowania o Wielkopolskim Parku Narodowym,
który już wiele lat temu dostrzegl owo piękno uważając je za
„godne pędzla dobrego pejzażysty“, postanowiliśmy zaprosić
Was do wspólnej zabawy.
Konkurs skierowany jest do wszystkich milośników przyrody
i sztuki. Polega na przedstawieniu w dowolnej formie artystycznej (obraz, wiersz, fotografia, opowiadanie itp.) piękna naszych
okolicznych rzek: Samicy Stęszewskiej, Warty, Kanału Mosińskiego czy Głuszynki. Pokażcie w swoich pracach, jak inspirują Was
nasze rzeki!
Prace prosimy nadsyłać:
-na adres mailowy: redakcja@gazeta-mosina.pl lub:
- do siedziby redakcji, na adres: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, ul. Wawrzyniaka 9, 62-050 Mosina (można też dostarczyć pracę osobiście do redakcji, po wcześniejszym telefonie: 535-756-926).
Prace należy podpisać podając tytuł pracy oraz nazwisko i kontakt do autora – telefoniczny lub mailowy (dane o autorach będą

wykorzystane tylko na potrzeby organizacji konkursu i nie będą
udostępniane innym osobom ani podmiotom. Prawa autorskie
pozostają własnością twórcy). Termin nadsyłania prac mija 10
sierpnia 2018 r. o godz. 16:00.
Wystawa, głosowanie i nagrody
Od 11 do 14 sierpnia br. będzie czas na głosowanie – wszystkie
prace przedstawimy na naszej stronie internetowej, a Wy w komentarzach będziecie mogli wybierać swojego „faworyta“. Poza
tym, podczas „Szeroko na Wąskiej“, 15 sierpnia 2018 r., będziemy
na Was czekać prezentując nadesłane wcześniej prace. W czasie trwania imprezy będziecie mogli zagłosować na pracę, która
najbardziej się Wam spodoba. Wyniki ogłosimy tego samego
dnia, jeszcze przed zakończeniem „Szeroko na Wąskiej“. Dla zwycięzców przygotowujemy atrakcyjne nagrody!
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Redakcja GMP i wypożyczalnia kajaków Kajaki2.pl

Gdzie drwa rąbią tam... sadzą nowe drzewa
– o wycince drzew w Mosinie
W ostatnim czasie z krajobrazu Mosiny zniknęły stare wierzby, które zdobiły otoczenie "Kokotka" na ul. Wawrzyniaka.
Wycinka ta wywołała sporo emocji, zwłaszcza, że wśród mieszkańców jest wiele osób pamiętających czasy ich sadzenia.
Zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie o powód tej decyzji.
Na początku roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył wniosek do
Burmistrza Gminy Mosina o wydanie
zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk
wierzb, znajdujących się na numerach
działek 1663/2 obręb Mosina i 1914 obręb Mosina. Zezwolenie takie zostało wydane. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że
"drzewa są w złym stanie fitosanitarnym.
Wierzby osiągnęły znaczne rozmiary,
a w ich konarach widoczny jest posusz.
Konary drzew łamią się pomimo przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych."
Na skutek przeprowadzonych oględzin
(dokonali ich: przedstawiciel Zarządu Dróg
Powiatowych oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Mosinie) stwierdzono także,
że drzewa stanowią zagrożenie dla ruchu
pieszego i samochodowego oraz znajdujących się w pobliżu budynków. "Wierzby

dobiegają kresu żywotności, są bardzo
rozrośnięte, a ich korony przewieszają się
nad chodnikiem". Posusz, znajdujący się
w koronach drzew, stanowi zagrożenie dla
pieszych, statyka pni jest zachwiana, drzewa - mimo przeprowadzanych zabiegów
pielęgnacyjnych - stanowią zagrożenie
bezpieczeństwa.
Ponieważ drzewa znajdowały się w pasie
drogowym drogi publicznej (droga powiatowa), decyzja o zezwoleniu wycinki
musiała być wcześniej uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, któremu to przekazano projekt decyzji
Burmistrza Gminy Mosina. Dyrektor RDOŚ
nie uzgodnił stanowiska, jednak w myśl
art. 83 a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, "nie wyrażenie stanowiska w terminie
30 dni, a w przypadku przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego - 60 dni od

dnia otrzymania projektu zezwolenia, (...)
uznaje się za uzgodnienie zezwolenia".
Decyzja została wydana, drzewa usunięto. Ubytek zieleni w środowisku mają
zrekompensować nasadzenia zastępcze
- w zamian za wycięte wierzby posadzone zostanie dziesięć kasztanowców. (red.
- na podstawie decyzji Burmistrza Gminy
Mosina)
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„Jestem taki pół na pół, w głowie mam ludzików stu”
Tego lata Mosina po raz kolejny stała się miejscem teatralnych
spotkań najmłodszych – już po raz trzeci bowiem odbyła się
edycja „Lata w teatrze”, programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, finansowanego ze środków
MKIDN w ramach którego Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna
Baranówko juz po raz trzeci realizowała projekt pt. „Twoje i Moje
Podwórko”. Celem programu jest popularyzowanie pedagogiki
teatru, a efekty pracy projektowej jak zawsze są zaskakujące.
Dzieci tworzą teatr
Przez trzy tygodnie grupa kilkudziesięciu dzieci uczestniczyła
w warsztatach prowadzonych przez znanych i cenionych artystów: Grażynę Wydrowską, Joannę Sykulską, Carlosa Ramireza,
Krystynę Jasiczak, Magdalenę Albrecht-Walczak, Krzysztofa
Widerę i Ewę Brzychcy. Tym razem wzorem literackim dla dzieci była postać Króla Maciusia Pierwszego, który będąc królem,
a jednocześnie dzieckiem, musiał zmagać się z wieloma przeciwnościami. Tematyka podwórka natomiast miała tu znaczenie symboliczne, była próbą przejścia ze świata dziecięcego do
dojrzałości – przez doświadczenia wielu podwórek po drodze.
Efektem wspólnej pracy dzieci i artystów były dwa spektakle
(warto zaznaczyć, że były to dwa RÓŻNE spektakle). Pierwszy
odbył się 13 lipca br. w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, drugi zaś – 17 lipca br. w Mosińskim
Ośrodku Kultury (tam też odbywały się wszystkie warsztaty). Na
wyróżnienie zasługuje fakt, że całość pokazów finałowych to samodzielna twórczość i praca dzieci przy wsparciu artystów.
„O, nie - nie może zdarzyć się!”
Przedstawienie ogląda się z zapartym tchem już od samego
początku. Dzieci wprowadzają nas w świat podwórek, tych małych i tych większych, kolorowych i szarych, radosnych i tych
smutnych. Grają uruchamiając naszą wyobraźnię, tak naprawdę
przekaz jest bardzo oszczędny w słowa, z bogactwem gestów,
przedmiotów, obrazów. Widzimy migawki z filmów, gdzie dzieci
przedstawiają nam swoje podwórka, oglądamy ich podwórkowe zabawy, ale także – wchodzimy w świat marzeń, pragnień
i tęsknot. Stajemy przed rozdwojeniem, pomiędzy pragnieniami (zrobię to, osiągnę, zdobędę) a niewiarą w to, że się uda, że
jest możliwe... Doskonale pokazują to dzieci, wyśpiewując na
zmianę swoje marzenia – na co drugi chór odpowiada: „O, nie
– nie może zdarzyć się!”. Ileż to razy każdy z nas stawał na takim
rozdrożu...? Co zwyciężało? W które podwórko zdecydowaliśmy
się wejść? A kolejna piosenka: „Jestem taki pół na pół, w głowie
mam ludzików stu” - czy nie brzmi znajomo, obrazując nasze
wewnętrzne rozterki, chaos, zgiełk i niezdecydowanie?
„Mamo, tato – pokażcie mi życie!”
Dzieci, używając wielu symboli, pokazują, ze świat podwórka
jest różnorodny, nie zawsze łatwy, ale za każdym razem – piękny. Dorastając, przechodzimy przez wiele podwórek. To nasze
doświadczenie, dzięki któremu możemy stopniowo dorastać.
Prowadzą nas w tym rodzice, ale to my sami stopniowo stajemy
się autorami naszego życia, tworzymy swoje własne podwórko.
Każde podwórko uczy nas czegoś cennego. Każde doświadczenie jest piękne – bo nasze. Pamiętajmy zatem o podwórkach,
z nich bowiem składa się historia naszego życia – i nasza wspólna historia.
Dziękujemy za kolejne piękne przeżycie, emocje, chwile refleksji
i wzruszeń. Mamy nadzieję, że „Lato w teatrze” za rok ponownie
zagości w Mosinie. (red.)
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Budowa ulicy Czarnokurz
Tak na dzień dzisiejszy przedstawia się budowa ulicy Czarnokurz.
Układanie rur od kanalizacji deszczowej idzie szybko i sprawnie.
Utrudnienia jednak jeszcze potrwają, długo mieszkańcy muszą
uzbroić się w cierpliwość. Wkrótce nastąpi utwardzanie podłoża
pod układanie pieszo-jezdni. (J. Szymczak)

Ruszą prace nad budową ścieżki edukacyjnej
wokół Glinianek w Mosinie
O budowie ścieżki edukacyjnej wokół pożegowskich Glinianek
mówi się już od dawna. Prace nabierają tempa, udało się także
pozyskać dodatkowe środki na dofinansowanie inwestycji. Już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się z nowej atrakcji
turystycznej w naszej gminie.
Przypomnijmy - w dniu 14 maja br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę ścieżek wokół Glinianek oraz ścieżki edukacyjnej w kierunku jeziora Budzyńskiego. W przetargu ofertę złożyły
trzy firmy - najdroższa oferta obejmowała kwotę 1.731.105 pln,
a najtańsza 1.484.163 - tę złożyła firma BrukPol Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Wielkich. Złożone oferty znacznie przekroczyły kosztorys, w tym kwotę jaką inwestor chciał przeznaczyć na zadanie tj.
1.092.852 pln. W wyniku rozmów z Certum Koordynacji Projektów
Środowiskowych, udało się uzyskać dodatkowe środki do puli pozyskanego już dofinansowania.
Budowa ścieżki realizowana jest w ramach projektu "Zmniejszenie
nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowe-

go oraz obszarach Natura 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki rowerowej".
Całkowity planowany koszt realizacji projektu to 1.806.99,68 zł. Wysokość dofinansowania wynosi ogółem 1.535.949,72 zł, zaś wkład
własny Gminy Mosina - 271.049,96 zł. Na ogólną kwotę składa się
opracowanie projektu, budowa ścieżki, a także działania związane
z promocją, takie jak budowa tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz wydanie broszury dotyczącej siedlisk i gatunków.
Planowana ścieżka ma mieć długość 1800 m i szerokość 2,5 m.
Zakres robót obejmować będzie między innymi: wycinkę drzew
i krzewów, profilowanie terenu, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych w trzech połączonych odcinkach, wykonanie odwodnienia.
Wykonane zostaną także tablice edukacyjne, stojaki na rowery,
ławki, tablica z mapą.
Termin wykonania zamówienia to 7 miesięcy od daty zawarcia
umowy. Wszystko wskazuje zatem na to, że już niedługo będziemy mogli korzystać z nowej atrakcji turystycznej w naszej okolicy.
(red.)
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Specjaliści od "mokrej roboty",

czyli wspólna akcja sprzątania Kanału Mosińskiego
W sobotę 7 lipca powodzeniem zakończyła się zorganizowana
przez mieszkańców Mosiny i Puszczykowa akcja sprzątania dolnego odcinka Kanału Mosińskiego.
Atmosfera od początku była znakomita. Liczba osób, które aktywnie uczestniczyły w akcji przerosła najśmielsze oczekiwania
organizatorów.
Dolny odcinek Kanału Mosińskiego, za plażą przy wodociągach
jest najpiękniejszym, a jednocześnie najbardziej zanieczyszczonym fragmentem rzeki.
Dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu pełnych optymizmu
i chęci do pracy mieszkańców Mosiny udało się usunąć z wody
ponad 100 worków pełnych szkła, plastikowych butelek, puszek, opakowań i wielu innych, nie do końca zidentyfikowanych
odpadków. Wspólnymi siłami udało się też wyciągnąć z kanału
kilka starych opon, lodówkę czy znak drogowy. W akcji uczestniczyły rodziny z dziećmi. Zdarzały się sytuacje, w których zainteresowani wydarzeniem przechodnie, spontanicznie dołączali
się do sprzątających, aktywnie wspierając akcję.
Dla sprzątających organizatorzy przygotowali też ciepły posiłek
(pizza :)) oraz słodki poczęstunek.
Niestety, pomimo olbrzymiego wkładu pracy w kanale zostało
jeszcze sporo zanieczyszczeń. Na szczęście przy tak wielkim poczuciu solidarności, i osobom, którym obecny stan nie jest obojętny jesteśmy wręcz pewni, że Kanał Mosiński wkrótce stanie
się kolejną perłą naszego regionu.
Podczas sprzątania bardzo przydatne okazały się również kajaki,
dostarczone przez Tomasza Kaczmarka z kajaki2.pl. Zdecydowanie ułatwiły one dotarcie do ciężko dostępnych miejsc oraz pomogły przy transporcie worków do miejsce składowania.
Do akcji sprzątania Kanału Mosińskiego bardzo aktywnie włączyli się strażacy z OSP Heavy Reascue Mosina oraz OSP Radzewice. W ruch poszły pilarki spalinowe, quad z linką holowniczą
służący do przewozu cięższych przedmiotów, a nawet dron.
Na miejscu obecni byli przedstawiciele Osiedla nr 3 “Przy Strzelnicy”, Osiedla nr 4 “Za Barwą”, oraz oczywiście aktywni mieszkańcy, którzy sprawę czystości Kanału Mosińskiego postanowili
wziąć w swoje ręce.
(red.)
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888 669 466,
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tel. 508 185 986

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

Projektowanie domów
Adaptacje projektów gotowych
Projekty hal i innych obiektów usługowych
Usługi geodezyjne
Nadzory budowlane i inwestorskie
Projekty zjazdów i parkingów
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� układów jezdnych i napędowych
� innych podzespołów pojazdu
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i wiele inny
512 629 925
GWARANCJA UDANEJ ZABAWY
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� 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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Działalność zrodzona z pasji
Są uśmiechnięci, pełni energii, mają nieograniczoną wyobraźnię i pomysłów
tyle, że odpowiedzą na potrzeby nawet
najbardziej wymagającego odbiorcy.
Doświadczeni, wyszkoleni, z profesjonalnym i bogatym zapleczem sprzętowym,
nagłośnieniem, oświetleniem. Animator
Polska to z pewnością najlepszy wybór,
jeśli chcecie się dobrze bawić!
Co decyduje o ich niepowtarzalności? To
działalność zrodzona z pasji i niezmiennie z pasją wykonywana. Każdy z animatorów działał już wcześniej w firmach animacyjnych, zdobywał wiedzę, nabierał
doświadczenia. Spotkali się i uznali, że
warto zrobić coś wspólnie, połączyć swoje pasje, a przy okazji móc się rozwijać.
I tak powstała grupa, która jest w stanie
animować każde wydarzenie.
Co ich wyróżnia? Podstawą jest uśmiech
i bezpośredni kontakt z odbiorcą, odpowiedź na jego oczekiwania. Animatorzy
gotowi są na wszelkie okoliczności i nieprzewidziane sytuacje, niespodzianki,
które mogą pojawić się w trakcie każdej
imprezy. Dlatego też ich oferta jest bardzo szeroka, by odpowiadać na wszelkie
potrzeby. Program jest dostosowany do
danej grupy odbiorców i wcześniej z nią
omawiany, animatorzy zawsze jednak
pozostawiają dla uczestników niespodziankę – element zaskoczenia, którego
nie spodziewają się nawet najwytrawniejsi bywalcy eventów. I o to chodzi –
nic bowiem tak nie podkręca atmosfery
jak niespodzianki!
Do kogo adresowane są animacje? Te proponowane przed Animator Polska – do

wszystkich :) Animatorzy mają w swojej
ofercie propozycje zarówno dla dzieci,
jak i młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Oprócz zabawy ważnym elementem jest
aspekt edukacyjny – gry i zabawy często
związane są z teatrem, filmem, bajką, uczą
pomagania innym, dbałości o środowisko
itp. Uczestnicy zabawy przez cały czas zaangażowani są we wszystko, co dzieje się
na scenie, placu czy sali – nie ma miejsca
dla biernych obserwatorów, nawet w zabawy skierowane do dzieci włączani są
ich rodzice i inni dorośli. I dzieją się rzeczy
niezwykłe, w dorosłych budzi się bowiem
chęć rywalizacji, zabawy, zaangażowanie
i często – ich wewnętrzne dziecko, które
zapragnęło dać upust swoim emocjom.
Z naszymi animatorami można to zrobić
przy doskonałej zabawie, którą wspomina
się jeszcze długo po powrocie do domu!

Ciekawą inicjatywą są animacje, podczas
których łączy się pokolenia – najmłodsi bawią się wspólnie z najstarszymi czy
też wykonują dla nich prezenty, przygotowują niespodzianki. Dawka dobrej zabawy, a przy tym wielkich wzruszeń gwarantowana! Z oferty animatorów chętnie
korzystają też firmy – spotkania biznesowe czy wyjazdy integracyjne mogą
przerodzić się w przygodę pełną emocji
i wielu atrakcji.
Z animatorami można bawić się praktycznie na każdej uroczystości czy innym
wydarzeniu: wesela, urodziny, imieniny,
chrzciny, wyjazdy integracyjne, eventy
firmowe, festyny, a nawet komunie –
wszędzie można ich zaprosić i spędzać
czas jeszcze lepiej! Znajdzie się coś ciekawego zarówno dla miłośników mocnych
wrażeń i adrenaliny, jak i dla tych, którzy
wolą mniej aktywności i bardziej spokojne zajęcia. Spływ kajakowy z zapleczem noclegowym? Proszę bardzo! Tańce animacyjne, żonglerka, dmuchańce,
zjeżdżalnie - lub planszówki, tworzenie
biżuterii czy prezentów dla najbliższych?
Czemu nie! Zastanawiacie się, kto poprowadzi imprezę, zapewni nagłośnienie,
konferansjerkę? Oni zrobią to perfekcyjnie! Animacje pojawiają się zarówno
podczas małych uroczystości jak i dużych, masowych imprez, a bardzo dobre
zaplecze organizacyjne i sprzętowe daje
możliwości zorganizowania każdej imprezy. Jeśli zatem chcecie dobrej zabawy
– po prostu skontaktujcie się z Animator
Polska, a oni o wszystko zadbają. Naprawdę o WSZYSTKO :)
Chcecie się przekonać? Zajrzyjcie na animatorpolska.pl i umówcie się na spotkanie! (red.)
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W trosce o ład przestrzenny gminy
czy reklamy znikną z naszego krajobrazu?

Wielu mieszkańców uważa, że reklamy zewnętrzne szpecą architekturę i wprowadzają chaos w krajobrazie miejskim.
Temat jest od dawna omawiany zarówno w gminach, jak i całej Metropolii Poznań. Jakie są tego efekty i co zostało do
tej pory ustalone? Czy jest szansa na przywrócenie porządku w naszym krajobrazie?
Ustawa krajobrazowa
24 kwietnia 2015 r. została wprowadzona tzw. „ustawa krajobrazowa”. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w rękach samorządów służące ogólnej poprawie jakości krajobrazu. Ustawa daje
gminie możliwość wprowadzenia „uchwały krajobrazowej”, która
jest aktem prawa miejscowego. Od dnia wejścia w życie uchwały,
wszystkie podmioty zobowiązane są przestrzegać jej ustaleń. Rada
gminy ustala termin na dostosowanie istniejących obiektów do
warunków nowej uchwały. Każda gmina ma możliwość dowolnego kształtowania zapisów uchwały i dostosowania jej do własnych
potrzeb, włącznie z całkowitym zakazem umieszczania ogrodzeń,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
Główną przesłanką wprowadzania tych regulacji jest przede
wszystkim ograniczenie chaosu reklamowego, a także ograniczone do tej pory możliwości regulowania problematyki reklam,
ogrodzeń i małej architektury w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań przeprowadziło geoankietę
dotyczącą reklam w Metropolii Poznań, gdzie mieszkańcy poszczególnych gmin i miejscowości mieli możliwość oznaczania
miejsc, które ich zdaniem szpecą krajobraz i wymagają zmiany.
Badanie składało się z dwóch części – zestawu pytań zamkniętych oraz interaktywnej mapy. Pytania dotyczyły ogólnej opinii
na temat reklam, ich sytuowania i funkcjonowania w przestrzeni
publicznej, mapa natomiast pozwalała wskazać konkretne miejsca, w których według respondentów reklamy zewnętrzne mają
szpecący wpływ na otoczenie.
Okazuje się, że ponad 85% respondentów uważa, iż nadmierna
liczba reklam negatywnie wpływa na estetykę przestrzeni publicznej. Mieszkańcy zwracają uwagę na jakość otaczającej ich
przestrzeni, a zbytnie nagromadzenie nośników reklamowych
i szyldów jest przez nich odbierane negatywnie. Mieszkańcom
przeszkadza chaos spowodowany brakiem uporządkowania
i spójności reklam. Prawie 3/4 mieszkańców Metropolii opowiada
się za wprowadzeniem przepisów, które umożliwiłyby władzom
gminy ustalenie ograniczeń w zakresie dopuszczalnych nośników,
formatów i miejsc usytuowania reklam zewnętrznych. Tylko 9%
respondentów jest zdania, że umieszczanie reklam zewnętrznych
nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom, gdyż jest to prawo
osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jak wygląda sytuacja w naszej gminie?
29 maja 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała ta jest pierwszym etapem,
niezbędnym do rozpoczęcia prac nad projektem, a dopiero po
jej podjęciu możliwe będzie rozpoczęcie prac nad opracowaniem szczegółowych zasad dotyczących zamieszczania reklam
w naszej gminie. Etap projektu obejmował będzie między innymi badania ankietowe, spotkania z mieszkańcami, inwentaryza-

cję istniejących reklam w terenie oraz uzyskanie niezbędnych
opinii i uzgodnień. Po wyłożeniu projektu do wglądu oraz zebraniu wszystkich uwag, możliwe będzie podjęcie kolejnej uchwały,
zwanej "uchwałą krajobrazową".
(źródło: raport: "Reklamy w krajobrazie miast i gmin Metropolii
Poznań", Uchwała nr LXIX/795/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29 maja 2018 r.)
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"Pokazać świat – a potem zamknąć
w czterech ścianach""
Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, skupiające osoby dorosłe z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością, nie ustaje w walce o godniejsze życie tej grupy osób. 23 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z posłami
Bartłomiejem Wróblewskim i Szymonem Ziółkowskim, na którym obecni byli kierownicy środowiskowych domów samopomocy, specjaliści pracujący z osobami z wieloraką niepełnosprawnością oraz rodzice osób niepełnosprawnych.
Tym razem temat spotkania skupił się
wokół kwestii finansowych. Przypomnijmy – Stowarzyszenie stara się o utworzenie ośrodka dziennego wsparcia dla
osób po 25 roku życia, które znalazły się
już poza systemem edukacji, a z uwagi
na specyfikę swoich potrzeb nie mogą
być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Środowiskowych Domów
Samopomocy. Placówki te nie gwarantują miejsc dla wszystkich osób, poza
tym przepisy regulujące ich funkcjonowanie nie pozwalają na przyjęcie tam
każdej dorosłej osoby z wieloraką niepełnosprawnością. W tej sprawie poseł
Bartłomiej Wróblewski interweniował
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kontaktując się z minister
Elżbietą Rafalską.
Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z odpowiedzią minister Rafalskiej
dotyczącą utworzenia ośrodka wsparcia
– okazuje się, że nie ma przeszkód prawnych do utworzenia specjalistycznego
ośrodka dla osób ze sprzężoną, wieloraką
niepełnosprawnością, a grupa tych osób
może być objęta wsparciem zarówno
w wydzielonej części Środowiskowego
Domu Samopomocy jak i w samodzielnej, odrębnej placówce.

Problemem okazuje się jednak być finansowanie tego typu placówek – maksymalna, możliwa kwota dofinansowania
przeznaczona na jednego uczestnika
jest przynajmniej o połowę niższa niż
rzeczywiste koszty zapewnienia pomocy terapeutycznej i opieki w ośrodku. Na
podkreślenie zasługuje również fakt, że
osoby z niepełnosprawnościami, będące
wcześniej w systemie oświatowym, mają

zapewnioną terapię, wsparcie, rehabilitację. Po 25 roku życia, z braku możliwości
uczestniczenia w dalszej rehabilitacji,
pozostają najczęściej w domach, co powoduje absolutne zaprzepaszczenie
włożonej wcześniej pracy terapeutycznej i regres – jednym słowem, najpierw
otwiera się im świat, pokazuje go, uczy –
a potem zamyka w czterech ścianach (jak
dobitnie podsumowała ten stan kierownik ŚDS "Kamyk" w Poznaniu). Zaznaczmy
również, że w chwili obecnej w powiecie
poznańskim jest około 340 osób z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością,
które uczęszczają do Środowiskowych
Domów Samopomocy lub Warsztatów
Terapii Zajęciowej, natomiast ze względu
na specyficzne, szczególne potrzeby powinny zostać objęte inną formą pomocy.
Poseł Bartłomiej Wróblewski zapewnił, że
rozmowy z minister Rafalską będą toczyć
się dalej. Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na profilu społecznościowym Stowarzyszenia SAMI SWOI. O kolejnych ustaleniach będziemy informować
na bieżąco. (red.)
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"Jestem po to, aby służyć parafianom"
Od 1 lipca br. parafia w Mosinie ma nowego proboszcza – jest nim ks. Adam Prozorowski. Nowego duszpasterza
pytamy o plany i pragnienia związane z Mosiną, a także pierwsze wrażenia z pobytu w nowej parafii.
M.M.: Jak długo jest Ksiądz kapłanem?
Jakie były do tej pory szczególne kierunki Księdza posługiwania?
A.P.: Święcenia przyjąłem 16 maja 1991
roku. Rodem jestem z Leszna – tam znajduje się parafia pw. Św. Mikołaja i tam
były początki mojej drogi do kapłaństwa.
W Lesznie spotkałem księdza Konrada
Kaczmarka, mojego proboszcza, który
był bardzo mocno związany z Mosiną.
W 1981 roku przyszedł do Leszna właśnie
z Mosiny, byłem wtedy w pierwszej klasie
liceum. Stworzyły się między nami bardzo
dobre relacje, mogę zatem powiedzieć, że
mam pośrednie związki z Mosiną :)
Pierwsza moja parafia to parafia pw. Świętego Ducha w Gostyniu. Tam zacząłem
realizować swój charyzmat, który najprościej można zamknąć w słowach "duszpasterstwo biblijne". Chodzi o to, że człowiek,
który osobiście spotka Jezusa i powierzy
Mu swoje życie, potrzebuje pokarmu dla
duchowego wzrostu. Tym pokarmem jest
Słowo Boże – Pismo Święte. Zacząłem
zatem troszczyć się o to, żeby parafianie
otrzymywali w niedzielnej katechezie narzędzia do samodzielnego poznawania
Pisma Świętego. Mogę powiedzieć, że to
jest misja mojego życia. We wszystkich
parafiach, w których byłem później – czyli
w Poznaniu: w parafii Opatrzności Bożej,
Najświętszej Maryi Bogarodzicy i parafii
Świętego Krzyża pierwszym moim celem
była realizacja idei apostolatu biblijnego.
M.M.: Czy jest to idea, którą zamierza
Ksiadz kontynuować także w Mosinie?
A.P.: Chcę zarzucić sieci – zaproponować to
parafianom, ale co dalej – to zależy od tego,
czy zechcą to przyjąć, czy też nie. Jestem
bowiem po to, aby służyć parafianom, a nie
realizować swoje wizje. Mam pragnienie
dzielić się tym, co jest najcenniejsze w mojej służbie, ale nic na siłę.

M.M.: Jak wygląda apostolat biblijny?
A.P.: Jestem zwolennikiem nauczania biblijnego – czyli podstawa i początek to
homilia, której punktem wyjścia jest komentarz do czytań mszalnych. Druga rzecz
– to rozpoczynająca się właśnie w naszej
parafii wakacyjna szkoła biblijna, czyli
cotygodniowe spotkania, poprzez które
chcemy się przygotować do niedzielnej
liturgii. Jest to nauka bardzo prostej metody studium biblijnego, nazywam ją metodą "siedmiu pytań". Później, kiedy ludzie
zobaczą, że Biblię trzeba czytać w sposób
systematyczny, badać tekst, odbywają się
wykłady. Projekt szkoły biblijnej realizowany jest przez dwa lata. Po jej zakończeniu
ludzie potrafią już samodzielnie medytować, badać, mają dostęp do narzędzi, za
pomocą których mogą sobie przybliżyć
orędzie Boże. Po zakończonym drugim poziomie istnieje jeszcze trzeci – dla wszystkich, którzy chcą czegoś więcej, chcą iść
dalej. Jest to poziom tematyczny, w zależności od potrzeb w Kościele i wskazówek
papieża czy biskupa. To jednak droga wewnętrznego rozwju dla człowieka, który
przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela

– inaczej będzie to tylko praca z tekstem.
M.M.: Jakie są pierwsze wrażenia Księdza z pobytu w Mosinie?
A.P.: Przyjechałem tutaj z wiejskiej parafii,
bo taką jest Tarnowo Podgórne. Mosina to
zupełnie inny świat, miasto... Jeszcze nie
znam przysłowiowych Kowalskich, Nowaków, czuję się jak człowiek, który wchodzi
do nowego, wielkiego marketu: widzisz
jego ogrom, widzisz, że on błyszczy różnymi kolorami, ale nie wiesz, gdzie masz
kupić chleb :) Dlatego tak ważni są ludzie,
ksiądz Maciek – wikariusz, który mnie we
wszystko wprowadza, bo to jest na razie
zupełnie obcy świat. Nie mówię, czy lepszy lub gorszy od poprzedniego – po prostu inny.
M.M.: Czy ludzie chcą poznać nowego
proboszcza, przedstawiają się, przychodza do Księdza?
A.P.: Niektórzy tak - czasami po Mszy ludzie
podchodzą, przedstawiają się, ale myślę, że
na razie to jest głównie obserwowanie. I to
naturalna rzecz – przez wiele lat był tutaj
ks. Majka i to był ich proboszcz, więc zrozumiałe jest, że gdy przychodzi ktoś inny, na
początku jest po prostu "nowy".
M.M.: Czego życzyłby Ksiądz sobie na
nowej parafii?
A.P.: Po pierwsze – rozpoznać duchowe
potrzeby moich parafian, na dzień dzisiejszy uważam to za najważniejszą rzecz.
Drugie – to wizji od Pana Boga, jak te potrzeby zaspokoić, no i siły Ducha Świętego, żeby to zrealizować. Poznać, ocenić,
działać – to moje pragnienie. Powiedziałem parafianom, że chcę ich doprowadzic
do nieba – i to jest mój cel :) Bardzo chciałbym, żeby parafianie rozpoznali swoją wizję i poszli za nią.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
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"Gziczek" zaprasza!
Zapraszam miłośników wszelkiego rodzaju serów do nowo otwartego Sklepu Gziczek na ulicy Poznańskiej 2 w Mosinie, gdzie możecie Państwo znaleźć
różne gatunki serów pochodzących od
producentów m.in z Francji, Niemiec,
Danii, Holandii, a także od polskich
producentów, co jest głównym założeniem sklepu. W związku z coraz większym rozkwitem kultury spożywania
sera, powstał pomysł otwarcia miejsca,
które swoim obliczem zachęci do degustacji oraz doświadczania nowych
smaków, które rozpieszcza podniebienia, rozwijając tym samym horyzonty
smakowe klientów.
Moda na ekologię i coraz większa świadomość w zakresie ekologicznej produkcji żywności powoduje, że szczególnie interesują mnie sery regionalne,
włączając te z ekologicznym certyfikatem. Tu prym wiodą mniejsi producenci. Sery te zyskują sobie coraz większą
liczbę amatorów i znacznie różnią się
od produktów oferowanych przez sieci
supermarketów.
Oprócz szerokiej oferty serów w sklepie Gziczek znajdziemy także zdrowe
pieczywo, napoje, przetwory, dużym
popytem cieszy się kwas chlebowy.
Oferuję swoim klientom pomoc w wyborze, możliwość próbowania serów,

jak również dzielę się z klientami różnymi ciekawostkami związanymi z serami. Sama wybieram najpyszniejsze
sery, stawiam na najwyższą jakość produktów, tak aby zawierały jak najmniej
konserwantów i ulepszaczy. Dokładam
wszelkich starań, aby zadowolić swoich
klientów, służę fachową poradą i wykazuję się dużą znajomością towaru.
Gziczek jest miejscem, w którym mile
widzianymi gośćmi są rodziny z dziećmi. Już przy wejściu widać kącik zabaw
dla najmłodszych klientów, w którym
każdy maluch może znaleźć coś dla siebie. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, dzieci są zachwycone!
Wnętrze sklepu to wypełniona wieloma rodzajami serów lada, estetyka,
design sprzętu do krojenia sera, czytelność oferty, porządek na półkach - to
wszystko składa się na wizualną atrakcyjność sklepu i przyciąga klientów do
Gziczka. Ogromnym atutem sklepu jest
duża chłodnia zaprojektowana i zrobiona przez mojego Tatę.
Zachęcam do odwiedzenia mojego
sklepu i osobistego doświadczenia
jego zalet.
Anna (właścicielka sklepu)

Wybuch butli z gazem w Daszewicach
Poranek 9 lipca br. okazał się tragiczny dla
mieszkańców Daszewic. W jednym z budynków doszło do wybuchu gazu.
Zgłoszenie, że na terenie miejscowości
Daszewice miał miejsce wybuch butli
z gazem strażacy otrzymali o godz. 6:48.
Do wypadku doszło w pomieszczeniu
gospodarczym budynku jednorodzinne-

go. Wybuch uszkodził drzwi, okna oraz
ściany budynku. Jedna osoba została
ranna i przetransportowana do szpitala. W akcji brały udział jednostki straży
pożarnej z Poznania (JRG 6, OSP Poznań
- Głuszyna) i Kamionek oraz jednostka
pogotowia gazowego.
(źródło: epoznan, OSP Poznań - Głuszyna)
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Czy grozi nam totalny zator na drogach?
Mosina cierpi na brak odpowiedniej infrastruktury drogowej. Trzeba też pamiętać
o trudnej specyfice usytuowania samej
Gminy. Oto mamy przepływającą przez
teren gminy rzekę Wartę i Kanał Mosiński. Przebiega też ważna linia kolejowa.
Na terenie gminy funkcjonuje Wielkopolski Park Narodowy, a do tego duża część
gminy objęta jest strefą ochronną wody
z uwagi na ujęcie wody pitnej. Stąd budowa nowych dróg, a zwłaszcza obwodnic,
jest trudna. Dodatkowo przybywa mieszkańców gminy a wraz z nimi i zmotoryzowanych użytkowników dróg. W efekcie mamy coraz większe korki i paraliż
(zwłaszcza w godzinach szczytu). Lekarstwem na ten stan rzeczy miała być rozbudowa istniejących dróg, budowa obwodnic, w tym słynnej "Czerwonki" oraz
drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn
(ostatnia część zachodniej obwodnicy
Poznania). Okazuje się jednak, że szumnie zapowiadanej przez polityków infrastruktury jest... jak na lekarstwo.
Ekspresowa S5
Średnia prędkość podróży na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 5 pomiędzy Poznaniem a Wronczynem (biegnącej przez
Komorniki i Stęszew) wynosi 55 km/h.
A budowa nowej drogi ekspresowej S5
Poznań – Wronczyn (z węzłem Mosina)
jest mocno opóźniona. Odcinek drogi
ekspresowej S5 z Poznania w kierunku
Wrocławia, który miał m.in odciążyć z ruchu tranzytowego Mosinę, miał być gotowy w listopadzie 2017 r. (docelowo na
Euro 2012). Wykonawca przesunął termin
zakończenia prac na koniec 2018 roku. Ze
wzgledu na opóźnienia w budowie rozważano wypowiedzenie umowy, jednak
to przedłużyłoby zakończenie prac na
tym odcinku o ponad rok (nowe przetar-

gi, nowy budżet i cena na pewno zdecydowanie wyższa). Stąd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
przyjęła strategię “nękania wykonawcy”
czyli ciągłego monitorowania postępów
prac aby budowa została zakończona do
końca bieżącego roku.
Na to czekają Komorniki i Stęszew, ale i dla
Mosiny to ważna sprawa. Dlaczego? Oddanie do użytku drogi ekspresowej omijającej Poznań, Komorniki i Stęszew pozwoliłoby kierowcom podróżującym w stronę
Piły, Koszalina na północ i w stronę Wrocławia na południe zaoszczędzić sporo czasu.
Z drugiej strony jest to bardzo ważna inwestycja dla nas, mieszkańców gminy Mosina, bowiem przebiegająca przez Gminę
droga 431 łącząca Kórnik ze Stęszewem,
przez Będlewo pozwoli na szybkie dotarcie do nowej trasy i co najważniejsze trasy
z płynnym ruchem drogowym. Co oznacza
dla Gminy możliwość szybkiego dotarcia
do dobrych dróg (droga S5 i autostrada)
dla istniejącego przemysłu i mieszkańców,
nie musimy chyba tłumaczyć.
Wracając do problemów z budową trasy
S5 to pod koniec czerwca, zniecierpliwieni opieszałością prac przy budowie obwodnicy, mieszkańcy Stęszewa i okolic
protestowali przeciwko przeciągającej
się budowie drogi S5.
Droga nr 431 i most w Rogalinku
26 czerwca br. Wojewoda Wielkopolski
wydał decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie budowy mostu przez rzekę Wartę
w Rogalinku. Jak czytamy w uzasadnieniu,
"zakres rzeczowy inwestcji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 między innymi poprzez budowę pięcioprzęslowego obiektu mostowego nad rzeką

Wartą wraz z budową nowych odcinków
drogi nad rzeka Wartą, rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego, przebudowę
skrzyżowań z drogami gminnymi oraz budowę lub przebudowę kolidujących sieci
infrastruktury technicznej."
Przetargu na budowę możemy spodziewać
się do końca roku. Budowa ma potrwać 2
lata. Co bardzo istotne dla wielu mieszkańców korzystających codziennie z przeprawy mostowej przez Wartę nowy most będzie budowany obok cały czas czynnego
mostu który teraz jest użytkowany. Zatem
nie powinniśmy się spodziewać istotnych
utrudnień w ruchu drogowym podczas
przejazdu przez Wartę. Przy okazji budowy
nowego mostu administrator drogi 431
Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich
(WZDW) zaplanował remont i modernizację odcinka „Mosińskiego” od Rogalina do
Dymaczewa Starego. Planowano między
innymi na całej długości wybudowanie
ścieżki rowerowej. Niestety przetarg który
odbył się w połowie 2017 roku został odwołany bowiem na wykonanie inwestycji
w budżecie marszałkowskim zaplanowano
kwotę 18,7 mln zł a tymczasem oferta złożona (1 oferta) opiewała na kwotę 42,1 mln
zł. W związku z czym inwestycję odłożono
na bliżej nieokreśloną przyszłość. Co ciekawe, WZDW równolegle proceduje aktualizację dokumentacji na DW430 czyli drogi
z Poznania do Mosiny w wariancie jezdni 7
metrowej (z terminem dokumentacji na III
kwartał przyszłego roku).
Sprawa "Czerwonki"
Od wielu lat nieustająco poruszany jest
temat budowy tzw. "Czerwonki", czyli obwodnicy z ulicy Szosa Poznańska do ulicy
Krotowskiego i Konopnickiej (wjazd poprzez ulicę Budzyńską). Dzięki inwestycji
część ruchu ze strony Poznania miała by
ominąć centrum i poprzez Krosinko dotrzeć do Krosna tym samym wpływając
na upłynnienie ruchu od strony mostu.
Tematem tym zajmowano się już w porzedniej kadencji burmistrza. Sprawa ta
w tej kadencji miała być załatwiona szybko. Tak się jednak nie stało. Urząd Miejski
w Mosinie pracował nad tą inwestycją
cztery lata i niestety nadal nie możemy
się doczekać pozwolenia budowlanego.
Starostwo powiatowe (udzielające pozwolenia) wskazuje na niedostateczną
współpracę ze strony Urzędu i projektantów w Urzędzie wskazuje się winnego
w postaci Starostwa. Jaka jest prawda
nie wiemy ale wiemy też, że zatory drogowe w Mosinie są coraz większe. Ostat-
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nio ze Starostwa Powiatowego Gmina
otrzymała pismo, w którym wskazano 28
punktów dotyczących uzupełnienia dokumentacji do pozwolenia. Wydawać by
się mogło, że inwestycja nie powinna rodzić problemów projektowych a jednak.
Prawie 900 metrów drogi do wykonania
bez uciążliwości domów mieszkalnych
(tylko otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego i ogródki działkowe, których
praktycznie przy “Czerwonce” już nie ma).
Wiele miesięcy (jak relacjonowano radnym) sprawa była już "na ostatniej prostej”, jednak budowa nadal nie może się
rozpocząć, a szkoda bowiem inwestycję
uznać należy za strategiczną dla Gminy
i jej mieszkańców.
Należy też dodać, że procedowana część
od Szosy Poznańskiej do ulicy Kołłątaja to
tylko część planowanego przebiegu całęj
obwodnicy, która miała by przebiegać dalej poza miasto, ale realizacja tego zamierzenia w świetle problemów z odcinkiem
900 metrowym to „pieśń przyszłości” i to
bardzo odległej.
Wschodnia obwodnica Mosiny
Urząd Miasta prowadzi prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę tzw„wschodniej obwodnicy Mosiny” która od ulicy
Mocka przed torami od strony Rogalinka
miała by prowadzić do Dymaczewa Nowego i tam połączyć się z drogą funkcjonującą 431. Sprawa ta teoretycznie jest bardzo
ciekawa z logistycznego punktu widzenia,

bowiem wybudowanie tej obwodnicy pozwoli na ominięcie centrum Mosiny dla
wielu korzystających z tranzytu pojazdów.
Jednak analiza finansowa w oczywisty
sposób wyklucza samodzielne zaangażowanie Gminy w jej realizację. Koszt całej inwestycji to grubo ponad 120 mln zł. Dodatkowo to Marszałek Województwa winien
być zainteresowany inwestycją (i jej sfinansowaniem) bowiem jest to alternatywa
przejazdowa dla drogi wojewódzkiej 431.
O takim zainteresowaniu jakoś nie słychać
i należy czynić wszystko aby ta obwodnica
w planach (finansowych) województwa się
znalazła. Nie możemy sobie poradzić z odcinkiem 900 metrowym a chcemy zacząć
budowę drogi o ponad 14 kilometrowym
przebiegu. Nas jako gminy nie stać na taką

inwestycję bowiem powinniśmy budować
w pierwszej kolejności drogi gminne i tam
angażować siły i środki.
Podsumowując tematykę uważam, że dla
Mosiny w sferze pilnych inwestycji potrzebne jest wreszcie rozpoczęcie „Czerwonki”
i jej szybkie zakończenie oraz intensyfikacja prac nad budową dróg gminnych. Pewnych problemów komunikacyjnych jako
gmina nie rozwiążemy sami i dlatego zainteresować należy właścicieli dróg wojewódzkich i powiatowych (takich też mamy
dużo na naszym terenie) aby uwzględniali
remonty tych dróg i ich rozbudowę w swoich planach finansowych.
(konsultacja i współautorstwo – Andrzej
Raźny, radny Rady Miejskiej Gminy Mosina)

Ogromny pożar zboża pod Czempiniem
7 lipca br. miał miejsce ogromny pożar zboża w pobliżu wsi Iłówiec Wielki pod Czempiniem. W akcji gaśniczej uczestniczyło
16 zastępów Straży Pożarnej. Chmurę dymu widać było nawet
z Mosiny. W wyniku pożaru spaleniu uległo około 25 hektarów
zboża. W akcji gaśniczej brały udział zastępy Straży Pożarnej:
OSP Pecna, OSP Strykowo, OSP Kościan, OSP Brodnica, OSP
Czempiń, OSP Głuchowo, OSP Gorzyce, OSP Gryżyna, OSP Jerka, OSP Racot, OSP Srocko Wielkie, OSP Śmigiel, OSP Turew, OSP
Żabno, JRG Kościan, JRG Śrem.
		
zdjęcia: OSP Pecna
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Kącik motoryzacyjny

Kozy na drodze i za wolny quad,
czyli jazda po grecku
Niestety, moje wakacje już się skończyły, a wielki naścienny wyświetlacz z napisem „Do wakacji” został ponownie nastawiony na 365 dni. Swoją drogą, wiecie, że istnieje takie coś jak depresja powakacyjna? Cała przypadłość nazywa
się „post holiday tension” w skrócie PHT, czyli napięcie pourlopowe, zwane również depresją powakacyjną.
W tym roku ponownie wybrałem się do
Grecji, pięknego, słonecznego kraju, który potrafi przenieść nas w zupełnie inną
rzeczywistość i pokazać, że czasami warto zwolnić. Zwolnić nie tylko z punktu
widzenia pędu życia, ale również zdjąć
nogę z gazu, gdyż widoki, które oferują
greckie wyspy zachęcają do zjechania na
pobocze i podziwiania.
Z racji tego, że były to moje drugie wakacje w Grecji, wiedziałem czego się
spodziewać i jak najlepiej wykorzystać
czas spędzony na wyspie. W tym roku
skierowałem się na Zakynthos, stosunkowo małą wyspę, bo mającą około 40
na 20 kilometrów, która słynie z wraku
statku przemytników tytoniu. Po podliczeniu kosztu wycieczek fakultatywnych
dla dwóch osób, postanowiłem wynająć
samochód. (Teraz wskazówka wakacyjna: nigdy nie kupujcie wycieczek fakultatywnych od biura podróży, korzystają
oni z pośredników miejscowych i do tego
narzucają 50% marży).
Standardowym podejściem, które również szczerze polecam jest wybadania
terenu, czyli spacer po wszystkich wypożyczalniach w miejscowości i wypytanie
o ceny i ubezpieczenie. Gdy już znalazłem
tą odpowiednią i zapytałem o cenę samochodu, bardzo miły grek zapytał „A może
chcesz quada? Przecież samochodem jeź-

dzisz w domu!” I wiecie co się wtedy stało?
Ten człowiek w jednej chwili sprzedał mi
marzenia o rozwianych wiatrem włosach,
podboju górskich dróg, bezgranicznej
wolności i niesamowitych rajdach z zachodzącym w tle słońcem. Moje oczy zaświeciły się jak dwie żarówki i doskonale wiem,
że on wiedział, że biorę quada. Człowiek,
który dał mi wszystko, nadzieję, marzenia
i poczucie wolności w tej samej chwili mi
je zabrał, ponieważ poinformował mnie,
że quad ma pojemność 150 ccm.
W mojej ocenie pojemność 150 ccm oznaczała quada dla ludzi, którzy koniecznie
chcieli mieć quada ale w sumie ich marzenia o rajdach w błocie legły w gruzach po
pierwszej przejażdżce, a jedyne odpalenie
tego cuda jest podczas pierwszego śniegu, gdy odśnieżają nim podjazd. Robiąc
to tylko po to, aby żona nie krzyczała, że
trzyma się w garażu bezsensownego grata. Jednakże wizja jazdy quadem była we
mnie na tyle silna, że zdecydowałem się na
pojemność 150ccm i szczerze mówiąc, był
to dobry wybór. Po rozmowie z moim nowym greckim przyjacielem, który obiecał
dostarczyć najnowszy model quada, zarezerwowałem pojazd i udałem się w stronę
hotelowego baru.
Poniedziałkowy poranek nie mógł być
lepszy. Pobudka w greckim słońcu, ptaki

śpiewające za oknem, śniadanie czekające w restauracji i pewność tego, że czeka
na mnie nowa zabawką, którą będę mógł
cieszyć się całe 3 dni. Od razu po posiłku pobiegłem do wypożyczalni, gdzie
czekał on, biały, wyglądający jakby miał
co najmniej 600ccm pojemności quad.
Po podpisaniu umowy oraz krótkiej instrukcji od obsługi przypomniało mi się,
że w sumie z quadem miałem tyle wspólnego co tancerz disco polo z występem
operowym. No nic! Do odważnych świat
należy! Pierwsze kilka kilometrów to ta
„bestia” bardziej prowadziła mnie, niż ja
ją, ale po wycieczce na stację i nakarmieniu do pełna zaczęliśmy się dogadywać.
Pierwsze kilka godzin na greckich drogach przypomina segregację przez niewidomego cukierków M&M’s na kolory.
Niby coś się robi ale nie do końca wiadomo co i jak to wychodzi. Jedyne podobieństwo to strona drogi, po której się
jeździ, chociaż to nie zawsze się sprawdzało. Pierwszym celem podróży była latarnia morska oddalona o 20 kilometrów.
Pierwsza część drogi minęła spokojnie
wśród wąskich uliczek gajów oliwnych,
gdzie trzeba było kierować się zasadą:
„większy ma pierwszeństwo”. Po jakiś 10
kilometrach w terenach nizinnych, droga zaczęła w znaczący sposób piąć się
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w górę co spowodowała u mnie lekki
niepokój, bo w sumie nigdy nie miałem
okazji jeździć w górach, na quadzie, który
w dodatku był wypożyczony. Wystarczyło
5 minut jazdy i z prostych nizinnych terenów przeniosłem się w górskie serpentyny, gdzie ciężarówki rościły sobie prawo
do mojego pasa ruchu nie bacząc na to,
że nim jechałem. Na szczęście serpentyny, jak to serpentyny, raz wiodły w prawo,
a raz w lewo. Ma to głębszy sens, gdyż
chroni nas przed skrętem szyjnym, którego dostalibyśmy podczas podziwiania
widoków. Krajobraz, którym Grecja nas
obdarowuje jest trudny do opisania. Ja
po prostu stanąłem i popatrzyłem na niebieską wodę, słońce w pełni i piękną nizinę, gdzie znajdowały się zabudowania.
Po punkcie widokowym znajdującym się
w najwyższym punkcie drogi, nawierzchnia zaczęła opadać z nachyleniem wynoszącym „raptem” 15%. Dla quada nie
było to żadne wyzwanie, natomiast dla
kierowców ciężarówek zwożących materiały budowalne mógł być to mały
problem. Widząc ciężarówkę w lusterku zawsze starałem się zjechać na bok

i ją przepuścić, za co za każdym razem
dostawałem podziękowanie w postaci
światełek awaryjnych i klaksonu. Co ciekawe, Grecy używają klaksonu właśnie
do dziękowania za życzliwość na drodze.
Cała trasa przebiegała w sielankowy sposób aż do czasu, gdy na drogę wtargnęło
stado kóz, które skutecznie ją zagrodziło.
Czekając cierpliwie na przejście całkiem
pokaźnego stada, zza zarośli wyłonił się
grek, który nieśpiesznym krokiem próbował pogonić kozy. Tak naprawdę to
machał on kijkiem od niechcenia, a kozy
w myśl greckiej filozofii pracy, nieśpiesznie oddaliły się na górskie pastwisko.
Wieczorną porą wybraliśmy się do miasta
Zakynthos, które przywitało nas spokojnymi wieczornymi drogami. W pierwszy
dzień licznik na quadzie wskazał 80 kilometrów, co było wysokim wynikiem jak
na wielkość wyspy.
Drugi dzień to wycieczka na południowe
plaże w celu nic nie robienia. Zachęceni
opisami z przewodnika postanowiliśmy
spróbować „plażingu” w innej części wy-

Firma KUHN Polska

zatrudni

spy. Pierwsze wyzwanie spotkało nas
wcześniej niż się spodziewałem. Wczorajsze spokojne i wolne od ruchu miasto,
przywitało nas Armagedonem drogowym. Każdy jechał gdzie chciał, a znaki
były jedynie sugestiami do których nikt
się nie stosował. Zakaz wjazdu? Nikogo to
nie obchodzi. Pierwszeństwo? Przecież jestem większy. Czerwone światło? Nikt się
nie zatrzymał. Po przedarciu się przez miasto czekały na nas dobrze znane góry, które obdarowały nas pięknymi widokami.
Swój pobyt w Grecji zaliczam do udanych, a wynajęcie samochodu czy quada
powinno być obowiązkowe dla każdego,
kto szuka na wakacjach czegoś więcej niż
szerokiej plaży. Specyfika greckich dróg
wymaga od kierowcy pełnej uwagi, ale
po dwóch dniach jazdy w tym chaosie
zacząłem dostrzegać tam pewne zasady,
którymi wszyscy się kierują. Jeżeli wybieracie się do Grecji, koniecznie sprawdźcie
ofertę pobliskiej wypożyczalni!
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie
Mosińskie Spoty Samochodowe

AUTOZŁOMOWANIE

24h

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

LAWETA GRATIS

tel. 696 532 015
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Mosinianka najlepszą baristką na świecie!
23 czerwca br. Agnieszka Rojewska z Mosiny zdobyła tytuł najlepszego baristy na świecie na World Barista Championship w Amsterdamie. To pierwszy taki przypadek w historii konkursu, że pierwsze miejsce przypada kobiecie.
World Barista Championship to zawody organizowane od
2007 roku, a pierwsza edycja konkursu odbyła się w Tokio.
Tytuł najlepszego baristy na świecie przypadł Agnieszce Rojewskiej, która wcześniej stała się także posiadaczką tytułu
najlepszej polskiej baristki 2018 r., zdobytego na krajowych
mistrzostwach. To pierwszy taki przypadek w historii konkursu, że pierwsze miejsce przypada kobiecie.
Laureatka światowych mistrzostw baristów jest współzałożycielką baru kawowego Brisman, mieszczącego się przy ul.
Mickiewicza, z którym zakończyła współpracę w 2017 r. Od
tamtego czasu zajmuje się przede wszystkim szkoleniem
baristów oraz startuje w zawodach.
Branżą związaną z kawą pani Agnieszka zajmuje się już
dziesięć lat, a zaczęło się od... sezonowej pracy w kawiarni
na dworcu kolejowym. Temat okazał się na tyle ciekawy,
że stał się pasją na lata. Do pierwszych zawodów przystąpiła już po sześciu miesiącach pracy, a że duch sportowy
zawsze jej towarzyszył (kilka razy zdobyła mistrzostwo powiatu poznańskiego w tenisie stołowym, w odpowiednich
kategoriach wiekowych), startowanie w zawodach stało
się regularne. Debiutowała w 2014 roku w Australii, gdzie
zajęła 17. miejsce. W 2016 roku w Szanghaju była pierwszy
raz w finale, wówczas na piątym miejscu. Pierwszy raz na
podium mistrzostw Polski, zajmując wówczas trzecie miejsce, stanęła po trzech latach startów. Mistrzem kraju została po sześciu latach. W 2017 roku na mistrzostwach świata
w Budapeszcie zajęła 3 miejsce.
Pani Agnieszka startuje w konkurencji Latte Art – jest to
swego rodzaju malowanie na kawie. W Latte Art trzeba
połączyć piankę, tworzącą się na powierzchni kawy ze
spienionym mlekiem. Jeżeli dobrze pokieruje się tą pianą,
powstanie konkretny kształt. Jak przyznaje pani Agnieszka,
wypracowanie odpowiedniego kształtu nie jest łatwe i wymaga wielu prób i pracy – ale, jak widać, jest to droga, która
prowadzi do wielkich sukcesów.
Serdecznie gratulujemy pani Agnieszce i życzymy dalszych
sukcesów w realizacji swojej pasji.
(Źródło: e-poznan, powiat.poznan.pl.
Zdjęcia: worldbaristachampionship.org)

Konkurs dla Studentów
W tym roku rozpocznie się pierwsza edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina. Realizacja pomysłu była możliwa dzięki inicjatywie i wspólnej pracy komisji
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej oraz Urzędu Miejskiego. Celem konkursu jest m.in. podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów wzbogacających wiedzę naukową
o naszej gminie oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym
zakresie. Zakres tematyczny prac może obejmować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również

infrastruktury technicznej i drogowej. Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2018 r. Autor
najlepszej (zdaniem komisji) pracy otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 2000 złotych. Termin zgłaszania prac upływa 10
października br. Szczegóły wraz z regulaminem dostępne są
na stronie www.mosina.pl
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie konkursu zachęcam do kontaktu michalak.d@tlen.pl
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Tam góry wyglądają jak narysowane kredkami
Dwaj pasjonaci gór: Maciej Śliwiński
(mieszkaniec gminy Mosina) i Mateusz
Świt opowiadają o wyprawie na Kazbek,
fascynacji górami, przygotowaniach,
trudach wspinania i marzeniach. W ich
opowieści jest coś więcej niż tylko relacja z wyprawy: to ogromna miłość do
gór, pewność siebie, swych umiejętności,
a jednocześnie wielka pokora wobec górskiej potęgi i żywiołu. I ogromna siła, jaka
bije z ich słów, spojrzeń, postawy. Posłuchajcie opowieści niezwykłej...
Rodzi się pomysł
Mateusz: Pomysł wejścia na Kazbek był
mój. Wcześniej z moim ówczesnym partnerem wspinaliśmy się w Tatrach, a dwa
lala temu pojechaliśmy w góry wsokie, na
Mont Blanc. Zdobyliśmy górę, wróciliśmy,
a ja złapałem bakcyla. Po dwóch latach pomyślałem, że czas wrócić w góry wyższe.
Maciej: Skoro mowa o Tatrach to pamiętajmy, że są one naprawdę technicznie
trudnymi górami i kształcą na tyle mocno,
że jeżeli ktoś wspina się zimą w Tatrach to
potem niewiele go już w górach wysokich
zaskoczy (chyba, że mówimy na przykład
o zachodniej ścianie Gasherbruma II ;)).
Po Tatrach chodziliśmy wspólnie z Mateuszem, zrobiliśmy zachodnią ścianę Mnicha, ja robię zimową koronę Tatr (w tej
chwili mam za sobą dwa z czternastu najwyższych szczytów Tatr). To jest 90 procent
szczytów, które są poza szlakami i stanowi
naprawdę dobre przygotowanie do wyjścia w góry wyższe. Jeśli zrobimy wszystko,
by jak najlepiej przygotować się do wyprawy tu, na nizinach, wówczas poza walką
z pogodą i własnym organizmem technicznie niewiele jest w stanie nas zaskoczyć.
Mateusz: Wracając do naszej wyprawy:
minęły dwa lata, czas było wracać w góry.
Z ówczesnym partnerem nasze drogi się
rozeszły, nie wspinamy się już razem. Z Maciejem poznaliśmy się na siłowni i znaliśmy
się już wcześniej (jak wspomniał) stąd zapytałem go, czy nie chciałby pojechać ze
mną na wyprawę na Kazbek.
Maciej: We mnie już wtedy góry dojrzewały, nie była mi obca lina i wspinaczka.
Wspólnie z Mateuszem zaczęliśmy od
ścianki, gdzie dogrywaliśmy swoje umiejętności i mieliśmy czas na wzajemne "dotarcie się". Dla mnie dobre było tez to, że
Mateusz miał już doświadczenie - takie wyprawy z aklimatyzacją, w trudnych warunkach, warto robić z kimś doświadczonym.
Przygotowania do wyprawy
Maciej: Decyzja zapadła, zaczęliśmy przygotowania. Sportowo jesteśmy czynni cały
czas (ja swoją przygodę ze sportem za-

cząłem już w szkole podstawowej, byłem
w klasie sportowej, grałem w piłkę ręczną,
sport przewijał się przez całe moje życie),
natomiast przygotowania typowo pod
wyprawę na górę zaczęły się już rok wcześniej. Pracowałem nad wydolnością, kondycją, zrzuciłem sporo wagi. Jeżeli człowiek zna swój organizm i trenuje cały czas
to nie jest problemem zasięgnąć wiedzy
pod katem treningu do wypraw wysokogórskich. Siła charakteru zostaje i to potem
sporo ułatwia. Chyba z respektu przed tą
górą zrobiliśmy naprawdę dobrą formę :)
Mateusz: Zaczęliśmy jak zawsze od prześledzenia dobrego opisu w internecie, porównania kilku opisów, zebrania informacji. Później nadszedł czas na formalności
- my mieliśmy na przygotowania cały rok,
zatem mogliśmy to zrobić ze spokojem.
Maciej: Niespodzianki zaczęły się już od
wyboru linii lotniczych - okazało się bowiem, że nie są one aż takie tanie, jak się
wydawało (spodziewaliśmy się niższych
cen). Kolejnym ograniczeniem była waga
bagażu - zmieszczenie sprzętu, odzieży,
jedzenia i wielu potrzebnych rzeczy w wymaganych 23 kilogramach nie jest wcale
łatwe. Zatem - bagaż, ubezpieczenia, wybór linii lotniczych, załatwienie stancji na
miejscu... Problem był także z dostaniem
się juz z Tbilisi do Kazbegi - tam komunikacja miejska nie istnieje, nie ma drogowskazów, kierunku, w którym należy się udać
itp. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, nie
kursowały już miejscowe busiki - mieliśmy
do wyboru nocowanie w hotelu lub taksówkę. Wybraliśmy to drugie, dzięki czemu
zaoszczędziliśmy jeden dzień drogi. Również gościnność gruzińska jest już chyba
przeżytkiem, my odnieśliśmy wrażenie, że
dla większości tamtejszej ludności liczy się
zarabianie pieniędzy. Niemniej jednak, ludzie, u których mieszkaliśmy na kwaterze,
byli bardzo gościnni.
Kolejna rzecz, która nas zaskoczyła to
skrajności, na przykład w jednym miejscu
jak odrapane kamienice i nowoczesne
bankomaty. W metrze natomiast nie mogliśmy kupić jednorazowego biletu, trzeba było wyrabiać kartę... Ratowało nas to,
że Mateusz, jako nauczyciel angielskiego,
świetnie włada tym językiem, w związku
z tym mogliśmy się bez problemu porozumieć w najbardziej skomplikowanych
sytuacjach.
Droga na szczyt
Maciej: Następnego dnia rano wyruszyliśmy w trasę, z plecakami i świadomością,
że idziemy na 3000 m n.p.m. Na miejscu
jeszcze załatwialiśmy gaz i wypożyczali-

śmy namiot (który zresztą trzeba było rezerwować rok wcześniej) - na szczęście jest
tam biuro turystyczne prowadzone przez
Polkę, więc mieliśmy nieco łatwiej. Taksówką podjechaliśmy pod kościółek, gdzie
zaczyna się trasa na Kazbek. Tam można
wynająć sobie konia, skorzystać z pomocy ludzi, którzy wniosą bagaż i pomogą
w wyprawie - my nie korzystalismy jednak
z tych udogodnień.
Można powiedzieć, że do wysokości 3 tysięcy metrów jest pięknie - malowniczy
krajobraz, ptaki, zieleń... Zachwyciły mnie
góry, które na niższych partiach wyglądają, jakby dziecko narysowało je kredką
- są gładkie, zielone, wyglądają cudownie.
Strumyki polodowcowe, woda, zieleń, zapach - wszystko robi ogromne wrażenie.
Mateusz: Inaczej niż w Tatrach, gdzie
wszystko porośnięte jest kosodrzewiną.
Tam jest po prostu zielono.
Maciej: Kiedy rozbiliśmy obóz na tych
trzech tysiącach, było cudownie, byliśmy
jeszcze wypoczęci, pełni energii, nie zmęczeni drogą. Mieliśmy piękną pogodę,
świeciło słońce, było przyjemnie. Kolejny
etap odbywał się już w ciężkim terenie
górskim - mieliśmy plan iść za stację meteo
- miejsce, gdzie nocowała większość wspinaczy. W górach niespecjalnie szukamy
towarzystwa, zatem minęliśmy miasteczko wspinaczy i postanowiliśmy dojść do
tzw. białego krzyża, gdzie rozbiliśmy drugi
obóz na wysokości 3 800 m.n.p.m. - jedyne,
czego się baliśmy to choroby wysokościowej, bo 800 m przewyższenia to bardzo
dużo, ale szczęśliwie czuliśmy się dobrze.
W międzyczasie musieliśmy się zameldować u pogranicznika rosyjskiego, ponieważ wspinając się na Kazbek kilkakrotnie
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przekraczamy granicę z Rosją. Nie są wymagane wizy, jednak odbywa się kontrola
paszportów. Nie była to dla nas dobra sytuacja, kontrola trwała jakiś czas, a przerwanie trekingu po sześciu godzinach,
gdzie jeszcze jakieś trzy godziny marszu
przed nami, jest bardzo trudne.
Dotarliśmy do obozu drugiego i zostaliśmy tam dwie doby. Po dobie spędzonej
na 3800 m wyszliśmy na niecałe 4200 m
w celu aklimatyzacji, no i zaczęła psuć
się pogoda. Tamta noc kojarzy mi się tylko z wiatrem, śniegiem, gradem, sen jest
przerywany itp.
Mateusz: Warunki mieliśmy naprawdę
trudne: była mgła, mróz, śnieg, wiatr, ekipy się cofały. Oceniliśmy swoją sytuację
i stwierdziliśmy, że jest nam ciepło, nie
jesteśmy zmęczeni, sprzęt nie zawodzi,
zatem – idziemy. W końcu dotarliśmy do
miejsca, gdzie już mogliśmy związać się
liną i w nocy wyszliśmy na atak szczytowy.
Oczywiście, mieliśmy gps z zaznaczonymi
punktami, mimo wszystko jednak zboczyliśmy z trasy i wylądowaliśmy pod ścianą za nami szła jednak ekipa, której wcześniej
wytyczaliśmy drogę, potem oni prowadzili nas. Co prawda zawrócili i nie weszli
na szczyt, ale jakiś czas wzajemnie sobie
w pewien sposób pomagaliśmy.
Maciej: Weszliśmy na lodowiec, na 4500
m.n.p.m. Tam już był lód, mgła, zero widoczności - idzie się jakby w miejscu, coraz
bardziej stromą ścianą, do tego niekończący się wiatr... Ekipa, która nas wyprzedziła
nad ranem, zawróciła, zresztą wiele innych
grup także. My też mieliśmy moment zawahania, kryzysy, ale wiedzieliśmy, że
idziemy dalej.
Mateusz: Przy końcówce miałem chwile
słabości, ale udało się je pokonać.
Maciej: Najlepszy moment był wtedy, kiedy dotarliśmy do pionowej ściany - wiedzieliśmy, że to już ostatni etap wspinaczki

i za chwilę będziemy na szczycie. Wcześniej już myśleliśmy, że jesteśmy na szczycie, a okazało się, że brakuje nam jeszcze
100 metrów - ten odcinek zajął nam jakieś
40 minut i był bardzo trudny technicznie.
To są takie momenty, kiedy ma się świadomość, że nie można się pomylić.
Patrząc z perspektywy myślę, że jest to
góra trudna technicznie pod względem
orientacji, nie ma tam – wiadomo – wyznaczonych szlaków, w dodatku była mgła...
Baliśmy się, żeby w tej mgle nie wejść w takie miejsce, które będzie na tyle trudne, że
nie pozwoli nam iść dalej, a nawet będzie
trudno się z niego wycofać. Ale szczęśliwie parliśmy do przodu, bardzo pomogło
tutaj doświadczenie Mateusza. Byliśmy
poza tym dobrze przygotowani nie tylko
sprzętowo, ale kondycyjnie i technicznie.
Mogliśmy się zatem skupić na wspinaniu.
Zdrowie, siła fizyczna, oswojenie psychiczne musi być dopięte na ostatni guzik. To
są elementy, które można wypracować na
nizinach i zależą od nas. Wiadomo, że można nie wejść na górę z różnych powodów,
niezależnych od nas: pogody, choroby wysokościowej, ale trzeba się przygotować
najlepiej, jak można, by jak najbardziej wyeliminować te czynniki zaskoczenia.
Na szczycie – i co dalej?
Maciej: Jakie wrażenie na szczycie? Mnóstwo emocji, radość, ale jednocześnie
świadomość, że cała zabawa dopiero
się zaczyna, bo jeszcze musimy przecież
zejść. Wejście na górę - przynajmniej dla
mnie - zawsze odbywa się lepiej, z większą energią, jakoś łatwiej. Zejście jest trudne, czasem nudne, człowiek jest już zmęczony, wychodzi wówczas temperament,
pojawiają się nerwy, wszystko po kolei
zaczyna przeszkadzać.
Mateusz: Wtedy nie jest trudno o sprzeczkę, niedomówienie, problem o przysłowiowego batonika.
Maciej: Zeszliśmy. Myślałem po prostu
o tym, żeby wziąć prysznic. Po zejściu
na dół z jakiejkolwiek góry zawsze przewartościowuję wszystko: pijąc kawę, jedząc pizzę czy robiąc inne rzeczy, które
są zwyczajne, zaczyna się je dostrzegać,
doceniać, wtedy stają się fajne. Wszystko,
czego na co dzień nie doceniamy, staje
sie czymś wyjątkowym. Dla mnie góry
jako sport to temat poboczny. Gdyby ktoś
mnie zapytał, dlaczego to robię - to chyba
właśnie dlatego, choć jednoznacznie też
trudno odpowiedzieć.
Mateusz: Chce się wrócić do korzeni, zdobyć wodę, miejsce do spania, wykonuje się
proste czynności - to jest fajne.
Maciej: Cała wyprawa trwała dziesięć dni,
z tego sześć dni spędziliśmy w ścianie.
Pewnie próbowalibyśmy to przeciągnąć,
czekając na lepszą pogodę, ale ze stacji

meteo wiedzieliśmy, że będzie coraz gorzej i nie możemy liczyć na poprawę warunków. Wyszło dobrze, bowiem każdy
dzień powyżej 3800 m nie jest regeneracją
i wpływa niekorzystnie nie tylko fizycznie,
ale też na psychikę. I na to nie ma mocnych.
Ludziom łatwo wypowiadać się z poziomu
nizin, ale im wyżej, tym jest coraz trudniej.
Plany i marzenia
Maciej: Ja dalej będę realizował zimową
koronę Tatr i to jest mój cel bez względu
na to, czy będę się dalej wspinał wysokogórsko czy też nie. Jeszcze w sierpniu chcę
zrobić kilka szczytów pozaszlakowych.
Cały czas szukam partnera, żeby wejść na
Żabiego Konia - potem chciałbym wejść na
niego zimą, co graniczy niemal z cudem,
bo musi się na to zgrać bardzo dużo czynników: odpowiednia pogoda, muszę zdążyć dojść do ściany (wcześniej trzeba wejść
na Rysy i dopiero stamtąd idzie się dalej),
przy czym ostatnia część, najbardziej niebezpieczna, jest na samym końcu - co jest
naprawdę trudne, bo człowiek jest już wyczerpany całą drogą, a ta jest trudna technicznie. A potem trzeba jeszcze zjechać,
a tu też nie można się pomylić. Marzy mi
się też kolejny pięcio - sześciotysięcznik, ale
zimą. Dla mnie w ogóle góry istnieją zimą,
kiedy warunki są bardzo trudne i właściwie
nie chce się tam być - ja właśnie wtedy odnajduję to, czego szukam w górach.
Mateusz: Ja chcę zrobić filar Świnicy zimą.
W najbliższym czasie jadę w Tatry, zabieram dzieci, które jeszcze tam nie były,
a chciałbym, żeby załapały tego górskiego
bakcyla. Ja miałem 15 lat, kiedy zabrał mnie
w góry nasz ówczesny ksiądz proboszcz
i od tego czasu zawsze już tam jeździłem.
Zimą pewnie spotkamy się z Maciejem na
filarze Świnicy, a jeśli chodzi o plany wysokogórskie to mam już pewien pomysł, ale
na razie nie będziemy zapeszać - powiem
tylko, że myślimy o paśmie Pamir. (M.M.)
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Wędrówki po górach dodają optymizmu
Z kawą u Przemysława Mielocha
Jaki jest Przemysław Mieloch, którego nie znamy?
{ Przemysław Mieloch} Jestem zwyczajnym mieszkańcem naszej gminy. Mieszkańcy kojarzą mnie z garniturem i krawatem, co wynika ze specyfiki pracy. Poza pracą lubię luźny strój,
mecze, pin ponga gry logiczne, kilka gatunków muzyki, luźne spotkania z przyjaciółmi.
A w kuchennych rewolucjach?
Polecam tradycyjną wędzoną wędlinę i rzeczy pikantne z chili. Porzeczki czerwone i czarne w kompozycji: półmisek czerwonych i kożuszek czarnych. Muszę też wspomnieć o dobrej kawie na świeżym powietrzu.
Pana dom?
W myśl porzekadła „My home is my castle”, czyli „Mój dom moja twierdza” - święte miejsce kojarzące się jako azyl, tradycja, rodzina, święta…
Najważniejsze osoby w Pana życiu?
Moja żona, córka, syn, rodzice, brat i w młodości nieżyjący już dziadek.
DZIADEK SOŁTYSEM
Wspomniał Pan dziadka. Czym zasłużył
sobie na takie wyróżnienie?
Rodzice pracowali, babcia zajmowała się
ogrodem, a dziadek nie przepadał za wyrywaniem chwastów, dlatego dużo czasu
spędzaliśmy wspólnie. Był w moich oczach
wyjątkowym człowiekiem. Odpowiedzialnym, z poczuciem humoru, przesiedleńcem z Kresów, dla którego „słowo było
droższe pieniędzy”. Pochodził z południowego wschodu krańca przedwojennej
Polski ze wsi kolonizacyjnej, którą państwo
polskie utworzyło wśród wsi ukraińskich
dla rodzin byłych żołnierzy. Ponieważ ojciec mojego dziadka zginął w I wojnie światowej, dlatego tam ich zasiedlono.
W lubuskie przyszedł z armią Gen. Świerczewskiego. Zamieszkali w Janiszewicach
(gmina Lubsko), gdzie przez 4 lata sprawował funkcję sołtysa.
Czyli Pana wrażliwość na sprawy publiczne to nie przypadek, a dobrze
ugruntowana spuścizna po dziadku?
Po części tak. Ujmowało mnie w nim to,
że ludzie mu ufali a on potrafił sprostać
powierzonym wyzwaniom. Pełnił zadanie
kogoś na wzór sędziego pokoju. Gdy wybuchały konflikty w rodzinach lub między
mieszkańcami, starał się je łagodzić.
Czy to Panu imponowało?
Tak jest, dlatego ja również staram się
godzić. Są rzeczy fundamentalne, gdzie
idę na „twardo” podejmując działania - na
przykład, gdy trzeba walczyć o pieniądze
dla gminy. W innych przypadkach jestem
rozjemcą i na ile się da, równoważę różne
strony.
LEKKO BUNTOWNICZY NASTOLATEK
Skończył Pan - mające w minionych czasach sławę opozycyjnego - poznańskie
Liceum nr 2?
To było w latach 80-tych. Zaangażowałem się w działania podziemne zgodnie
z duchem mojej szkoły, w czwartej klasie
zostałem redaktorem podziemnej gazety.

Razem „popełniliśmy” 4 wydania, z czego
ostatnie, w zasadzie półoficjalne, powstało na 70-lecie liceum. Jednym z moich redakcyjnych kolegów był Marcin Bosacki,
kiedyś rzecznik prasowy ministra Radosława Sikorskiego, a potem ambasador RP
w Kanadzie.
Czy Przemysław Mieloch był grzecznym
nastolatkiem ?
To zależy… Przypominam sobie epizod
z drugiej klasy liceum. Miałem wtedy 16
lat. W kilka osób graliśmy przedstawienie
na podstawie sztuki Mrożka. Prowadził
nas człowiek, który służbowo zajmował
się kulturą w liceum. W czasie kolejnych
prób zachwalał nam, że to co robimy jest
antysowieckie.
Ja miałem grać policjanta, który tępił Kaczora Donalda. Koleżanka, rok starsza,
była moją sekretarką. Przed finałem na
próbie generalnej zjawił się wicedyrektor
liceum, który usłyszał od prowadzącego
przedstawienie, że „sztuka jest prawdziwie
antyamerykańska”
Za nimi siedział kolega rok starszy, obecnie
poeta poznański Szymon Kantorski, ówczesny lider szkolnego podziemia, który posłyszał całą tę rozmowę. Po czym wychodząc
szepnął, cytuję: „macie to spieprzyć”....
Co było dalej, czy posłuchaliście kolegi?
Proszę sobie wyobrazić, że odbywa się
przedstawienie, są odczytani goście
wśród nich prezydent Poznania, przedstawiciele KW PZPR. Gramy.
Na środku sceny wisiała ciężka kurtyna.
Mówiłem niewyraźnie na wyrost, bardzo
szybko i co najlepsze, nie do widowni
a do tej kotary. Wszyscy tak graliśmy za
wyjątkiem jednego kolegi, którego nie
wtajemniczyliśmy w nasz fortel, ponieważ nie byliśmy go pewni. Robił tylko
wielkie oczy, bo nic nie rozumiał. Wyszła
z tego niezła komedia.
Nauczyciele myśleli, że tak zagraliśmy, bo
byliśmy stremowani. Nie wyprowadzaliśmy ich z błędu (uśmiech).

HISTORIA
Tak było kiedyś a jak wygląda zamiłowanie i fascynacja historią obecnie?
Z jednej strony jestem miłośnikiem historii lokalnej, również jako ten, który utrwala
przeszłość na kartach wydawnictw. Napisałem i wydałem samodzielnie czy razem
z Joanną Nowaczyk i Jackiem Szeszułą szereg publikacji. Obecnie wspólnie,
również z Włodzimierzem Gabrielskim
przygotowujemy wydawnictwo z okazji
jubileuszu 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Z drugiej strony mam wielki szacunek dla
profesora Andrzeja Nowaka za przekładanie historii na czasy dzisiejsze. Pokazuje on, że większość tego co się dzieje ma
związek z tym, czego doświadczyliśmy.
Jego przemyślenia mnie inspirują.
KSIĄŻKI, KTÓRE INSPIRUJĄ
Jaką książkę poleciłby Pan czytelnikom
na wakacje?
„Mistrza i Małgorzatę” Bułhakowa.
Dlaczego?
- To jest zderzenie świata absurdów, w tym
człowieka zaślepionego, który nie wierzy
w nic co nie jest materialne. I to mimo oczywistych dowodów czegoś przeciwnego. Ta
książka daje mi radość czytania.
Ta książka jednak nie poruszyła mnie tak mocno jak „Obóz Świętych” Jean Raspail z 1973 r.
Autor opisał fikcyjną migrację ludności
(dokładnie jednego miliona mieszkańców
Indii) płynącej na flotylli 1000 statków. Ich
celem jest dostanie się do Europy, na południe Francji i zawładnięcie tą ziemią.
Skąd w takim razie ten wymowny tytuł
„Obóz świętych”?
„Obóz świętych” składał się z nielicznych,
którzy mieli broń i stawili opór. Autor
opisał mechanizm niszczenia wszystkich
zdrowych reakcji we Francji. Ktokolwiek
podnosił głos rozsądku, był za to tępiony.
Ostatecznie południe Francji zostało opanowane. Do rejsów na południe Francji
przygotowywały się kolejne flotylle.
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Jaki jest morał opowieści?
Zgodnie z tradycyjną zasadą ordo caritatis w pierwszym rzędzie jesteśmy zobowiązani dbać o własne rodziny, później
o bliskich, sąsiadów, wspólnoty lokalne,
wspólnotę państwową.
Ludzi z dalekich krajów wymagających
pomocy należy wspierać na miejscu. To
jest najbardziej efektywne.
WAKACYJNE WYJAZDY
Odchodząc od tematów trudnych, a wracając do pięknego czasu letnich urlopów:
w jaki sposób spędza Pan wakacje?
Jeśli wyjeżdżamy rodzinnie nad morze
to do Ustki. Na wschód jedziemy między
Suwałki a Augustów, na południu moje
ulubione tereny to Kraków i Zakopane
z okolicami.
Od kiedy zabiera Pan syna Tomasza na
wyjazdy „ojca z synem”?
Od zeszłego roku. Wcześniej podobną formą były eskapady „ojca z córką”.
Stwierdziłem, że jednodniowe wycieczki
z synem to za mało. Generalnie na początku wyjeżdżaliśmy do Energylandii,
analizowalismy, gdzie spać, co zwiedzać
pod Krakowem. Tak się zaczęło. Jeździmy
przeważnie w to samo miejsce.
Czy przyświeca Panu jakaś myśl przewodnia?
Być z synem! Wtedy nie ma telewizji, komórki, internetu. Jest czas na rozmowę
i czytanie książek. Ostatnio w maju spędziliśmy pół dnia w Tatrach, nie widząc
żadnego człowieka.
Jak to możliwe?
Wędrowaliśmy górnymi reglami między
Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Sami, zupełnie sami. Rewelacja.
W przyszłym roku wejdziemy na Kasprowy Wierch. Wędrówki po górach, w ogóle
wysiłek fizyczny dodają optymizmu.
Wspominał Pan też o wyjazdach „ojca
z córką”.
Tak, pierwszy raz kiedy wyjechaliśmy,
córka miała 8 lat. Aby żona, która wtedy
spodziewała się dziecka mogła odpocząć,
zabrałem Agnieszkę w podróż.. Pamiętam,
że pozwoliłem jej robić wszystko to, na co
miała ochotę za jednym wyjątkiem: każdego dnia o 23:00 szliśmy do portu i oglądaliśmy pokazy sztucznych ogni.
Tam kiedyś były festiwale sztucznych ogni
trwające 3 dni. Kolumny z muzyką, sztuczne ognie, wszystko zsynchronizowane.
Córce po pierwszych minutach widowiska
spodobało się na tyle, że nie musiałem
zbytnio jej zachęcać do dalszego udziału
w wydarzeniach. Dzisiaj Agnieszka jest już
dorosła i siłą rzeczy sama organizuje sobie
wyjazdy.
Czy jest to Pana metoda na spędzanie
wolnego czasu z dziećmi?
Sądzę, że tak, szczególnie polecam nasz sposób zabieganym rodzicom. Specyfika mojej

pracy sprawia, że zbyt mało mam możliwości
na zwykłą codzienność. Dzisiaj ten specjalnie
wyeksponowany czas poświęcam Tomkowi. To jest nasz reset, gdzie nie ma nikogo
oprócz mnie i syna. Pogłębiamy dzięki temu
nasze relacje. To jest też czas na odrobinę
tzw. męskiego szaleństwa.
W czym objawia się wspomniane przez
Pana męskie szaleństwo ?
Przykładowo podróżą z Mosiny do Gdańska przez Kraków...
Skąd taki pomysł?
Kiedy jednego razu wracaliśmy z Tomkiem
z Zakopanego do Krakowa, mijaliśmy tablicę Gdańsk 727 km i wtedy zapytałem, czy
jedziemy do Gdańska. W bieżącym roku
przejechaliśmy taką trasą.
MARZENIA
Czy Przemysław Mieloch ma marzenia?
Chciałbym napisać parę książek, niekoniecznie historycznych, ale muszę znaleźć
na to czas. Na razie, jak już wspomniałem,
udało się wydać kilka publikacji. Mam
pewne tematy w głowie i jak będę na
emeryturze to może się uda.... Poza tym
chciałbym napisać doktorat z historii. Zawsze o tym myślałem. Ale to może znów
na emeryturze. Poza tym... Chciałbym się
zestarzeć mieszkając z małżonką gdzieś
na wsi. Spokój, ulubione lektury, pisanie
książek, może wnuki…
MUZYKA
Jaką muzykę poleciłby Pan czytelnikom na wakacje?
Cytując Stuhra „Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej”. Ja jestem
z tych co to śpiewać nie potrafią, ale lubią
muzykę i to z różnych gatunków. Od wersji klasycznej, rockowej po metal. Na wakacje najlepsza, jak dla mnie, jest muzyka
filmowa.
W młodości zafascynowany byłem Gary
Moorem, Irlandczykiem. Lekko zwariowanym ciężkim rockiem, w ostatnich latach
życia bluesmanem, począwszy od utworu
„Still got the blues”. Polubiłem go widząc
teledysk z koncertu, kiedy to wykonywał
piosenkę „Over The Hills And Far Away”.
W aranżacji koncertowej oprócz solówki
gitarowej, solówka na skrzypce, którą wykonywał muzyk we fraku. Rewelacja! Uwielbiam solówki gitarowe, bez wyjątku.
Słuchałem również Marillion, Dire Straits,
Pink Floyd, Iron Maiden (na którego koncercie jakiś czas temu udało mi się być
w Gdańsku), ale też Depeche Mode, The
Sisters of Mercy, jak i Mozarta, Vivaldiego
czy… flamenco. Wśród ulubieńców byli
również Vangelis, Jean Michel Jarre czy
Mike Oldfield. Z polskich choćby Maanam,
Kult, Perfekt, Klincz.Ostatnio częściej słucham muzyki instrumentalnej, w tym filmowej.
Co do muzyki metalowej co myśli Pan
o Sabatonie ?

- Dla odmiany ja zadam pytanie, czy wie
Pani skąd się wzięła nazwa Sabaton?
Niestety, nie.
- To jest fragment zbroi rycerza, osłaniającej stopę. Lubię ich za różne wątki
historyczne nie tylko polskie. Opiewają
męstwo żołnierzy. W 2009 roku w rocznicę kampanii wrześniowej Izba Muzealna
przygotowała wystawę na temat II wojny
światowej. Udało mi przekonać Józefę
Roszak-Rosić, aby tym klipem rozpocząć
otwarcie wystawy. Prosze sobie wyobrazić
- nagle gaszą światła i to leci na pełną moc
z głośników. Muzyka jest ciężka, ale tekst
niesamowity. Wielu, w tym i Burmistrz Zofia Springer, miało łzy w oczach. Tak zaczęła się wystawa.
To jest taka moja odrobina szaleństwa,
szczypta oryginalności (uśmiech).
FILM
Jaki jest kultowy film na wakacje Przemysława Mielocha ?
Kiedyś były to „Potop” i „Krzyżacy”. Jako
mały chłopiec, po dzienniku musiałem
iść spać. Pamiętam, jak rodzice zasłaniali
mi widok poduszką, żebym nie oglądał
telewizora, a ja w odbiciu szafy widziałem
szwedzką kolubrynę pchaną pod mury
Częstochowy (uśmiech).
A dzisiaj?
Bezapelacyjnie „Władca Pierścieni” i muzyka do tego filmu. Ale też „Życie Carlita”
i „Zapach kobiety” z Al Pacino. „Patriota”,
„Braveheart”, „Okup” czy „Pasja” z Melem
Gibsonem (aktorem i reżyserem)
Lubię buntownika Clinta Eastwooda. Szanuję pachnący już naftaliną, ale treściwy cykl
z inspektorem Harrym Callahanem i jego
wielką wojnę z mediami Wschodniego Wybrzeża w Ameryce. Każdym kolejnym filmem polemizował z fałszywymi oskarżeniami o rasizm czy epatowanie przemocą.
Klasą samą w sobie są filmy sprzed ponad
50 lat tzw. trylogii dolarowej z ostatnim
„Dobry, zły i brzydki” na czele. W ostatnich
latach widziałem rewelacyjne filmy „Snajper” i „Sully”. Nie mogę się doczekać filmu
„15:17 do Paryża”.
A jaki jest Pana wyznacznik wartości?
Najważniejszy jest Bóg, do którego zmierzamy, Rodzina, która jest moim powołaniem, ludzie znani i nie znani mi, za których czuję się odpowiedzialny.
Chciałbym z wakacyjnym zadumaniem
zadedykować wszystkim fragment z piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten
świat”:
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.”
(red.)
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Ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra – Jeziory”
w Wielkopolskim Parku Narodowym
Wiele osób zadaje sobie pytanie co było przyczyną dla jakiej powstał Wielkopolski Park Narodowy. Dla niezorientowanych obszar
ten nie różni się specjalnie od innych pobliskich terenów leśnych
i zagadką jest dla nich, dlaczego nazwany został parkiem narodowym. Jest on przecież zupełnie nieporównywalny z parkami
narodowymi na południu Polski, które nie budzą takich dylema-

tów dzięki swojemu górskiemu charakterowi i pięknym widokom
ze szczytów. Parki nadmorskie również nie rodzą wątpliwości,
podobnie jak te, które obejmują swoimi granicami znane jeziora, obszary bagienne i zalewowe stanowiące miejsce bytowania
wielu gatunków ptaków, czy też stanowią naturalne ostoje chronionych zwierząt.
Podstawowym celem, dla którego ponad 60 lat temu utworzono
Wielkopolski Park Narodowy, była ochrona polodowcowej rzeźby

terenu, ale rzecz jasna nie tylko ze względu na nią warto odwiedzić to miejsce. Nasz Park jest jednym z najwcześniej utworzonych parków narodowych w Polsce. Wcześniej od niego zostały
utworzone jedynie parki „górskie” – Pieniński, Babiogórski, Tatrzański, Świętokrzyski oraz Ojcowski Park Narodowy i oczywiście
Białowieski Park Narodowy. Przypomnijmy, że mamy na obszarze
kraju 23 parki narodowe. O olbrzymiej wartości przyrodniczej
i dydaktycznej Wielkopolskiego Parku Narodowego mogą świadczyć słowa inicjatora utworzenia Parku – profesora Adama Wodziczki, który nazwał ten teren „przyrodniczym klejnotem ziemi
wielkopolskiej i muzeum form polodowcowych”.
Elementem charakterystycznym, wyróżniającym nasz Park spośród innych (wprawdzie nie przyrodniczo, ale historycznie) jest
siedziba Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mieści się ona od
1994 roku w pałacu, który został zbudowany w czasie II wojny
światowej i był rezydencją Artura Greisera – namiestnika Rzeszy
w Kraju Warty. W budynku dyrekcji WPN funkcjonuje Muzeum
Przyrodnicze oraz Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzące
zajęcia w ramach „Leśnej Szkoły”. W ramach CEE udostępniono także cztery przyrodnicze ścieżki dydaktyczne. Jedną z nich
chciałabym Państwu przybliżyć.
Na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się 18
obszarów ochrony ścisłej. W oparciu o kilka z nich wyznaczono
ścieżkę dydaktyczną „Osowa Góra – Jeziory”, prowadzącą przez
szczególnie malownicze i cenne przyrodniczo leśne tereny, położone wśród polodowcowego krajobrazu w pobliżu dwóch urokliwych jezior – Kociołka i Góreckiego. Ścieżkę zaprojektowano
przede wszystkim dla małych grup z przewodnikiem. Nie jest
zbyt długa – ma około pięciu kilometrów, a miejscami można
ją nawet określić jako mało dostępną (fragment przy Kociołku,
gdzie ścieżka wyznaczona jest poza szlakiem turystycznym). Trasę opracowano dla miłośników przyrody i pasjonatów niezwykłych wycieczek, którzy lubią wędrować po lesie, poświęcając
nieco więcej uwagi spotykanym roślinom, niż ma to miejsce na
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typowym szlaku turystycznym. Występujące tu od początku wiosny do jesieni gatunki roślin przyciągają uwagę entuzjastów przyrody, gdyż znajdują się w bezpośredniej bliskości ścieżki. Mam tu
na myśli licznych nauczycieli przyrody, biologii oraz samych rodziców z dziećmi dla których wyprawy do lasu stanowią najlepszą okazję do samodzielnych obserwacji procesów zachodzących
w ekosystemie leśnym.
Spacer rozpoczynamy na parkingu stacji turystycznej Osowa
Góra, nieopodal wieży widokowej, skąd niebieskim szlakiem
schodzimy do Kociołka mijając głazy Zamoyskiego i Wodziczki.
Jezioro Kociołek stanowi obszar ochrony ścisłej, jest przykładem
polodowcowego jeziora eworsyjnego, czyli takiego, które powstało prawdopodobnie w wyniku wirowego działania wody niosącej materiał skalny. Za Kociołkiem ścieżka dydaktyczna zbacza
na chwilę z niebieskiego szlaku i prowadzi do kolejnego obszaru
ochrony ścisłej tzw. „Sarnich Dołów”. Przedmiotem ochrony jest
mszar torfowiskowy oraz śródleśne oczka wodne Gapiak i Żabiak.
Kolejnym przystankiem, już po powrocie na szlak turystyczny jest
„Grabina” stanowiąca przykład grądu, czyli lasu, gdzie naturalnie
występują głównie graby i dęby. W „Grabinie” oprócz 150 letnich
okazów tych gatunków występuje jarząb brekinia – objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Rosną tu także różne gatunki roślin
runa podnoszące walor przyrodniczo – edukacyjny ścieżki. Dalej
droga prowadzi brzegiem Jeziora Góreckiego, czerwonym szlakiem do siedziby WPN, gdzie dobiega końca.
Spacer po leśnym terenie z Osowej Góry do Jezior, może być inspiracją dla dalszego poznawania flory Wielkopolskiego Parku
Narodowego, a także fascynacją w postrzeganiu i rozumieniu
przyrody w ogóle. Czas spędzony w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą skłania do refleksji, umożliwia stawianie pytań, które
nie miałyby szans powstać nawet w najlepiej urządzonym mu-

zeum, w dobrze wyposażonej pracowni, czy nad barwnym atlasem. Wyzwala wiele pozytywnych emocji oraz daje możliwość
odreagowania od codziennych obowiązków.
Niezależnie od tego, czy przechadzamy się ścieżką dydaktyczną
„Osowa Góra – Jeziory” w celach poznawczych, czy bez jakiegokolwiek celu, jestem przekonana, że leśna wycieczka terenowa
będzie dla każdego regenerującym odprężeniem.
Tekst: mgr Małgorzata Bręczewska
Zespół ds. udostępniania Paku
Zdjęcia: mgr Małgorzata Bręczewska
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poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek
oraz sezonowane drewno kominkowe
Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym obecnie Polską Grupą Górniczą
Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Kontakt:

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

"Ciągle wierzę w to, że każdy z nas jest z natury dobry"
Dziś w "Kąciku Wolontariusza" rozmawiam z Moniką Kujawską – prowadzącą Stowarzyszenie Rozdaj Siebie w Mosinie,
działającą w Mosińskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniu SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie. Monika jest także twórcą rozpoczynającego dzialalność Mosińsko-Puszczykowskiego Centrum Wolontariatu. Działa na wielu płaszczyznach i wciąż ma ochotę na więcej :) Zapraszamy do lektury i – spróbowania swych
sił w wolontariacie. A jeśli nie jesteście zdecydowani – Monika na pewno pomoże w dokonaniu wyboru!
M.M.: Opowiedz o swoich początkach
jako wolontariusz - jak to się stało, że
zostałaś wolontariuszką?
M.K.: Zaczęło się w Szkole Policealnej
Pracowników Służb Społecznych, gdzie
musieliśmy zaliczyć zajęcia praktyczne,
w wybranych przez siebie organizacjach
pozarządowych, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej itp.
Ja "zaliczyłam" OPS w Mosinie, a poza tym
Monar, Olimpiady Specjalne i Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia
Serafitek na ul. św. Rocha w Poznaniu.
Z Olimpiadami zostałam na dłużej, byłam
tam wolontariuszką akcyjną przez kilka
lat. To była świetna przygoda, wielkie
emocje sportowe i nie tylko. Poznałam
tam wiele ciekawych i cudownych osób.
Monar też mnie wciągnął, chodziliśmy razem z podopiecznymi na ścianę
wspinaczkową, na basen, wyjechaliśmy
w skałki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie razem z nimi zdobyliśmy kartę taternika jaskiniowego :-)
Spodobało mi się bycie dla kogoś, a jednocześnie czerpanie z tego także czegoś
dla siebie.
W tym czasie studenckim zobaczyłam
w kościele w Mosinie ogłoszenie pewnej
mamy, która szukała wolontariuszy do
pomocy przy rehabilitacji jej syna z porażeniem mózgowym. Pomyślałam, że mam
pewną praktykę po DPS sióstr Serafitek
i zgłosiłam się. Chodziłam tam zdaje się raz
w tygodniu, namówiłam też moją starszą
siostrę, która kończyła wtedy medycynę.
Znamy się do dziś i wspieramy nawzajem
w naszych działaniach pozarządowych.
Później były jeszcze różne epizody z innymi organizacjami pozarządowymi, głównie poznańskimi, z jedną młodzieżową
organizacją w Wrześni, zaczęłam też przygodę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy (byłam wolontariuszką kilka edycji).
M.M.: Czym zajmujesz się obecnie
w pracy wolontariackiej - w jakich instytucjach działasz, co robisz?
M.K.: Obecnie prowadzę Stowarzyszenie
Rozdaj Siebie w Mosinie, które zajmuje
się pośredniczeniem w spełnianiu dobrych uczynków; łączymy osoby, które
chcą coś dać, z tymi, którzy tej pomocy

potrzebują. Poza tym jestem członkiem
dwóch kolejnych stowarzyszeń: Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia
SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie.
W ramach Stowarzyszenia Rozdaj Siebie
uruchomiliśmy w tym roku MosińskoPuszczykowskie Centrum Wolontariatu.
M.M.: Dlaczego to robisz? Co Ci daje
bycie wolontariuszem?
M.K.: Trudne pytanie. Pomaganie innym
daje wiele radości, uczy życia, pozwala
nabrać dystansu do własnych trudności
i smutków. Przede wszystkim nauczyło
mnie otwartości na ludzi, może trochę
naiwności związanej z wiarą w ludzi.
Ciągle wierzę w to, że każdy z nas jest
z natury dobry. Zaczęłam pracować jako
wolontariusz niejako z przymusu, potem
z chęci zagospodarowania czasu wolnego, z chęci poskromienia mojej aktywności. Teraz z poczucia odpowiedzialności
za innych, za miejsce, w którym żyję, ale
także po to, żeby zająć swój czas na maksa, żeby nie mieć czasu na coś, co mogłoby na mnie podziałać destrukcyjnie.
M.M.: Które chwile ze swojej pracy wolontariusza wspominasz jako najpiękniejsze, jakie zapadły Ci najgłębiej
w pamięci?

M.K.: Było ich naprawdę wiele. Na początku to były spotkania z osobami z Zespołem
Downa, które brały udział w różnych zawodach organizowanych przez Olimpiady
Specjalne. Było w nich tyle dobroci i miłości, zapału, zaangażowania w to co robią.
Wiele razy płakaliśmy razem ze szczęścia
lub wzruszenia, nigdy z rozpaczy, że coś
się nie udało. Bo przecież wszystko się
udało! Zawsze. Zawsze był medal, radość
i spontaniczne tańce na mecie.
Na zawsze zapamiętam także Patryka.
Pomagałam mu w nauce, czasami ja przychodziłam do jego domu, ale częściej on
przychodził do mnie, miałam wtedy biuro
w wikariacie. Patryk wiele mnie nauczył,
przede wszystkim pokory, tego, żeby się
nigdy nie poddawać. Patryk marzył o koledze, z którym mógłby spędzać czas wolny.
Udało znaleźć się kogoś takiego. Jednak
jednego dnia ten chłopak nie przyszedł
do Patryka, chociaż się umówił. To była
dla mnie nauczka, żeby uważniej dobierać
wolontariuszy, żeby mówic im dużo na temat odpowiedzialności i rozwagi.
M.M.: Czy żeby zostać wolontariuszem, potrzeba jakichś szczególnych
umiejętności, cech, predyspozycji?
M.K.: Wszystko zależy od tego jaką pracę
będziemy wykonywać. Jeśli moim za-
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daniem będzie np. posprzątanie placu
zabaw, to dobrze, jeśli będę osobą dokładną i chyba tyle... :-), jeśli zabiorę się za
pomoc w odrabianiu lekcji, to dochodzi
odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Wolontariusz zawsze może zrezygnować
z pracy, jednak musi uprzedzić swojego
podopiecznego, bo ten być może się do
niego przywiązał, nieraz będzie się winił
za nieobecność wolontariusza. Wolontariusz przede wszystkim musi chcieć pomagać. Każdy może być wolontariuszem,
co będzie robił, gdzie i jak często - zależy
od wielu czynników. Można zacząć od
czegoś akcyjnego (jakaś impreza sportowa, WOŚP, pomoc przy festynie itp.) i przekonać się, czy jestem w stanie poświęcić
więcej czasu, więcej siebie. Nie bójmy
się spróbować. Wolontariat to przygoda,
nowe doświadczenia, nowe znajomości.
M.M.: W jaki sposób udaje Ci się godzić
obowiązki domowe, pracę i wygospodarować czas na działalność społeczną?
M.K.: I naukę... Nie wiem czy to godzę,
czasami mam wrażenie, że wiele rzeczy
mi umyka, wiele jeszcze chciałabym robić, ale brakuje czasu i energii. Godzenie
tego nie jest chyba do końca zdrowe, bo
zapominam czasami sobie. Tak zwany
czas wolny staram się poświęcać synowi
(jeśli mi na to pozwoli, bo jest już coraz
starszy i absorbują go już jego nastoletnie sprawy), lubimy razem podróżować,
spędzać czas w kinie, celebrując jakieś
pyszne jedzenie, poznając nowe miejsca
i aktywności. Czasami włączam go w swoje "wariactwa" ;-) Poza tym wszystkim
pełnię też funkcję przewodniczącej jednego z mosińskich osiedli, co jest również
bardzo absorbujące. Wszystko przez chęć

wykonywania wszystkich tych zadań najlepiej jak potrafię. Bylejakość mnie nie
satysfakcjonuje. Jestem wymagająca dla
siebie i niestety także dla innych.
M.M.: Co przekazałabyś tym, którzy się
wahają i nie wiedzą, czy wolontariat to
coś dla nich? Jak można ich zachęcić,
by spróbowali?
M.K.: Tak, jak powiedziałam wcześniej –
warto zacząć od czegoś małego, czegoś,
co sprawi przyjemność, będzie krótkie i łatwe do zrealizowania. To może być wyprowadzenie psa, pomoc w magazynie przy
segregacji zabawek czy ubrań. Można pomóc w jakimś fajnym wydarzeniu sportowym lub kulturalnym, których w Mosinie
nie brakuje. Można też spróbować swoich
sił w dotrzymywaniu towarzystwa oso-

bom niepełnosprawnym, wyjściu z nimi
na wspólny spacer, pograniu w gry czy
porozmawianiu na różne tematy. Jeśli nie
wiesz, co mógłbyś zrobić, znajdę czas dla
Ciebie na wspólną kawę lub lemoniadę
i razem znajdziemy rozwiązanie.
M.M.: A jakie masz plany na przyszłość
- związane z wolontariatem?
M.K.: Najbliższe plany związane są z rozwojem
Mosińsko-Puszczykowskiego
Centrum Wolontariatu. Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji lub instytucji,
zgłoś swoje zapotrzebowanie na pracę
wolontariuszy. Jeśli jesteś osobą, która
chciałaby zacząć przygodę z wolontariatem, zgłoś się do nas. Nowi wolontariusze przejdą podstawowe szkolenie: ABC
wolontariatu, gdzie dowiedzą się jakie
będą mieć prawa i obowiązki i na czym
to wszystko polega. Niedługo rozpoczniemy rekrutację na wolontariuszy Szlachetnej Paczki. W Mosinie będzie znowu
rejon, gdzie darczyńcy będą mogli wybrać rodzinę, której skompletują paczkę,
a wolontariusze przygotują historie tych
rodzin, będą ich odwiedzać i wspierać.
Przed rozpoczęciem pracy wolontariusze oczywiście przejdą obowiązkowe
szkolenie. Do rodzin szukamy osób pełnoletnich, niepełnoletni będą mogli nam
pomóc w działaniach promocyjnych,
a także podczas finału Szlachetnej Paczki
w grudniu.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę
i życzę niegasnącego zapału do dalszych działań.
rozmawiała: Marta Mrowińska
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"Warto spędzać czas aktywnie" -

rozmowa z wicemistrzyniami Polski
młodziczek starszych w koszykówce kobiet
W naszej gminie nie brakuje sportowych talentów. Dziś rozmawiamy z trzema młodymi zawodniczkami: Michaliną Walczak (Babki), Natalią Małecką (Borkowice) i Izabelą Korzeniewską (Czapury). Dziewczyny są uczennicami Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, od kilku lat grają w klubie MUKS Poznań, obecnie w drużynie młodziczki starszej, czyli młodzieżowej drużynie do lat 14. Niedawno zdobyły wicemistrzostwo Polski w koszykówce do lat 14. Jak udaje im się łączyć naukę ze
sportem, co je fascynuje w koszykówce i jakie mają plany na przyszłość? Przeczytajcie. Dojrzałość, spokój, pewność siebie,
a jednocześnie skromność i radość z tego, co robią – to z pewnością zalety i postawa godna pochwały i naśladowania.
M.M.: Odniosłyście w ostatnim czasie duży sukces.
N.: Zajęłyśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 14,
które odbywały się w Piasecznie. Wszystkie drużyny zostały
podzielone na dwie grupy: grupę A i grupę B. Znalazłyśmy się
w pierwszej grupie razem z Żyrardowem, Piasecznem i Szczecinem. Z grupy wyszłyśmy z pierwszego miejsca i w półfinale spotkałyśmy się z gospodyniami czyli drużyną z Piaseczna, z którą
wygrałyśmy. W finałach przegrałyśmy natomiast dwoma punktami z drużyną z Kartuz.
M.M.: Jak długo trenujecie koszykówkę?
M.: Ja trenuję koszykówkę już sześć lat.
N.: Ja około czterech.
I.: A ja - pięć i pół roku.
M.M.: Jakie były Wasze początki, dlaczego zaczęłyście zajmować się właśnie koszykówką?
M.: Mnie do zajęć zachęciła koleżanka z drużyny, Marta Szaroleta;
dzięki niej przeszłam później do klasy sportowej i znalazłam się
w MUKS Poznań, w którym jestem do teraz.
N.: Ja w mojej poprzedniej szkole zostałam przydzielona do klasy
sportowej. Tam trafiłam na trenera Jacka Skrzypczaka, który bardzo we mnie wierzył – mieliśmy z nim wtedy wszystkie treningi
i to dzięki niemu zaczęłam grać w koszykówkę. Później tak się
wszystko potoczyło, że znalazłam się w klasie sportowej w Szkole
Podstawowej nr 19 na Ratajach – tutaj mamy treningi z tym samym trenerem, który prowadzi nas w klubie.
I.: Mnie zachęcił dziadek – on też był koszykarzem i dzięki niemu
zaczęłam grać w koszykówkę. A do klasy sportowej przeniosłam
się dzięki Michalinie, która mnie namówiła na tę zmianę.
M.M.: Co takiego jest w koszykówce, co Wam się podoba
w tym sporcie?
M.: Podoba mi się to, że jest to sport zespołowy – razem możemy
budować zespół, w drużynie zawsze sobie pomagamy – chyba to
jest kluczowe.
N.: Ja też myślę, że sporty zespołowe są lepsze, można nawiązać
kontakt z ludźmi, ale też podoba mi się to, że ten sport jest w pewnym sensie uprzywilejowany i – przynajmniej w naszym wieku –
nie można jeszcze obstawiać, kto wygra. Zdarzały się sytuacje, że
nawet faworyt do medalu przegrywał wszystkie mecze. Ten sport

jest nieprzewidywalny i właśnie to mi się w nim podoba. Nie wiadomo z góry do końca, jaki będzie wynik.
M.M.: Jak myślicie, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu
w sporcie?
M.: Myślę, że motywacja, bez której chyba nie dałoby się nic osiągnąć. Poza tym ważne jest wsparcie innych osób z drużyny.
N.: Wiara w to, że możemy wygrać i coś osiągnąć oraz ciężka praca
– ciężko trenowałyśmy przez cały czas, żeby znaleźć się tu, gdzie
jesteśmy.
I.: ...oraz dobry trener, który prowadzi drużynę, motywuje, wspiera.
M.M.: Które momenty w swojej dotychczasowej sportowej
karierze wspominacie jako szczególnie wyjątkowe, ważne,
piękne?
N.: Myślę, że finały Mistrzostw Polski – to wielkie przeżycie i na
pewno nigdy tego nie zapomnę. To jest taki moment, po którym
jeszcze bardziej chce się dalej grać, ogromnie motywujący.
I.: Ja nie zapomnę turnieju z zeszłego roku, w którym grałyśmy
o Mistrzostwo Polski Szkół Podstawowych, Energa Basket Cup,
zajęłyśmy wtedy trzecie miejsce – dla mnie to także było wielkie
wydarzenie.
M.M.: Czy macie już za sobą szczególnie trudne momenty,
chwile zniechęcenia?
M.: Ja nie miałam jeszcze takiego momentu, ale byłam zmęczona
koniecznością łączenia treningów i nauki – czasami jedno przeszkadzało drugiemu, ale trzeba było to jakoś pogodzić.
N.: Wydaje mi się, że na początku trudno jest pogodzić naukę, dobre stopnie i osiągnięcia sportowe, ale po pewnym czasie, im dłużej się to łączy, wszystko zaczyna wychodzić i efekt jest naprawdę
fajny, można wszystko idealnie pogodzić.
M.M.: Jak udaje się Wam godzić naukę z treningami?
N.: Na pewno dużym ułatwieniem jest to, że treningi mamy połączone ze szkołą. Jesteśmy w klasie sportowej, mamy to idealnie dopasowane, treningi odbywają się po lub przed lekcjami,
wszystko mamy w jednym miejscu i na pewno to bardzo pomaga.
M.: Nie można też pominąć faktu, że teraz mamy bardzo dużo
nauki, nauczyciele sporo zadają, cały czas musimy się uczyć, po
zajęciach i treningach wracamy do domu i siadamy do książek.
N.: W naszej szkole nie ma taryfy ulgowej, ważne jest tutaj wsparcie rodziców, bo oni też pomagają nam łączyć wszystko ze sobą.
M.M.: Czy macie czas na inne fascynacje, zainteresowania?
Jak spędzacie wolny czas, poza szkołą i treningami?
M.: Ja chodzę na basen, myślę, że to mi pomaga - po tak dużym
wysiłku, jaki mam na codzień, w ten sposób mogę się rozluźnić.
N.: Ja czas wolny spędzam przeważnie z moją rodziną, w weekendy jeździmy rowerami, chodzimy na spacery, żeby jak najbardziej
móc się zregenerować przed kolejnym tygodniem i treningami.
I.: O wolny czas jest trudno, nauczyciele w szkole są bardzo wymagający i – jak powiedziała koleżanka – nie ma taryfy ulgowej,
jesteśmy traktowane tak samo jak uczniowie, którzy nie trenują.
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M.M.: Jakie macie plany, marzenia – zarówno te związane ze
sportem, ale też poza nim?
M.: Moim marzeniem jest, aby w przyszłości grać w jakimś klubie
za granicą, na przykład w Hiszpanii, bo tam jest naprawdę wysoki poziom koszykówki. To moje największe marzenie związane
ze sportem. Poza tym chciałabym dostać się na dobre studia, bo
nauka jest dla mnie ważniejsza niż sport. Myślę o stomatologii.
N.: Moim marzeniem jest cały czas móc tak dobrze łączyć naukę
z koszykówką jak się to udaje do tej pory. Granie sprawia mi dużo
radości i jest to dla mnie ogromna przyjemność, ale też zdaję sobie sprawę, że bez wykształcenia nie da się zajść daleko – chcę
zatem studiować i kontynuować grę w koszykówkę. A studia...
politechnika, może AWF...?
I.: Moim marzeniem jest jak najdłużej grać w koszykówkę, ale też
skończyć dobre studia i zdobyć wykształcenie. Myślę o AWF, bo
tam będę mogła i kontynuować i naukę, i uprawiać sport.
M.M.: W jaki sposób zachęciłybyście swoich rówieśników i innych czytelników naszej gazety do uprawiania sportu?
N.: Sprawia to dużą przyjemność, można się oderwać od problemów w życiu codziennym.
M.: Myślę, że chodzi także o zdrowie – ludzie, którzy nie uprawiają
żadnego sportu, miewają często problemy ze zdrowiem. Sport
daje również dużo satysfakcji.
N.: Warto spędzać czas aktywnie.
M.M.: Życzę zatem spełnienia wszelkich Waszych planów
i marzeń i nieustannej radości ze sportu. Bardzo dziękuję za
rozmowę.
Największe osiagnięcia dziewcząt:
• II miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt
o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 2016
• II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Krystyny Szymańskiej-Lary, Nidzica 2016
• reprezentowanie Polski w International Youth Tournament So-

pron (Węgry), 2017
• I miejsce w koszykówce, w lekkoatletyce, w unihokeju oraz piłce
ręcznej w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 2017
• I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora SP 19 w Poznaniu, 2017
• I miejsce w koszykówce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej, 2017
• III miejsce w Wielkim Finale Energa Basket Cup 2017 w Gdyni
• I miejsce w Powiatowym Festiwalu Koszykówki Dziewcząt Rocznika 2004, 2017
• I miejsce w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Młodziczki Młodszej
w sezonie 2016/2017
• I miejsce w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Młodziczki Starszej
w sezonie 2017/2018
• I miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt
o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 2017
• II miejsce Mistrzostw Polski w kategorii U14 kobiet
		
rozmawiała: Marta Mrowińska
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Wokół niepełnosprawności

Zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Ustawa ta została uchwalona w odpowiedzi na protest w Sejmie
opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich dorosłych podopiecznych. Protest trwał od 18 kwietnia do 27 maja br.
Poniższe zmiany dotyczą również osób posiadających orzeczenie równoważne do stopnia znacznego wydane przez inne
organy niż Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwo
Obrony Narodowej (MON) czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Orzeczenie równoważne do
stopnia znacznego to orzeczenie o całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji.
Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) wprowadzono cztery zmiany.
1. Osoby posiadające orzeczenie w stopniu znacznym mogą
zaopatrywać się w aptece bez kolejki oraz korzystać poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), ze świadczeń medycznych w szpitalach, ze świadczeń
rehabilitacji leczniczej.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są poza kolejnością
przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Placówka medyczna powinna udzielić świadczenia opieki zdrowotnej
w dniu zgłoszenia, lub w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza
inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej
przez nią listy oczekujących, a świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Konieczne jest okazanie się w rejestracji dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
2. Dla osób ze znacznym stopniem zniesiono okresy użytkowania wyrobów medycznych. Osoba uprawniona do wystawiania zlecenia, kierując się względami medycznymi i stanem zdro-

wia i kryteriami przyznawania wyrobu medycznego może podjąć
decyzję o wystawieniu pacjentowi kolejnego zlecenia na wyrób
medyczny (np. pieluchomajtki, wózek inwalidzki, kule, itp.), nawet jeżeli określony dla danej pozycji wykazu okres użytkowania
zrefundowanego wcześniej wyrobu jeszcze nie upłynął. Realizacja uprawnień jest możliwa u każdego świadczeniodawcy, który
zawarł umowę z NFZ.
3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą
korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
bez skierowania.
4. Dla osób posiadających orzeczenie w stopniu znacznym zniesione zostały limity finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna podał
do informacji, że umożliwienie od 1 lipca nielimitowanego dostępu osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji pochłonie
w drugim półroczu 2018 roku 450 mln zł. Natomiast 277 mln zł
ma być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń z zakresu wyrobów medycznych, które dotychczas były dostępne
w określonych terminach.
Ustawa wprowadziła jednak tylko ułatwienia dla osób posiadających orzeczenie w stopniu znacznym, a takowe mogą uzyskać
osoby powyżej 16 roku życia. Możliwości, które wniosła ustawa
nie dotyczą dzieci do 16 roku życia. Na tę sprawę zwrócił również uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalik w liście do
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.
Pod koniec czerwca br. wiceprzewodniczący sejmowej komisji
zdrowia Tomasz Latos zapowiedział już, że ustawa wprowadzająca szczególne wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostanie zmieniona właśnie pod kątem dzieci
z niepełnosprawnościami, które nie mają ukończonych 16 lat
i w związku z tym nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tylko orzeczenia o niepełnosprawności.
Opracowała na podstawie
www.mpips.gov.pl orz www.niepelnosparwni.pl:
Anita Wachowiak
Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni”, Gminny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami w Kórniku, tel. 515 229 671

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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DKK – nasz Pociąg do Literatury!
W dniach 13-15 lipca grupa miłośników literatury z DKK w Mosinie uczestniczyła w Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie. Była to trzecia edycja tego festiwalu, a jej organizatorami
są m.in. Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski, którzy mieszkają w okolicach Nowej Rudy i tworząc festiwal, zachęcają jej
mieszkańców do uczestnictwa w kulturze tego regionu. Jak
widać nie tylko okoliczną ludność wabią ich nazwiska.
Wyjechaliśmy w piątek rano. Pierwszym punktem naszej wycieczki była twierdza w Srebrnej Górze. Przewodnik, który
oprowadzał naszą grupę rozłożył nas na łopatki swym humorem, wdziękiem i znajomością rzeczy oczywiście. W doskonałych humorach ruszyliśmy dalej. Po zakwaterowaniu w wilii
Mała Sowa, usytuowanej w malowniczej miejscowości Rzeczka u stóp Gór Sowich, ruszyliśmy na Festiwal. Rozpoczynał się
w Ludwikowicach Kłodzkich wernisażem rysunków Teresy
Chmury, artystki mieszkającej w okolicy. Co ciekawe, właśnie ta
pani była pierwowzorem bohaterek w powieściach Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” i „Dom dzienny, dom nocny”. Następnie uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Karola Maliszewskiego z poetą,
eseistą i krytykiem literackim Jakubem Kornhauserem, który
na koniec przeczytał kilka swoich wierszy z najnowszego tomiku „Drożdżownia”. Ostatnim punktem programu był cudowny,
klimatyczny, bardzo poetycki koncert Piotra Woźniaka - poety,
kompozytora, muzyka.
Kolejny dzień spędziliśmy w Wałbrzychu w Centrum Sztuki
Stara Kopalnia. Z Nowej Rudy wyruszyliśmy szynobusem ,
czyli Pociągiem do Literatury. W trakcie podróży swoje teksty
czytali Olga Tokarczuk, Łukasz Orbitowski i Wojciech Chmielarz. W Wałbrzychu zwiedziliśmy kopalnię, ale już bardzo niecierpliwie czekaliśmy na dalszą część programu, ponieważ
mieliśmy usłyszeć naszą koleżankę Zosię Staniszewską. Brała
ona udział w warsztatach literackich, do których zakwalifikowała się pisząc tekst do zdjęcia zadanego przez organizatorów kilka tygodni wcześniej. Zosia została wybrana spośród
55 uczestników i razem z pozostałymi 6 uczestniczkami mogła
ćwiczyć z Olgą Tokarczuk , Karolem Maliszewskim i Zbigniewem Kruszyńskim słowo pisane. Uhonorowaniem całego
konkursu miało być przeczytanie własnego tekstu widzom festiwalu, co też Zosia uczyniła ze swoistym wdziękiem i swobodą. Byliśmy i jesteśmy z niej bardzo dumni. Kolejne dyskusje
z autorami i zbieranie autografów minęły tak szybko, że gdy
ogłoszono sygnał do odjazdu byliśmy lekko rozczarowani, że
to już koniec. Festiwal zrobił na nas ogromne wrażenie swoim
rozmachem, mimo że nie dostał oficjalnego dofinansowania,
cudowną swobodą, ogromną empatią. Warto to przeżyć, pobyć z pisarzami, porozmawiać i poczuć, że nie tylko igrzysk
i chleba nam potrzeba.
Trzeciego dnia weszliśmy na najwyższy szczyt Gór Sowich,
czyli na Wielką Sowę z piękną wieżą widokową. Zwiedziliśmy
sztolnie w Walimiu należące do Kompleksu Riese oraz wdrapaliśmy się na górę Choina z zamkiem Grodno, zaliczając w ten
sposób większość okresów historycznych. Wycieczka była
wspaniała i dostarczyła nam wrażeń wszelakich, czego każdemu w te wakacje życzymy.
Magdalena Kaczmarek
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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
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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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Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel
Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b Sprzątający
ł w zakresie
k usług porządkowych.
Pracaosób
na obiekcie:
Poszukujemy
na stanowisko:
Market
w Sprzątający
Komornikach
Personel
Oferujemy:
Praca
na
obiekcie:
- Market
stabilnewzatrudnienie,
Poznaniu
- stały grafi
k pracy,
Oferujemy:
- wynagrodzenie
zawsze na czas!!!
- stabilne
zatrudnienie,
Wymagania:
- sanepidowskiej
stały
grafik pracy,
-Wiodący
posiadanie- książeczki
lub gotowość
do jej wyrobienia,
wynagrodzenie
na
czas!!!
Logistyki
-Operator
sumiennośćzawsze
i dokładność.
Wymagania:
Termin
rozpoczęcie
01.09.2016
Meblowej
wpracy
- posiadanie
książeczki
sanepidowskiej
lubEuropie
gotowość
do jej wyrobienia,
Osoby zainteresowane
prosimy
o kontakt pod nr telefonu:
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 nowocze-

snych
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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Od jakiegoś czasu poznajemy i przedstawiamy Państwu zawodników mosińskiej drużyny futsalu – dziś bramkarz, Krzysztof Bartkowiak, opowiada o swojej przygodzie z tym sportem, sukcesach, fascynacji i planach. Oprócz piłki Krzysztof z powodzeniem
trenuje kolarstwo, odnosząc i na tym polu duże sukcesy. Co jednak spowodowało, że został w drużynie futsalowej? Przeczytajcie!

To jest gra bardzo dynamiczna

Trzeba być przygotowanym na strzał w każdym momencie
M.M.: Jesteś bramkarzem. Jak to się stało, że trafiłeś do drużyny futsalowej?
K.B.: W Mosinie gram ponad sześć lat,
a rozpoczęło się dość ciekawie, bo od
kontuzji – złamanej rzepki. Miałem wtedy
18 lat. Po kontuzji stwierdziłem, że czas
coś ze sobą zrobić, a że zawsze lepiej wychodziła mi gra na boisku halowym niż
na trawie, szukałem takiej drużyny. Znalazłem kontakt do Mosiny i zadzwoniłem
do pana Artura Bartkowiaka, który zaprosił mnie na treningi. Miałem być wtedy
trzecim bramkarzem, nie byłem planowany jako zawodnik do gry. Zdarzyło się
jednak, że jechaliśmy na mecz do Gdańska i wtedy nasz ówczesny trener, Maciej
Bandosz, powiedział mi w autobusie, że
zagram w tym meczu. I tak się zaczęło –
a mecz podobno zagrałem dobry, w zasadzie bez doświadczenia w futsalu w tamtym okresie.
M.M.: Co spowodowało, że zostałeś
w tym sporcie?
K.B.: Zaczęło się tak, że zagrałem w Mosinie
pierwsze sześć meczy i wrócił do drużyny
ówczesny bramkarz Adam Lisiecki – któremu zresztą wiele zawdzięczam. Adam
wskoczył potem do pierwszej bramki i tak
przez chyba trzy sezony w pewnym sensie rywalizowaliśmy ze sobą. Potem coraz
częściej grywałem w meczach – w taki
sposób zostałem w Mosinie. Teraz sam jestem pierwszym bramkarzem.
M.M.: Dlaczego akurat futsal?
K.B.: W moim przypadku zaczęło się, kiedy byłem małym chłopakiem, chodziłem do zerówki. Mieliśmy w Sepnie (tam
mieszkam) za naszym blokiem sznurki
na pranie, z czego robiliśmy sobie bramki. Już wtedy stawałem na bramce :) Nie
mieliśmy u siebie klubu, dużych bramek,
zawsze broniłem na tych małych. Potem
w szkole wybudowali nam halę i tam też
grałem na sali. Kiedy pojawiła się możliwość gry na dużym boisku okazało się,
że moje warunki fizyczne nie są do tego
bardzo dobre, bo nie jestem bardzo wysoki, i w taki oto sposób zostalem w futsalu.
Zresztą, futsal zawsze mi się podobał – jest
to gra bardzo dynamiczna, wiele się dzieje, także dla bramkarza nie jest to nudne,
trzeba być cały czas czujnym, jest wiele sytuacji, żeby się wykazać. W futsalu istnieje
też zawsze gra ofensywna bramkarza, a na

dużym boisku często ogranicza się ona do
wybijania piłki. W futsalu nie można ukryć
braków technicznych, poza tym kontakt
z piłką jest częstszy niż na trawie. Myślę, że
jest to bardzo ciekawy sport dla młodzieży, ćwiczenia techniki zawodników, bramkarzy, ćwiczenia refleksu... Zasady futsalowe są może ciut trudniejsze dla kibica, ale
nie aż tak bardzo skomplikowane. Podoba
mi się ten sport, lubię go.
M.M.: Jak trenuje bramkarz? Jak wyglądają twoje treningi?
K.B.: Trening bramkarski bardzo mocno
ewoluował przez ostatnie lata, a jest o tyle
ciężki, że nie wszystko można wytrenować
podczas samego treningu. W byciu bramkarzem ważna jest głowa, bo tak naprawdę liczy się impuls, nie ma czasu na duże
myślenie. Ważna jest się szybka reakcja,
trzeba w odpowiednim momencie zrobić
właściwy ruch do piłki. Na treningu ćwiczy się sprawność, koordynację ruchową,
by w odpowiednim momencie zareagować. A i tak nie wszystkie sytuacje, które
broni bramkarz, są wytrenowane – sam
miałem takie momenty, kiedy obroniłem
jakiś strzał i później zastanawiałem się,
jak to zrobiłem? Myślę, że trzeba też mieć
refleks, a to trenuje się w młodym wieku,
potem trudno to nadrobić. Jest to także
trening siłowy, nieco inny niż w przypadku zawodników piłkarskich, ponieważ tutaj jest on szybkościowy i ćwiczący mocne nogi – podczas gry cały czas jest się
w przykucniętej, schylonej postawie, trzeba być przygotowanym na strzał w każdym momencie. Trening bramkarski jest
trudny, specyficzny.
M.M.: Które momenty z tych kilku lat
doświadczenia w futsalu były dla Ciebie szczególnie ważne?
K.B.: Zdecydowanie mecz w Gdańsku,
mecz w Lesznie, który wygraliśmy 2:1
i podobno był to mój mecz życia (choć ja
tego tak nie odbieram), poza tym mecz
w Żarach, też bardzo dobry. Specyficzny
i dla mnie ciekawy był mecz Pucharu Polski z Uniwersytetem Gdańsk – mogliśmy
się wtedy zmierzyć z zespołem z pierwszej ligi, uważam, że rozegraliśmy go bardzo dobrze. Osobistym meczem dla mnie
był mecz w Pucharze Polski, dwa lata
temu, gdy zmierzyłem się z Adamem Lisieckim, który zagrał wtedy w innej druży-

nie. Był to dla mnie mecz dwóch dobrych
bramkarzy, mocnych zawodników – obaj
nie chcieliśmy odpuścić. Ostatecznie ten
mecz wygraliśmy.
M.M.: Jak myślisz, jak można zachęcić
ludzi do zainteresowania się futsalem?
K.B.: Myślę, że problem jest nie tylko w futsalu, ale też w innych sportach, jak siatkówka, lekkoatletyka itp. - w Polsce wciąż
mamy kult piłki nożnej trawiastej, jest ona
promowana w szkołach, mediach, każdy
mały chłopiec chce być Robertem Lewandowskim :) Ponieważ ludzie nie znają
futsala, brakuje kibiców, a skoro nie ma
kibiców, zawodnicy nie chcą się angażować, wolą grać na trawie, gdzie popularność tego sportu jest większa. Dochodzą
do tego kwestie finansowania, poza tym
wielu zawodników zraża się do futsalu, ponieważ na boisku może być tylko czterech
graczy, a są tacy, którzy chcieliby cały czas
grać, nie schodząc z boiska. Myślę, że trzeba promować futsal od najmłodszych lat.
Ludzie nie lubią oglądać rzeczy, których
nie rozumieją, trzeba edukacji, wyjaśniania zasad itp.
M.M.: Jakie masz plany na przyszłość
związane z futsalem?
K.B.: Prawdopodobnie zostanę w Mosinie
na kolejny sezon, więc w temacie piłki futsalowej nic się nie zmieni. Mam nadzieję,
że uda nam się zmontować mocną ekipę,
która będzie grała o wyższe cele. Dodatkowo będę, jak do tej pory, jeździł rowerem – podczas tegorocznych "Rajdów dla
Frajdy" w Mosinie zdobyłem pierwsze
miejsce, wygrana w Mosinie była dla mnie
prestiżowa i bardzo się z tego cieszę.
M.M.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)
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Mistrzostwa Świata Nordic Walking w Krajkowie!
Miniony weekend obfitował w wydarzenia, które z pewnością przejdą do historii
naszej gminy jako jedne z ważniejszych
w dziedzinie sportu - w Krajkowie odbyły się bowiem Mistrzostwa Świata Nordic
Walking Mosina 2018. Były to pierwsze Mistrzostwa Świata o tak szerokim zasięgu.
Pomysł na organizację tego typu imprezy
wziął się ze wspólnej inicjatywy OSIR Mosina, IDMAR group i Nordic Walking Poland. Ideę mistrzostw i organizację wsparł
też też chodzezkijami.pl. Wystartowało
blisko 600 zawodników z 14 krajów!
W sobotę odbywały się eliminacje, które
przybrały formę standardowych zawodów na 5 i 10 km dostępnych dla każdego i zakończonych dekoracją. Podczas
tych zawodów wyłonieni zostali najlepsi
reprezentanci z poszczególnych krajów,
którzy w niedzielę wzięli udział w Mistrzostwach Świata - tutaj wyróżnieni
zostali zwycięzcy na dystansach 5, 10 i 21
km. Dodatkowo w sobotę odbyły się także Drużynowe Mistrzostwa Świata.
Trasa zawodów przebiegała przez leśne tereny Krajkowa i okolic - w ocenie zawodników była bardzo ciekawa,
choć momentami trudna ze względu na
piaszczysty teren. Miasteczko zawodów
położone było w pobliżu karczmy "Podkowa Leśna". Nad przebiegiem zawodów
i prawidłowa techniką czuwali sędziowie,
obecni na całej trasie wyścigu.
Prawdziwą gratką dla miłośników nordic walking i wszystkich, którzy chcieli
dowiedzieć się czegoś więcej o tej dziedzinie sportu, było spotkanie z Marko
Kataneva – twórcą nordic walking, który
zachęcił już ponad 14 milionów osób do
marszu z kijami. Marco był także obecny
podczas całych zawodów, towarzysząc
uczestnikom w ich zmaganiach i zagrzewając do walki. Nie trzeba chyba doda-

wać, jak cenne dla każdego zawodnika
jest spotkanie z prawdziwym mistrzem
i autorytetem w danej dziedzinie - w Krajkowie było to możliwe!
Miejsce zawodów zachęcało do uczestnictwa i kibicowania - piękne tereny
Krajkowa stwarzały idealną okazję do
spacerów i spędzania czasu na świeżym
powietrzu. W miasteczku zawodów można było odwiedzić stoisko Gminy Mosina,
Powiatu Poznańskiego, a także Nadleśnictwa Konstantynowo, Nordic Walking
i innych - atrakcji zatem nie zabrakło.
Dla najmłodszych przygotowano specjalne animacje (tutaj do zabawy zaprosił jak
zwykle nieoceniony Animator Polska).
Doskonały pomysł, bardzo dobra organizacja, przyjazna atmosfera i klimat
sportowej rywalizacji udzieliły się chyba
każdemu, kto w tych dniach odwiedził
Krajkowo. Organizatorzy jak zwykle przygotowali wydarzenie na najwyższym
poziomie. Serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy sukcesów i mamy
nadzieję, że mistrzostwa staną się wydarzeniem, które na stałe zagości w kalendarzu gminnych imprez sportowych.
Poniżej publikujemy wyniki na poszczególnych dystansach - jeszcze raz gratulujemy! (red.)
Wyniki:
Drużynowe Mistrzostwa Kobiet na 5 km
1. NWPL / LUKI TEAM
2. DYNAMICZNA ELITA
3. EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN III
Drużynowe Mistrzostwa Mężczyzn na 5 km
1. NORDIC WALKING POLAND
2. DREAM TEAM
3. KS IDMAR RACING TEAM
Drużynowe Mistrzostwa Kobiet na 10 km
1. KS METRACO POLKOWICE KOBIETY
2. KS IDMAR TEAM
3. NWPL 2

Drużynowe Mistrzostwa Mężczyzn na 10 km
1. NWPL 1
2. NWPL
3. FRANCE
Indywidualne wyniki:
OPEN Mężczyzn na 5 km
1. Dmitriy Yankovskiy
2. Karol Stiller
3. Konrad Topolnicki
OPEN kobiet na 5 km
1. Renata Jachimowicz
2. Małgorzata Kubiszyn
3. Nadezhda Moseeva
OPEN Mężczyzn na 10 km
1. Michał Osiński
2. Artur Wołoszka
3. Piotr Niechwiejczyk
OPEN Kobiet na 10 km
1. Agnieszka Mielecka
2. Renata Jędrasiak
3. Oksana Zalisko
OPEN Mężczyzn na 21 km
1. Marcin Rosak
2.Melvin Oluwagbemi
3. Olgierd Depka - Prądzyński
OPEN Kobiet na 21 km
1. Anna Zaczyńska
2. Mariola Pasikowska
3. Karolina Ilowska-Rembarz
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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
tel. 61 819 12 01

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

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
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Zeskanuj i napisz
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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
Hurtownia owoców i warzyw

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 500-307-402

Firma zatrudni osoby
do sprzątania obiektu przemysłowego w komornikach!!!

zatrudni
kierowcę / dostawcę

miile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu mechanicznym lub chęci do nauki

OFERUJEMY:

Bardzo dobre warunki pracy
oraz wynagrodzenie.

stałe zatrudnienie na umowę o pracę, dobre warunki pracy
pracę od poniedziałku do piątku w systemie dwuzmianowym

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

W YCENY

ECO-OGNIK

drewno kominkowe i opałowe,
podpałka, ognie szwedzkie

LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

NIERUCHOMOŚCI
DOMY

Kontakt: 517-574-235

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

Śremska 86D, Świerkowa 1

tel. 537 22 11 00, 790 33 11 00
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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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tel. 535 424 414

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

