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Słowo od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Grudzień to miesiąc pod wieloma względami szczególny. Zaczęła się zima, nastały
pierwsze mrozy, rano budzi nas rześkie
powietrze i zamarznięte szyby w aucie,
czekamy na pierwszy śnieg (nie wszyscy?
ja czekam :)). Kończy się kolejny rok, dlatego zwykle robimy podsumowania, bilanse, wspominamy minione wydarzenia
i snujemy refleksje: co nam się udało, a co
może poszło gorzej… W tym czasie często
też planujemy kolejne miesiące, bo przecież nowy rok to nowe wyzwania :) Grudzień to dla nas także czas świątecznych
przygotowań i rodzinnej atmosfery, prezenty, radość z bycia razem. I w tym szczególnym miesiącu chcemy Was zaprosić,
drodzy Czytelnicy, do lektury ostatniego
w tym roku wydania gazety.
Jak zawsze, miniony czas obfitował w wydarzenia. Z pewnością jednym z ważniejszych, które pochłonęło sporo naszej
uwagi, były wybory samorządowe. Śledziliśmy ich przebieg i aktywnie włączaliśmy
się w bieżące wydarzenia, zaś w numerze
przedstawiamy krótką relację z pierwszej
sesji Rady Miejskiej nowej kadencji.
W numerze znajdą Państwo materiały
przedstawiające relacje z obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości
w różnych miejscach. Świętują wszyscy:
szkoły, przedszkola, placówki kulturalne.
Zwracamy jednak uwagę na jeszcze jedną,
pominiętą przez wielu rocznicę – w tym
roku mija 70 lat od śmierci wybitnego

człowieka, jakim był profesor Adam Wodziczko. Powszechnie znane są jego dokonania, które doprowadziły do utworzenia
Wielkopolskiego Parku Narodowego, zaś
my zapraszamy do lektury artykułu, w którym piszemy więcej o tej nieprzeciętnej
postaci, mając nadzieję, że pamięć o nim
pozostanie wciąż żywa, a idee, które głosił
– bliskie i naszym sercom.
Skoro mowa o Wielkopolskim Parku Narodowym, polecamy jeszcze jeden ciekawy
materiał - pewnego dnia odwiedziliśmy
jedno ze szczególnie urokliwych miejsc,
jakim jest leśniczówka „Górka”. Ten piękny budynek kryje w sobie historię ludzi,
którzy do tej pory w nim mieszkali, ale
też jest miejscem, w którym spotkaliśmy
człowieka żyjącego ogromną pasją. Tą
pasją jest jego praca, która nierozerwalnie łączy się z miłością do przyrody, jej
bogactwa i piękna. Serdecznie zapraszamy do lektury – liczymy, że po niej
niejeden z Czytelników wybierze się na
wędrówkę po lesie czy łąkach…
Wspomniałam na początku, że grudzień to
czas, kiedy snujemy plany na zbliżający się
rok. Jak zawsze, wielu z nas podejmie nowe
wyzwania, które po kilku tygodniach…
legną w gruzach. Aby tak się nie stało,
spotkaliśmy się z dziewczyną, która konsekwentnie spełnia swoje marzenia i jest
w tym naprawdę dobra! Większość z Was
już ją poznała, bowiem nie pierwszy raz
gości na naszych łamach. Miło jednak jest

patrzeć na jej przemianę, ogrom pracy,
którą włożyła w realizację swych planów,
a dodatkowo – możemy zaprosić na zajęcia
z jej udziałem, gdzie będziecie mogli osobiście ją poznać i przekonać się, że sukces
zależy od nas i jest w zasięgu ręki. Trzeba
tylko kilku wskazówek… jakich? Odsyłamy
do lektury i – spotkania z Anią!
I na koniec coś naprawdę ekstra. Byliście
kiedyś u szewca? Z pewnością tak! Ja
niedawno miałam okazję odwiedzić jeden z najstarszych warsztatów szewskich
w Mosinie, obecnie jedyny działający od
55 lat. Z okazji tego pięknego jubileuszu
właściciel zakładu opowiedział o jego historii, a także o pracy szewca i o tym, co
pasjonującego jest w tym zawodzie. Jeśli
chcecie poczuć klimat tego miejsca i specyfikę fachu – zapraszamy do lektury. No
i oczywiście do wizyty u szewca…
Drodzy Czytelnicy! Grudzień, choć mroźny, niech będzie dla Was pięknym miesiącem pełnym ciepła, które płynie z relacji
między ludźmi. Spotykajmy się, rozmawiajmy, bądźmy blisko siebie. Życzymy
wszystkiego dobrego i miłej lektury najnowszego numeru gazety!
Marta Mrowińska

Pełnych radości, spokoju i pięknych chwil w gronie najbliższych Świąt
Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej
pomyślności – życzy zespół redakcyjny Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej

4

Trwa oczyszczanie Kanału Mosińskiego
Trwa oczyszczanie i usprawnienie drożności Kanału Mosińskiego na zlecenie Wód Polskich. Niewątpliwie utrzymanie koryta
cieku wraz z trasą zalewową w należytym stanie zapewni swobodny przepływ wód, co jest istotne w przypadku wystąpienia
zagrożenia powodziowego.
- Drożność Kanału Mosińskiego leży w interesie całego regionu jaki
i jego mieszkańców. W sąsiedztwie kanału powstało w ostatnim
czasie sporo domów, a gdy przychodzi jesień w wielu miejscach
robi się niebezpiecznie. Gdy rzeka nie ma jak oddać wody, w konsekwencji poziom wód gruntowych unosi się, co jest bardzo niebezpieczną sytuacją i powoduje lokalne podtopienia - mówi w rozmowie z GMP Jakub Przystaniak, kierownik.
- Problem z drożnością Kanału Mosińskiego istniał już wcześniej, co
powodowało szereg zagrożeń. Woda w wielu miejscach stała, co
często było spowodowane m.in działalnością zwierząt. Prace prowadzone są od jazu Bolesławiec do ujścia Kanału Mosińskiego przy
Warcie. Są również plany na kontynuację tego przedsięwzięcia na
kolejnych odcinkach - dodaje Jakub Przystaniak.
Jak dowiadujemy się od pracowników budowy wcześniej nie
dbano o wody tak jak teraz. Rowy melioracyjne były pozatykane. Wystarczyło, że ludzie zakopali, dwa, trzy z nich i woda stała
na kilku hektarach.
Pracownicy uczestniczący w pracach spotykają się z dobrym
przyjęciem ze strony okolicznych mieszkańców. Pamiętają oni jak
w przeszłości Mosina była podtapiana i zalewana przez wzbierającą się wodę. Dzięki tego typu pracom drożność rzeki jest lepsza,
a co za tym idzie ryzyko powodzi i podtopień o wiele mniejsze.
Siłą rzeczy, podczas prac usuwanych jest sporo drzew.
- Usuwane są drzewa z gatunków pospolitych i tzw. inwazyjnych.
Są to drzewa o bardzo szybkich przyrostach. Bardzo mocno rozrastających się i takich, które nie stanowią na tym odcinku walorów
przyrodniczych, a wręcz przeciwnie, są one tutaj sporym zagrożeniem dla drożności rzeki. Dodatkowo raz w tygodniu prowadzony
jest nadzór środowiskowy pod kątem występowania gatunków
chronionych. W momencie identyfikacji takich gatunków są one
przez ekipy pomijane – taka jest przyjęta strategia firmy, która zajmuje się tą inwestycją - mówi Jakub Przystaniak.

Prace prowadzone są fachowo i z rzetelną starannością, co cieszy, zwłaszcza, gdyż jest to teren otuliny Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Jesteśmy też ciekawi jak będzie wyglądał Kanał
po zakończeniu prac. Niewątpliwie ocenimy to podczas jednego ze spływów kajakowych, których jesteśmy entuzjastami.
W końcu Kanał Mosiński jest bardzo interesującym szlakiem
kajakowym, i dzięki tym pracom, w ciągu kilku godzin możliwe
będzie przepłyniecie trasy z Mosiny do Poznania, co wcześniej,
w wyniku wielu powalonych drzew (co oczywiście też miało
swój urok) mogło zając nawet kilkanaście godzin.
Wody Polskie jako jeden gospodarzy wód śródlądowych planują kolejne inwestycje w gospodarce wodnej, mając na uwadze hierarchię potrzeb oraz realizację wielu funkcji tych zadań.
W jednym z przeprowadzonych wywiadów Zastępca Prezesa
Wód Polskich podkreślił, że inwestycje będą realizowane zgodnie z Programem planowanych inwestycji w gospodarce wodnej, który odnosi się również do aktualnie opracowywanego
dokumentu Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla dorzeczy
oraz potrzeby opracowywania dokumentu pn. Plan Rozwoju
Retencji. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Maj.
Odpowiedź mailową na nasze pytania odnośnie prac na Kanale
Mosińskim otrzymaliśmy również od Wód Polskich:
W 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu w ramach udrożnienia Kanału Mosińskiego wprowadził do realizacji, w zakresie prac utrzymaniowych
w 2018 r., zadanie „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń
wodnych w 2018 r. – Kanał Mosiński”. Zadanie to wymagało przeprowadzenia wielu prac przygotowawczych m.in. dokonania
pomiarów kanału, przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień,
uzyskania uzgodnień środowiskowych oraz uzyskania zgód na
wycinkę drzew i zakrzaczeń.
W ramach realizacji pierwszego etapu prac w 2018 r. wykonywane są prace na terenie gminy Puszczykowo oraz Mosina - od ujścia
Kanału Mosińskiego do rzeki Warty na długości 8,8 kilometrów
(okolice m. Bolesławiec). Zakres prac obejmuje usunięcie drzew
i krzewów ze skarp i dna kanału, wykoszenie skarp i dna kanału,
przeprowadzenie na całym odcinku odmulenia dna oraz zabudowę wyrw w skarpach kanału. Jest to pierwszy etap prac związanych z udrożnieniem całego Kanału Mosińskiego, zaplanowanych
na lata 2018 -2020.
Jan Bylczyński
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Pani w warsztacie:
- Elegant z Mosiny wywodzi się na pewno z czasów Napoleona.
Jak to było - Nic nie wiem o elegancie, ale to kompletnie nic.
No bo skąd niby mam wiedzieć? Urodziłam się tutaj i mieszkam
cały czas, jednak nie zanałam żadnej anegdoty. Panie, gdyby tak
w szkole nas uczyli coś na ten temat, zapewne wiedziałabym
skąd się to wzięło. Normalnie każdy prawie nauczyciel np. od
polskiego albo od historii powinien na lekcjach opowiadać, pokazywać jakieś materiały. Za moich czasów nic takiego nie było.
Parę lat temu może 3, może 4 moja córka w szkole miała taki temat. Jakieś wypracowanie miała napisać, a ja nic nie mogłam jej
powiedzieć. Chyba nawet konkurs był ogłoszony i pani w klasie
zachęcała do układania wierszy. Panie, a co tutaj napisać wierszem, to trzeba mieć trochę wiadomości historycznych, a u nas
w domu nigdy się na ten temat nie mówiło. Jedynie co mogę
powiedzieć dotyczy czasów jak jeździłam do Poznania do szkoły. Tak, tak, chyba tylko wtedy słyszałam od kolegów i koleżanek:

- A ty skąd jesteś?
- Z Mosiny.
- O, to elegant z Mosiny!
Nic więcej. Tak nas określali ci z Poznania i chyba od nich to
wszystko wyszło, oni to wymyślili.
		
Roman Czeski

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Mosinie
21 listopada br., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyła się I sesja
Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2018 –
2023, podczas której wybrani w wyborach
samorządowych Radni oraz Burmistrz Gminy Mosina złożyli uroczyste ślubowanie.
Podczas pierwszych obrad mosińskiej Rady
dokonano także wyboru jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
I sesja Rady Miejskiej w Mosinie nowej
kadencji, rozpoczęła pięcioletnią pracę
mosińskiego samorządu w nowym składzie. W Wyborach Samorządowych 2018,
wyłonionych zostało 21 radnych z Gminy
Mosina na VIII kadencję: Arkadiusz Cebulski, Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska,
Zbigniew Grygier, Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz, Michał
Kleiber, Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Tomasz Łukowiak, Wiesława Mania,
Jan Marciniak, Dominik Michalak, Adam
Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny,
Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak, Walde-

mar Waligórski, Waldemar Wiązek.
Pierwsze obrady otworzył i poprowadził do
momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, najstarszy
wiekiem Radny – Jan Marciniak.
Podczas inauguracyjnej sesji, Miejski Komisarz Wyborczy Stanisław Chrust wręczył nowym Radnym, a także Burmistrzowi, zaświadczenia o ich wyborze. Radni złożyli uroczyste
ślubowanie godnego, rzetelnego i uczciwe-

go sprawowania swojego obowiązku dla
dobra gminy i jej mieszkańców. Podobne ślubowanie w obecności Rady i przybyłych na
sesję mieszkańców, złożył Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch.
Na I sesji, Rada Miejska w Mosinie dokonała wyboru swojego Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego. W głosowaniu
tajnym, Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mosinie została wybrana Małgorzata
Kaptur, pełniącą tę funkcję także w minionej kadencji. Na Wiceprzewodniczącego
Rady, Radni wybrali Dominika Michalaka.
Ważnym punktem obrad było także wystąpienie programowe Burmistrza, w którym nowy
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch
przedstawił główne założenia i kierunki swojego działania w kadencji 2018 – 2023.
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Mosinie po
raz pierwszy transmitowana była na żywo.
Relację video z tej i kolejnych obrad, zainteresowani mieszkańcy mogą obejrzeć na
kanale internetowym youtube. Szczegóły
dotyczące przebiegu sesji oraz głosowań
dostępne są także na platformie Rady Miejskiej w Mosinie e-sesja.
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk, www.mosina.pl
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Wieczornica „SP2 dla Niepodległej”
Radosne i nietuzinkowe obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jakie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 dnia 9 listopada, nie zakończyły naszego projektu, opracowanego przez zespół nauczycieli pod
kierunkiem pani Beaty Buchwald. Zaprosiliśmy do wspólnego świętowania rodziców i mieszkańców Mosiny,
by w trakcie wieczornicy 13 listopada razem cieszyć się z odzyskania wolności.
Po przemówieniu pani dyrektor Alicji Trybus pokazaliśmy naszym gościom, jak w miniony piątek cała społeczność szkolna
tworzyła biało-czerwoną żywą flagę. W radosny i uroczysty nastrój świętowania wprowadzili nas najmłodsi uczniowie, którzy
z wielkim zaangażowaniem wciągnęli publiczność w śpiew całego hymnu, otwierającego przygotowane przez klasy II c i III
a, pod kierunkiem pań: Doroty Gołąb, Iwony Hertig i Anny Polskiej, przedstawienie. Losy naszego kraju opowiedziane przez
orła, występ aktorów, śpiew piosenek i pieśni patriotycznych,
a także zaprezentowany układ taneczny do piosenki pt. „Płynie
Wisła płynie” spotkały się z gorącym aplauzem publiczności.
Następnie uczennica klasy III a Matylda Kaczmarek zaśpiewała
wzruszającą piosenkę Jana Pietrzaka pt. „Jest takie miejsce”. Następnie uczniowie klasy II a, przygotowani przez panią Renatę
Nurkowską, dostarczyli nam wspaniałych wzruszeń, prezentując piękny taniec do muzyki Fryderyka Chopina.
Kolejnym, pełnym humoru, elementem naszego spotkania
było przedstawienie gwarowe pt. „Co się na tej wsi porobiło…”
przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Grażyny
Koralewskiej i pani Barbary Siwczak, dzięki któremu mogliśmy
poprzez scenografię, stroje, dialogi i śpiew przenieść się do wielkopolskiej wsi z I połowy XX wieku, by na koniec porównać ją ze
współczesną wioską.
Jedna z aktorek, Magdalena Żerdzińska, zaprezentowała publiczności napisaną wraz z bratem Jerzym pracę o wujku, Stanisławie Putzu – Powstańcu Wielkopolskim. Ta opowieść, poparta
bogatymi materiałami źródłowymi, została laureatką szkolnego
konkursu „Mój prapradziadek był powstańcem”. Jest ona dowodem nie tylko zainteresowania historią młodego pokolenia, ale
również świadectwem kultywowania rodzinnych tradycji.
Kolejne lżejsze nuty do naszego spotkania wniosła prezentacja
jednej z wielu osobowości XX-lecia międzywojennego, które
poznaliśmy w miniony piątek za sprawą poszczególnych klas.
Do naszej sali zawitała Hanka Ordonówna, której osiągnięcia
i piękny śpiew, również na żywo, przy akompaniamencie skrzypiec, zaprezentowała grupa uczniów z kl. 8 a, nad którą czuwała
pani Mariola Dominiczak.

Przedostatnim punktem naszego programu był wspólny śpiew
pieśni legionowych, któremu przewodził chór pod kierunkiem
pani Julii Ogrodnik. Po wysłuchaniu informacji o okolicznościach powstania poszczególnych utworów pełną piersią śpiewaliśmy m.in. „Pierwszą kadrową”, „Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie”. Uroczyście wypowiedzieliśmy też słowa „Roty”.
Na koniec goście zostali zaproszeni do obejrzenia dwóch wystaw. Jednej, prezentowanej wcześniej w Izbie Historycznej
w Mosinie, lecz powiększonej o kolejne cenne, z wielkim szacunkiem przechowywane, pamiątki nauczycieli i rodzin uczniów SP
nr 2, zatytułowanej „100 lat temu w Wielkopolsce”. Druga wystawa powstała jako efekt poznania kolekcjonerskiej pasji pana
Jarosława Kubiaka – niesamowitego zbioru wizerunków orłów.
Uczniowie klas 0-III zainspirowani tym przykładem stworzyli
własne prace prezentujące nasz symbol narodowy.
Warto było poświęcić wtorkowe popołudnie na to spotkanie, by
razem świętować 100 rocznicę odzyskania niepodległości, gdyż:
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie
historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest
to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich
geniuszu.”(Jan Paweł II)
Do obszernej fotorelacji z uroczystości zapraszamy na facebookowy fan page szkoły.
Anna Ciesielska
współpraca Dorota Gołąb
autor zdjęć Dariusz Madej
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Wielkopolanie chętniej dzielą się swoim 1%
Fiskus podsumował kwoty przekazane na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego przez podatników w ramach rozliczenia PIT za 2017 rok. W skali kraju OPP otrzymały łącznie ponad 761 mln zł, z czego aż 71,7 mln
zł to wpłaty podatników z Wielkopolski. To o ponad 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.
Wielkopolanie coraz liczniej korzystają z możliwości przekazania
1 procenta swojego podatku na rzecz organizacji społecznie użytecznych. W tym roku zdecydowało się to zrobić ponad 1 mln 336
tys. osób z naszego regionu. To niemal 65 tys. więcej niż podczas
ubiegłorocznej akcji rozliczeń PIT. Nasze województwo po raz
kolejny znalazło się również wśród 3 najhojniejszych regionów w
kraju – tuż za Mazowszem i Śląskiem.
Średnia kwota podatku przekazywana przez mieszkańców Wielkopolski to 52 zł. Najwięksi beneficjenci mechanizmu 1% otrzymali natomiast łącznie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów
złotych wsparcia. Niewielkie – z perspektywy podatnika – kwoty,
jako całość stanowią ogromne wsparcie dla poszczególnych OPP.
Możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pro-

wadzących działalność pożytku publicznego istnieje od 2003
roku i cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. W Wielkopolsce, na przestrzeni ostatnich 10 lat, roczna kwota przekazywana
w ten sposób na OPP wzrosła niemal 3-krotnie (w ostatnim rozliczeniu PIT przekazaliśmy o 45,6 mln zł więcej niż w rozliczeniu za
rok 2007).
Systematycznie wprowadzane są rozwiązania, które służą uproszczeniu całej procedury i zwiększeniu jej dostępności. W tej chwili
wystarczy zakreślić odpowiednie pole w zeznaniu PIT i wpisać numer KRS wybranej organizacji. Seniorzy (którzy nie mają już obowiązku rozliczania się w zeznaniu podatkowym) mogą natomiast
skorzystać z uproszczonego oświadczenia PIT-OP.

Pierwsze 4 minuty
i chrzęst łamanych żeber ratują życie
W ZSR w Grzybnie odbyły się warsztaty
ratujące życie. Przeszkolonych zostało 90
uczniów. Wykłady i warsztaty prowadził
Waldemar Wyrzykiewicz – czynny ratownik medyczny.
W ramach ćwiczeń uczniowie zmierzyli się z bardzo trudnymi zadaniami, np.
rozpoznawaniem przyczyn utraty przytomności, postępowaniem z poszkodowanym nieprzytomnym i przywróceniem
mu funkcji życiowych. W trakcie zajęć
padły odpowiedzi na pytania o ochro-

nę prawną osoby udzielającej pomocy,
o kary wobec osób, które tej pomocy nie
udzieliły.
Wyjaśnione zostało czym jest pierwsza
pomoc i jak wygląda łańcuch ratunkowy.
Jak zabezpieczyć miejsce wypadku aby
zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.
Jak właściwie sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego i jak skutecznie
wezwać pomoc. Jak postępować z poszkodowanym gdy jest nieprzytomny lub
zostało zatrzymane krążenie.

Najważniejsze aby pokonać własne lęki
bo na szali leży życie drugiego człowieka.
Dziękujemy za przeprowadzone szkolenie, pokazy i warsztaty.
„Kurs elementarny pierwszej pomocy
przedmedycznej” został zorganizowany
przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Śremie i Centrum Medival .
Szkoła podjęła dalszą współpracę z Centrum Medival w zakresie projektów zajmujących się ratowaniem życia.
Beata Maciejewska
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Poszukujemy chętnych i odpowiedzialnych
osób do podjęcia pracy w naszej firmie.
W związku z dynamicznym rozwojem firma o stabilnej
pozycji na rynku poszukuje kandydatów na stanowiska:

• Pracownika produkcji,
• Brygadzisty,
• Pracownika działu technicznego

Miejsce pracy:
Wielkopolski Indyk, Bolesławiec 12 A (8km od Mosiny).
Oferujemy:
• Zatrudnienie na pełen etat (umowa o pracę).
• Praca w przyjaznej atmosferze w energicznym i
doświadczonym zespole.
• Możliwość szybkiego rozwoju.
• Atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością
premiowania.
• Codziennie darmowy ciepły posiłek.
• Zapewniamy ubrania robocze do pracy
w odpowiednich warunkach.
Oczekujemy od Ciebie:
• Gotowości do zdobywania nowych umiejętności,
dbania o czystość na stanowisku pracy.
• Dużego zaangażowania, entuzjazmu i zapału w
wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętności rozwiązywania napotkanych
problemów.
• Gotowości do pracy w systemie zmianowym.
• Komunikatywności.
• Mile widziane doświadczenie w pracy na
produkcji w branży spożywczej.

Prosimy o kontakt telefoniczny
na numer 538898884
(w godzinach 8:00 - 16:00)

lub mailowy na adres
wlkp@wielkopolski-indyk.pl
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
FIRMOWEGO PRZY ZAKŁADZIE
FIRMOWYM BOLESŁAWIEC 12A.
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WESELA
www.hotel.wielspin.pl

I M P R E Z Y RO DZ I N N E
R E S TAU R AC JA
KONFERENCJE

PUSZCZYKOWO
tel. 61 813 30 72 ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo
BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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WPN - dofinansowanie na badanie
ekosystemów za pomocą teledetekcji
Wielkopolski Park Narodowy jako jeden
z dziewięciu parków narodowych otrzymał dofinansowanie na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji.
Ze strony beneficjenta umowę z NFOŚiGW regulującą przekazanie dotacji
w wysokości 2 383 898 zł podpisał Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego
Zbigniew Sołtysiński.
Projekt pn. Inwentaryzacja i ocena stanu
zasobów przyrodniczych Wielkopolskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych będzie realizowany przez WPN do
końca 2021 r. Zakres projektu obejmuje
wykonanie ortofotomapy oraz lotniczego skaningu laserowego, a następnie dokonanie na ich podstawie szczegółowych
analiz zagadnień związanych z zasobami
przyrodniczymi parku. Działania będą realizowane także na terenie otuliny WPN.
Wykorzystanie metod teledetekcyjnych
ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu
ekosystemów. Badanie będzie możliwe
dzięki dotacjom ze środków europejskich
przekazanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na badaniach skorzystają również turyści,
ponieważ analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem
i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.
Teledetekcja jest nowoczesną technologią
pozyskiwania informacji o obiektach oraz

zjawiskach, które zachodzą na powierzchni ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między nimi zależności.
Zebrane dane są analizowane, sortowane
i odpowiednio interpretowane. Najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje
się za pomocą urządzeń technicznych, np.
radaru albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym
obiektem, wykorzystuje się bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne

albo klasyczną fotografię. Badać można
w ten sposób obiekty ruchome i stabilne,
cyklicznie lub co pewien, dowolnie wyznaczony czas.
W konsekwencji realizacji zadania 168
siedlisk roślinnych zostanie objętych analizą. Ich całkowita powierzchnia wyniesie
10130 ha.
Wykorzystanie metod teledetekcyjnych
ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie – dzięki dotacjom ze środków europejskich
przekazanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi w Polsce dziewięć
parków narodowych. Nie będzie to ocena
jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu.
Skorzystają na tym także turyści, gdyż
analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać
o bezpieczeństwo zwiedzających.
Teledetekcja to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy
wykorzystaniu specjalistycznych sensorów
(czujników). Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni
kosmicznej lub z powierzchni ziemi. (J.B)
źródło: nfosigw.gov.pl, wikipedia.pl
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Nic nie daje większej satysfakcji
niż dotrzymanie sobie słowa
Zbliża się sezon zimowy. Wielu z nas planuje pracę nad poprawą
formy, sylwetki, zadbaniem o siebie i własną kondycję fizyczną.
W jaki sposób możemy to zrobić? Jak sprawić, by podjęte postanowienia nie legły w gruzach po pierwszych tygodniach prób
i niepowodzeń? Jak przetrwać trudności? Co determinuje nasz
sukces? Rozmawiam dzisiaj z Anią Iskierską, trenerem sportów
siłowych, dyplomowanym trenerem personalnym i instruktorem
fitness. Ania na co dzień prowadzi zajęcia z klubie Adrenalina Fitness, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, jest także zawodniczką bikini fitness, gdzie odnosi coraz większe sukcesy. W grudniu
Ania startuje w kolejnych zawodach – tym razem będą to Mistrzostwa Świata w Hiszpanii. W jej pracy nad formą wspiera ją Fenix
Team, Fit Owsiana i Salon Medycyny Estetycznej Estetica.
M.M.: Niedawno, na mistrzostwach Polski w Gorzowie Wlkp.
zdobyłaś tytuł II wicemistrzyni Polski bikini fitness. Przez tak
krótki okres (zaczęłaś w 2017 roku) osiągnęłaś w tym sporcie
bardzo wiele. Jaka jest Twoja recepta na sukces?
A.I.: Wytrwałość, konsekwencja i CIERPLIWOŚĆ – to moim zdaniem klucz do tego aby ciągle iść w górę, a nie w dół. Poza tym
ja działam, a nie tylko mówię, że „zaczynam od poniedziałku”. Po
prostu biorę marzenia w swoje ręce i konsekwentnie je realizuję.
M.M.: Zostałaś trenerem sportów siłowych i instruktorem fitness. Odnoszę wrażenie, że konsekwentnie realizujesz swoje marzenia. Co poradziłabyś wszystkim, którzy marzą, ale
wciąż brakuje im działania w dążeniu do celu?
A.I.: Jak wygląda nasze życie? Wstajesz, nie patrzysz w lustro,
ubierasz się, idziesz do pracy, wracasz, narzekasz, jesteś zmęczona, idziesz spać... i tak wciąż, każdego dnia to samo. Skąd
to wiem? Wiem, bo sama tak żyłam i teraz Ci powiem - żałuję!
Żałuję dni, miesięcy i lat takiej wegetacji. Żałuję bo teraz już
wiem, że warto walczyć o swoje marzenia. Każdy nowy dzień to
dla Ciebie wielka szansa. Wychodzę z założenia, że trzeba chłonąć ten cenny czas i wykorzystywać każdą minutę, jaka jest nam
dana. W końcu całe nasze życie to suma właśnie tych małych
chwil. To my decydujemy, jakie one będą. Żaden dzień się nie
powtórzy i kiedy się o tym pamięta, łatwiej odważyć się na wybór swojej drogi i trzymać się tego wyboru.
M.M.: Prowadzisz własne zajęcia: Super Brzuch i Bikini Body
w klubie Adrenalina Fitness i Sposób na pośladki w OSiR w Mosinie. Opowiedz, czemu one służą, kto może w nich uczestniczyć?
A.I.: Różnorodność tych form sprawia, że każdy zainteresowany
rozpoczęciem treningu fitness może znaleźć zajęcia dostosowane do swoich możliwości, zainteresowań oraz wyznaczonych
celów treningowych. A cele te mogą być różne: wzmocnienie mięśni, usprawnienie funkcji krążeniowo - oddechowych,
zwiększenie gibkości, elastyczności, mobilności, ogólnej kondycji, modelowanie sylwetki itp. Na każdym treningu trzeba się
mocno skoncentrować – mój trening zajmuje mi od półtorej do
dwóch godzin. Nauczyłam się tego, że każdy mój ruch jest jak
ten pierwszy, zwracam uwagę na technikę, odpowiednie przerwy między seriami itp. - i na to wszystko kładę nacisk na moich
zajęciach. Zróbmy mniej ćwiczeń, ale wykonajmy je dobrze. Na
zajęciach uczymy się wykonywać ćwiczenia w sposób prawidłowy. Zapraszam zatem wszystkich – to dobre miejsce, zarówno
by zacząć, jak i ćwiczyć w sposób bardziej zaawansowany.

M.M.: Wydaje się, że problemem dla wielu osób zaczynających treningi jest chęć szybkiego osiągnięcia celu i zniechęcanie się, gdy efekty nie pojawiają się po krótkim czasie. Jakich
wskazówek byś im udzieliła?
A.I.: Na pewno kiedyś każdy z nas szukał słów aprobaty lub wsparcia u innych, żeby zdobyć trochę motywacji... a czasem po tę
motywację wystarczy zajrzeć w głąb siebie. Docenić to, co udało mam się do tej pory osiągnąć. Dostrzec postępy, jakie robimy,
małe sukcesy, niewielkie zmiany. To przecież efekt naszej pracy,
to my zwyciężamy każdego dnia pokonując swoje słabości i idąc
o krok dalej. Nic nie daje większej satysfakcji niż dotrzymanie sobie słowa. ... i nie zawsze jest nim szybki sukces, a wytrwała droga
do niego. To droga jest ważna, nie tylko sam cel.
M.M.: Jak łączysz sport, treningi, z życiem rodzinnym i innymi
obowiązkami?
A.I.: Mam najlepsze wsparcie na świecie – to mój mąż. Jest moją
najlepszą motywacją, by robić to wciąż i wciąż... mój motor napędowy. Moja podpora, moja ostoja, mój azyl. Tylko on wie, ile
pracy, wyrzeczeń i niekiedy nawet łez mnie to wszystko kosztuje. Bardzo często zdarza się tak, że on rezygnuje ze swoich
rzeczy, planów, treningów czy marzeń, abym ja mogła spełniać
swoje. Myślę, że zawsze, kiedy możemy liczyć na wsparcie bliskich w tym, co robimy i akceptację naszych wyborów, jest zdecydowanie łatwiej realizować swoje marzenia.
Zapraszamy na zajęcia z Anią: Adrenalina Fitness i OSiR Mosina.
rozmawiała: Marta Mrowińska
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Przedszkolaki z Krosna uczciły
100-lecie Niepodległości
W naszym przedszkolu podjęliśmy wiele działań dotyczących
obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wdrożyliśmy autorski projekt edukacyjny „Polak mały”, który
realizowany był od 05-09.11. br. Rozmawialiśmy z dziećmi o naszym kraju, oglądaliśmy mapę, omawialiśmy symbole narodowe.
Gazetki i sale przedszkolne wypełnione były kolorami biało-czerwonymi. Stworzyliśmy wystawę fotograficzną pt. „Piękna Polska
Niepodległa”. Na zdjęciach nasi podopieczni ukazywali swój
ulubiony zakątek Polski z wybranym symbolem narodowym. Do
tych zadań mocno włączyli się rodzicie, gdyż zdjęcia wykonane
były w różnych miejscach: od pola i łąk poprzez jeziora, lasy i morze. Wystawa wzbudzała wiele pozytywnych emocji. Ponad to,
w piątek cała społeczność przedszkolna spotkała się aby uczcić
to ważne dla każdego Polaka święto. Na początku przypomnieliśmy sobie wszystkie informacje patriotyczne utrwalane przez
cały tydzień. Następnie obejrzeliśmy film o polskich symbolach
narodowych zatytułowany „Polak mały”, recytowaliśmy „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełza oraz odśpiewaliśmy
hymn Polski. I to nie koniec naszych działań! Kolejnym krokiem
było wywieszenie plakatu „100 serc na 100-lecie Niepodległości”
i zgodnie z tym dzieci przywiesiły wspólnie z Paniami serca biało-czerwone, tworząc tym samym piękną flagę Polski na płocie

przedszkola. Do swoich działań zaprosiliśmy także społeczność
lokalną. Dzięki uprzejmości księdza Pawła Kujawy
z parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie parafianie
duzi i mali kontynuowali nasz zamysł i dalej tworzyli flagę polski
poprzez przywieszanie serc biało-czerwonych na płocie kościoła.
Podjęte działania zostały odebrane z wielką sympatią i uznaniem.
Dorota Snuszka

I miejsce mosińskiego Teatru Bez Kurtyny na Melpomenie!
W dniach 23 – 25 listopada br. w Środzie Wielkopolskiej odbył się
15. Konkurs teatrów amatorskich Melpomena 2018. Na scenie
średzkiego Ośrodka Kultury wystąpiło piętnaście amatorskich zespołów, w tym mosiński Teatr Bez Kurtyny.
Pojechali, wystąpili i… wygrali! Za spektakl „Wszyscy jesteśmy
podejrzani” otrzymali kilka nagród. Dorota Antkowiak i Hanna
Pawliczak otrzymały nagrody za scenariusz (brawo!), cały zespół
za urzeczywistnianie idei teatru amatorskiego oraz nagrodę za
pierwsze miejsce w konkursie! Dodatkowo, otrzymali też zaproszenie na gościnny występ w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu! Jesteśmy dumni z naszych aktorów i mamy nadzieję, że będą nas zachwycać jeszcze
długo na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury i – w całym regionie. (źródło: MOK)
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Wyrok WSA w sprawie
MPZP przy ul. Śremskiej
Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie Gminy Mosina
w sprawie planu miejscowego dla terenów produkcyjnych przy
ul. Śremskiej w Mosinie. Plan został zaskarżony przez Wojewodę
Wielkopolskiego, który postawił dwa zarzuty. O szczegóły sprawy
zapytaliśmy Marcina Ługawiaka, radnego Gminy Mosina.
Pierwszy z zarzutów dotyczył dróg wewnętrznych:
- W planie na rysunku ich, mówiąc w skrócie, nie było. Wojewoda
stwierdził, że jest to niedopuszczalne. Skoro przewiduje się drogi
wewnętrzne, co wynikało z tekstu, to powinny być wrysowane,
podobnie jak publiczne. Gmina Mosina (konkretnie Rada Miejska) w odpowiedzi na skargę stwierdziła, że wrysowanie dróg wewnętrznych zbytnio ograniczyłoby swobodę kształtowania terenu
produkcyjno-magazynowego przez inwestorów, którzy inwestując, sami zdecydują, jak mają przebiegać drogi wewnętrzne. Najważniejsze, aby do każdej nieruchomości był dostęp. I sąd podzielił
to zdanie Gminy - mówi radny RM Marin Ługawiak.
Drugi zarzut, który również został oddalony dotyczył szerokości
frontu działek. To także dość istotne postanowienie. Gmina określiła w planie szerokość frontu działek. Wojewoda stwierdził, że
Gmina nie miała do tego prawa, bo w ten sposób ogranicza sposób podziału nieruchomości. Gmina stwierdziła, że, określając tę
szerokość, chciała wpłynąć na poprawę ładu przestrzennego. Sąd

podzielił opinię Gminy, wychodząc z założenia, że były to racjonalne przesłanki. Sąd generalnie w swoim wyroku w całej sprawie
pokazał swoją racjonalną twarz, a nie literalną. Oby tak częściej,
bo rygorystycznie literalne czytanie prawa nie jest dobre dla społeczeństwa - dodaje Marcin Ługawiak. (J.B)
Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie GMP
pod linkiem: Wyrok w sprawie mpzp ul. Śremska

Radio MPL już nadaje!
Jak wiecie drodzy Czytelnicy i Słuchacze,
od jakiegoś czasu staramy się uruchomić
internetowe radio w ramach działalności
wydawniczej, jaką od ponad 10 lat prowadzimy na terenie gminy Mosina i Puszczykowa. Przebrnęliśmy już przez etap
pierwszych testów i przygotowań. Z powodzeniem nagrywamy kolejne audycje
i ... mamy apetyt na więcej :) Od niedawna
nasz radiowy zasięg poszerzył się także
o Luboń i okolice.

Chcemy żeby Radio Mosińsko-Puszczykowsko-Lubońskie (Radio MPL) było naszym
dobrem wspólnym, przedstawiało aktualne
wydarzenia, problemy mieszkańców i wspierało wszystkich tych, którzy chcą robić rzeczy
ważne i pożyteczne dla naszego regionu.
Przyświeca nam ta sama misja, jedynie do
słowa gazeta dodajemy słowo radio. Jesteśmy otwarci na krytykę oraz sugestie. Jednocześnie, wszystkich tych, którzy chcieliby
wspomóc i współtworzyć z nami nasz naj-

nowszy projekt - zapraszamy do kontaktu.
P.S A przy okazji prezentujemy nasze logo.

Strażacy uratowali uwięzioną klacz
W nocy 21 listopada br., po godzinie 3:00
strażacy z JRG9 Mosina oraz OSP Puszczykowo brali udział w akcji wydobywania konia, który uwięziony został w podziemnej
kondygnacji budynku gospodarczego. Na
miejsce przybył również lekarz weterynarii.
Pod specjalistyczną opieką lekarza weterynarii strażacy przystąpili do działań
mających na celu bezpieczne wydobycie
zwierzęcia. Otwór był na tyle duży, że koń
wpadł do środka, ale nie był w stanie samo-

dzielnie się wydostać. Jego wydostanie wymagało użycia koparki, która powiększyła
otwór na tyle mocno, aby możliwe okazało
się uwolnienie zwierzęcia z pułapki.
Po około dwóch godzinach klacz została
uwolniona cała i zdrowa. Jak piszą strażacy
z OSP Puszczykowo: Działania ratowniczo –
gaśnicze to nie tylko ratowanie ludzkiego życia i zdrowia oraz mienia, to również pomoc
zagrożonym zwierzętom.
(źródło: OSP Puszczykowo, zdjęcia: JRG-9 Mosina)
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Kącik motoryzacyjny

O dwa cylindry za dużo

W życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, że trzeba dorosnąć. Dla jednych jest to moment wyprowadzki od
rodziców, inni usamodzielniają się dopiero po ślubie. Podobno najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, potem jakoś
da się nas znieść. Ja chyba dorosłem całkiem niedawno, bo postanowiłem zmienić samochód. Nie byłoby w tym nic
dziwnego gdyby nie fakt, że w wyszukiwarce w pewnym znanym portalu motoryzacyjnym, którego nazwa zaczyna się
na „O”, a kończy na „tomoto”, zacząłem wybierać opcję „Liczba drzwi od 4 do 5”.
Otóż zacząłem szukać samochodu, który posiada parę drzwi
z tyłu, duży bagażnik i jakikolwiek komfort podróży. Na szczęście zostały mi resztki zdrowego rozsądku i z automatu wybrałem modele napędzane na prawidłową oś oraz posiadające
odpowiednią liczbę cylindrów. Skoro szóstka w lotka potrafi
uszczęśliwić każdego to pomyślałem, że szóstka pod maską będzie uszczęśliwiała mnie codziennie i powiem wam szczerze, że
się nie myliłem!
Wybór modelu padł na BMW E46 z silnikiem o pojemności 2,5
litra. Pancerna jednostka pięknie współpracująca z gazem to
coś dla mnie, bo jak doskonale wiecie jestem fanem instalacji
gazowych albo po prostu jestem oszczędny, zależy jak kto na
to spojrzy. Długie wieczory spędzone na wertowaniu internetu
sprawiły, że zrozumiałem kobiety, które poszukują tej idealnej
sukienki! Po prostu każdy samochód, który oglądałem miał coś
co mi nie pasowało. W niektórych nawet nie potrafiłem określić
co dokładnie dyskwalifikowało dany samochód, być może to
szósty zmysł motoryzacyjny się odzywał?
W końcu znalazłem to ogłoszenie! Jest! Idealna, czarna, obniżona, silni o pojemności 2,5 litra i do tego z Poznania! Jedziemy!
Standardowe oględziny wykazały kilka wad, które „przypadkiem” nie zostały zawarte w ogłoszeniu ale wiadomo, że trzeba przymknąć na to oko. Kupując samochód nie można także
kierować się emocjami, co jest bardzo trudne ale warto spisywać wszystkie usterki na kartce, co po finalnych oględzinach
może nam bardzo pomóc w decyzji. Tak też zrobiłem i szczerze
mówiąc lista nie była zbyt długa, aż do czasu sprawdzania dokumentów. Otóż w dowodzie rejestracyjnym widniał silnik 1,9,
a w samochodzie zamontowany był 2,5. Sprzedawca stwierdził,
że „zapomniał mnie poinformować widocznie”, super. Ładnie się
pożegnałem i pojechałem.
Podejście drugie, tym razem wycieczka do Głogowa. Samochód
na zdjęciach wyglądał mocno średnio, ale w sumie przypomniało mi się, że pracuję w firmie, która okleja samochody, więc kolor
nie jest problemem. Z opisu i rozmów ze sprzedającym wynika,
że samochód w miarę zadbany i jakoś miałem dobre przeczucie.
Podjeżdżam na miejsce, czekam chwilę, a obok staje całkiem
dobrze prezentujące się BMW E46, mówię sobie, to nie ten samochód! Sprawdzam rejestrację na ogłoszeniu i okazuje się, że
to ten sam co bardzo mocno mnie zdziwiło. Zazwyczaj zdjęcia

poddaje się obróbce graficznej, aby samochód wyglądał lepiej
niż w rzeczywistości, a tutaj miałem wrażenie, że właściciel zrobił tak słabe zdjęcia, aby specjalnie go nie sprzedać.
Zabieramy się do oględzin! Wady typowe dla tego modelu
oczywiście występowały, trochę rdzy ale wrażenie określę jako
mocne 4 na 6. Jazda próbna zaliczona, samochód nie zostawia
4 śladów, silnik pracuje równo, gdzieniegdzie trochę szpachli,
front i lampy wymienione po bliskim spotkaniu z fauną leśną
i w sumie to sprzedawca całkiem miły, nawet się dowiedziałem, że hoduje konie i mi trochę o nich poopowiadał. Jedyną
rzeczą, która mnie zdziwiła był fakt, że ówczesnemu właścicielowi nigdy nie wyskoczyła kontrolka „Checkengine”, a pojazdy
te słyną z wiecznie świecącej się kontrolki silnika. Odszedłem
na 5 metrów, spojrzałem na samochód, spojrzałem na listę wad
i znowu na samochód... Dobra, biorę! Negocjacje z właścicielem
były dość krótkie, bo poinformowałem go, że ja chcę zapłacić
jak najmniej, on jak najwięcej i ma dać realną propozycję, którą
i tak zbiję i w sumie dogadaliśmy się w 20 sekund. Pora podpisać
dokumenty, odebrać opony zimowe i wrócić do domu! Wszystko poszłoby sprawnie gdyby nie fakt, że sprzedawca serio hodował konie i musiał jechać je nakarmić, ale przynajmniej nie
wciskał kłamstw. Jeżeli chodzi o kontrolkę silnika to też mnie nie
okłamał, nie zapaliła się ona nigdy bo po prostu ma wyciągniętą
diodę z licznika, więc nie ma się jak zapalić.
Tak oto stałem się posiadaczem absurdalnego BMW E46 z silnikiem o pojemności 2,5 litra, który pali mi prawie dwa razy więcej paliwa, ma dwa razy droższe ubezpieczenie, jest dwa razy
większy i znacznie głośniejszy, a wszystko opatrzone jest wspaniałym napędem na tył, niesamowitym momentem obrotowym
i piękną pracą sześcio-cylindrowego silnika. Jest to totalnie bezsensowny zakup z ekonomicznego punktu widzenia i jestem
z tego faktu bardzo dumny! Oczywiście z kurierem już jesteśmy
kumplami po imieniu bo codziennie mnie odwiedza.
Morał z całej historii jest taki, że kupując samochód trzeba kierować się dobrym przeczuciem, wybierać wielkie silniki i całkowicie skreślać samochody z napędem na przód.
Zapytacie co z moją ukochaną Toyotą? Otóż Toyota postanowiła
odgryźć się za zdradę i uszczuplić mój portfel o koszty remontu
całego silnika, taki psikus…
Przemysław Raźny – Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe

15

Budowali domki dla wolno żyjących kotów
O sytuacji wolno żyjących kotów pisaliśmy już na łamach naszej gazety. Przybliżyliśmy pracę wolontariuszy dokarmiających i opiekujących się nimi. Tym razem powracamy do tematu za sprawą bardzo ciekawej akcji, do której przyłączyło
się wielu mieszkańców gminy i która szerokim echem odbiła się w kręgach przyjaciół zwierząt.
Otóż 14 listopada br. odbyła się Pierwsza
Wspólna Akcja Budowania Domków dla
Kotów Wolno Żyjących. Organizatorkami
były: Pani Marta Borkowska-Bereta, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Magdalena Pytel-Kania, pedagog w Szkole Podstawowej w Krosinku. Działania wsparł
Urząd Gminy Mosina na czele z Burmistrzem Przemysławem Mielochem, szkoła
Pod Lipami a także Sołtysi Krosinka i Borkowic oraz firma Guber House.
Zamysłem organizatorek była edukacja
i uwrażliwienie uczestników na potrzeby
zwierząt, a także wspólne działanie dla ich
dobra. W pierwszej części wystąpiła Pani
Joanna Olejniczak z Fundacji Agapeanimali
i opowiedziała o tym jak mądrze opiekować się kotami i jak ważna jest ich kastracja. Następnie Burmistrz Przemysław Mieloch przedstawił prawne aspekty działania
Urzędu w tym temacie i zagwarantował
jeszcze większe wsparcie w tym zakresie.
Po słodkim poczęstunku wszyscy przystąpili do tworzenia domków. Przybyło mnóstwo rodzin z dziećmi, uczniowie, przedstawiciele trójek klasowych, nauczyciele,
prezydia Rad Rodziców ze szkoły w Krośnie i Mosinie, samorządowcy, sołtysi. Jednym słowem – Przyjaciele!
Atmosfera była wspaniała, mnóstwo śmiechów i wygłupów, ale najważniejsza była
wspólna praca.

Każda grupa tworzyła własną budkę, która potem uszczelniano, wyściełano, ozdabiano, a następnie oznaczono naklejkami
z herbem Mosiny. Wszyscy byli dumni ze
swoich dzieł – i słusznie!
Było to wydarzenie bez precedensu, które być może posłuży jako wzór dobrych
praktyk dla innych gmin w opiece nad
zwierzętami. Dziękujemy za wspaniałą inicjatywę! (red.)
Poprosiliśmy też o kilka słów komentarza
Panią Joannę Olejniczak - prezes fundacji
Agapeanimali.
Fundacja Agapeanimali zajmuje się niesieniem pomocy chorym, porzuconym i bez-

domnym zwierzętom. Naszym głównym
celem jest walka z kocią bezdomnością
oraz poprawa bytu kotów wolno-żyjących.
Edukacja młodych ludzi - nauka niesienia
pomocy, uwrażliwianie na ból i cierpienie
zwierząt jest bardzo ważna - trzeba już od
najmłodszych lat zwiększać świadomość
odnośnie poprawnego traktowania kotów,
własnych oraz tych żyjących wokół nas. Bardzo popieramy takie wydarzenia! Jej organizatorzy, rodzice, a przede wszystkim dzieci
wykonali świetną pracę. Mamy nadzieję, że
inne szkoły wezmą przykład z SP w Krosinku.
- mówi Joanna Olejniczak - prezes zarządu
fundacji Agapeanimali.

Trwa walka o życie Michałka
Trwa walka o życie Michałka, mieszkańca Komornik. 8-letni Michałek był zwykłym, radosnym dzieckiem – grał w piłkę, jeździł
na rowerze, chodził na spacery ze swym ukochanym psem. Pewnego dnia w szkole zabolały go plecy. Lekarz rodzinny zalecił
rutynowe badania. Te jednak były początkiem drogi do odkrycia
guza w okolicy kręgosłupa. Niestety pogłębiona diagnostyka
doprowadziła do druzgocącej diagnozy – nowotworu złośli-

wego układu nerwowego. Więcej na ten temat: https://www.
siepomaga.pl/ratujemy-michalka (za pośrednictwem tej strony
można dokonywać też wpłat).
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Muzeum Konia i Powozów w Rogalinku
Miejsce jest urokliwe – położone wśród pól, w pobliżu lasów, z pięknym dziedzińcem, budynkiem, powozownią, wykonanym z kamienia i ozdobionym drewnianymi elementami. Mimo jesiennej pory i pochmurnego nieba robi wrażenie.
Wokół mnóstwo przestrzeni, konie, rzeźby i… powozy. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa pana Hieronima, któremu marzą się rzeczy niezwykłe…
Powozy zaczął kolekcjonować w 1980 roku, mieszkał wtedy
w Puszczykowie. W chwili obecnej w powozowni znajduje się
piętnaście odrestaurowanych powozów, ponad dwadzieścia
kolejnych czeka na rekonstrukcję. Najstarszy, całkowicie odnowiony powóz, pochodzi z 1846 roku, jest to wóz straży pożarnej.
Jest także wóz z 1900 roku, ale w kolekcji znaleźć można również powozy współczesne – kolekcja pokazuje różnorodność
i bogactwo bryczek i powozów. Te odrestaurowane służą nie
tylko jako eksponaty – można przejechać się nimi po okolicy,
uświetnić ważne wydarzenie, jak ślub czy inne uroczystości. Powozy niejednokrotnie towarzyszyły gościom podczas gminnych
dożynek, były świadkami wspomnień związanych z rocznicami
ślubu, zwiedzaniem miejsc z czasów młodości… Przystrojone,
piękne, uświetniają wiele wydarzeń – w Wielkopolsce i nie tylko.
Warte są pokazania – stąd pomysł na utworzenie w Rogalinku
muzeum powozów, miejsca, gdzie można będzie te odrestaurowane eksponaty oglądać i podziwiać.
Remont powozów to przedsięwzięcie nie tylko długofalowe, ale
przede wszystkim kosztowne. Koszt remontu jednego pojazdu
to mniej więcej 25 – 45 tysięcy złotych, w zależności od wielkości, rodzaju i pracy, którą trzeba włożyć w wyremontowanie.
W tej chwili na renowację czeka na przykład pocztowy dyliżans,
którego koszt remontu oszacowany został na 40 tysięcy złotych.
Wszystko, co jest możliwe do zrobienia samodzielnie, remontuje pan Hieronim. Trudniejsze i skomplikowane remonty odbywają się w Gostyniu. Potrzeba jednak jeszcze wiele nakładów
finansowych.
To nie wszystko. W planach jest wystawa kolekcji miniaturowych powozów autorstwa Zygmunta Karga – czterdzieści powozów w skali 1:10 będzie można podziwiać w Rogalinku już
w maju 2019 roku. Autor kolekcji pragnie, by jego powozy pozostały w jednym miejscu i mogły w ten sposób, jako całość, służyć
potomnym – posiadłość w Rogalinku wydaje się być idealnym
do tego miejscem.
Oprócz muzeum ma powstać także agroturystyka – w gospodarstwie hodowane są ciekawe gatunki kur, będą także bażanty, jest sprzęt rolniczy (pługi, zgrabiarki itp.). Jest sala mogąca
pomieścić do trzydziestu osób, którą można wynająć na wesela
i inne uroczystości. W planach są wystawy czasowe kolekcjonerów z różnych stron Polski: wystawa czapek, kolekcja brzytew…
pomysłów jest sporo. Ma powstać także kawiarnia powozowa – już teraz dziesięć rzeźb powozów czeka na umieszczenie
w przyszłej kawiarni.
Od dwóch lat działa Fundacja Rogalinek, która czyni starania
o sfinalizowanie projektu – Muzeum Konia i Powozów. Wszystkie
dotychczasowe przedsięwzięcia zostały sfinansowane z funduszy prywatnych. Potrzeby są jednak ogromne. Brakuje dofinansowania, by plany mogły zostać zrealizowane. Fundacja zaprasza do kontaktu osoby, które chciałyby w jakiś sposób pomóc
w realizacji przedsięwzięcia, znalezieniu możliwości pozyskania
funduszy czy wyremontowaniu powozu (na przykład w zamian
za umieszczenie informacji o darczyńcy na powozie)… Fundacja jest otwarta na wszelkie propozycje współpracy. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia rogalińskiej powozowni – naprawdę warto! (M.M.)
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Muzeum Konia
i Powozów
Rogalinek

Świadczymy usługi:
- przejażdżki bryczką po Puszczykowie i okolicach
- przejazdy powozem do ślubu (na terenie Wielkopolski i nie tylko),
z okazji rocznicy ślubu i innych uroczystości
- przejazdy melexem
- sala na 30 osób
- miejsce na ognisko

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
z Fundacją Rogalinek:

tel. 601 -743-743, 61 87-95-1 1 1

S Y S T E M Y

N A W A D N I A J Ą C E

BEZDOTYKOWA
MYJNIA
turbtoka!
szczo

Zapraszamy do naszej nowej myjni bezdotykowej
w Drużynie ul. Powstańców Wlkp. 47.
Zaletą powstającej myjni w naszej ﬁrmie jest to,
iż mycie pojazdów będzie odbywało się przy
użyciu bardzo dobrych i renomowanych koncentratów. Środki wykorzystywane są w postaci
płynnej (nie proszki) co sprawia, że łatwo się
spłukują i nie pozostawiają plam oraz zacieków.
Dodatkową atrakcją jest TURBO SZCZOTKA lanca ze szczotką wykonaną z długiego naturalnego włosia z dyszą podającą bardzo gęstą pianę.

Drużyna,
ul. Powstańców Wlkp. 47

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Adam Wodziczko zapomniany
Rok to szczególny, bo jak wszystkim wiadomo obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Licznymi uroczystościami upamiętniamy ludzi, którzy w czynny sposób przyczynili się do tych zwycięstw, które po 123 latach dały nam wolne państwo. Takich ludzi bez wątpienia możemy nazwać patriotami i jesteśmy im winni
pamięć i szacunek. Ale czy pamiętamy o wszystkich, czy czasem kogoś nie pominęliśmy? W tym wyjątkowym roku umknęła
nam chyba jedna rocznica. Chodzi o 70-tą rocznicę śmierci wybitnego człowieka jakim był profesor Adam Wodziczko.
Brak należytego, lub raczej jakiegokolwiek uczczenia pamięci
Profesora, świadczy o tym jak bardzo zapomniane stały się idee,
które głosił oraz sama osoba Adama Wodziczki. Sytuacja ta przestaje dziwić gdy zajrzymy do zbiorów Mosińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie znaleźć możemy zaledwie (sic!) jedną książkę tego
autora pt. „Na straży przyrody: wiadomości i wskazania z dziedziny ochrony przyrody”.
Więcej na temat życia i działalności Adama Wodziczki możemy
dowiedzieć się z książki autorstwa Anny Łobarzewskiej pt. „Adam
Wodziczko”. Książkę, albo raczej zeszyt, można nabyć jeszcze
w niektórych antykwariatach za przysłowiowe grosze, a stanowi
ona niezwykle bogate źródło wiedzy na temat tytułowego bohatera. Poniżej pozwolę sobie przytoczyć kilka fragmentów z tego
opracowania, które dadzą nam zarys tej nietuzinkowej postaci.
Życie Profesora przepojone było miłością Ojczyzny. Specjalnie ukochał ziemie zachodnie: Wielkopolskę i Pomorze, kochał też Tatry.
Pracował bez wytchnienia, a wykaz jego publikacji liczy około 200
pozycji.
Powszechnie znane są dokonania Adama Wodziczki, które zaowocowały utworzeniem Wielkopolskiego Parku Narodowego, z którego uroków jako mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa korzystamy.
Mniej znany jest fakt, że dzięki staraniom A. Wodziczki utworzone
zostały również Woliński i Słowiński Park Narodowy. Podobnie ma
się sytuacja z dorobkiem publicystycznym A. Wodziczki, w którym
porusza tak wiele zagadnień i problemów z dziedziny ochrony
przyrody. Rozwiązania nie znalazły one do dnia dzisiejszego, choć
autor dokonuje ich niezwykle celnej diagnozy. Jednym z tych
zagadnień jest, szczególnie aktualny z uwagi na trwającą suszę,
problem stepowienia obszarów Wielkopolski. Warto przytoczyć
tu kilka słów samego Profesora, które wyjaśnią cel i motyw jego
działań czynionych na polu ochrony przyrody;
Rozwijanie idei ochrony przyrody budzi i wzmacnia przywiązanie do
ziem ojczystych.
Przyroda odarta z wdzięków nie zwiąże serca, nie zapłodni myśli.
Wspominając swojego mentora Jana Gwalberta Pawlikowskiego
A. Wodziczko pisze tak:
W Polsce stał się Pawlikowski wielkim wychowawcą narodowym.
Zakorzenione silnie w duszy polskiej uczucie przywiązania do
ziemi rodzinnej rozwinął w nowe przykazanie polskiego patriotyzmu: Chrońmy przyrodę ojczystą”.
W powyższych słowach czuć ducha patriotyzmu i umiłowania ziemi ojczystej, który to duch przekładał się na czyny. Ze wspomnianej wcześniej książki A. Łobarzewskiej, dowiedzieć się możemy
wiele na temat życia Adama Wodziczki. Między innymi tego że,
Adam Wodziczko oddawał się z zapałem zagadnieniom społecznym. Już w czasach akademickich prowadził działalność narodową (czas ten przypadał na okres zaborów) i wychowawczą wśród
górników na Górnym Śląsku oraz oświatową na Uniwersytecie
Ludowym im. Adama Mickiewicza. Należąc do założonego przez
prof. Wincentego Lutosławskiego stowarzyszenia „Eleusis” propagował, zgodnie z jego ideowymi założeniami, życie według zasad
moralnych, wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu, kart w imię
odrodzenia narodowego. Zasadom tym był zawsze wierny.

W czasie II wojny światowej, wysiedlony z Poznania, przebywał
w Krakowie. Pracował w szkolnictwie jawnym – w Szkole Handlowej
i Szkole Melioracyjnej. O pracy tej napisał: uczyłem w nich (tj. w szkołach) polską młodzież poza oficjalnym programem rzeczy polskich.
Adam Wodziczko w swoich licznych publikacjach wzywał do
kształtowania krajobrazu, który został mocno zniszczony w wyniku działalności człowieka. Pod tym pojęciem rozumiał zespół
czynności zmierzających do przebudowy zniszczonych krajobrazów opartej na nowych, biologicznych podstawach. Jego
zdaniem kształtowanie nowego krajobrazu musi się opierać na
dokładnej znajomości lokalnych warunków naturalnych. Dzięki
temu, jak twierdził, będziemy mieli możliwość wyzyskania wszystkich sił przyrody na użytek człowieka bez gwałcenia jej praw.
Żywił nadzieję, że takie harmonijne i naukowe podejście zbliży
nas do natury i pojedna człowieka z niedocenianą dotychczas
przyrodą. Zdawał sobie już wtedy sprawę z tej wzajemnej relacji
i ze skutków zaburzeń, których objawy dostrzegał w ówczesnym
społeczeństwie w coraz liczniejszych chorobach psychicznych,
nerwicach, chorobliwym niepokoju i lękach czy bezsenności.
Spacerując dzisiaj po Wielkopolskim Parku Narodowym, możemy
natrafić na głaz poświęcony pamięci Adama Wodziczki. Znajduje
się on przy szlaku między studnią Napoleona a jeziorem Kociołek.
Został on tu ustawiony z inicjatywy jego uczennicy doc. dr Heleny Szafran w dziesiątą rocznicę śmierci Profesora. Podobnie my
wszyscy korzystający z tej ostoi przyrody jaką jest Wielkopolski
Park Narodowy, a którą zachował dla nas Adam Wodziczko, stajemy się jego uczniami. 35 lat usilnych zabiegów u władz, starań,
dyskusji, protestów i bezkompromisowych walk, w którym sukcesy i niepowodzenia, chwile radosne i deprymujące przeplatały się
na przemian - tymi słowami Franciszek Jaśkowiak opisał trud, jaki
włożył Adam Wodziczko w utworzenia Parku. Tutaj w parku każdy
z nas znajdzie coś dla siebie. Dla jednego to będzie cisza i spokój,
dla drugiego aktywny wypoczynek podczas biegu czy jazdy rowerem, a jeszcze ktoś inny wzruszony pięknem przyrody napisze
wiersz lub namaluje obraz. Każdy znajdzie tu coś, co uczyni go
lepszym, co uczyni go bardziej kulturalnym.
Wszystko to zawdzięczamy temu Niestrudzonemu Szermierzowi o Wielkopolski Park Narodowy, szermierzowi o nasze zdrowie
i o niepodległość naszego kraju. Jesteśmy mu winni bardzo wiele.
Jesteśmy mu winni pamięć.
Tomasz Kaczmarek
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Podążać za dzieckiem
Chciałabym zaprosić do współpracy rodziców mających małe dzieci – wcześniaki lub dzieci urodzone o czasie – które wykazują nadmierne napięcie, asymetrię, takie, które są niespokojne, płaczliwe, mają dolegliwości ze strony układu pokarmowego: kolki, wzdęcia itp. Praca koncepcją NDTBobath jest zupełnie inna i wymaga innych narzędzi niż na przykład terapia manualna. Przede
wszystkim - jest nieinwazyjna i nie wprowadza dodatkowego stresu u dziecka. O koncepcji NDTBobath opowiada dr Małgorzata Wójcik – fizjoterapeuta, osteopata, certyfikowany terapeuta
NDT-Bobath i PNF, zajmuje się wczesną interwencją noworodków, niemowląt i dzieci starszych.

Handling
Koncepcja handlingu jest charakterystyczna dla pracy koncepcji NDT-Bobath. Chodzi o prawidłowe wykonywanie codziennych
czynności pielęgnacyjnych, jak noszenie, karmienie, przewijanie,
ubieranie/rozbieranie, kąpiel, podczas których dostarczamy dziecku
wiele doświadczeń sensomotorycznych. Dlatego bardzo ważne jest,
aby te wszystkie czynności wykonywać spokojnie, powoli, płynnie
oraz w taki sposób, aby dostarczać dziecku prawidłowych doświadczeń czuciowo – ruchowych. Wśród moich pacjentów mam dzieci,
które urodziły się w przewidywanym terminie, uzyskały odpowiednią
liczbę punktów w skali Apgar, a jednak po czasie okazało się, że zaczęły
robić się niespokojne, płaczliwe, pojawiła się asymetria, nieprawidłowe
wzorce ruchowe. W takich wypadkach ważne jest, by móc odpowiednio i we właściwym czasie zareagować, tak, by dziecko mogło
rozwijać się prawidłowo – rozwój motoryczny idzie bowiem w parze
z rozwojem emocjonalnym, a dalej – całą sferą edukacyjną dziecka.
Dać dziecku czas
Koncepcja NDT-Bobath jest bardzo przyjazną koncepcją do pracy
z dzieckiem - jej hasłem przewodnim jest, by dać dziecku czas. Oznacza to, że nie możemy wyprzedzać dziecka, niczego nie przyspieszać, lecz czekać, jak ono zareaguje na bodziec. Rozwój dziecka do
12 miesiąca życia jest bardzo dobrze opisany w literaturze, w związku z czym spodziewamy się, że dziecko na danym etapie będzie się
obracać, na innym – czworakować, siedzieć, zmieniać pozycje itp.
Łatwiej wtedy zauważyć niepokojące sygnały. Czasami rodzice sami
potrafią je zaobserwować (na przykład kiedy dziecko nie lubi przebywać w danej pozycji, nie obraca się itp.) - wówczas zgłaszają się
po pomoc, ale niekiedy trudno zauważyć pewne nieprawidłowości.
Szybciej znaczy krócej
Tymczasem, im szybciej zareagujemy, tym lepiej. Nieprawidłowe
wzorce postawy przekładają się na małą i dużą motorykę, a to z kolei na całe funkcjonowanie dziecka. Wskazana jest też współpraca
z lekarzami, specjalistami z różnych dziedzin – pediatrą, neurologiem dziecięcym, neonatologiem. Dialog jest potrzebny do wypracowania wspólnej i prawidłowej pracy z dzieckiem. Niektóre dzieci
wymagają częstych konsultacji lekarskich ze względu na współistniejące schorzenia i dolegliwości. Nie możemy zapominać także
o wcześniakach – tutaj rodzice mogą spotykać się z problemami np.
ze ssaniem u dzieci. Powoduje to, że dzieci te często nie są do końca
najedzone, muszą jeść częściej ale w małych ilościach itp. W takim
wypadku praca polega na nauczeniu dziecka prawidłowego ssania,
a rodzica - prawidłowego karmienia. Przewód pokarmowy małego
dziecka - zwłaszcza wcześniaka, ale też urodzonego o czasie - często
nie funkcjonuje prawidłowo: dzieci mają wzdęcia, kolki itp. - możemy to zniwelować za pomocą osteopatycznych technik wisceralnych (polegających na mobilizacji narządów wewnętrznych), mających na celu zmniejszenie napięcia w obrębie samej jamy brzusznej,
poprawę perystaltyki jelit i pracy żołądka. Ważne jest także ułożenie
ciała, nie tylko w łóżeczku, ale np. w foteliku samochodowym, podczas jazdy w wózku itp.

Warto podkreślić, że jeśli pojawia się jakakolwiek nieprawidłowość
w zachowaniu, rozwoju, ułożeniu dziecka - nie należy tego lekceważyć ani zwlekać, gdyż możemy być pewni, że jeśli nie zrobimy
nic, nieprawidłowość ta się pogłębi. A im później rodzic zgłosi się do
terapeuty NDT-Bobath, praca będzie trwała dłużej i będzie bardziej
wymagająca zarówno dla dziecka jak i rodzica.
Podążanie za dzieckiem
Koncepcja NDT-Bobath to terapia, podczas której nie zadajemy konkretnych ćwiczeń. Jest to umiejętność podążania za dzieckiem i dawania mu czasu na odpowiedź, której oczekujemy. W związku z tym trzeba
mieć świadomość, że dzieci będą reagować na nasze bodźce w różnym
czasie. Załóżmy na przykład, że mamy 5-miesięczne dziecko, które ma
ograniczoną ruchomość w obrębie obręczy barkowej kończyn górnych, z ustawieniem kończyny w pronacji. Praca z takim dzieckiem
nie będzie polegała na wykonaniu konkretnej ilości zadanych ćwiczeń.
W koncepcji NDT-Bobath stosuje się tzw. wspomagania, które mają na
celu ułatwienie, utorowanie ruchu, powodują, że ruchy stają się łatwiejsze do wykonania. Nie jesteśmy zatem związani sztywno z konkretnymi ćwiczeniami, natomiast bardzo ważna jest obserwacja dziecka i jego
wzorca postawy. Terapia ta ma jeszcze tę zaletę, że jest przyjemna dla
dziecka. Podczas terapii zazwyczaj jest ono spokojne, gdyż to, co robimy, nie wywołuje u niego nadmiernego stresu. Wszystkie elementy
koncepcji: prawidłowa pielęgnacja, handling, prawidłowe podnoszenie dziecka, układanie, rozbieranie, zwracanie uwagi na to, jak dziecko
się układa - są ze sobą ściśle powiązane. Poza tym, trzeba umieć łączyć
metody pracy, poszukiwać różnych narzędzi, form dotarcia do pacjenta. Pamiętajmy, że pamięć ruchowa jest bardzo ważna. Jeżeli jeden
wzorzec ruchu będzie nieprawidłowy, wówczas uruchomią się inne
nieprawidłowości, a wszystko będzie się przekładać na złe funkcjonowanie motoryczne, emocje, zaburzone funkcjonowanie w szkole itp.
Metoda PNF
PNF jest metodą skierowaną nie tylko do dzieci z uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego czy skoliozą, ale przede wszystkim
do osób dorosłych po wypadkach komunikacyjnych, udarach itp.
PNF wykorzystuje złożone wzorce ruchowe, które są automatycznie
wykonywane przez człowieka w czasie całego życia. Dzięki wzorcom
ruchowym dostarczamy do mózgu wyraźne informacje, dzięki którym uruchamiamy mechanizm odtwarzania lub poprawy mobilności,
stabilności, koordynacji itp. Metoda ta sprowadza się zatem do przywracania funkcji kończyn, ale zwraca się tu uwagę na funkcjonalność
ruchu, nie tylko na jego jakość. To funkcja jest zawsze na pierwszym
miejscu. W zależności od tego, jaka część mózgu została uszkodzona
możemy mieć do czynienia z zaburzeniami funkcji percepcyjnych –
jest to zatem często nie tylko praca fizjoterapeutyczna, ale też psychologiczna, logopedyczna, ścisła współpraca z neurologiem.
Zapraszamy do kontaktu rodziców, którzy dostrzegają niepokojące
objawy u swoich dzieci. Pamiętajmy, że wcześnie zauważona nieprawidłowość to krótka praca z terapeutą i szybki efekt.
Kontakt: 502-439-875, www.fizjo-osteo.pl (M.M.)
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Najstarszy szewc w Mosinie
Zakład szewski w Mosinie, prowadzony przez Arkadiusza Cebulskiego (wcześniej przez jego ojca, Józefa)
obchodzi w tym roku 55-lecie swojej działalności. O historii zakładu, pracy szewca i o tym, co pasjonującego
jest w tym zawodzie opowiada Arkadiusz Cebulski.
Jaka jest historia zakładu w Mosinie?
W 1962 roku mój tata podjął pracę
w Śremskiej Spółdzielni Szewskiej. Został oddelegowany do pracy w punkcie
w Mosinie – pierwszy warsztat znajdował się w rynku, był dość duży, z podwórzem i kilkoma pomieszczeniami. Pracowało tam sześciu czy ośmiu szewców,
robili nowe buty i naprawiali stare. Po
jakimś czasie mój ojciec został kierownikiem i ajentem tego punktu, założył
działalność gospodarczą – to był październik 1963 roku. Od tego czasu prowadzi własną działalność.
Ojciec zatrudniał sześciu szewców, których stopniowo ubywało. Wówczas
w Mosinie istniało kilka zakładów szewskich: pana Kaszuby, Kuliszaka, zakład
szewski na Poznańskiej… Byli rymarze, cholewkarze, poza tym wiele osób
świadczyło usługi szewskie chodząc po
domach. Było wówczas ogromne zapotrzebowanie na tego typu działalność,
mój ojciec w ciągu dnia miał dwie godziny przerwy w przyjmowaniu klientów,
by mieć czas na wykonanie wszystkich
napraw – tyle było zamówień. Pamiętam
kolejki, jakie ustawiały się przed zakładem, ludzie zostawiali buty do naprawy,
w drodze z pracy je odbierali… panował
ogromny ruch w warsztacie.
Po jakimś czasie nasz zakład przeniósł
się w miejsce na mosińskim rynku, gdzie
obecnie znajduje się sklep warzywniczy
– tam ojciec pracował od 1974 roku do
1990 roku. Po tym czasie przeniósł się

do „Barwy” - mieliśmy tam warsztat od
1990 do 2007 roku. Od 2007 roku zakład
znajduje się w obecnym miejscu, na ul.
Farbiarskiej.
Jesteśmy jednym z najstarszych zakładów rzemieślniczych w Mosinie – oprócz
nas są jeszcze państwo Nowakowscy
– stolarze, którzy rok założenia datują
na 1949 oraz bracia Kramkowie, którzy
prowadzili zakłady fotograficzne (obecnie to państwo Matuszak i Rybczyńscy).
W tej chwili nie szyjemy już nowych butów, brakuje cholewkarzy, zakłady szewskie się zamykają, te zawody odchodzą
powoli do lamusa. Stąd w pewnym
okresie pojawiła się konieczność rozszerzenia działalności o dorabianie kluczy,
akcesoria do butów, usługi awaryjnego

otwierania zamków, wkrótce pojawią
się drobne usługi zegarmistrzowskie, jak
wymiana pasków, baterii do zegarków
itp. - wszystko dlatego, że zmniejsza się
zapotrzebowanie na usługi szewskie.
Dlaczego ludzie nie naprawiają teraz
butów?
Pewnie dlatego, że w czasach, gdzie but
kosztuje czterdzieści, pięćdziesiąt złotych, ludzie je po prostu wyrzucają. Młode pokolenia nie wiedzą czasem nawet,
że istnieje taki zawód jak szewc. Buty
sportowe, trekingowe, często nie są
opłacalne w naprawie, w związku z tym
ludzie wolą kupić nowe. Owszem, są
klienci, którzy cały czas korzystają z naszych usług – są wśród nich osoby z Austrii, Francji, Anglii - to klienci, którzy
przyjeżdżając tutaj przywożą po kilka
par butów i oddają je do naprawy. Poza
tym, jeśli ktoś ma dobre buty to chce je
nosić jak najdłużej. Wiele zakładów jednak upada – niekiedy szansą na uratowanie działalności jest dodatkowa oferta, jak kaletnictwo, rymarstwo czy inne
usługi – jak u nas dorabianie kluczy – ale
z samego szewstwa trudno się utrzymać. W dodatku usługi drożeją. Kiedyś
ojciec naprawiał nawet do dwustu par
butów dziennie, współpracował z zakładami pracy, którym naprawiał buty dla
pracowników. Kiedy ja zaczynałem pracę z ojcem w 2003 roku (wcześniej już
pracowałem z nim w latach dziewięćdziesiątych), pamiętam, jak siedzieliśmy
do nocy, bo tyle było zamówień. Cieszy
mnie to, że mimo tendencji spadkowej
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w dalszym ciągu mamy stałych klientów
– z naszych usług korzysta już czwarte
pokolenie, przychodzą babcie z prawnuczkami, a to bardzo miłe.
Co ciekawego jest w zawodzie szewca?
Lubię prace manualne, szycie na maszynie szewskiej – tutaj od lat nic się
nie zmieniło, mechanizm jest stary, ale
niezawodny, solidny. Zakład szewski to
także zapachy – kiedyś wchodząc do
szewca, można było odczuć specyficzny zapach kleju, szlifowanej skóry, wosku, którego używało się sporo. Dawniej
szewc miał dużo więcej ręcznej roboty,
wszystkie nici były woskowane – zresztą,
do tej pory ręcznie robione buty wykonywane są według starych technologii.
W tej chwili jednak większość materiałów to tworzywa sztuczne

Uwagę zwraca też budynek, w którym
znajduje się warsztat.
Tak – budynek ma swoją historię; w Amsterdamie jest firma, zakład z tradycjami
produkujący buty szyte na miarę, której
budynek ma dokładnie taką samą elewację. Tamten budynek jest nieco wyższy, ale kiedy go zobaczyłem, wiedziałem już, że chcę, by tak wyglądał mój
warsztat.
Mam nadzieję, że stare zawody powrócą – sam chętnie szyłbym nowe buty, ojciec mnie tego nauczył, mam wszystkie
narzędzia, które teraz nawet trudno kupić. Wymiera jednak fach cholewkarza,
który jest potrzebny szewcowi do szycia
butów – ja robię miarę, daję cholewkarzowi, on robi cholewę, a ja to później
składam. Bardzo chciałbym, by nastąpił

renesans starych zawodów: kaletnika,
kuśnierza, rymarza. To jest praca, która
przez lata się nie zmienia, nie wchodzą
tutaj nowe technologie, produkcja odbywa się głównie ręcznie. Ale to właśnie
jest w tym zawodzie piękne. Cieszy mnie
też, że mój syn – mimo że ma inną pracę
- pomaga mi w warsztacie, ze spokojem
może mnie zatem zastąpić – jeśli zechce
i wszystko dobrze się potoczy, będzie
komu przekazać pałeczkę.
Czy to prawda, że szewc bez butów
chodzi?
Akurat w moim przypadku nie, mam
słabość do butów i mam ich naprawdę
mnóstwo. Lubię mieć buty – co prawda chodzę w dwóch, trzech parach, ale
w szafie mam ich sporo.
(rozmawiała: Marta Mrowińska)

Srebrny Delfin w Cannes dla Muzeum Narodowego
Przedstawiamy informację o zakończonym niedawno 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych
i Korporacyjnych FilmAT. Chwalimy się, ponieważ przy zwycięskiej kampanii pracowała dawna mieszkanka Mosiny,
obecnie pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Marzena Prusińska. Ogromne gratulacje!
Werdyktem Jury 9. edycji Cannes Corporate Media and TV
Awards filmy z serii Muzeum? Żebyś wiedział! otrzymały nagrodę Srebrnego Delfina w kategorii Corporate Online Media
– Webisodes.
W ramach tej kategorii rozdano dwie złote i cztery srebrne statuetki. Wśród zdobywców Srebrnego Delfina obok Muzeum Narodowego w Poznaniu znalazło się Sotheby’s, które otrzymało
nagrodę za serię Treasures from Chatsworth.
Grand Prix Festiwalu i statuetkę Białego Delfina otrzymała firma
Santander za kampanię Losing Mr Renton.
W skład międzynarodowego Jury konkursu wchodzą laureaci
Oscara i Emmy oraz specjaliści do spraw komunikacji korporacyjnej. W roku 2018 na konkurs zostało przesłanych ponad 1000
zgłoszeń z 47 krajów.
Seria "Muzeum? Żebyś wiedział!" została przygotowana we

współpracy z Guzik Owcy Creative Films: Piotr Maciejewski
(reżyseria), Radek Wysocki (scenariusz).
Pozostałe nagrody
Podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT w Warszawie FilmAT
seria została wyróżniona trzykrotnie, zdobywając: Grand Prix
Festiwalu w Konkursie Narodowym, nagrodę za Najlepszy Film
w kategorii Turystyka Kulturowa w Konkursie Narodowym oraz
Pierwszą Nagrodę w kategorii Kumunikacja Turystyczna - Turystyka Kulturowa w Konkursie Międzynarodowym.
W ramach Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 celów" w
Poznaniu filmy otrzymały wyróżnienie oraz Nagrodę Publiczności.
Zapraszamy na stronę Muzeum Narodowego w Poznaniu –
znajdują się tam szczegóły, odnośniki i spoty filmowe.
(MNP)
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Pomnik Bohdana Smolenia w Poznaniu
Wszystko wskazuje na to, że już niedługo w Poznaniu stanie pomnik Bohdana Smolenia, jednego
z artystów najmocniej kojarzonych ze stolicą Wielkopolski.
Pomnik, stworzony według projektu pt. “Aaa tam cicho być” autorstwa Piotra Sochy, ma stanąć w centrum miasta, na skwerze
między ulicą Rybaki a Strzałową w pobliżu Charlie Monroe Kina
Malta. Pomysłodawca przedsięwzięcia jest wieloletni współpracownik i przyjaciel artysty Krzysztof Deszczyński.
Projekt został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Pomnik ma przedstawiać Bohdana Smolenia
siedzącego na krześle przy kawiarnianym stoliku. Drugie krzesło będzie wolne, czekając na chętnych, którzy będą się chcieli
dosiąść, by porozmawiać z artystą.
Na ostatnim posiedzeniu komisji polityki przestrzennej w Poznaniu radni jednogłośnie zdecydowali wydać pozytywną opinię o postawieniu pomnika upamiętniającego wielkiego poznańskiego artystę. Niewykluczone, że zostanie zorganizowana
zbiórka pieniędzy na wykonanie pomnika. Po sfinalizowaniu
wszystkich procedur i zgromadzeniu funduszy będzie można przystąpić do jego budowy. Pomnik ma zostać odsłonięty
w dniu urodzin Smolenia – 9 czerwca 2020 roku.
Bohdan Smoleń największą popularność zdobył, występując wraz
z Zenonem Laskowikiem w poznańskim kabarecie Tey. Kabaret
ten był w latach 70. i 80. ub. wieku jednym z symboli miasta.
Przypomnijmy – artysta urodził się 9 czerwca 1947 r. Ukończył
Wydział Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie. Występował w filmach i na estradzie. Młodsze pokolenia kojarzą go z rolą
listonosza Edzia w serialu „Świat według Kiepskich”. W 2007 roku
w Baranówku stworzył Fundację Stworzenia Pana Smolenia,
prowadzącą hipoterapię dla osób niepełnosprawnych. Zmarł
po długiej chorobie 15 grudnia 2016 roku.
(źródła: niezalezna.pl, epoznan.pl)

Śmiertelne potrącenie w Pecnej
na trasie Mosina – Czempiń
Potrącenie ze skutkiem śmiertelnym. 22
listopada 2018 r. około godziny siedemnastej pociąg potrącił 33-letnią kobietę, która znajdowała się na torach. Na
miejscu pracowała straż pożarna, policja
i prokurator.
Do wypadku doszło na trasie kolejowej
Czempiń – Mosina na wysokości stacji
Iłowiec w Pecnej. Przez jakiś czas pociągi
poruszały się po jednym torze, co spowodowało opóźnienia w kursach na trasie
Poznań – Wrocław. Dla podróżnych, którzy jechali tym pociągiem, zorganizowano transport zastępczy - poinformowała
Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu.
Fot. OSP Nowinki
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XIII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski za nami!
26 października 2018 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbył
się XIII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski, w którym uczestniczyło
osiemdziesięciu uczestników z jedenastu gmin powiatu poznańskiego. Gościliśmy rzeźbiarzy z Dopiewa, Czerwonaka,
Pobiedzisk, Tarnowa Podgórnego, Stęszewa, Komornik, Puszczykowa, Lubonia, Kórnika, Suchego Lasu, Mosiny. Jury: Beata
Szczepaniak oraz dr. Michał Wielopolski podsumowując ocenę
prac podkreślali duże zróżnicowanie poziomów poszczególnych realizacji, do czego niewątpliwie przyczynił się temat turnieju: „Dom przyszłości”- pozornie prosty, a jednak sprawiający
wiele trudności. Najwyżej punktowano interpretację oraz staranność wykonania.
W kategorii najmłodszej A, czyli uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, wyróżnienie otrzymała Hanna Wieczorek ze Szkoły
Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku, I miejsce uzyskała Alicja
Kaniewska ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie, II Miejsce Łucja
Szymańska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, a III miejsce Julia Haracewiat ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. W kategorii
B – klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz oddziały gimnazjalne – wyróżnienie otrzymała Agnieszka Konieczna z Gimnazjum
w Stęszewie, I miejsce Matylda Jarmużek ze Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, II miejsce Julia Czekalska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Puszczykowie, a III
miejsce Martyna Bogdanowska z tej samej szkoły. W kategorii
osób dorosłych II miejsce uzyskała Anna Mandziak z Czerwonaka, a I miejsce Andrzej Hamera z Plewisk. Ostatnią kategorią byli
opiekunowie innych uczestników i tu Jury przyznało tylko pierwsze miejsce Sylwii Przybylskiej-Sawickiej. Grand Prix XIII Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie przypadło Matyldzie
Jarmużek ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie.
Gratulujemy laureatom, a uczestnikom i nauczycielom dziękujemy za udział w tym wyjątkowym święcie rzeźby zapraszając już
dzisiaj na kolejne edycje. (tekst i zdjęcia: MOK)
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ZAPISY OD 15 LISTOPADA
www.mosinskiegp.pl
Stowarzyszenie
“MOSIŃSKI SPORT”

www.osirmosina.pl.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Sprzedaż żywych
choinek świątecznych
w donicach:
- świerk srebrny
- świerk serbski
Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 696-169-526, 694-791-095
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Zapraszamy do
korzystania z oferty
wypożyczalni
kajaków kajaki2.pl.
Organizujemy
spływy kajakowe
w okolicach Mosiny
rzeką Wartą
i Kanałem
Mosińskim

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Skład Opału

"RAMPA"

W. Wereszczyński
stacja PKP Puszczykówko - ładownia

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

Kontakt:

61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Inaczej otworzyć oczy

O przyrodzie Wielkopolskiego Parku Narodowego oczami leśnika
To miejsce z pewnością jest marzeniem niejednego miłośnika
przyrody i powodem westchnień dla tych, którzy lubią las, ciszę i niezmącony niczym spokój. Chociaż położone w odległości
zaledwie kilku kilometrów od najbliższej miejscowości, sprawia
wrażenie zupełnego pustkowia, przysłowiowego "końca świata". To Leśniczówka "Górka", jeden z leśnych obwodów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jak wygląda codzienność w tym
miejscu? Rozmawiamy z Kamilem Karaśkiewiczem, leśniczym
obwodu ochronnego Górka, wieloletnim pracownikiem Wielkopolskiego Parku Narodowego, pasjonatem - ornitologiem i wielkim miłośnikiem przyrody.
Jest deszczowy, jesienny poranek, mimo to jednak z zachwytem przemierzamy leśną trasę, a kiedy jesteśmy już blisko leśniczówki, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że to widoki niemal
identyczne z tymi, które można spotkać... w górach (to zasługa
niepowtarzalnego ukształtowania terenu, zresztą - głównego
powodu utworzenia WPN).
W kancelarii leśniczówki na ścianie wiszą fotografie poprzedników, do każdej dołączona jest historia - tworzy to niepowtarzalny klimat, ożywia to miejsce i zaprasza do rozmowy... Kami
zaczyna opowieść.
Jak się tutaj mieszka?
W Wielkopolskim Parku Narodowym pracuję od 2000 r., wcześniej
przez piętnaście lat byłem podleśniczym w obwodzie Wiry. W leśniczówce od 1978 aż do 2015 roku, mieszkała rodzina państwa
Walterów. Oni na pewno mogliby powiedzieć dużo więcej o tym,
jak się tutaj żyje :) Przed Walterami leśniczym był – do 1977 roku –
Wiktor Józefowski, który objął Górkę zaraz po wojnie. Jak się tutaj
mieszka? Na pewno jest spokój, cisza, brak sąsiadów powoduje, że
omijają nas wszelkie sąsiedzkie waśnie czy spory. Miejsce uwielbiane jest przez naszą rodzinę i przyjaciół którzy chętnie przyjeżdżają do nas odpocząć i się wyciszyć od miejskiego zgiełku. Jest
natomiast sporo pracy w otaczającym leśniczówkę ogrodzie, teren jest duży, wiele czasu zajmują czynności gospodarcze i takie,
z którymi nie mielibyśmy do czynienia mieszkając gdzie indziej na przykład dbanie, by pompa do hydroforu była sprawna :) Poza
tym, samo dowożenie dziecka do szkoły jest dużym wyzwaniem
logistycznym, wszystko wymaga tutaj mobilizacji i bardzo dobrej
organizacji czasu, ale da się zorganizować tak, by poradzić sobie ze
wszystkimi obowiązkami. Leśniczówka jest położona kilka kilometrów od wioski, droga dojazdowa w niezłym stanie, zatem nie jest
to aż takie trudne, jak się wydaje.
Jak wygląda dzień pracy leśniczego?
Zaczynam od ustalenia z podleśniczym bieżących tematów, pilnych spraw, uzupełniam, przeglądam i przygotowuję dokumentację. Ustalam zakres prac, wyjeżdżam w teren, sprawdzam i kontroluję zabiegi ochronne wykonywane przez firmy zewnętrzne.
Wykonuję też konkretne prace, jak inwentaryzacje, pomiary itp.
Pilnujemy terminów koszenia łąk, w czasie pozyskiwania drewna
wydajemy drewno klientom, którzy po nie przyjeżdżają itp. Zdarzają się też spotkania z organizacjami pozarządowymi, które chcą
nam pomagać, spotkania z dyrekcją, zebrania. A do tego jeszcze
warto czasem wyjść w teren z lunetą :) Zajęć jest zatem sporo, ale
to bardzo fascynujące.
Czy można tu realizować swoje pasje, zainteresowania?
Moją pasją są przede wszystkim ptaki. Działam w Komitecie Ochrony Orłów, swoje obserwacje przesyłam do Wielkopolskiej Kartoteki
Ornitologicznej, staram się uczestniczyć w monitoringach... Z racji

swojej pracy zgłębiam też wiedzę na temat innych grup systematycznych zwierząt i świata roślinnego. Poza tym, pasją, którą rozwijam od niedawna, jest pszczelarstwo. Oczywiście, oprócz tego jest
też rodzina i zajęcia z dzieckiem, które bardzo lubię.
W Parku mamy kilka ciekawych miejsc do obserwacji ptaków, na
przykład jezioro Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie
Trzcielin i jezioro Tomickie. A poza Parkiem do ciekawszych miejsc
należą stawy w Grzybnie oraz Kanał Mosiński i Kanał Prut z Węzłem
Bonikowskim. Obserwując ptaka można odczytać informacje z obrączki – te informacje przesyła się - przez specjalne strony - do stacji ornitologicznych, podając gatunek ptaka, miejsce i okoliczności,
gdzie się znajdował. Dostajemy wówczas informację zwrotną na
temat wieku ptaka, gatunku, gdzie był zaobrączkowany itp. - można
w ten sposób poznać całą historię danego osobnika. A dzięki temu,
że wiemy więcej na temat danych ptaków, możemy lepiej je chronić.
To takie bezkrwawe polowanie na ptaki.
Trochę tak – niektórzy z moich kolegów pasjonują się głównie odczytywaniem ptasich obrączek, prześcigając się, kto będzie miał
ich więcej na swoim koncie. Cały czas trzeba pogłębiać wiedzę,
jeździć w teren, obserwować. Żeby rozpoznać rzadko występujący gatunek, trudny do rozpoznania, trzeba sporo czasu poświęcić
na obserwację i nauczyć się najpierw rozpoznawać pospolite gatunków ptaków – wówczas łatwiej przychodzi zauważenie tego
rzadkiego, uczymy się także rozpoznawać niuanse, drobne szczegóły różniące poszczególne gatunki. Ciekawe są także dźwięki
wydawane przez ptaki - tu również musimy nauczyć się je rozpoznawać. Według mnie najlepszy pod względem opisów odgłosów
ptaków był profesor Sokołowski, porównując je do znanych nam
dźwięków, tak, byśmy mogli je sobie wyobrazić (np. głos podobny
do głosu prosiąt czy przypominający przesuwanie grzebienia po
szorstkiej powierzchni).
Jakie rzadsze gatunki ptaków można zaobserwować w WPN?
Ostatnio pojawiły się u nas dwa gatunki gęsi: gęsiówka egipska,
która jest gatunkiem inwazyjnym i potencjalnie w przyszłości
może zagrozić naszej faunie wypierając rodzime gatunki, oraz gęś
tybetańska, najprawdopodobniej zdziczały "uciekinier" z jakiejś
hodowli. Stwierdzona została na jeziorze Wielkowiejskim pod
Stęszewem i jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Parku.
Obydwa gatunki są obce dla naszej fauny, ale pojawiły się na naszym terenie i będziemy je obserwować.
Czy fauna w Parku jest wyjątkowa?
To zależy w jakiej skali będziemy na nią patrzyli. Na pewno nasz Park
jest istotnym miejscem lęgowym w skali Polski dla dzięcioła zwią-
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zanego z lasami liściastymi, czyli dla dzięcioła średniego. Natomiast
patrząc na nią w skali mikro, powiedzmy w skali powiatu, to z pewnością tak. Różnorodności biologicznej sprzyja mozaika siedlisk
związana z kumulacją form polodowcowych jakie pozostawił na tym
terenie lodowiec jakieś 18500 lat temu. Ze względu na wyjątkowość
tego miejsca nasz Park jest również „poligonem” badawczym dla naukowców z wielu uczelni. Wspominając o miejscach obserwacji ptaków nie powiedziałem jednym z najważniejszych, jakim są łęgi rogalińskie – podczas wiosennych rozlewisk Warty jest to idealne miejsce
do obserwacji wielu gatunków ptaków. Okolice Rogalina, Sowińca
– to piękne miejsca, z wieloma gatunkami ptaków, to prawdziwy raj
dla ornitologów - pasjonatów. Występują tu gatunki owadów związane z starymi, grubymi dębami, jak jelonek rogacz czy kozioróg
dębosz. Z ptaków natomiast na rozlewiskach i starorzeczach Warty
można zaobserwować żurawie, mewy śmieszkę i srebrzystą, rybitwę
czarną i białoskrzydłą, łabędzie nieme i krzykliwe, gęsi zbożowe, białoczelne, gęgawy, kilka gatunków brodźców. Niestety, rozlewiska
zazwyczaj utrzymują się krótko, dodatkowo ptaki są płoszone przez
nierozważnych ludzi i inne zwierzęta (chociażby puszczane luzem
psy), zatem możliwości obserwacji są ograniczone, ale warto wykorzystać ten okres i wybrać się w teren z lornetką.
Sporo kontrowersji wzbudza temat pozyskiwania drewna
w Wielkopolskim Parku Narodowym - jak to wytłumaczysz?
Musimy wiedzieć, że lasy w naszym Parku są przekształcone
w wyniku działalności człowieka. Kiedyś były to lasy państwowe,
w dwudziestoleciu międzywojennym należały do Nadleśnictwa
Ludwikowo. Hodowało się wówczas drzewa, które rosły najszybciej
i w związku z tym dawały szybkie korzyści finansowe: była to sosna,
świerk. Obserwujemy również postępujące rozprzestrzenianie się
gatunków obcych, inwazyjnych, takich jak czeremcha amerykańska,
klon jesionolistny, robinia akacjowa, dąb czerwony, które zostały
sprowadzone w przeszłości a obecnie stopniowo wypierają gatunki
rodzime. Przez taką gospodarkę drzewostany zostały dość mocno
zniekształcone. Obecnie nasze działania ochroniarskie idą w tym kierunku, aby zniwelować niekorzystne zmiany wynikające z zamierzchłej gospodarki. W naszym Parku dominują siedliska żyzne,
tzw. grądy, na których powinny rosnąć lasy dębowo-grabowe,
z domieszką klonów, lipy, wiązu. Oczywiście występują również
siedliska uboższe, tzw. borowe, na których sosna zwyczajna była,
jest i będzie podstawowym gatunkiem lasotwórczym. Opierając się
oczywiście na Planie Ochrony Lasu, dążymy do tego, by las był jak
najbardziej zbliżony do naturalnego, pierwotnego na tym terenie.
Stąd biorą się wycinki na przykład sosny, której nie powinno być
w danym drzewostanie, a nasadzenia gatunków, których brakuje,
jak grab, klon zwyczajny, lipa drobnolistna. Trzeba także wiedzieć,
że nad Planem Ochrony Lasu pracuje sztab specjalistów, naukowcy
z Uniwersytetu Przyrodniczego i UAM, my go także konsultujemy.
Badane jest potencjalne siedlisko, gleba – bo ekosystem leśny to nie
tylko drzewa, ale też gleba ze wszystkimi mikroorganizmami i grzybami (żadne drzewo nie urośnie zdrowe i nie dożyje długiego wieku
bez grzybów mikoryzowych w glebie), runo leśne, podszyt, dopiero

potem piętro drzew. Wszystko jest bardzo dokładnie badane, żadne
drzewo nie zostaje wycięte bez powodu.
Moim zdaniem trudność polega na tym, że rozwój urbanistyczny
wokół Parku postępuje i będzie postępował – tworzą się nowe osiedla, zabudowuje się otulina Parku itp. Ludziom trudno zaakceptować
i zrozumieć ograniczenia i zakazy, jakie stawia im Park. Dlatego uważam, że trzeba wciąż tłumaczyć, wyjaśniać, edukować, rozmawiać.
Dlaczego musimy uwzględniać tyle zakazów? Wiele osób chce
po prostu korzystać z dobrodziejstw tego miejsca, uprawiać tu
sport, spacerować itp.
Trzeba wrócić do tego, po co w ogóle powstał Wielkopolski Park
Narodowy, mianowicie dla zachowania i ochrony form polodowcowych. Znajdują się tutaj wszystkie formy polodowcowe, jakie
możemy spotkać na niżu Polski - i to w jednym miejscu, w pigułce. Staramy się to wszystko pokazywać, mówić o tym i edukować
– między innymi dlatego odsłonięty i udostępniony został oz budzyński, wkrótce zostaną też postawione (we współpracy z gminą
Mosina) tablice informacyjne i zbudowana ścieżka do tego miejsca
– będzie to wówczas ogromna wartość edukacyjna. Ta część nieożywiona jest równie ważna jak ożywiona, bowiem z nią wiąże się
konkretny ekosystem, a wszystko to razem ukształtowało z kolei
działalność człowieka na tym terenie.
Z tymi zakazami nie jest tak strasznie - Wielkopolski Park Narodowy
jest miejscem, do którego można wejść, znajdują się tu szlaki, ścieżki
stworzone dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów – ludzi, którzy
chcą żyć aktywnie, mieszkańców korzystających z bliskości terenu.
Zależy nam na tym, by pokazać ludziom stronę przyrodniczą, to, że
można tu coś ciekawego zobaczyć, by turyści, którzy odwiedzają
Park, byli świadomi, wyczuleni na przyrodę, nieprzypadkowi. Stąd
koncepcja odchodzenia od masowych imprez, bo to kłóci się z ideą
ochrony przyrody i Parku. Nie znaczy to, że mamy coś przeciwko
wydarzeniom sportowym, ale niekoniecznie w Parku – może w jego
otulinie? Tam również znajdują się ciekawe tereny do uprawiania
sportu. Chcemy, by Park pozostał miejscem bezpiecznym także dla
zwierząt, a tymczasem zwiększony ruch turystów nawet podczas
weekendów powoduje zwiększającą się ilość śmieci, przepłaszanie
zwierząt przez turystów chodzących poza wyznaczonymi szlakami
często z pieskami biegającymi luzem, masę nowych zapachów, co,
proszę mi wierzyć, jest ogromną presją dla żyjącej tu zwierzyny.
Chcemy pokazać mieszkańcom i turystom, że Park to miejsce,
gdzie można spotkać się z przyrodą w sposób szczególny, piękny,
trzeba tylko inaczej otworzyć oczy - wtedy zobaczymy naprawdę
niesamowite rzeczy. Mamy kilka pomysłów na takie spotkania
– w październiku odbywają się zawsze europejskie dni ptaków,
z tej okazji myślimy o zorganizowaniu np. wyjścia w teren z lunetą, obserwację ptaków na naszym terenie. Chcemy się spotykać,
rozmawiać, pokazywać piękno i unikalny charakter tego miejsca.
Mieszkamy w niepowtarzalnym regionie - uczmy się to doceniać
i korzystać z jego dobrodziejstw mądrze i z szacunkiem.
(Rozmawiali: Marta Mrowińska i Tomasz Kaczmarek)
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„Sami Swoi” mają już rok!
Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie obchodzi pierwszą
rocznicę swojej działalności. Niby tylko
rok, a wydarzyło się już tak wiele. Podsumowujemy miniony czas z prezes Stowarzyszenia, panią Violettą Bartnikowską.
Rok zaczął się od spotkania zorganizowanego w Mosinie z okazji Dnia Kobiet,
na którym prezentowały się różne organizacje – Stowarzyszenie również opowiadało wówczas o swoich założeniach.
Był to początek wielu innych spotkań,
wychodzenia do ludzi, przedstawiania
problemów osób z niepełnosprawnościami i zapraszania do współpracy,
a także – poznawania innych organizacji, osób potrzebujących pomocy i tych,
którzy mogą i chcą zaangażować się we
współpracę. W minionym roku Stowarzyszenie wzięło również udział między
innymi w Festynie Organizacji Pozarządowych – w Mosinie i Szreniawie, co
było kolejną okazją o zaprezentowania
się, zapoznania z innymi organizacjami
i krokiem w kierunku budowania zaufania wśród otoczenia.
Jak podkreśla p. Bartnikowska, „od samego początku, jak tylko powstaliśmy,
zabiegamy o lokal. Priorytetem jest
to, by móc w najbliższych kilku latach
utworzyć środowiskowy dom samopomocy”. Wspominaliśmy na naszych łamach, że taka placówka umożliwiłaby
osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością kontynuację rehabilitacji i dalszą

socjalizację, zapobiegając nieuchronnemu regresowi, jaki spotyka te osoby, jeśli
po zakończeniu edukacji pozostają one
w domu (a tak, niestety, najczęściej się
dzieje). Rozmowy i ustalenia dotyczące
lokalu wciąż się toczą i wiele wskazuje
na to, że nowy ośrodek znajdzie swoją
lokalizację.
Dzięki dofinansowaniu z powiatu i Gminy Mosina podczas wakacji odbyły się
bardzo ciekawe zajęcia, zarówno na
miejscu, jak i wyjazdowe (Deli Park, Rogalin, basen w Kórniku). Przyniosły one

sporo radości tak podopiecznym jak
i ich opiekunom, którzy mogli dodatkowo skorzystać z chwil wytchnienia. W tej
chwili Stowarzyszenie przygotowuje się
do aplikowania o środki w kolejnych
konkursach na 2019 rok – priorytetem
jak dotąd będzie rehabilitacja.
„Cały czas promujemy wolontariat. Dwa
razy w miesiącu, w czwartki, odbywają
się spotkania z wolontariuszami: spacery, wspólne zajęcia i spędzanie czasu
razem. Zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do nas - pozwoliłoby
to na zaproszenie większej ilości osób
z niepełnosprawnością zarówno na te
zajęcia jak i do Stowarzyszenia, na długofalowe działania. Zapotrzebowanie
jest ogromne” - podkreśla p. Bartnikowska.
Ciekawą inicjatywą było nawiązanie
współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu i Poznańskim Towarzystwem
Amazonek. Odbył się wykład dotyczący
profilaktyki nowotworów, a zajęcia pozwoliły zwrócić uwagę opiekunów na
nich samych – w natłoku obowiązków
związanych z pielęgnacją i opieką nad
osobą z niepełnosprawnością, często
rodzic zapomina o swoich potrzebach
i zadbaniu o własne zdrowie. Przy tej
okazji poruszony został jeszcze jeden
ważny problem dotyczący opieki ginekologicznej nad kobietami z niepełnosprawnością intelektualną. Okazuje się,
że jest tutaj sporo do zrobienia, a temat
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profilaktyki nowotworów u osób niepełnosprawnych będzie z pewnością kontynuowany w przyszłości.
Jak już wspomnieliśmy, priorytetem
jest znalezienie lokalu. Warto dodać,
że w tym temacie wspierają Stowarzyszenie posłowie: Szymon Ziółkowski
i Bartłomiej Wróblewski. Odbyły się dwa
spotkania z posłami – po ostatnim Stowarzyszenie zobowiązało się przedstawić wycenę kosztów prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla
osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Koszty te są zdecydowanie wyższe
niż w przypadku „zwykłego” ośrodka ze
względu na konieczność zatrudnienia
większej liczby osób, co z kolei niezbędne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa
podopiecznym. Po przedstawieniu kosztów posłowie będą przedstawiać sytuację na szczeblu ministerialnym.
Dlaczego sprawa utworzenia specjalnego ośrodka jest taka ważna? Prezes
Stowarzyszenia podkreśla: „jeśli pozostawimy osoby dorosłe z wieloraką niepełnosprawnością w domu – po ukończeniu przez nie edukacji – wówczas nie
tylko one będą cierpieć, ale odbije się to
na zdrowiu i funkcjonowaniu całej rodziny, bowiem opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga ogromnego wysiłku,
jest bardzo wyczerpująca i eksploatuje
całą rodzinę. Tymczasem rodzice i opiekunowie potrzebują najzwyczajniej
w świecie odpoczynku”.
Jest jeszcze jeden aspekt, dla którego
utworzenie środowiskowego domu sa-

mopomocy byłoby szczególnie istotne.
W Mosinie istnieje już szereg placówek,
w których mogą uczyć się i znaleźć pomoc osoby z niepełnosprawnością intelektualną - mamy przedszkole integracyjne, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
z internatem, wczesną interwencję…
„Gdyby powstał dom środowiskowy,
moglibyśmy piętnaście osób – bo na
tyle jest planowany - przyjąć do miejsca,
gdzie nie tylko mogłyby podtrzymywać
zdobyte umiejętności, ale też się rozwijać. Oferta dla osób z niepełnosprawnością zdecydowanie by się wzbogaciła” -

dodaje p. Bartnikowska.
W tej chwili Stowarzyszenie liczy trzynastu członków – jest wśród nich sześcioro
rodziców osób z niepełnosprawnościami, pozostali zaś – to osoby wspierające
i chcące aktywnie działać na rzecz niepełnosprawnych. Przez ten rok pokazali, że są zdecydowani działać na wielu
płaszczyznach, mają cele i z pewnością
będą je realizować. Serdecznie gratulujemy pierwszych sukcesów i wspieramy
w dalszych działaniach! (M.M.)
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Podsumowanie rundy jesiennej
A-klasy – KS 1920 Mosina
Zespół seniorów KS 1920 Mosina, grający w grupie III poznańskiej
A klasy, po rundzie jesiennej zajmuje V miejsce. Założenia przed
sezonem były bardziej optymistyczne jeśli chodzi o zdobycze
punktowe, jednak nasza Drużyna jest jednym z młodszych zespołów w tej klasi e rozgrywkowej (średnia wieku to 19 lat) i jeszcze
trochę czasu musi upłynąć aby nie tracili „głupio” punktów. Na
nasz dorobek w 13 meczach składa się zdobycie 21 punktów (6
zwycięstw, 3 remisy, 4 porażki) przy różnicy bramek 31:23. Wyróżniającymi się zawodnikami są: bramkarz - Kamil Woźniak l.18,
obrońca – Kacper Buczko l.19, w ofensywie – Jan Białożyt l.19,
– Oskar Baraniak l.18, – Tomasz Zawada l.20.
BRAMKI:
Baraniak O. – 11
Zawada T. – 8
Białożyt J. – 6
Orłowski O. – 3
Ratajczak J. – 2
Buczko K. – 1

ASYSTY:
Ratajczak J. – 6
Zawada T. – 5
Białożyt J. – 3
Fiołka A. – 2
Baraniak O. – 2
Buczko K. – 2
Pieszak O. – 1

Ze względu na młody wiek Zespołu, musimy popracować
w okresie przerwy między rundami, nad zdolnościami motoryczno-taktycznymi, w celu poprawy spójności gry, aby zmniejszyć
ilość przestojów i chaosu udzielającego się, niestety, naszym
mało doświadczonym jeszcze graczom. Najważniejsze jednak to
poprawa skuteczności. Ilość stworzonych sytuacji bramkowych
tzw.: „setek”, w każdym spotkaniu budzi respekt, niestety gorzej
z ich wykończeniem. Większość członków naszego zespołu to
wychowankowie Klubu, dlatego też mecze w opinii Kibiców są
„miłe dla serca i oka” – to cieszy! Ja jednak oczekuję czegoś więcej i nad tym skupimy się w nadchodzącym zimowym okresie
przygotowawczym. Myślę, że pozytywne efekty tej pracy zauważymy już na wiosnę. Zapraszamy do śledzenia aktualności
z klubu na stronie www.facebook.com/1920mosina
Ze sportowym pozdrowieniem,
KS 1920 Mosina

NAJWIĘCEJ MECZY ROZEGRALI:
13 meczy ligowych + 2 w Pucharze Polski:
Białożyt J., Buczko K., Ratajczak J.
12 meczy ligowych + 2 w Pucharze Polski:
Zawada T., Baraniak O., Orłowski O.
12 meczy ligowych + 1 w Pucharze Polski:
Woźniak K., Kaczmarek K., Fiołka A.

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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OSiR nowości biegowe
Przed nami rok kolejnych biegowych zmagań i czwarte Biegowe
Mosińskie Grand Prix 2019.
W tym roku mamy dla Was kilka zmian.

Link do zapisów: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.
pl/bieg-zimowy2019
Link do strony: www.mosinskiegp.pl

13 stycznia 2019 – V Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym i w ramach WOŚP. Czeka na Was nowa trasa! Jaka? Dowiecie się w styczniu. Zgodnie z uzgodnieniami z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym trasę możemy publikować na 7 dni przed biegiem.
19 maja 2019 – VI Bieg „Elegant na 5” w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Bieg ulicami miasta Mosina posiadający
atest PZLA. W ramach biegu odbędą się Mistrzostwa Polski Elegantów oraz biegi dziecięce i młodzieżowe.
13 października 2019 – IV Bieg Pamięci. Tu spotka Was największa zmiana. Czeka na Was 10-cio kilometrowa trasa. Bieg od tego
roku będzie biegiem charytatywnym. 15 grudnia ogłosimy na jaki
cel zbieramy pieniążki. Część wpisowego będzie wpadała do puszek! Bieg ma również na celu upamiętnienie pomordowanych
mieszkańców gminy Mosina oraz pobliskich miejscowości przez
hitlerowców 20 października 1939 r.
Ceny poszczególnych biegów:
V Bieg Zimowy: 35 zł + 20 zł do puszki WOŚP
VI Bieg „Elegant na 5”: 39 zł
IV Bieg Pamięci: 45 zł + 10 zł do puszki na wybrany cel charytatywny ogłoszony 15 grudnia 2018 r.
Te trzy biegi możecie wykupić w pakiecie! Karnet za wszystkie
trzy wydarzenia to 100 zł + opłaty, które wrzucacie do puszki przy
odbiorze pakietu: 20 zł WOŚP + 10 zł bieg charytatywny. Karnet
możecie zakupić do 31 grudnia 2018 r. Tego dnia odbędzie się
również podsumowanie biegowego cyklu.

Król Parku 2019 – ruszają zapisy!
Mamy dla Was kilka nowości!II
Znamy już daty: 21-22 września 2019 r. Szykuje się dla Was dwudniowa impreza!
Zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Parku Narodowego
nie ma możliwości zorganizowania tej imprezy w jednym dniu.
W okresie wiosennym marzec/kwiecień rozpoczynają się okresy
lęgowe zwierząt i przyroda budzi się do życia. W związku z powyższym Wielkopolski Park Narodowy nie wyraził zgody na organizację „Króla Parku” w tym okresie.
Terminarz:
21 września 2019 – trasa 60 km – Ultramaraton (limit: 200 osób)
oraz 10 km Nordic Walking (limit 200: osób)
22 września 2019– trasa 21 km (limit: 400 osób)
Czeka na Was nowe miejsce startu i mety! – ruszamy z Kąpieliska/
Plaży Glinianki z widokiem na wieżę widokową. A po biegu… Po
biegu ogniska, leżaki i piękny widok na jezioro z wieżą w tle przy
posiłku regeneracyjnym.
Szczegóły i atrakcje jakie dla Was przygotowaliśmy będziemy
ujawniać sukcesywnie.
Zaplanuj już teraz start w jednej z największych imprez biegowych po Wielkopolskim Parku Narodowym!
szczegółowe informacje oraz zapisy : www.krolparku.pl
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Akademia

Mówienia i Pisania
Bożena Stróżyk

www.szkrab-online.pl
Zapraszamy!
szczegól y na:

adrenalina-fitness.pl,
tel.�695 222 291

Sprzedam

Suzuki Grand Vitara
1.6 Kat 2004

- benzyna
- klimatyzacja
- bezwypadkowy
- 4x4

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 13.00

tel. 506 525 793

BIURO OGŁOSZEŃ

Wszystko dla Twojego dziecka
• wózki dziecięce
• foteliki samochodowe
• artykuły dziecięce
• artykuły dla mam
• nianie elektroniczne
• krzesełka do karmienia
i wiele innych

tel. 536-536-025
536 536 025

Gabinet
logopedyczny
Korepetycje
z jezyka polskiego

Adres: Krosno,
ul. Piaskowa 18/17
W celu umówienia wizyty
prosze o kontakt telefoniczny:

508 337 508

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

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

885 758 102
MAGAZYNIER

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

/miejsce pracy Mosina/

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

Zenon Ciosek

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

tel. 503 398 774

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

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

885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

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

ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

do Klubu Szermierczego
UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole
Szkół Nr 2 127
Wiry k. Poznania,
ul. Komornicka
w 899
Mosinie,
Sowiniecka
75.
tel. 61
04 56,ul.
kom.
609 532 733
pn.-pt.Wszelkie
8.00-16.00,informacje
sob. 8.00-12.00
pod nr. tel. 502 051 672
biuro@autogazwiry.pl

POMOC DROGOWA

SZERMIERKA

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu
www.autogazwiry.pl

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

Telefon:
691-947-517

BIURO
OGŁOSZEŃ
61 898
kom.
660 031redakcja@gazeta-mosina.pl
893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
5351059,
424tel.
414
e-mail:
BIURO
OGŁOSZEŃtel.tel.
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Piłka nożna
Zakończyła się runda jesienna na wielkopolskich boiskach. Tym samym koniec meczów w tym roku ogłosić mogą zespoły KS 1920
Mosina i Las Puszczykowo. Dla obu ekip ta runda w III grupie poznańskiej A-klasy nie była zbytnio udana.
Przegląd ostatnich wyników zacznijmy od zespołu z Mosiny.
W ostatnich czterech ligowych meczach Mosina dwa razy wygrała
u siebie, a na wyjazdach zaliczyła remis i porażkę. Zaczęło się bardzo dobrze bo od wygranej aż 5:0 z Huraganem Michorzewo. Po
dwie bramki w tym spotkaniu zdobyli Tomasz Zawada i Jan Białożyt, a jedną dołożył Oskar Baraniak. Następnym spotkaniem było
wyjazdowe starcie z Obrą Zbąszyń. Mosina była faworytem tego
meczu, ale musiała się podzielić punktami bo padł remis 2:2. Obie
bramki dla naszego zespołu zdobył Tomasz Zawada. W przedostatniej kolejce ligowej do Mosiny przyjechał Wicher Strzyżewo. Mecz
nie był porywającym widowiskiem, ale ostatecznie Mosinianie
dzięki bramce Jakuba Ratajczaka w 50 minucie wygrali ten mecz
1:0. Ostatnim rywalem w tym roku była zespół Dyskobolii Grodzisk
Wielkopolski, który pokonał zespół z Mosiny 2:0.
Rundę jesienną KS 1920 Mosina zakończył więc na miejscu 5 z liczbą 21 punktów i bilansem bramkowym 31-23. Jest to rezultat raczej
poniżej oczekiwań, a o walkę wiosną o awans będzie bardzo ciężko
bo do miejsca drugiego na którym jest Dyskobolia Grodzisk strata
wynosi już 11 punktów. Najlepszymi strzelcami zespołu z Mosiny
jesienią byli Oskar Baraniak - 11 bramek, Tomasz Zawada - 8 bramek i Jan Białożyt - 6 bramek. Może i wynik zespołu z Mosiny nie
jest do końca zadowalający, ale jest to zespół przyszłościowy i bardzo młody. Średnia wieku czołowych zawodników to 20 lat. Jeśli
zespół nabierze doświadczenia, zacznie wykorzystywać stworzone
sytuacje, to przyszłość klubu może być naprawdę udana.

Średnio udaną rundę ma za sobą także Las Puszczykowo, chociaż
akurat końcówka roku nie była najgorsza bo udało się dwa razy
wygrać, raz zremisować i przegrać tylko raz w meczu z zespołem
walczącym o awans. Zaczęło się od remisu 1:1 w Tomyślu w meczu
z Nowotomyską Akademią Piłkarską. Las uratował punkt w doliczonym czasie gry dzięki bramce Daniela Piechockiego. Tydzień
później Las bez niespodzianki przegrał u siebie z Promieniem Opalenica 0:2. Promień to zespół walczący o awans do Klasy Okręgowej więc każda ewentualna zdobycz Lasu traktowana tu by była
jako niespodzianka. Na koniec roku Las jednak dwa razy wygrał co
trochę poprawiło jego pozycję. Najpierw a bardzo zaciętym meczu
udało się wygrać na wyjeździe z Pogromem Luboń 4:3. Do przerwy
wynik brzmiał 1:1, a bramkę dla Lasu zdobył Mateusz Werbliński.
Szybko po przerwie Rafał Norek i Daniel Piechocki podwyższyli wynik na 3:1 i wydawało się, że Las spokojnie dowiezie wygraną do
końca. Tymczasem w 70 minucie wynik brzmiał już 3:3. Las jednak
walczył do końca i w 90 minucie Hubert Kowalkiewicz przechylił
szalę zwycięstwa na korzyść Lasu. Ostatnim rywalem Lasu w tym
roku był Orzeł Rostarzewo. Zespół z Puszczykowa wygrał 3:1. Dwie
bramki zdobył Krystian Biskupski, a jedną Jakub Gościniak.
Las zakończył rundę jesienną na 10 miejscu z dorobkiem 13 punktów i bilansem bramkowym 16-29. Ich przewaga nad strefą spadkową do B-klasy to tylko 4 punkty. Wiosną Las czeka więc walka
o utrzymanie, bo poza ostatnim w tabeli LZS-em Wąsowo który
raczej nie ma już nadziei na pozostanie w A-klasie to reszta stawki walcząca o byt jest bardzo blisko siebie i trzeba uważać aby za
pół roku nie wylądować na najniższym poziomie rozgrywkowym.
Najlepszymi strzelcami Lasu jesienią byli Hubert Kowalkiewicz - 4
bramki, Daniel Piechocki i Krystian Biskupski - po 3 bramki.
Łukasz Duszczak
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Turniej Karate Lotto Dynamic Cup
17 listopada 2018 r. w hali OSiR w Mosinie odbył się Turniej Karate
Lotto Dynamic Cup, w którym wzięło udział 230 zawodników z 14
klubów z różnych części Polski.
Wyniki zawodników z Mosiny:
kata ind seniorów 1m Kacper Skrobiszewski oraz 3m Tomasz Jóźwiak
kumite ind. juniorów 3m Adam Koperski
kata ind jun 2m Adam Koperski
kata ind jun. młodszych Mateusz Grzonkowski 1m
kata drużynowe młodzików Dominik Klemczak; Krzysztof Sajna;
Wojciech Niedziela 1m
kumite ind młodzików Dominik Klemczak 1m oraz Krzysztof Sajna 2m
kata ind młodzików Dominik Klemczak 3m oraz Krzysztof Sajna 3m
kata ind chłopców 10-11lat Hubert Rutkowski 3m
kata ind dziew 10-11 lat Sandra Hajdasz 2m
kata ind dziew 8-9 lat Jessica Wapniarska 3m
Serdecznie gratulujemy!
		
(OSiR Mosina)
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reklama
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”
poszukuje
do współpracy

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI
popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

cz

K

15

eny

800

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

CHWILÓWKI

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.
(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

Ekogroszek
skarbek
Miał od 550 zł
Węgiel od 700 zł

Firma STOLARSKA
z branży ogrodowej
Poszukuje osoby do pracy
z następującymi umiejętnościami:
- obsługa podstawowych maszyn stolarskich
- organizacja pracy niewielkiego zespołu
Mile widziane:
- komunikatywna znajomość jęz. rosyjskiego
i/lub ukraińskiego
Zgłoszenia prosimy przesyłać mialowo lub
telefonicznie:
maldrew@poczta.onet.pl
tel. 602 468 840
Zamysłowo/k. Stęszewa

tel. 602 268 614

Luboń

ul. Dworcowa 15 A

redakcja@gazeta-mosina.pl
535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
BIURO
OGŁOSZEŃ
1e-mail:
898 1059,
tel. kom.
660 031 893 tel.
 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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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

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne
MOJE JEDZENIE
MOJE PIENIĄDZE

BIURO OGŁOSZEŃ

Zabiegi
ﬁzjoterapeutyczne
i osteopatyczne
dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl

usługi sprzątające

MBB

Magdalena Bukczyńska -Bubień

• sprzątanie domów,
mieszkań, firm
• mycie okien
• pranie tapicerki
meblowej i samochodowej
Mieczewo,
ul. szeroka 18

tel. 509 508 657

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

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

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

i satelitarne

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

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

Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

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

BIURO OGŁOSZEŃ

REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

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

Zeskanuj i napisz
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Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu
Felietony
Wywiady
Reportaże
Redakcja:

ak & Zbigniew Nowak

BIURO
RACHUNKOWE

eloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane
wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� układów jezdnych i napędowych
� innych podzespołów pojazdu

iagnostykę
tykę k
komputerową
omputterrową
rancyjne
ne

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

Mamy certyfikat
Ministerstwa Finansów

om:

Znakomity efekt i nastrój

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

RASZAMY

pt. w godz. 8.00-16.00
o, ul. Dworcowa 36a
888 669 466, 604 167 295
BIURO OGŁOSZEŃ

jesteśmy ubezpieczeni
� odzyskujemy należności
� odbieramy osobiście dokumenty
�

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

62-050 Mosina
ul. Konopnickiej 27b
tel. 618136388
602638476
lossy@lossy.pl

W YCENY
NIERUCHOMOŚCI
DOMY
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

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

61 898 1059, tel. kom. 660 031 893  e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(K3024)

KA POJAZDOWA

ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazetamosina.pl
www.gazeta-mosina.pl
facebook.com/GazetaMP/

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

�

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

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

885 758 102

lub przesyłanie aplikacji na adres: praca@pulire.pl

Firma TOVAGO producent artykułów spożywczych
zatrudni na stanowiska
Kierowca-Magazynier

Mechanik maszyn produkcyjnych

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

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

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

Opis wymagań:
- uprawnienia SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w naprawie
i konserwacji maszyn produkcyjnych
w zakresie mechanicznym i elektrycznym,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- dbałość o realizację powierzonych zadań,
- gotowość do pracy w systemie
zmianowym,
- mile widziana umiejętność
naprawy/obsługi pakowaczki typu
FLOW-PACK (pakowaczka pozioma)
oraz ekstrudera/wytłaczarki.

PUSZCZYKOWO, UL. KOŚCIELNA 11

Pracownik produkcji-operator
Opis stanowiska:
- praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.
Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność i dokładność,
- komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,
- zaangażowanie.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie CV wraz ze zdjęciem na adres ﬁrmy lub mailowo: tovago@tovago.pl
TOVAGO Sp. J., ul. Poznańska 83, 62-040 Puszczykowo

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

