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Sprawdź naszą ofertę w sklepie internetowym

www.cetel.com.pl

WODNO-KANALIZACYJNO-GAZOWA

• rury drenarskie
• kompletne studzienki
• skrzynki do gromadzenia deszczówki
• szafki gazowe
tel. 505 102 103 pon-pt 7:00-16:00

Od 7 stycznia 2019 r. nowa siedziba firmy:
Głuchowo, ul. Komornicka 16.

Dom parterowy z garażem - gotowy
do zamieszkania

Centrum Obsługi Przedsiębiorstw
ul. Piaskowa 45, Mosina, tel. 509 749 209

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 572-202-280
501-099-327

Jeżeli szukają Państwo domu w pięknej, spokojnej okolicy,
pośród zieleni i z lasem za oknem - ta oferta jest dla Was!
Na sprzedaż gotowy dom parterowy o powierzchni 137m2, w
bryle budynku garaż z automatyczną bramą wjazdową. Na
powierzchnię domu składają się : wiatrołap, hol, otwarta kuchnia
z zamontowanymi meblami na wymiar i osprzętem, duży salon z
wyjściem tarasowym, łazienka, sypialnia dla gości, główna
sypialnia z wyjściem tarasowym oraz kotłownia.
Teren nieruchomości ogrodzony z bramą i furtką, powierzchnia
działki 987m2. Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.guberhouse.pl znajdziecie tam rozszerzoną ofertę
sprzedawanych przez nas nieruchomości.

Cena : 850 000zł

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Słowo od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Za nami okres ferii zimowych - czas odpoczynku, większej swobody, wyjazdów,
korzystania z uroków zimy. W lutowym
numerze gazety staraliśmy się zebrać zarówno te wakacyjne wydarzenia, jak i informacje ważne dla naszej gminy.
Jak ferie to... aktywność! Miałam ogromną
przyjemność wraz z kolegami z zespołu
redakcyjnego uczestniczyć i relacjonować
mecz 1/16 Pucharu Polski mosińskiej drużyny futsalu - i trzeba przyznać, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem! Świetna gra,
mnóstwo sportowych emocji i wygrana
naszego zespołu, która zapewniła zawodnikom awans do 1/8 PP. Serdecznie gratulujemy i oczywiście kibicujemy dalej!
Wracamy do tematu wolontariatu - tym
razem odwiedziłam Oddział PaliatywnoHospicyjny szpitala w Puszczykowie. Przebywając na oddziale i rozmawiając z panią
psycholog - opiekunem wolontariuszy,
mogę z całą pewnością polecić to miejsce.
Już od wejścia wyczuwa się tam życzliwą,
ciepłą atmosferę i mimo, że jest to miejsce
przez wielu z nas postrzegane jako smutne
czy wręcz przygnębiające, po odwiedzinach na oddziale wyobrażenie to zmienia się na bardzo pozytywne. Serdecznie
zatem zapraszam do odwiedzenia hospicjum - nawet, jeśli wahacie się, drodzy Czytelnicy, warto tam zajrzeć. Paradoksalnie,
to miejsce jest pełne życia, a my uczymy
się na nowo je dostrzegać, doceniając najprostsze czynności i rzeczy "pospolite".

W numerze mówimy także o nowościach
w mosińskiej bibliotece mając nadzieję, że
informacja ta zachęci wielu Czytelników
do korzystania z nowych udogodnień
i sięgnięcia po lekturę. Przedstawiamy
relacje z gminnych wydarzeń - a mimo
wakacyjnego okresu było ich naprawdę
sporo! Mówimy o rzeczach radosnych (jak
jubileusze, rocznice, święta), ale też o problemach i sprawach trudnych (wypadki,
pożary, mieszkańcy potrzebujący naszej
pomocy). Dzielimy się relacją z puszczykowskiego Klubu Puszcza, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia tego miejsca z pewnością będzie ono dla wielu źródłem
inspiracji do działania (tak po cichutku
mamy też nadzieję, że kiedyś w Mosinie
powstanie podobne miejsce dla dzieci
i młodzieży z tego regionu).
***
I na koniec... Kilka słów podziękowania
dla Was, Drodzy Czytelnicy. Życie to ciągłe zmiany (ale dlatego właśnie jest ono
takie ciekawe) - te zmiany dotyczą także
mojej osoby. Od lutego żegnam się ze
stanowiskiem redaktor naczelnej w gazecie. Dane jest mi przeżywać tutaj piękne, niezapomniane lata. Wciąż jest to
czas, w którym spotykając Was, Czytelnicy, mieszkańcy, zapuszczam stopniowo
korzenie w tym miejscu, tej ziemi, poznając jej historię, odkrywając jej piękno.
Bogactwa spotkań, wydarzeń, wzruszeń

i wielu emocji nie sposób tutaj wymienić.
To Wy pokazywaliście mi i wciąż pokazujecie, że moja praca ma sens, Wy uczyniliście ją wyjątkową. Wiele z kontaktów
nawiązanych w redakcji trwa do tej pory,
niektóre przerodziły się w bliższe znajomości, inne pozostaną w mej pamięci
jako te, które przyczyniły się do zmiany
mojego świata - zmiany na lepszy, piękniejszy, bardziej radosny.
Za wszystkie spotkania, wsparcie, radość
i otwartość bardzo Wam dziękuję. Nie
żegnam się - nadal będę się z Wami spotykać, nadal będę pisać i mam nadzieję,
że przeżyjemy wspólnie jeszcze wiele
cudownych chwil :) Gazeta pozostaje
w dobrych rękach - pełnych entuzjazmu,
zapału do działania, energii i ciekawości
świata ludzi. Janek Bylczyński (właściciel) i cały nasz zespół wciąż będzie dbał
o to, by być jak najbliżej Was, drodzy Czytelnicy i z Wami się rozwijać.
Tymczasem, jeszcze raz dziękując za
wszystko, co do tej pory i patrząc z optymizmem na to, co przed nami - życzę miłej lektury kolejnego wydania gazety!
Marta Mrowińska

Akcja ma miejsce po prezentacji historii rodzin Wojciechowskich
i Przybylskich i wizycie w lesie w okolicach Łodzi. Spotkanie przy
kawie. Edmund „za całokształt” zostaje uhonorowany statuetką
z dedykacją. Pytany odpowiada:
- O, widzę, że tu jest elegant z Mosiny. Ja proszę Ciebie byłem
w Mosinie po raz pierwszy w latach 50-tych na koloniach szkolnych. Mieszkaliśmy w budynku w jakimś parku w pobliżu kanału. Tam właśnie widziałem na własne oczy żywego eleganta i na
pewno był on z Mosiny. Normalnie szedł sobie pewnym, energicznym krokiem. Ja go widzę jak dziś. Był ubrany w jakiś frak
czy jak tam, biała koszula.
- I tak w samej koszuli był?
- O nie, na pewno miał krawat, pamiętam dokładnie.
- Czyli podsumowując: we fraku, białej koszuli i w krawacie. To
na pewno musiał być on.

- Nie wiem dlaczego, ale od razu wiedziałem, że to jest ten słynny elegant z Mosiny.
		

Roman Czeski
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Zastępca burmistrza
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch powołał na stanowisko swojego zastępcy Adama Ejchorsta. Zastępca burmistrza Adam Ejchorst ma
49 lat. Jest absolwentem Akademii
Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), którą ukończył
z tytułem magistra inżyniera na dwóch
kierunkach: leśnictwo i ochrona środowiska. Po studiach, przez 8 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
w Referacie Inwestycji, także na stanowisku zastępcy kierownika tego referatu. W międzyczasie ukończył studia
podyplomowe Planowania przestrzen-

nego na Politechnice Poznańskiej. Od
roku 2007 do momentu powołania na
Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina
pracował w Mosińskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
na stanowisku Prezesa Zarządu. Prywatnie Adam Ejchorst jest miłośnikiem
górskich wędrówek, jazdy na nartach,
interesuje się także motoryzacją. Jego
żona Barbara pracuje w jednym z mosińskich banków. Państwo Ejchorst
mają dwójkę dzieci - 11-letnią córkę
Michalinę i syna Rafała w wieku lat 13.
(red.)

Rower marzeń dla Dominika
Pomóżmy 10 letniemu Dominikowi z Rogalinka i ufundujmy mu
profesjonalny rower, dzięki któremu będzie mógł realizować rowerowe pasje i osiągać dalsze sukcesy sportowe.
Oto, co sam zainteresowany ma do powiedzenia na swój temat:
"Cześć! Jestem Dominik i mam 10 lat. Moją pasją jest sport, a największym marzeniem rower z prawdziwego zdarzenia, na którym
mógłbym jeździć i wygrywać zawody."
Aby wesprzeć zbiórkę na rower dla Dominika wystarczy wejść
na stronę: polakpotrafi.pl/projekt/rower-dla-dominika. Dla pomagających przygotowaliśmy specjalne nagrody.
O Dominiku pisaliśmy już na naszych łamach w artykule jaki
opublkowaliśmy na portalu gazeta-mosina.pl: https://www.
gazeta-mosina.pl/2018/sport-zamiast-konsoli-wspolna-pasjaojca-i-syna/
Pomimo młodego wieku, Dominik może poszczycić się całkiem
sporą listą sportowych osiągnięć. Oto niektóre z nich:
– III miejsce w Grand Prix Poznania w biegach przełajowych
w 2017 r. (Bieg Walentynkowy, Bieg Zajączka Wielkanocnego,
Nocny Bieg Świętojański, Bieg Mikołajkowy)
– III miejsce – Tropem Wilczym: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Luboniu
– II miejsce – Tropem Wilczym: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu
– II miejsce – V Smochowicki Bieg po Zdrowie – Poznań
– III miejsce – City Trial on Tour – Poznań
– I miejsce – Bieg o Liść Dębu w Rogalinie
– I miejsce – Bieg Mały Patriota w Luboniu
– II miejsce – Coccodrillo ChampionKids Duathlon w Czempiniu
– VI miejsce – “W drodze do Maratonu” – Poznań
– III miejsce w Biegu Eleganta w Mosinie
Pasję do sportu i spędzania czasu w sposób aktywny przejął od
ojca, Marka. Zaczęło się od wspólnych wypraw rowerowych,
na które Marek zabierał ze sobą syna. Mając niespełna siedem
lat, Dominik przejechał wraz z ojcem trasę liczącą ponad czterdzieści kilometrów, rok później – na rowerze pokonali wspólnie
około pięćdziesięciu kilometrów. Niewątpliwie są to dystanse,
którymi mógłby pochwalić się niejeden dorosły…

Skąd wzięła się pasja? Marek przyznaje, że jeździ rowerem całe
życie i zawsze są to wyprawy dla przyjemności, rekreacji – tyle,
że dystanse, rekreacyjnymi już nie są: ma za sobą między innymi niejednokrotną wyprawę ponad 300-kilometrową nad
morze z Rogalinka (pod Poznaniem), którą odbył w ciągu…
jednego dnia!

Dominik startuje też w zawodach biegowych, rowerowych, pływa kajakiem… Zawsze liczy się pomysł na aktywność, przeżycie
przygody, sam udział w wyprawie czy zawodach biegowych.
Obaj z ojcem startują w barwach “Drużyny Szpiku”, przez co
wspierają akcję pomagania innym.
Planów na nadchodzący sezon mają sporo: Dominik chce startować w kolejnych zawodach rowerowych: Duathlon i zawody
MTB, w których z pewnością odniesie kolejne sukcesy.
Aby zrealizować plany Dominikowi potrzebny jest profesjonalny rower, którego zakup z ograniczonego budżetu domowego
jest trudny.
Pomóżmy i ufundujmy temu młodemu człowiekowi rower, dzięki któremu będzie mógł osiągać swoje sportowe pasje i dalsze
sukcesy sportowe. (red.)
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Kwalifikacja wojskowa w 2019 r.
W okresie od 3 do 17 kwietnia 2019 r., w godz. 8.00 – 13.00
w szpitalu w Puszczykowie przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Kto podlega kwalifikacji wojskowej?
- Mężczyźni urodzeni w 2000 roku.
- Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
- Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
a) Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
b) Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej.
- Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów.
- Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona szpitalu
w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11 (budynek nr 6), w dniach
od 3 do 17 kwietnia 2019 r., w godz. 8.00 - 13.00.
Wymagane dokumenty
- Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny
niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było możliwe.
- Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań
specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
- Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
(źródło: mosina.pl)

Straciła dach nad głową - potrzebna pomoc
W pierwszy dzień Nowego Roku, w wyniku katastrofy budowlanej, mieszkanka Wiórka Danuta Krych straciła dach nad głową.
Wieczorem 1 stycznia, pani Danuta wróciła z kościoła i zastała
zawalony szczyt dachu swojego domu. Powiedziała potem, że
katastrofa, którą zobaczyła, to jakby czwarta „śmierć”, bo w niedalekiej przeszłości straciła rodziców, z którymi mieszkała, zmarł
także jej brat.

W tym domu Danuta Krych, mieszkała od urodzenia, prawie 60
lat. Po katastrofie nadzór budowlany wydał decyzję zakazu wejścia do stuletniego już budynku i remontu dachu, ze względu
na zagrożenie jego zawalenia.
Po katastrofie pani Danuta znalazła tymczasowy dach nad głową przy rodzinie, jednak chciałaby wrócić do Wiórka, do domu,
w którym przeżyła całe życie. Jest osobą samotną, schorowaną,
utrzymuje się z niskiej renty i nie jest w stanie ekonomicznie
zmierzyć się z tą sytuacją.
Gmina, której służby zjawiły się na miejscu po katastrofie, udzieli
pani Danucie możliwej pomocy, gdy tylko ustalone zostaną potrzeby. Z pomocą mieszkance Wiórka wyszedł miejscowy sołtys
Marian Osuch, który uruchomił akcję zbiórki pieniędzy na ten cel.
– W zależności od tego jakie środki zgromadzimy, możemy podjąć decyzję, w jaki sposób można pomóc, by pani Danuta mogła
wrócić do własnego domu – mówi sołtys Wiórka. – Zwracam się
do mieszkańców nie tylko naszej Gminy, do ludzi dobrej woli,
o udzielenie wsparcia pani Danucie. Bądźmy wrażliwi na krzywdę
ludzką, bo też nie wiadomo co nas jutro spotka.
Osoby, które zechcą udzielić wsparcia akcji pomocy pani Danucie Krych z Wiórka mogą dokonać wpłaty na utworzone w tym
celu specjalne subkonto: 48 9048 0007 2007 0000 0215 0054
źródło: Urząd Miejski w Mosinie
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27. Finał WOŚP w Mosinie przeszedł do historii
13. stycznia 2019 roku po raz kolejny graliśmy z Największą Orkiestrą Świata. I po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy spisali
się znakomicie!
W ramach 27. Finału zorganizowanych zostało wiele wydarzeń,
z których dochód przeznaczony został na cele Fundacji. Rozpoczął Krąg Instruktorski T.W.A. Elita od grudniowego koncertu
kolęd, a w przedfinałowy piątek Teatr Amatorski Bez Kurtyny
wystawił sztukę „Wszyscy jesteśmy podejrzani", która po raz kolejny przyciągnęła komplet widzów na salę Mosińskiego Ośrodka Kultury.
W niedzielę natomiast, z samego rana, na ulice naszej gminy
ruszyło 120 wolontariuszy, którzy mimo kiepskiej aury, dzielnie
kwestowali na rzecz najmłodszych. Jak co roku mosińska delegatura Automobilklubu Wielkopolskiego zorganizowała Rajd
Orkiestrowy, a amatorzy biegania mogli wziąć udział w Biegu
Zimowym po WPN organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. W MOK gościliśmy lokalnych artystów, a odwiedzający nas mieszkańcy mogli zarejestrować się jako dawcy
szpiku dzięki DKMS i wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy prowadzonym przez Pokojowy Patrol.
Podczas 27. Finału zebraliśmy 87.595,71 zł. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, mieszkańcom gminy i organizatorom mosińskiego Finału, a także niezastąpionym darczyńcom, którzy co
roku wspomagają działania naszego Sztabu.

Ten Finał jest inny niż wszystkie. Wszystkich nas dotknęła informacja o tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Zapewniamy, że
mimo to będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!
Do zobaczenia podczas kolejnych Finałów!
W imieniu Sztabu, Dominik Janik
zdjęcia: Sebastian Dacków
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Kontrole i mandaty
Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji
Sanitarno– Epidemiologicznej w Poznaniu
prowadzi nadzór nad zakładami produkcji
i obrotu środkami spożywczymi oraz środkami transportu przeznaczonymi do ich
przewozu. Kontrolowane są także placówki produkujące i sprzedające przedmioty
użytku do kontaktu z żywnością jak również kosmetyki.
W 2018 roku w 3538 obiektach przeprowadzono 6311 kontroli sanitarnych.
W sklepach, hurtowniach i kioskach z żywnością, na straganach oraz w innych punktach sprzedaży środków spożywczych
przeprowadzono 3542 kontrole. Nałożono
230 mandatów na kwotę 54.700 złotych za:
• sprzedaż środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia,
• niewłaściwy stan czystości pomieszczeń
i wyposażenia zakładu,
• brak higieny osobistej pracowników,
• brak segregacji asortymentowej przy
przechowywaniu żywności w chłodni,
• niewłaściwe przechowywanie odpadów,
• brak możliwości identyfikacji surowców
i półproduktów,
• obecność gryzoni lub ich odchodów,
• brak wody,
• brak podłączenia do kanalizacji.
Zamknięto 8 sklepów spożywczych i stoisko handlowe w galerii handlowej z powodu:
• obecności szkodników (gryzoni i karaczanów) oraz ślady ich bytowania,
• braku bieżącej ciepłej i zimnej wody,
• braku odpływu do kanalizacji,
• ogólnego braku porządku i czystości
w pomieszczeniach.
W zakładach produkujących środki spożywcze przeprowadzono 646 kontroli.
Nałożono 82 mandaty na kwotę 20.400

złotych za:
• niedostateczny bieżący stan sanitarno –
higieniczny i techniczny,
• brak warunków do prowadzenia higienicznego procesu produkcji,
• brak możliwości identyfikacji surowców,
• stosowanie przeterminowanych surowców i półproduktów do sporządzania
wyrobu gotowego,
• brak prowadzonych zapisów wynikających ze stosowanych systemów jakości,
• niewłaściwa higiena osobista (np. brudna odzież),
• brak orzeczeń lekarskich do celów
sanitarno - epidemiologicznych pracowników.
Zamknięto zakład cateringowy oraz zakład produkcji kanapek w związku z obecnością śladów gryzoni i owadów oraz
brakiem udokumentowania właściwej
wentylacji lokalu a także prawidłowej jakości wody używanej do celów produkcyjnych .
W zakładach żywienia przeprowadzono
1495 kontroli. Zamknięto 10 lokali gastronomicznych z uwagi na prowadzenie działalności pomimo braku zgody organów
inspekcji sanitarnej, braku bieżącej wody
lub braku wody właściwej jakości zdrowotnej, antysanitarne warunki produkcji,
braku badań lekarskich personelu.
Nałożono 78 mandatów na kwotę 25.700
zł. za:
• brak bieżącej zimnej i ciepłej wody,
• zły stan sanitarno- higieniczny sprzętów
i wyposażenia w kuchni (brudne lub
zniszczone sprzęty produkcyjne i wyposażenie kuchenne),
• nieprawidłowe przechowywanie
środków spożywczych (brak segregacji
żywności),
• przeterminowane środki spożywcze .

W ramach prowadzonego nadzoru nad
kosmetykami przeprowadzono 22 kontrole sanitarne w wytwórniach kosmetyków oraz w miejscach obrotu kosmetykami (hurtownie). Podczas 3 kontroli
urzędowych z poborem próbek pobrano
do badań laboratoryjnych 3 próbki wyrobów kosmetycznych. Żadna próbka nie
została kwestionowana.
W 2018 roku kontynuowano wzmożone kontrole zakładów cateringowych, ze
szczególnym uwzględnieniem produkcji i dystrybucji posiłków dla uczniów jak
i dzieci w przedszkolach i żłobkach a także
pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy pacjentów w szpitalach.
Kontrole wykazały poprawę w kwestii żywienia dzieci w przedszkolach, natomiast
w żłobkach oraz szpitalach czy domach
pomocy wykazano brak weryfikacji jadłospisów pod kątem spełnienia wymagań w stosunku do aktualnych norm żywienia a tym samym niedostosowanie się
przedsiębiorców do wymogów w nich
zawartych.
W odniesieniu do kuchni macierzystych,
prowadzących samodzielnie produkcję
dań w tych placówkach, zanotowano dalszy spadek nieprawidłowości.
W zakładach produkcji żywności zanotowano wzrost o 51 proc. liczby mandatów
– z 54 w 2017 do 82 w 2018. Wykroczenia
dotyczyły głównie braku czystości sprzętu
służącego do przechowywania i produkcji
żywności, głównie w piekarniach i ciastkarniach, braku porządku w pomieszczeniach produkcyjnych, nieaktualnych badań lekarskich pracowników.
Cyryla Staszewska
Rzecznik prasowy, PSSE w Poznaniu
517 250 506

Śmiertelny wypadek pod Mosiną
27 stycznia 2019 r., w godzinach popołudniowych, na trasie Mosina – Sowiniec doszło do tragicznego w skutkach wypadku,
w którym zginął 30-letni pasażer pojazdu
marki Volkswagen Golf. Ranny kierowca trafił natomiast do szpitala w Puszczykowie.
Samochód uderzył w drzewo w wyniku czego pasażer doznał śmiertelnych obrażeń
ciała. Siła uderzenia była tak duża, że silnik
pojazdu znalazł się po drugiej stronie jezdni. Na miejscu pracowali strażacy, policja
i pogotowie ratunkowe.

– Pod Mosiną samochód osobowy marki
Volkswagen Golf z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Autem podróżowało dwóch mężczyzn – jeden
około 30-letni poniósł śmierć na miejscu.
Drugi został przewieziony do szpitala – powiedział mł. asp. Piotr Garstka z biura prasowego wielkopolskiej policji.
Przyczyny wypadku są wyjaśniane.
(źródło: Radio Poznań, Głos Wielkopolski)
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N A W A D N I A J Ą C E

BEZDOTYKOWA
MYJNIA

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER

turbtoka!
szczo

/miejsce pracy Mosina/

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

Akademia

Mówienia i Pisania
Bożena Stróżyk

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjonowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem
stanu na magazynie
Oferujemy:
- 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. Kontaktowy
61 819 78 02
lub 61 819 78 05

Gabinet
logopedyczny
Korepetycje
z jezyka polskiego

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

508 337 508

Malowanie
Szpachlowanie

Układanie
Płytek

Remonty
Łazienek
tel. 533 632 776
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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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Taka przysięga raz na sto lat
Dokładnie sto lat temu, 26 stycznia przed gen. Józefem Dowbor-Muśnickim żołnierze Armii Wielkopolskiej złożyli przysięgę wojskową. Tego dnia, w sobotę historia zatoczyła koło. W tym samym miejscu, na Placu Wolności w Poznaniu pojawiło się blisko 900
żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, spośród których 240 stanęło do przysięgi.
Czy możemy mówić, że współcześni terytorialsi to spadkobiercy
powstańców wielkopolskich? „Słowo powstańcy zarezerwowane jest dla ludzi czynu, którzy musieli zmierzyć się z okolicznościami konfliktu zbrojnego. Nasi żołnierze to ochotnicy,
którzy są szkoleni na wypadek konieczności podobnej reakcji,
ale nie tylko. Ich gotowość buduje przygotowanie taktyczne
i umiejętności strzeleckie, ale także intensywny kurs pierwszej pomocy, który już na co dzień wykorzystują, na szczęście
poza scenerią konfliktu zbrojnego” – tłumaczy dowódca wielkopolskiej brygady, płk Rafał Miernik.
Żołnierze kończący szesnastodniowe szkolenie podstawowe
i ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze na Biedrusku, zasilą
docelowo dwa bataliony - w Lesznie i Śremie. A czego tam się
uczą? Otóż dużą cześć szkolenia zajmują ćwiczenia z zakresu
ratownictwa. Prawidłowe opatrywanie ran, transport poszkodowanego, trening podtrzymywania funkcji życiowych w wyreżyserowanej scenerii konfliktu zbrojnego czy wypadku drogowego – to tylko niektóre z medycznych zagadnień. Ponadto
żołnierze szkolą się z zakresu topografii i łączności. Zdobywają
też wiedzę z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, a że
zimowa pogoda taktyczna sprzyja – ten egzamin muszą zdać
nie tylko w teorii, ale w realiach mroźnego poligonu. Odbywają
też ćwiczenia strzeleckie i taktyczne. A to dopiero preludium.
Swoje umiejętności będą doskonalić przez najbliższe trzy lata
w ramach szkoleń rotacyjnych. Ale najpierw egzamin przed
sobotnią przysięgą – czyli sprawdzian dotychczas zdobytych
umiejętności w ramach tzw. „pętli taktycznej”. Czy sobie poradzą? Lekko mieć nie będą, bo kilkustopniowy mróz nie sprzyja
sprawnemu wykonywaniu licznych czynności taktycznych, ale
przecież takie właśnie warunki kształtują silnych i gotowych
zawsze żołnierzy – komentuje dowódca śremskiego 124 blp. –
ppłk Tomasz Woźniak.
A Kto jest wśród nowych żołnierzy 12. WBOT? Ochotnicy wszelkich profesji, począwszy od informatyków, pielęgniarek, mechaników samochodowych, górników, a skończywszy na sportowcach, uczniach i nauczycielach. Ci ostatni stanowią całkiem
pokaźną grupę osób, co jest dowodem na to, że w Wielkopolsce
wielu pomyślało o tym, aby ferie spędzić znacznie bardziej intensywnie niż zwykle. Ciekawy przykład stanowi grupa ze średzkiego liceum, reprezentowana przez sześciu kolegów ze szkoły,
którzy na szkolenie przyjechali ze swoim nauczycielem i opiekunem klasy mundurowej. Motywacje przybyłych ochotników
często zahaczały o pobudki patriotyczne, chęć sprawdzenia samego siebie i rozwój osobisty. W udzielanych wywiadach często podkreślali także swoje rodzinne tradycje, stąd nie umknęli uwadze potomkowie powstańców wielkopolskich - w tym
wnuczka jednego z nich, na co dzień spełniająca się w zawodzie
nauczyciela języka angielskiego.
Oprócz pokaźnej liczby oliwkowych beretów wielkopolska brygada wraz z wojewodą przygotowała szereg atrakcji. Tego dnia
na placu można było zobaczyć czołg LEOPARD 2 z Wojskowych
Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, transportery opancerzone ROSOMAK - z drużyną wsparcia i sekcją strzelców wyborowych z pełnym wyposażeniem z 17 Brygady Zmechanizowanej, samodzielny zestaw rakietowy OSA-AK oraz przenośny

zestaw rakietowy GROM wraz z obsługą z 4 Zielonogórskiego
Pułku Przeciwlotniczego oraz quady, motocykle i zamaskowanych żołnierzy z pełnym oporządzeniem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Po głównych uroczystościach, związanych z przysięgą nowo
przeszkolonych terytorialsów, odbyła się historyczna inscenizacja, w której wzięły udział grupy rekonstrukcji historycznej
z całej Wielkopolski odtwarzające powstanie wielkopolskie,
skupione wokół projektu Ochotnicza Kompania Wielkopolska.
W uroczystości wzięły udział także historyczne poczty jednostek
Wojska Polskiego odtwarzane na terenie Wielkopolski.
Anna Szymaniak
rzecznik 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
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Medale na 50-lecie pożycia małżeńskiego
dla mieszkańców Puszczykowa
Urząd Stanu Cywilnego w Puszczykowie, poinformował mieszkańców
o komplikacjach związanych z zapytaniem tegorocznych Jubilatów o chęć
wzięcia udziału w jednej z najbardziej
wyjątkowych uroczystości, które co
roku odbywają się na terenie Puszczykowa. Mowa o wydarzeniu związanym
z przyznaniem medali dla mieszkańców z 50-letnim stażem małżeńskim.
Dotychczas, możliwe było przekazanie
tego rodzaju informacji, małżeństwom
z 50-letnim stażem drogą pocztową.
Niestety, wraz ze zmianą przepisów, ta
forma stała się prawnie niemożliwa. Czy

zatem wręczenie medali dla tegorocznych Jubilatów nie odbędzie się?
Nic bardziej mylnego. Wystarczy zgłosić swoją chęć uczestniczenia w tym
wyjątkowym wydarzeniu. Dokonanie
tych formalności możliwe pozostaje zarówno osobiście w Urzędzie Miejskim
w Puszczykowie w pokoju numer 4,
jak i telefonicznie, za sprawą kontaktu
z jednym z pracowników Urzędu Stanu
Cywilnego w Puszczykowie pod numerem 618-983-721. Swoje zainteresowanie wzięciem udziału w uroczystości należy złożyć do 30 marca 2019 roku. (red.)

Dzień Seniora w Borkowicach
W styczniu Sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowali spotkanie noworoczne dla seniorów, mieszkańców sołectwa Borkowice i Bolesławiec.
Poza seniorami gośćmi spotkania byli Radni Gminy Mosina Agnieszka
Gorzyńska i Tomasz Łukowiak oraz sołtys Drużyny i Nowinek Erazm
Walkowiak. Uroczystość uświetniły występy klasy 2b SP Krosno pod
opieką p. Bogumiły Jankowskiej oraz występ klasy 5b pod opieką
pani Honoraty Teodorczyk i Justyny Roszak-Pateli. Był też czas na
wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie Elżbiety Piecuch.
Jedną z atrakcji wieczoru, który bardzo przypadł do gustu seniorom,
był pokaz starych fotografii wykonanych podczas dożynek soleckich
w latach 60-tych. Sołtys Maciej Patela składa serdeczne podziękowania
seniorom za przybycie i miłe słowa uznania, oraz osobom zaangażowanym w oprawę artystyczną imprezy oraz jej osłodzenie pysznymi
wypiekami. (red.)

Komunikat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie realizujący zadania z ustawy
o świadczeniach rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i świadczenia wycho
wawczego „Rodzina 500+” informuje,
że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń będzie dokonywana każdorazowo
w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.
Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na
kończący się rok budżetowy, który wymaga dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.
Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie
wykonywania zadań w Dziale Świadczeń
Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie. OPS Mosina
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Warto jeździć z kulturą
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu kontynuuje akcję
„Warto jeździć z kulturą”. ZTM zachęca do kulturalnego korzystania z transportu publicznego. Życzliwość i uprzejmość popłaca. Dziś my ustąpimy miejsca osobie potrzebującej, jutro – jeśli
będziemy w takiej potrzebie – ktoś inny pomoże nam. Dlatego warto jeździć z kulturą. U progu roku 2019 chcemy także
zwrócić szczególną uwagę na dwa kolejne aspekty korzystania
z transportu publicznego.
Masz bagaż? Miej go na oku.
Masz plecak – zdejmij go przed wejściem do pojazdu! Każdy odpowiada za przewożone ze sobą rzeczy. Pamiętajmy,
że nie mogą one stwarzać zagrożenia dla innych pasażerów,
przeszkadzać im, narażać na niewygody. Ponosimy odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przewożenia swojego bagażu, dlatego zawsze miejmy go na oku i pod kontrolą.
Szczególną uwagę chcemy zwrócić na bardzo popularne plecaki. Zdejmijmy je przed wejściem do autobusu lub tramwaju.
Postawmy na podłodze przy nodze, między siedziskami lub innym miejscu, gdzie nie utrudniają życia innym. Plecak można
też po prostu trzymać w ręce.
Nikt przecież nie lubi być co chwilę szturchanym przez cudzy
bagaż. Pamiętajmy, że w pojeździe nie jesteśmy sami. Z bagażem na plecach nie tylko utrudniamy innym życie i zajmujemy
więcej przestrzeni w pojeździe, ale także narażamy się na kradzież, mając bardzo ograniczony dostęp do własnego plecaka.
Nie stój tuż przy drzwiach – inni też chcą pojechać lub wysiąść.
Z pewnością wiele razy irytowałeś się na przystanku na widok
pustawych przestrzeni wewnątrz tramwaju, jednocześnie…
nie mogąc do niego wsiąść z powodu mnóstwa pasażerów
stojących tuż przy drzwiach. Dlatego jeśli masz możliwość, po
wejściu do pojazdu przesuń się do jego wnętrza. Stojąc przy
drzwiach, blokujesz innym możliwość wyjścia z tramwaju lub
autobusu oraz wejścia do nich. Zwykle w pojeździe jest dość
miejsca, żeby się przesunąć. Warto także wiedzieć, że stojąc
w tuż przy drzwiach, w tzw. „żółtej strefie” pojazdu, często przyczyniamy się do ponownego ich otwierania co opóźnia ruszenie
autobusu lub tramwaju z przystanku.
Ponadto – po raz kolejny apelujemy także o stosowanie się do
poniższych zasad:
Ustąp miejsca osobie potrzebującej.
Przyjemnie się podróżuje siedząc i czytając książkę lub sprawdzając newsy w smartfonie. Ale rozejrzyj się wokół. Jeśli obok
stoi osoba potrzebująca, starsza, mająca problem ze staniem –
okaż życzliwość i ustąp miejsca. Kiedyś też możesz go potrzebować. Pamiętaj, że jeśli zajmujesz w pojeździe miejsce oznaczone
piktogramem przeznaczone dla kobiet ciąży i osób z dzieckiem
na ręku oraz dla osób niepełnosprawnych, masz bezwzględny obowiązek jego zwolnienia w razie zgłoszenia chęci zajęcia
tego miejsca przez osoby, dla których jest ono wyznaczone.
Najpierw wysiadamy, potem wsiadamy.
Pozwól innym opuścić autobus lub tramwaj, spokojnie zdążysz
wsiąść. Sprawna wymiana pasażerska wpływa na punktualność
w komunikacji zbiorowej.
Przewożąc rower, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.
Przewóz rowerów jest możliwy tylko w wyznaczonym miejscu
i w pojazdach oznakowanych piktogramem umieszczonym
przy drzwiach wejściowych. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, zabezpiecz rower za pomocą specjalnych mocowań.

Pamiętaj, że jeśli podczas Twojej podróży pojawi się pasażer na
wózku inwalidzkim lub osoba z wózkiem dziecięcym, masz obowiązek ustąpienia im miejsca.
Daj szansę pasażerom uprawnionym zająć wyznaczone dla
nich miejsce.
Jeśli stoisz w miejscu przeznaczonym dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich lub z wózkiem dziecięcym i zauważysz,
że takie osoby są w pojeździe – przesuń się. Daj szansę osobom
uprawnionym zajęcia miejsca specjalnie dla nich wyznaczonego.
Przypominamy, że pasażer, który zajmuje miejsce wyznaczone
dla kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób
starszych i niepełnosprawnych ma obowiązek opuścić je, gdy tylko osoba, dla której miejsce jest przeznaczone, zgłosi chęć jego
zajęcia. Jednak, niezależnie od zapisów Regulaminu Przewozu,
w autobusach i tramwajach warto być życzliwym wobec innych
i ustępować miejsca osobom potrzebującym.
Miej na uwadze innych pasażerów, nie uprzykrzaj im podróży.
Jeśli słuchasz muzyki, pamiętaj że nie wszyscy chcą słuchać jej
razem z Tobą. Tak ustaw głośność, żeby nie przeszkadzać innym.
Nie jedz i nie pij w autobusie lub tramwaju, nie tylko dlatego że
jest zakazane – podczas hamowania łatwo możesz stracić kontrolę nad jedzeniem i poplamić ubranie. Swoje lub innego pasażera. Nie sadzaj pieska, torebki, plecaka na miejscu siedzącym
– jest ono przeznaczone dla pasażerów.
Uśmiechnij się i bądź życzliwy dla innych.
W transporcie publicznym nigdy nie jesteś sam. Uśmiechnij się,
bądź uprzejmy i życzliwy. Podróżowanie będzie przyjemniejsze.
Dla wszystkich.
Używając opaski odblaskowej jesteśmy bardziej widoczni dla
kierowców. Jest to istotne szczególnie teraz, w okresie jesiennozimowym, zwłaszcza, gdy poruszamy się w terenach niezabudowanych i słabo oświetlonych. Będąc lepiej widocznym sami
zwiększamy własne bezpieczeństwo! Pamiętajmy, że ubrana
w ciemną odzież osoba może zostać dostrzeżona przez kierowcę kilka razy szybciej w momencie posiadania odblasku.
ZTM (za: e-lubon.pl)
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Wilki w pobliżu Poznania
Trzy i pół kilometra od Centrum Handlowego M1 natrafiono na obecność wilka.
Według myśliwych jest to najbliższa,
udokumentowana obecność wilka, od
terenów miejskich. Wilka zaobserwowano też trzy razy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wilki blisko Poznania
Wilk widziany był w granicach administracyjnych miasta Poznania w okolicy Swarzędza – Szczepankowa.
– W tej okolicy obserwujemy stałą obecność watahy 5 sztuk wilków – opowiada
myśliwy Marcin Osuch.
– Już wcześniej dostawaliśmy sygnały
o tym, że wataha pięciu wilków zadomowiła się w lasku pod Swarzędzem. 17 stycznia
2019 roku jednak nasza fotopułapka potwierdziła te pogłoski. Nagraliśmy wilka –
powiedział Marcin Kostuch myśliwy z Koła
Łowieckiego nr 2 „Ratusz” w Poznaniu.
Wilki w Wielkopolskim Parku Narodowym
W historii Wielkopolskiego Parku Narodowego, a jest to już ponad 61 lat, nagrania migrującego wilka przejściem dla
zwierząt miały miejsce trzy razy: 11 grudnia 2011 roku (nagranie nocne), 17 maja
2013 roku (nagranie dzienne) i 30 marca
2018 roku (nagranie dzienne). Informacje
o prawidłowym rozpoznaniu gatunku zostały potwierdzone przez Pana Profesora
Andrzeja Bereszyńskiego.

Przejście dla zwierząt znajduje się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław w okolicy miejscowości Dębienko
i od 11 lat objęte jest stałym, całodobowym monitoringiem.
Wilki w Polsce: Co o nich wiemy?
Wilk (Canis lupus) jest chroniony w Polsce
od 1998 roku. Obecnie jego status ochrony ścisłej jest regulowany przez Rozpo-

Zostań wolontariuszem
w Puszczykowie!
Lubisz pomagać ludziom? Chcesz zrobić
coś fajnego i poznać osoby o podobnych
zainteresowaniach? Jeśli dysponujesz
wolnym czasem i pragniesz dzielić się dobrem, to doskonały sposób na nowe doświadczenia! Miejska Biblioteka w Puszczykowie ogłosiła nabór do jedynej takiej
w regionie grupy ochotników, którzy
chcą poświęcić swój wolny czas dla innych, wchodząc w rolę wolontariuszy.
Mieszkańcy miasta i okolic, którzy chcą
zostać wolontariuszami, mogą odwiedzić Miejską Bibliotekę w Puszczykowie,
gdzie wypełnią ankietę i dowiedzą się
szczegółów tej niezwykłej akcji. Warto
pomagać, okazywać innym szacunek
i pozytywnie ich nastrajać!
Kontakt z opiekunem Wolontariatu
jest możliwy pod numerem telefonu:
668 856 494
(źródło: puszczykowo.pl)

rządzenie Ministra Środowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Możliwe jest dla niego ustanowienie strefy ochronnej do 500
m od miejsca rozrodu (najczęściej nory),
w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
(tak jak do wszystkich innych zwierząt objętych ochroną) zabronione jest zabijanie
wilków, a także ich okaleczanie, chwytanie,
płoszenie, przetrzymywanie, niszczenie
nor i niepokojenie przebywających w nich
zwierząt. Wilk znajduje się w załączniku
Konwencji Berneńskiej wymieniającym
gatunki ściśle chronione. Podlega on także Konwencji Waszyngtońskiej w sprawie międzynarodowego zakazu handlu
wymierającymi gatunkami zwierząt. Jest
również wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej jako gatunek priorytetowy. Obecnie w Polsce nie prowadzi się
monitoringu populacji wilka
źródło: WPN, Głos Wielkopolski
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Kącik motoryzacyjny

Pranie tapicerki – kiedy, po co i za ile?
U profesjonalisty pranie tapicerki to koszt rzędu 200 -300 zł, czy
czasami warto oszczędzać i oddać swój samochód do osoby,
która wypierze nam naszą tapicerkę za przysłowiową „stówkę”?
Jak zapewne wiecie, prowadzę firmę, która zajmuje się min.
Praniem tapicerek samochodowych. Często słyszę od swoich
klientów, że na OLX można znaleźć oferty prania tapicerek samochodowych za 100 zł. Czy tak naprawdę jest różnica w praniu za 100 zł, a w praniu za 250 zł?
Skąd biorą się plamy?
Nawet jeżeli naszym coniedzielnym rytuałem jest odkurzenie
samochodu (swoją drogą, warto wypracować sobie taki nawyk),
pojawienie się plam na tapicerce jest kwestią czasu. Plamy powstają tak naprawdę od wszystkiego, od jedzenia, które jemy
w samochodzie, rozlanych napojów, a szczególnie od nas samych, którzy w naturalny sposób się pocimy.
Czarna tapicerka ma to do siebie, że poziom widoczności zabrudzeń jest przesunięty dalej w czasie porównując do tapicerek
jasnych. Nie oznacza to jednak, że czarne tapicerki mają tendencję do mniejszego „wyłapywania” zabrudzeń, po prostu te
zabrudzenia są słabiej widoczne.
Usunięcie plam domowym sposobem
Na rynku istnieje wiele preparatów pozwalających na usunięcie
zabrudzeń bez konieczności prania przy pomocy odkurzacza
piorącego. Bardzo dobrym środkiem są pianki, które po wyschnięciu wystarczy odkurzyć. Detergent zawarty w piankach
powoduje, że brud zamienia się w proszek i jest łatwiejszy do
wciągnięcia przez standardowy odkurzacz. Taką operację polecam wykonać co najmniej raz w miesiącu, regularne używanie
pianki pozwala również na zachowanie przyjemnego zapachu
w naszym samochodzie. Na cięższe zabrudzenia zalecam również sodę oczyszczoną.
Profesjonalne pranie kanapy i przednich foteli
Wracając jednak do pytań zadanych we wstępie, czym różni
się pranie wykonane za 100 zł od tego, wykonanego za 250
zł. Na początek warto rozróżnić dwie szkoły prania tapicerek
samochodowych:
Pierwsza polega na użyciu wyłącznie odkurzacza piorącego, popsikaniu na powierzchnię płynu-ekstraktu i wciągnięcie zawiesiny przy pomocy odkurzacza. Prosta i przyjemna praca, która
tak naprawdę jedynie pomoczy naszą tapicerkę i usunie z niej
to, co usunęlibyśmy odkurzaczem. Tutaj zazwyczaj cena oscyluje w okolicach 100 zł za wypranie całego samochodu. Jeżeli
chodzi natomiast o koszty, to litr płynu kosztuje około 10 zł.
Drugą szkołą jest pranie, a nie moczenie tapicerki. Tutaj za-

zwyczaj zaczyna się od wymontowania przednich foteli. Jeżeli mamy już swobodny dostęp do tylnej kanapy to możemy nanieść na nią proszek, który musi poleżeć na materiale
około 5 minut. Następnym krokiem jest szczotkowanie tapicerki do całkowitego rozmiękczenia brudu. Po użyciu proszku przyszła kolej na użycie odkurzacza, który służy jedynie
do wciągnięcia brudu z wypranej tapicerki. Na sam koniec
robi się to samo co w punkcie powyżej, tylko samą wodą,
tak, aby wyciągnąć resztki płynu z materiału. Tutaj niestety
koszty są o wiele większe, z uwagi na to, że potrzebujemy
specjalistycznego proszku oraz znacznie większej ilości płynu ekstrakcyjnego koszty zamykają się w okolicach 70-80
zł. Nie wliczam tutaj oczywiście zwrotu za zakupiony odkurzacz, kilku rodzajów szczotek, specjalnych końcówek i samych kosztów prowadzenia działalności.
Pierwsza metoda prania to około 2 godzin pracy, druga metoda
to około 6 -7 godzin pracy. Stąd też wynikają różnice w cenie, ale
czy warto oszczędzać? Moim zdaniem nie. Zawsze powtarzam,
że nie stać nas, aby kupować tanie rzeczy.

Pranie podsufitki i boczków drzwiowych
Jak rozróżnić fachowca od amatora? Zapytajcie go o to, czy wypierze wam podsufitkę oraz boczki drzwiowe.
Elementy te w każdym samochodzie mocowane są za pomocą
kleju. Jeżeli zaaplikujemy na te elementy zbyt dużo wody np.
przez zwykłe pranie ekstrakcyjne, może okazać się, że odkleją się one od poszycia. Jeżeli spotka nas taka nieprzyjemność
w niedalekiej przyszłości po odebraniu samochodu z usługi
prania tapicerki, możemy śmiało przypuszczać, że została ona
zniszczona właśnie w ten sposób.
Prawidłowym sposobem prania tych elementów jest użycie
specjalnego przyrządu zwanego „tornado gun”. Jest to pistolet na sprężone powietrze, który robiąc w swojej dyszy małe
tornado, powoduje wyrzucenie brudu zalegającego w podsufitce. Dzięki użyciu minimalnej ilości środka piorącego i sprężonego powietrza, możemy być pewni, że klej w naszej podsufitce pozostanie nienaruszony.
Co ile prać tapicerkę?
Jeżeli przyjmiemy zasadę, że co miesiąc będziemy używali pianki, tapicerkę samochodową wystarczy wyprać raz do roku. Warto
również wspomnieć, że regularne dbanie o tapicerkę zmniejsza
ryzyko rozdarcia i znacząco wpływa na nasze zdrowie. Pamiętajmy, że w samochodach spędzamy niekiedy po dwie godziny
dziennie, warto zadbać o to, aby było w nich czysto.
Przemysław Raźny
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Chciałabym, by proceder ten
ujrzał światło dzienne
Piszę do Państwa z prośbą o nagłośnienie i pomoc w sprawie
dotyczącej oszustw dokonywanych przez warsztat samochodowy Pana J.P. oraz jego syna P.P. w Stęszewie koło Poznania.
Jestem jedną z wielu poszkodowanych. Mianowicie “oszust” nagminnie przetrzymuje samochody powypadkowe, przejmując
pieniądze wypłacane mu z ubezpieczalni oraz dokumenty.
Mając wypadek dnia 2 września 2017 r. do dnia dzisiejszego nie
odzyskałam samochodu. Ciągle przedłużał termin oddania auta
tłumacząc, że ubezpieczalnia nie wypłaciła jeszcze odszkodowania (zwodził tak pół roku), potem że nie może dostać jakiejś
części, a teraz że nie ma lamp by już złożyć auto po lakierniku
(u którego był od początku września 2018r.). W międzyczasie
auto zastępcze zostało nam skradzione i uszkodzone o czym
została powiadomiona policja, a właściciel ode mnie żąda zadośćuczynienia. Jest to również powodem dla którego nie oddaje mi auta mimo, że wie kto jest za ten czyn odpowiedzialny
i porozumiał się polubownie z winowajcą.
W Internecie po dłuższym czasie znalazłam opinie dotyczące
tego warsztatu, niestety nie są one pozytywne. Poprzez email’e znalazłam kilku poszkodowanych, którym podobnie jak mi
przetrzymuje pieniądze, dokumenty lub auto.
Kilkoro z poszkodowanych łącznie ze mną wnieśliśmy sprawę
na policję (a jeden z nich procesuje się już 3 lata bo właściciel nie
zjawia się na rozprawach).
Chciałabym by proceder ten ujrzał światło dzienne i żeby zgłosiło się więcej poszkodowanych na policję oraz ostrzec innych
przed dokonaniem wyboru naprawy auta u Pana J.P. oraz P.P.
ze Stęszewa.
Dziękuję Sylwia Golec
Poszkodowane osoby prosimy o kontakt pod adresem:
sylwia.dudkowska76@gmail.com

Murem za Owsiakiem w Mosinie
27 stycznia mieszkańcy Mosiny zgromadzili się na targowisku, by
wspólnie zamanifestować swoją solidarność z Jerzym Owsiakiem i pokazać mu wsparcie dla działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na placu zgromadziło się około 200 osób. Obecny był między in-

nymi Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch. Organizatorzy dziękują za tak liczny udział w wydarzeniu, które niewątpliwie
zjednoczyło mieszkańców i pokazało, że możemy razem działać
dla dobra innych. (red. - zdjęcie z fb wydarzenia)
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Tam, gdzie pasja i praca łączą się w całość

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie od 2011
roku funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczno i Środowiskowa Klub Puszcza dla
dzieci i młodzieży z terenu Puszczykowa.
Początkowo świetlicę przez rok prowadził Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka z Poznania, od 2012 roku - Fundacja Dziecko w Centrum, a od 2014 do
teraz - Fundacja ReStart. Przedsięwzięcie
dofinansowane jest przez Urząd Miasta
Puszczykowa, jednak co roku Klub stara
się pozyskiwać dodatkowe środki biorąc
udział w różnych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.
W chwili obecnej w Klubie pracuje pięć
osób - wszystkie z nich są socjoterapeutami, zatrudniony jest psycholog, pedagog specjalny, doradcy zawodowi, trener
interpersonalny. Miejsce tworzą ludzie
z pasją i zaangażowaniem - rozmawiam
z jedną z członkiń zespołu, Justyną Walkowiak - socjoterapeutą, doradcą zawodowym, asystentem rodziny, fotografem.
M.M.: Jak wyglądają zajęcia w Klubie
Puszcza?
J.W.: Zajęcia odbywają się codziennie od
poniedziałku do piątku, przez cztery godziny w ciągu dnia i są bezpłatne. Zaczynamy zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi o 14:00. W ciągu dwóch godzin
mamy czas na odrabianie lekcji, naukę,
swobodne rozmowy, gry i zabawy. Około
16:00 zasiadamy do wspólnego posiłku,
w czasie którego rozmawiamy. Niekiedy
temat proponuje terapeuta, a czasem
propozycja wychodzi od dzieci - są to
rozmowy o uczuciach, problemach, pytania, trudności, wymiana poglądów... Po
posiłku rozpoczynamy zajęcia socjoterapeutyczne. Poniedziałek i środa to dni,
kiedy mogą przyjść wszystkie dzieci, od
6 do 15 roku życia, natomiast pozostałe dni są podzielone na grupy wiekowe.
Zapisanych mamy w tej chwili 25 osób,
jednak staramy się, by grupy nie były
liczniejsze niż dziesięcioosobowe - ze
względu na dbałość o jakość i standardy pracy terapeutycznej. Tematyka zajęć

dostosowana jest do danej grupy. W pracy korzystamy z różnorodnych metod
plastycznych, teatralnych, muzycznych
i terapeutycznych. Od trzech lat przygotowujemy z dziećmi różne przedstawienia (niedawno odbyło się kolejne,
w ramach współpracy z Klubem Seniora).
W starszych grupach pojawiają się różne
problemy, jak przemoc, kłopoty w nauce,
w relacjach z innymi, światopoglądowe
itp. Jako placówka chcemy pokazać młodym ludziom, że można myśleć na różne
sposoby, chcemy też, żeby sami wybrali
swoją drogę. I z radością obserwujemy,
że myślą o tym, co wybierają, decydują
świadomie. Uczymy też szacunku dla siebie nawzajem, co owocuje tym, że osoby, które w szkole się nie lubią, niekiedy
wręcz zwalczają, tutaj potrafią ze sobą
współpracować. Podkreślamy zawsze, że
jest to miejsce, gdzie może przyjść każdy,
wszyscy mamy się tutaj czuć dobrze i naszym zadaniem jest zadbać, by tak właśnie było. Bardzo dbamy o to, by dzieci
czuły sie tutaj bezpiecznie, mamy jasne,
proste zasady, które obowiązują wszystkich. Każdy jest odpowiedzialny za swoje
zachowanie, co dodatkowo wyprowadza
dzieci z roli ratowników czy brania odpowiedzialności za innych (co wynika niekiedy z zaburzonych ról w rodzinie) - to
są zadania zarezerwowane dla dorosłych.
M.M.: Kto może przyjść na zajęcia?
J.W.: Na zajęcia może przyjść każdy, kto
tylko ma ochotę - jeżeli oczywiście zostanie zapisany przez rodzica. Do Klubu

uczęszczają dzieci z Puszczykowa, zarówno takie, które pracują nad swoimi trudnościami - w nauce, kontaktach z rówieśnikami, samooceną itp., jak i takie, dla
których świetlica jest miejscem rozwoju
umiejętności społecznych (np. dzieci korzystające z edukacji domowej).
M.M.: Jak wygląda współpraca z rodzicami?
J.W.: Jesteśmy do dyspozycji rodziców można porozmawiać z nami przed lub po
zajęciach, umawiamy się także na indywidualne konsultacje. Zdarzały się tez sytuacje, że pracowaliśmy jakiś czas z rodzicami, którzy ostatecznie nie zdecydowali
się na zapisanie swoich dzieci do Klubu,
korzystali jednak z możliwości wsparcia
dla siebie. Staramy się na bieżąco kontaktować z rodzicami.
Dwa lata temu realizowaliśmy bardzo
ciekawy projekt, współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "wPUSZCZAmy kulturę do PUSZCZY", który zaangażował nas wszystkich,
łącznie z rodzicami. Wyglądało to w ten
sposób, że w ciągu roku szkolnego gościliśmy artystów, którzy przedstawiali
dzieciom różne dziedziny sztuki - był malarz, z którym malowaliśmy obrazy, była
baletnica, która pokazywała nam, jak się
tańczy, był fotograf (w tej roli wystąpiłam
ja), była pani grafik, która przygotowywała z dziećmi komiksy. Potem odbywały się
warsztaty wakacyjne, gdzie kontynuowaliśmy tematy rozpoczęte na spotkaniach
z artystami. Pod koniec każdego tygo-
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dnia odbywało się przedstawienie lub
wystawa, na które zapraszani byli rodzice. Ciekawym wydarzeniem było zmontowanie filmu muzycznego - chodziliśmy
wtedy po Puszczykowie wybijając na
instrumentach zrobionych przez dzieci
rytm z "We Will Rock You" The Queen. Ten
film oglądali później rodzice, a po jego
zakończeniu zaczęli wspólnie z dziećmi
kontynuować to wspólne muzykowanie już "na żywo". Były to chwile bardzo wzruszające, integrujące rodziców
i dzieci. Dzięki tym warsztatom rodzice
mieli też okazję dostrzec mocne strony,
a niejednokrotnie talenty swoich dzieci.
Odbywały się również wspólne, rodzinne wycieczki: do teatru, na Cytadelę, na
wystawę fotograficzną, do Muzeum Arkadego Fiedlera, co dodatkowo sprzyjało
też integracji. Wszystkie przedstawienia
i wystawy były dostępne także dla mieszkańców Puszczykowa - to spowodowało,
że staliśmy się rozpoznawalni w naszej lokalnej społeczności, wtedy rozpoczęła się
współpraca z Klubem Seniora, a dzieci tak
bardzo zapragnęły dalej działać w tym
kierunku, że - mimo, że w kolejnym roku
nie dostaliśmy dofinansowania - kontynuujemy nasze działania. A rodzice
włączają się w różny sposób, pomagając
w organizacji, przygotowaniu eksponatów, kostiumów itp.
M.M.: Co ciekawego jest w tej pracy?
Dlaczego Pani to robi?
J.W.: Zanim skończyłam resocjalizację
i socjoterapię, a potem doradztwo zawodowe, studiowałam ekonomię przez dwa
lata. Szybko jednak porzuciłam te studia,
a kiedy przyszłam do pracy w świetlicy
(zaczynałam od bycia praktykantką, potem byłam wolontariuszką, a następnie
wychowawcą i kierownikiem - która to
rola jest u nas wymienna), okazało się,
że jest to coś, co chcę dalej robić. Najbar-

dziej chyba urzeka mnie atmosfera, którą
tworzymy, samo bycie w grupach, współpraca między grupą a prowadzącym,
efekty, które są bardzo widoczne. Ważne
jest dla mnie to, że dzieci przychodzą do
nas, chcą rozmawiać, tworzy się wspólna
przestrzeń, zaufanie.
W tej pracy spotyka mnie wiele wzruszających momentów - jednym z nich
jest na przykład wspomnienie związane
z projektem Brave Kids, w którym realizowaliśmy przedstawienia w różnych miejscach, między innymi we Wrocławiu emocji, radości i dumy z tym związanych
nie sposób zapomnieć. Pamiętam też
wszystkie nasze Wigilie - zawsze przed
świętami dzieci piszą listy do Gwiazdora,
mamy ustaloną pewną kwotę na prezenty i staramy się, by dzieci dostały właśnie
to, o co proszą w listach. Chcemy w ten
sposób pokazać im, że marzenia mogą
się spełnić. Pewnego roku jedna z dziewczynek zamarzyła o... własnym kwiatku.
Pamiętam jej wielką radość, kiedy siedziała z wymarzonym prezentem, a ja
pomyślałam wtedy, że czasami marzenia
nie są wcale tak nieosiągalne, jak mogłoby się nam wydawać, a poza tym - niekiedy są to naprawdę niewielkie rzeczy, ale
przynoszące szczęście i radość.
Moją pasją jest fotografia - uczyłam
się w tym kierunku z myślą o tym, żeby
mieć cos innego, nie związanego z pracą - szybko jednak okazało się, że moje
zainteresowania mogę doskonale wykorzystać w świetlicy. I tak się dzieje - praca
i pasja łączą się tutaj :)
M.M.: jakie projekty zamierzacie realizować w najbliższym czasie?
J.W.: W tym roku zaczęliśmy od remontu

:) Mamy pomalowane ściany, będą nowe
meble. Poza tym - rozszerzyliśmy działalność o konsultacje indywidualne z dziećmi, które dadzą nam możliwość objęcia
opieką tych dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dobrze funkcjonować
w grupie. Mamy również zapewniony
cały jeden miesiąc wakacji - w lipcu zatem będziemy działać :)

W tej chwili mamy pomysły i sprecyzowane kierunki działań, wiemy, co chcemy robić - i szukamy konkursów ofert, na podstawie których moglibyśmy realizować
nasze cele, o czym będziemy Państwa
informować.
M.M.: Życzę zatem powodzenia w realizacji wszystkich przedsięwzięć i bardzo
dziękuję za rozmowę.
(rozmawiała: Marta Mrowińska. Zdjęcia:
archiwum Klubu Puszcza)
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tel. 530-829-850, 608
209 239, facebook: @klub.puszcza
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Errata do tekstu „Drogowskaz na nasze czasy”
W poprzednim numerze Gazety miałem
zaszczyt opisać postać wybitnego mieszkańca naszej Gminy, profesora Stanisława
Wincentego Kasznicy. Gwoli uzupełnienia
tekstu chciałbym przedstawić krótką biografię pozycji, z których korzystałem przy
zbieraniu informacji o wybitnym profesorze prawa. Precyzyjne odnośniki podałem
w nawiasie przy omawianej pozycji.
Niewątpliwie najważniejszą pozycją potrzebną do poznania jego życiorysu jest
autobiografia, która zgodnie ze słowami
córki profesora, Eleonory, została spisana
w domu w pobliskim Krosinku (S. Kasznica,
Autobiografia. Do druku przygotowała oraz
wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica [w:]
„Analecta – Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, IV, 1995). Krótki wstęp córki profesora
jest również bardzo ważnym świadectwem
i wspomnieniem o tej wybitnej postaci. Stanisław Wincenty Kasznica opisał w nim rodowód swojej rodziny, dzieciństwo, etap nauki,
działalność polityczną i uniwersytecką. To
prawdziwa kopalnia wiedzy spisana (a raczej podyktowana) przez świadka przełomu
kilku epok: zaborów, pierwszej wojny światowej, odbudowy Polski, drugiej wojny światowej oraz niewoli pod sowieckim knutem.
Osobną pozycją wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej są wspomnienia profeso-

ra z okresu II wojny światowej (S. W. Kasznica, Druga wojna światowa. Wspomnienia
spisane na podstawie codziennych notatek, Warszwa-Poznań 2013). Znajdziemy tutaj opis wybuchu wielkiego konfliktu zbrojnego zastanego przez Autora w Mosinie.
Dodatkowym walorem publikacji jest obszerny wstęp autorstwa Marty SzcześniakŚlusarek, która przybliża nam nie tylko osobę zainteresowanego, ale także inne źródła
traktujące między innymi o jego działalności uniwersyteckiej.
Słynne „Rozważania” profesora Kasznicy
zawierają w sobie z kolei przenikliwe mądrości życiowe. Autor niniejszego artykułu
może się pochwalić posiadaniem ostatniego wydania tego dzieła z roku 1946. Było
to szóste i jak do tej pory ostatnie wydanie
tejże książki, co w dobie odkrywania źródeł
naszej rodzimej historii zakrawa na lekki
skandal. By dotrzeć do „Rozważań” trzeba
dobrze poszperać w antykwariatach bądź
internetowych aukcjach, jednak trud ten
szybko zrekompensuje pasjonująca lektura
„Rozważań”.
Wartą polecania książką zawierającą obszerne cytaty z wyżej wymienionych jest
publikacja spokrewnionej z rodziną Kasznicow Teresą Krokowicz (T. Krokowicz, Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich

i Szamańskich, Poznań 2013). Publikacja jest
swego rodzaju zapisem śledztwa w sprawie
poszukiwania korzeni rodzinnych autorki.
Praca tylko częściowo poświęcona jest rodzinie Kaszniców. Niewątpliwym walorem
publikacji są osobiste wspomnienia oraz
wrażenia autorki po spotkaniach z Eleonorą Kasznicą. Dodatkowo piękną ozdobą kart
książki są wspaniałe, trudno dostępne fotografie i portrety rodzinne.
Przedstawiona lista nie wyczerpuje w pełni
listy źródeł do poznania życiorysy profesora
Kasznicy. Jest to jednak przyczynek do poznania stosunkowo najłatwiej dostępnych
pozycji książkowych. W razie problemów
z ich uzyskaniem autor niniejszego tekstu
służy pomocą i radą.
Wojciech Czeski

W wyniku pożaru stracili wszystko
W sobotę (26.01.) w godzinach wieczornych we wsi Czołowo obok Mieczewa doszło do pożaru domu siedmioosobowej
rodziny. Ogień pochłonął cały dobytek Pani
Zofii, jej męża Jędrzeja i ich dzieci – Franka
(12, l.) Lucka (10 l.), Anastazji (8 l.), Blanki (6
l.) oraz Tadka (1,5 l). Każdy może pomóc poszkodowanej rodzinie.
Rodzina w jednej chwili straciła wszystko,
co posiadała. Pozostały im tylko ubrania,
w których aktualnie byli. Dzięki natychmiastowej pomocy przyjaciół mają zapewniony dom tymczasowy, wyprawkę szkolną
dla dzieci oraz odzież wierzchnią. Jak informują przyjaciele jest to rodzina, która
zawsze wszystkim pomaga, nie ma wielkich
potrzeb, ale dziś są przerażeni, bo utracili
ukochany dom. Potrzebują naszej pomocy.
Pomagać możemy za pośrednictwem
strony: https://zrzutka.pl/zgh9ts. W chwili
obecnej udało się już uzbierać prawie połowę kwoty na odbudowanie domu.
W akcji ratowniczej brały udział dwa zastępy z OSP Kórnik, JRG 6 Poznań-Krzesiny,
JRG 9 Mosina, OSP Czmoń, OSP Kamionki,
Policja, Straż Miejska oraz Pogotowie Energetyczne. (red.)
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Kącik zielarski

Melisa - nie tylko na uspokojenie
Jestem pewna, że prawie każdy zna melisę i jej cudny zapach. Kiedy
rozetrzemy liście melisy w palcach, jej woń jest przyjemna i trwała. Możemy natrzeć się melisą, wtedy odstraszymy komary i inne
uciążliwe latem owady. Ale od początku...
Melisa lekarska (łac. MELISSA OFFICINALIS) potocznie zwana również rojownikiem, matecznikiem, starzyszkiem i pszczelnikiem. Melisę możemy uprawiać na ogrodzie lub w donicach. Jej uprawa jest
łatwa, a korzyści z jej hodowli są ogromne.
Zbioru melisy dokonujemy dwukrotnie, pierwszy raz w czerwculipcu, a drugi raz w śierpniu-wrześniu. Ziele ścinamy sekatorem do
koszyków i natychmiast przenosimy do suszenia. Suszymy jak zwykle w zacienionym i przewiewnym miejscu.
Melisa zawiera olejek eteryczny, w którym znajdują się cytral, linalol
i cytronelal, oprócz tego zawiera gorycze, garbniki,kwas kawowy,
ferulowy, rozmarynowy, ziązki triterpenowe, kwasy organiczne, flawonoidy, śluzy, żywicę, sole mineralne i witaminę C.
Melisa znana jest przede wszystkim ze swojego uspokajającego
działania, ale to nie wszystko. Zioło to bowiem ma również działanie wiatropędne, przeciwwirusowe, napotne, moczopędne, przeciwbakteryjne, wzmacniające, przeciwbólowe, przeciwzapalne,
przeciwskurczowe, przeciwnowotworowe (hamuje podział komórek nowotworowych), oniżające cisnienie, regulujące pracę wątroby, a także zmniejszjące nadpobudliwość płciową.
Melisę możemy wykorzystać na równe sposoby, nie tylko jako
herbatkę ziołową. Poniżej możliwości wykorzystania tego wonnego ziela.
Wino melisowe
Do słoja wkładamy 50 gram rozdrobnionych liści melisy i zalewamy
butelką białego wina. Odstawiamy na 5 dni, a nastepnie przecedzamy i przelewamy do butelki. Stosować kilka razy dziennie po
25ml w przypadku nerwic, migreny, dolegliwościach żołądkowych,
zaburzeniach mestruacyjnych oraz jako środek uspokajający i przeciwskurczowy.
Eliksir melisowy
Rozdrabniamy dwie garście liści melisy, wkładamy do słoja i zalewamy 250 ml wódki, zamykamy słój i odstawiamy w ciepłe miejsce na 14 dni, od czasu do czasu wstrząsamy słojem. Po tym czasie
przecedzamy i przelewamy do butelek, przechowyjemy w ciemnym i chłodnym miejscu (trwałość około roku). Eliksir sosujemy
zewnętrznie do smarowań i nacierań w przypadku bólów reumatycznych, bólów mięśni, opuchnięciach, a także do smaroania klatki
piersiowej w przypadku przeziębień i infekcjach grypowych.

Likier melisowy
Rozdrabniamy dwie garście liści melisy i zalewamy gorącą wodą
750 ml (nie wrzątek). Dwie cytryny szorujemy i obieramy. Obrane
skórki kroimy na małe kawałeczki, dodajemy do melisy i odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie przecedzamy, powstały płyn
mieszmy z 200 gramami brązowego cukru i lekko podgrzewamy,
żeby cukier się rozpuścił. Następnie dodajemy 600 ml wódki, mieszmy i odstawiamy do ostygnięcia. Przelany do butelek, przechowywany w ciemnym i chłodnym miejscu zachwuje trwałość minimum
jeden rok. Pijemy po kieliszku przed posiłkiem w celu pobudzenia
apetytu, uspokojenia żołądka oraz rozkurczenia organów trawiennych.
Miód melisowy
Rozdrabniamy 100 gram liści melisy, wkładamy do słoika i mieszamy z 200 ml dobrego miodu. Odstawiamy na kilka dni (nie odcedzamy). Stosujemy kilka razy dziennie po łyżce w przypadku kaszlu,
a także krótkiego oddechu.
Melisowa sól do kąpieli
Mieszamy 100 gram suszonej melisy z 250 gramami soli do kąpieli
lub gruboziarnistej soli morskiej, przekładamy do słoika (trwałość
minimum jeden rok). Stosujemy do kąpieli w celu odprężenia ciała,
duszy i umysłu, redukcji napięcia i stresu. Woreczek z naturalnego
materiału napełniamy dwiema łyżkami melisowej soli i zawieszamy
na kranie, tak by strumień wody spływał po woreczku. Kiedy wanna jest napełniona, woreczek wkładamy do wanny. Kąpiel powinna
trwać 10 minut, a po kąpieli należy 30 minut odpocząć.
Herbatka melisowa
3 łyżki świeżej lub 2 łyżki suszonej melisy zalewamy 250 ml gotującej wody, przykrywamy i pozostawiamy do naciągnięcia na 10
minut, a następnie odcedzamy. Jako kurację uspokajającą i odprężającą stosujemy przez trzy tygodnie po trzy szklanki herbaty, następnie minimum dwa tygodnie przerwy. W przypadku problemów
z zasypianiem i spaniem pijemy herbatkę przyrządzoną z czterech
łyżek świeżej lub 3 łyżek suszonej melisy. Pijemy 30 minut przed
udaniem się do łóżka. Herbata nie powinna być gorąca.
Zachęcam Państwa do zasiania lub zasadzenia melisy na ogrodzie
lub w doniczce na balkonie, a następnie do wykorzystania z tej
pachnącej rośliny. W dzisiejszych czasach spokoju nigdy za wiele,
dlatego melisa powinna zawsze gościć w naszych domach.
Na koniec życzę Państwu spokoju i oczywiście oby do wiosny.
Wasza Willma

20

Nowości w mosińskiej bibliotece
Od stycznia 2019 roku Mosińska Biblioteka Publiczna uruchomiła nową usługę. Oferuje bezpłatny dostęp do 20
000 ebooków na platformie LEGIMI. Wystarczy w bibliotece odebrać bezpłatny kod ważny na okres miesiąca i zainstalować na dowolnym urządzeniu (laptopie, czytniku,
telefonie) aplikację Legimi, by ściągnąć wybrane książki.
Ilość kodów ograniczona!
Czytaj, co chcesz i na czym chcesz! Dobierz rozmiar i krój
czcionki, a także przełączaj pomiędzy dziennym a nocnym trybem czytania. Zapraszamy do biblioteki po odbiór
kodu dostępu do platformy LEGIMI!
Od stycznia biblioteka uruchomiła również tzw. samozapis przez stronę internetową. Każdy, kto pragnie zostać
czytelnikiem, może sam dokonać wstępnego zapisu do
biblioteki i ma 35 dni, aby go w bibliotece potwierdzić.
Już po samodzielnym zapisaniu od razu można zamawiać
i rezerwować książki. Wygodne? Owszem!
Przypominamy również, że mosińska biblioteka oferuje
katalog on-line i możliwość rezerwacji oraz zamawiania
książek elektroniczne; tą drogą można także dokonać prolognaty swoich książek.
Poza tym, jedna karta biblioteczna upoważnia do korzystania z bogatego księgozbioru w siedzibie głównej oraz
pięciu filiach biblioteki.
Nigdy dotąd dostęp do książek nie był taki prosty - zapraszamy do biblioteki! (MBP)

Kącik biblioteczny
Zachęcając do korzystania z udogodnień wprowadzonych przez Mosińską Bibliotekę Publiczną, postanowiliśmy zapoczątkować cykl, w którym będziemy
Państwu przedstawiać krótkie recenzje książek dostępnych w bibliotece. Dziś
pierwsza z wybranych pozycji - mamy nadzieję, że zachęci Państwa do odwiedzenia biblioteki i pogrążenia się w lekturze!

„Nasze rozstania” David Foenkinos
David Foenkinos, to czarodziej kobiecych
zmysłów!!! Łechce mnie jego subtelna,
kobieca wręcz gra słów (nie mylić ze zniewieściałą !)... To prawdziwy majstersztyk
słowa (żadne nie jest wynikiem przypadku), mistrz określeń i zwrotów- wytchnienie dla zmęczonego umysłu!. "Nasze rozstania" to powieść o miłości i zdradzie,
o życiu i o śmierci- w tym wydaniu, nie
jest to jednak banalna historia... Autor
rozczula nas ewidentną słabością do Polski i Polaków...Poddajmy się tej słabości
i czytajmy więcej, częściej i jeszcze mocniej tego francuskiego pisarza!
Edyta Korcz
Mosińska Biblioteka Publiczna

Najbardziej poczytne książki

21

Tutaj tęskni się za rzeczami pospolitymi
W marcu 2019 r. mija trzecia rocznica funkcjonowania wolontariatu na Oddziale Opieki Hospicyjno-Paliatywnej szpitala w Puszczykowie. Oddział może pomieścić 44 chorych. Pomoc personelu polega tutaj na złagodzeniu objawów postępującej, nie poddającej
się leczeniu przyczynowemu, przewlekłej choroby o niekorzystnym rokowaniu - w tym choroby nowotworowej. Jest to miejsce
wyjątkowe - mimo tego, że jest to oddział szpitalny, odnosi się wrażenie przebywania w przytulnym, ciepłym domu. I taka też panuje
tu atmosfera.
O wolontariacie na oddziale opowiada psycholog, Ewa Muszyńska: "Idea wolontariatu jest najprostsza z możliwych: wolontariusz
ma przyjść tutaj tak, jak się przychodzi do domu, do bliskiej osoby:
babci, dziadka, cioci, wujka - których się lubi i z którymi można zrobić coś pożytecznego, miłego. Musimy jednocześnie pamiętać, że
przychodzimy do osoby, która funkcjonuje w poczuciu bezradności
spowodowanej chorobą. Ta choroba wpycha człowieka do łóżka,
w pewnym sensie do więzienia, uniemożliwiając mu samodzielność
funkcjonowania. Tęskni sie wówczas za rzeczami pospolitymi: zrobieniem herbaty, pójściem do toalety, umyciem sobie głowy itp. Zwykła
lodówka, w której znajduje się jogurt czy inna przekąska, dla chorego jest nieosiągalna, jakby była na końcu świata. Podobnie jest ze
zrobieniem drobnych zakupów i innymi codziennymi czynnościami.
I wtedy właśnie pomocni okazują się wolontariusze".
Jak wygląda praca wolontariusza na oddziale? Wolontariusze często
mają wyobrażenie, że oczekuje się od nich rzeczy trudnych, niekiedy
dla nich niemożliwych - a tymczasem chodzi o najłatwiejsze, proste
czynności. Wolontariusz przychodzący do pacjenta nie musi robić
nic nadzwyczajnego: ma przynieść mu trochę pogody, wiadomości
ze świata, trochę... życia, które dzieje się na zewnątrz, poza szpitalnym łóżkiem. Wystarczy zwykłe zainteresowanie drugim człowiekiem. Trudne? Nie. Warto też podkreślić, że każdy wolontariusz robi
na oddziale to, co potrafi, na co ma ochotę, co nie jest dla niego zbyt
trudne. A że pracy na oddziale jest sporo, przyda się naprawdę każdy:
ci, którzy będą chcieli towarzyszyć chorym, robić im zakupy, opowiadać, czytać książki, może być z nimi w tych ostatnich chwilach życia...
Są jednak wolontariusze, którzy opiekują się na oddziale kwiatami,
dbają o ozdoby okolicznościowe (np. z okazji świąt) - dla każdego
znajdzie się zajęcie. Wystarczy tylko chcieć. Naprawdę. A jeśli ktoś
wciąż ma wątpliwości - we wszystkim pomoże pani Ewa, psycholog
- opiekun wolontariuszy.

Kontakt z drugim człowiekiem jest niezwykle ważny. Często pacjenci nie mają już bliskich osób, zdarza się, że ich opiekunowie
sami chorują, umierają. Cały ich świat to łóżko. My, ludzie zdrowi,
wyobrażamy sobie, że przed nami jeszcze sporo życia - a tymczasem dla niektórych chorych całe życie to tylko jeden miesiąc, dzień,
tak niewiele... Co możemy wtedy zrobić? Właśnie porozmawiać,
poczytać gazetę, opowiedzieć ciekawostkę, przynieść z lodówki jogurt, zaparzyć herbatę... A kiedy już nic innego nie można, wystarczy chociażby posiedzieć, potrzymać za rękę, po prostu być.
Wielu z nas może mieć obawy, jak zacząć rozmawiać z pacjentem?
Otóż tak, jak z każdym innym człowiekiem. Jak podkreśla pani Ewa
Muszyńska, na oddziale robimy dokładnie to samo, co w domu z tą różnicą, że tutaj chorzy bardzo nas potrzebują. I to jest całe wyjaśnienie idei wolontariatu.
Jeśli zatem chcecie podarować innym trochę swojego czasu - zapraszamy do kontaktu z panią Ewą Muszyńską, opiekującą się wolontariuszami na oddziale. Jeśli wciąż jeszcze macie obawy czy wątpliwości - zadzwońcie, umówcie się na spotkanie, porozmawiajcie.
To nic nie kosztuje, a naprawdę warto. Numer telefonu do p. Ewy
Muszyńskiej: 506-349-939. (M.M.)

Co z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Puszczykowie?
Od 10 stycznia 2019 r. czasowo została zawieszona działalność Poradni Medycyny Paliatywnej w puszczykowskim
szpitalu. Dlaczego? Z wiadomości uzyskanych od radnej
Gminy Mosina, Jolanty Szymczak wiemy, że poradnia ma
podpisaną umowę z NFZ , ale z braku podpisania umowy
z lekarzem w tej specjalizacji nie przyjmuje tam zapisanych
pacjentów.
Tworząc Oddział Paliatywno-Hospicyjny szpitala w Puszczykowie, pomyślano o pacjentach, osobach chorych na raka,
aby mogli z niego korzystać, oraz o poradni ściśle związanej
z tym szczególnym miejscem. Te dwie instytucje nie powinny bez siebie istnieć. Rodziny pacjentów często chcą się
swoimi chorymi opiekować w domu, ale muszą mieć wsparcie w tej opiece w osobie lekarza, któremu ufają, pielęgniarki, psychologa, księdza. To wszystko zapewniała dotychczasowa poradnia. Mamy nadzieję, że wkrótce pacjenci będą
mogli nadal korzystać z jej pomocy. (red.)
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Pro memoria....
Mroźny czwartek, 25 stycznia roku 1945:
„(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony z 14
mieszkańców (Polaków). Na pierwszym posiedzeniu komitet przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu
Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZYKA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna
się proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują
się przy odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia (…)”
Pamięci wszystkich ofiar II Wojny Światowej.
Kilka słów o .....
* Śp. Maciej Nowaczyk (ur. 17.II 1895, zm. 14.I.1966). Był pierwszym
po II Wojnie Światowej burmistrzem Mosiny. Przed wojną pracował w Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu. W Mosinie mieszkał przy ul. Nowej 4. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niepodległościowym Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego.
W 1945 roku został wybrany burmistrzem Mosiny, urząd ten sprawował do roku 1949. Jak pisze wnioskodawca, prof. zw. UJ, dr hab.
med. Antoni Dziatkowiak: Maciej Nowaczyk „po objęciu stanowiska burmistrza zorganizował od podstaw działalność Urzędu
Miejskiego w Mosinie, opieki zdrowotnej, gospodarczej miasta,
a w szczególności funkcjonowanie młyna, piekarni, mleczarni,
handlu w celu zapewnienia mieszkańcom miasta podstawowych
warunków bytu, życia i pracy…
* Śp. Walenty Murkowski urodził się w 1902 r. w Dolsku. W 1932 r.
podjął pracę lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Mosinie, od tej
pory do momentu śmierci w 1977 r., był związany z Gminą Mosina.
W latach okupacji nie pytał o narodowość. Każdy zgłaszający się
pacjent był dla niego człowiekiem potrzebującym pomocy. W 1945
r. Walenty Murkowski zabezpieczył funkcjonowanie apteki oraz
zorganizował w budynku szpital doraźnej pomocy. Zorganizował
również punkty żywienia i baraki noclegowe dla Polaków powracających z obozów koncentracyjnych. Już w lutym 1945 r. uruchomił
Ośrodek Zdrowia z podstawowymi poradniami. W 1956 r. przeniósł

Ośrodek do budynku przy ul. Śremskiej i utworzył Izbę Porodową,
której był kierownikiem. Prace lekarza łączył z działalnością społeczną. W pierwszych powojennych latach był wiceburmistrzem
Mosiny, przewodniczył Powiatowemu Zarządowi PCK. Za swoje
zasługi był wielokrotnie odznaczany. Był lekarzem z powołania, tytanem pracy, a równocześnie uroczym, koleżeńskim człowiekiem.
* Śp. Janina Murkowska, rocznik 1912, po studiach rozpoczęła pracę w Wąbrzeżnie, w Luboniu. W roku 1938 po ślubie z Walentym
zamieszkała w Mosinie. W czasie okupacji pracowała jako lekarz
stomatolog. W 1945 r. przy szpitaliku stworzonym przez dra Murkowskiego utworzyła gabinet stomatologiczny. W 1959 r. po przeniesieniu Ośrodka na ul. Śremską utworzyła nowoczesny gabinet
stomatologiczny. Od 1968 r. do 1973 r. kierowała Ośrodkiem Zdrowia. W roku 1976 przeszła na emeryturę. Całe swoje życie zawodowe poświęciła chorym. Zmarła w roku 2010.
(źródło: mosina.pl, zolnierzewolnosci.pl - za: fb Gmina Mosina
- aktualności, dyskusje)

Uroczysty Jubileusz
5 stycznia 2019 r. w kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie odbyła się niezwykła uroczystość z okazji 60. rocznicy ślubu Państwa
Urszuli i Wojciecha Marciniaków. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta.
Był to szczególny moment dla Mosińskiego Chóru Kościelnego pw. Świętej Cecylii,
gdyż Państwo Marciniakowie to byli chórzyści chóru pw. św. Cecylii, którym obecnie dyryguje ich syn, Leszek Marciniak.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Mosiński, zespół AFFABRE wraz
z Maciejem Kubackim. Warto dodać, że tę
wyjątkową Mszę Świętą odprawił syn Państwa Marciniaków, ks. Marek Marciniak,
misjonarz, który na uroczystość przyleciał
z Afryki.
Serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności!
(red. fot. - fb Mosińskiego Chóru Kościelnego
pw. Świętej Cecylii)
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Posiłek w szkole i w domu – nowy program
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019 – 2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek w szkole
i w domu”.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów
uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jest
to rządowy program realizowany przez
ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi
dotychczasowy wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020 wprowadzony Uchwałą
Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013
r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014– 2020”.
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m.in.
posiłku oraz świadczenia pieniężnego.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku
szkolnym gorącego posiłku. Z tej formy
wsparcia będą mogły skorzystać osoby
i rodziny, spełniające warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy
społecznej. Pomoc udzielana będzie m.in.

z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą
lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie,
potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców,
trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm,
narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium
dochodowego – 150 % obowiązującego
kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczeń z pomocy społecznej tj. 792
zł dla osoby w rodzinie, 1051,50 zł dla osób
samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 tej ustawy o pomocy społecznej, za dochód osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny uważa się
sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne

określone w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.
Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi,
czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują
osoby wymagające przedstawionego wyżej wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej
osoby lub rodziny.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Akcja ZIMA w Mosinie!
Ferie zimowe wolne od zajęć szkolnych to, zaraz po wakacjach, najbardziej wyczekiwany przez wszystkich
uczniów czas. To okazja do relaksu po nauce przez cały semestr oraz do nabrania energii do dalszej pracy.
Okres zimowy to świetny moment na rozwijanie pasji. „Akcja Zima" prowadzona przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie uatrakcyjniła dzieciom i młodzieży tegoroczne ferie.
Jazda na łyżwach – Lodowisko Chwiałka, skoki na trampolinach – Jump Arena, zabawy
w wodzie – basen „Oaza" Kórnik, Termy Maltańskie, bowling – MK Bowling to był rewelacyjny pomysł na spędzenie ferii, zadbanie
o zdrowy i aktywny wypoczynek oraz okazja
do spróbowania czegoś nowego, jeżeli ktoś
jeszcze nie miał z tymi sportami do czynienia.
W programie znalazło się również coś dla miłośników dużego ekranu – wyjazd do kina na
„Mary Poppins powraca" oraz„Asterix i Obelix:
Tajemnica magicznego wywaru".
Wyjazdy upłynęły w fantastycznej i pełnej
energii atmosferze. Dobrego humoru nie zabrakło nikomu. To były super ferie!!!
Dziękujemy wszystkim za udział i wspólne
spędzenie czasu podczas tegorocznej „Akcji
Zima" i zapraszamy za rok.
Izabela Kasprzyk OSiR Mosina
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Otwarcie hali widowiskowo-sportowej w Mosinie!
Serdecznie zapraszamy na oficjalne
otwarcie hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Krasickiego w Mosinie.
Jest to inwestycja, na którą czekali nie
tylko uczniowie - to obiekt multifunkcjonalny, służyć będzie wszystkim mieszkańcom Mosiny i okolic. 28 stycznia 2019 r.
odbyły się pierwsze zajęcia na nowej płycie sportowej - lekcje wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Krośnie.
21 lutego 2019 r. o godz. 18:00 nastąpi
oficjalne otwarcie obiektu. Tego dnia czekają na Państwa pokazy sportowe, pokaz
laserowy, będzie także możliwość zwiedzania obiektu.
To nie wszystko. 22 lutego zapraszamy na
pierwszy w nowej hali koncert - wystąpi dla Państwa Ania Wyszkoni. Bilety do
nabycia w Mosińskim Ośrodku Kultury.
23 lutego natomiast odbędą się otwarte
warsztaty sportowe, w których będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.
Szczegółowe informacje, godziny otwartych zajęć zostaną zamieszczone na stronie www.osirmosina.pl do dnia 15 lutego
2019 r.
Organizatorami otwarcia nowego obiektu są Gmina Mosina, Mosiński Ośrodek
Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mosinie.
W ofercie hali znajdą się zajęcia rekreacyjne i sportowe dla różnych grup wiekowych.
Koszt budowy nowej hali to ponad 13 milionów złotych. Dwukondygnacyjna hala
widowiskowo-sportowa o powierzch-

ni użytkowej 3 855, 2 m2i kubaturze 25
295,5 m3 posiada salę gimnastyczną
o wymiarach 29,53x46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera i magazyn
sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz
ogólnodostępne toalety, w tym dla osób
niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą mieścić
się siłownia, 2 sale do zajęć fitnesowych
wraz z zapleczem, sala do spinningu,
szatnie, sauna oraz sala konferencyjna.
Na widowni jednorazowo zasiądzie do
364 osób.

Administratorem obiektu jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Mosinie. Szczegóły dotyczące rezerwacji godzin na hali,
oferty rekreacyjno – sportowej, cennika
oraz zasad korzystania z obiektu udziela
administrator pod numerem 61 8132 903
od 15 lutego.
Już dziś serdecznie zapraszamy do korzystania z nowego obiektu! (red.)

25

Komunikat Regionalnego Systemu Ostrzegania
WIOŚ zawiadamia wszystkich mieszkańców o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego względem pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24
godziny. Tak sytuacja miała miejsce 20 stycznia 2019 roku na stacjach
pomiarowych zlokalizowanych w Wielkopolskich miejscowościach
takich jak: Poznań, Koziegłowy, Kalisz, Borowiec, czy Konin.
Mieszkańcy Puszczykowa i Mosiny mogą sprawdzać aktualną jakość powietrza na bieżąco za sprawą stacji pomiarowych i aktualizacji danych na witrynie internetowej:
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10
Warto wiedzieć, że PM10, w swoim składzie zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które bez trudu docierają do
górnych dróg oddechowych i płuc ludzi.
Zalecenia dla ludności
W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, który składa się z mieszaniny nieorganicznych i organicznych cząstek ciekłych i stałych zaleca się:
• zmiany źródła ogrzewania, w przypadku palenia w piecach paliwem stałym;
• ograniczenie przebywania i uprawiania aktywności fizycznej na
zewnątrz przez osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, astmatyków, cierpiących na choroby płuc, alergiczne choroby skóry, oczu
i układu krążenia;
• systematyczne analizowanie informacji przekazywanych przez
mass media, związanych z przekroczeniem wartości substancji
w powietrzu, bądź ryzyka pojawienia się tego rodzaju zagrożeń;

PRZEZ SMOG DO NIEBA

• przemieszczanie publiczną komunikacją miejską;
• zrezygnowanie do absolutnego minimum z ruchu samochodowego na terenie gdzie wartość PM10 została przekroczona.
Źródło: https://puszczykowo.pl/aktualnosci/komunikat-regionalnegosystemu-ostrzegania-3

Przedstawiamy wiersz, jaki otrzymaliśmy od naszego stałego
Czytelnika, Pana Ryszarda na temat smogu:

Policzono, że w 2018 roku do niebios progu
Dodatkowo ponad czterdzieści pięć tysięcy
Zmarłych Polaków przybyło by śpiewać Bogu.
To przez SMOG. Za rok pewnie będzie więcej.
Bo Polacy, choć wiedzą, że trucie to grzech
Ciężki, siebie i sąsiadów smogiem częstują.
Teraz dziennie umiera stu dwudziestu trzech
Z powodu trucizn, które w smogu występują.
Nie czytają wcale prasy, choć czasami bywa
Że owszem, o kradzieżach, aferach i gwałtach.
I zupełnie ich nie obchodzi co się wydobywa
Z kominów ich domów i rury wydechowej auta.
Na pogrzeb młodej sąsiadki co zmarła na raka
I zostawiła męża, dzieci które na astmę chorują,
Pojadą śmierdzącym dieslem. Potem z kuraka
W domu rosół na węglu i odpadach ugotują.
Tych, co od smogu zmarli, także grzeszników,
Ponoć do nieba bez sądu przyjmują, awansem
Bo nacierpieli się przez sąsiadów-kopciuchów!
Pozostali na ziemi (Polacy) mają jeszcze szansę:
By nie trafić do piekła (a tam też sporo smogu!)
Muszą zmienić nawyki grzewcze, najlepiej od razu
I przestać byle czym palić, posłuchać ekologów,
Zmienić stare piece, korzystać z elektryki lub gazu.
								
R. Krawiec
styczeń 2018.

PRZESTROGA
Kiedy w tajemnicy przed sąsiadami
Ukradkiem, wieczorami i nocami
Palisz w piecu trującymi odpadami,
Bądź pewny że SMOG cię też dosięgnie
Jak nie przez raka, to astmę albo alergię.
R.K.2018
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Awans mosińskiej drużyny
do 1/8 Pucharu Polski!
27 stycznia 2019 r. Grupa CRB Mrówka
Mosina Futsal Team zmierzyła się w 1/16
Pucharu Polski z ekstraklasowym zespołem Red Devils Futsal Club Chojnice. Mecz
odbył się w hali sportowej Mosińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gra zakończyła się zwycięstwem mosińskiego zespołu
z wynikiem 5:3, co dało jednocześnie drużynie awans do 1/8 Pucharu Polski. Pierwsza bramka było to samobójcze trafienie
Łukasza Sobańskiego, dla naszej drużyny
strzelali: Łukasz Laskowski (dwie bramki),
Szymon Wichtowski i Piotr Kubiak (po jednej bramce).
Dziękujemy za wspaniałe spotkanie i mnóstwo sportowych emocji. Serdecznie gratulujemy i oczywiście kibicujemy dalej! (red.)
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UKS MUSZKIETER Mosina
Podsumowanie ostatniego kwartału 2018 roku
Ostatnie trzy miesiące minionego 2018 roku
obfitowały w mosińskim klubie szermierczym w szereg walk, treningów i zawodów.
Najmłodsi oraz nowi zawodnicy przygotowywali się do swych pierwszych startów
w zawodach. Starsi szermierze próbowali
swych sił w bardziej wymagających rozgrywkach dla młodzików oraz juniorów na
poziomie Pucharu Polski.
Na wyróżnienie zasługują tutaj starty Zosi
Lachowicz w czterech turniejach z tej kategorii, w tym prestiżowy Turniej z okazji 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie. Choć w żadnym z nich nie udało się
zajęć wysokiej lokaty, to cieszy sam udział
naszej szpadzistki w tych imprezach.
W kategorii młodzik ósmą lokatą może pochwalić się Aleksandra Lange w turnieju

Toruńska Katarzyna rozegranym we wrześniu 2018.
Po dłuższej przerwie w rozgrywkach, do
startów w zawodach powrócił także Antek
Nieckarz. Mimo, iż pierwszy po kontuzji ręki
start na arenie ogólnopolskiej nie przyniósł
wysokiej lokaty, to już w regionie Antek po
raz kolejny potwierdził swoją mistrzowską
pozycję.
W listopadzie 2018 r. w Śremie odbyły się
Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w Szpadzie. W tym turnieju wzięło udział większość zawodników naszego klubu, zajmując wysokie lokaty. W zawodach tych,
mimo regionalnego charakteru, oprócz
klubów z Wielkopolski - ze Śremu, Tarnowa
Podgórnego i Mosiny, uczestniczyli również zawodnicy z Lubina i Szczecina.

Uzyskane rezutaty w kategorii dziewcząt:
rocznik 2003-2004
- Zofia Lachowicz – 2 miejsce
- Julia Kapturzak – 6 miejsce
- Agata Nowicka – 7 miejsce
rocznik 2005-2006
- Aleksandra Lange – 2 miejsce
Wyniki w kategorii chłopców:
rocznik 2005-2006
- Antoni Nieckarz – 1 miejsce
- FilipGórecki – 5 miejsce
- Mikołaj Miedziak– 6 miejsce
rocznik 2007-2009
- Jan Ćwir – 2 miejsce
Życzymy naszym mosińśkim szpadzistom
udanych startów i wysokich lokat w Nowym 2019 Roku!
(UKS Muszkieter Mosina)
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Jest nowy właściciel bloku w Puszczykowie.
Jaki los czeka mieszkańców?
Sprzedano dziesięciopiętrowy blok mieszkalny przy szpitalu na ul. Kraszewskiego
w Puszczykowie.Przypomnijmy, że dotychczas właścicielem budynku była spółka zależna od szpitala, a więc pośrednio od władz
powiatowych. Teraz blok przechodzi w prywatne ręce. Czy budynek zostanie poddany
koniecznemu remontowi, a mieszkańcy nadal będą mogli tam mieszkać?
Sprawa mieszkańców bloku przyszpitalnego, którego powiat chciał się pozbyć ciągnie
się od wielu lat. Jest to niewątpliwie trudna
sytuacja dla ludzi mieszkających w tym budynku. W tej chwili budynek ma nowego
właściciela. Jest nim spółka Projekt Renowacja sp. z.o.o. Miejscowość, w której zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa to Poznań. Początek działalności firmy na rynku
to 2018 rok.
Po czerwcowej rozmowie z puszczykowskim
radnym, Janem Łagodą padło podejrzenie,
że jeśli ktoś wykupi blok, będzie chciał go
wyburzyć, gdyż ewentualny remont wymaga olbrzymich nakładów. W grę wchodzi też

dostosowanie do warunków mieszkalnych
(budynek był projektowany pod hotel, nie
było tam np. kuchni, mieszkańcy sami przysposabiali sobie mieszkania). Wszystko wymagać będzie przebudowy.
Warto przypomnieć, że mieszkańcy bloku
przy ul. Kraszewskiego 6 w Puszczykowie
wiedzieli o zamiarze jego sprzedaży od 1
września 2014 r., kiedy to ówczesny zarządca bloku, czyli spółka Puszczykowo Real
Estate Investment sp. z o.o zaproponowała
im wykup poszczególnych lokali mieszkalnych.Jednocześnie spółka zadeklarowała
mieszkańcom chęć pomocy przy sprzedaży,
m.in. usługi notariusza w preferencyjnych
cenach oraz możliwość uzyskania kredytu
na korzystnych warunkach w dwóch bankach. W związku z tym, że większość mieszkańców nie wyraziła zainteresowania wykupem lokali (chętne były jedynie 24 osoby)
spółka pisemnie poinformowała ich o decyzji sprzedaży bloku w całości. Decyzja ta
podyktowana była faktem, iż nieruchomość
wymaga natychmiastowych znacznych na-

kładów finansowych, które w przypadku
odstąpienia od transakcji, spółka musiałaby ponieść z własnych środków, a tych nie
posiadała. Tuż przed granicznym terminem
podpisania umowy, zainteresowany deweloper zrezygnował z transakcji. Więcej na ten
temat w artylule: https://www.gazeta-mosina.pl/2016/puszczykowo-blok-mieszkalnyprzy-szpitalu-w-trakcie-sprzedazy/
Teraz blok ma nowego właściciela. Nowa
spółka ma zamiar prowadzić na terenie nieruchomości działalność mieszkaniową oraz
hotelarsko – usługową.

AUTOLAWETY - LAWETY
ZBIORNIKI LPG

i części instalacji gazowych

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu
www.autogazwiry.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

POMOC DROGOWA

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

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

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Aktywnie i zdrowo z Adrenaliną
Jak zima to... narty! Wszystkim chcącym doświadczyć uroków zimy w górach i poczuć
sportowe emocje, zespół Adrenalina Fitness
wraz z LOFT Fitness proponuje wspólny wyjazd na narty biegowe do Jakuszyc. Pomysł
wziął się niewątpliwie z miłości do tego
sportu, który - dzięki temu, że kompleksowo
rozwija sprawność fizyczną i kondycję - jest
wykorzystywany nie tylko dla rekreacji, ale
przez wielu sportowców jako trening uzupełniający. Wybierają zatem biegówki kolarze, biegacze, triathloniści, ale także wszyscy,
którzy chcą spędzić czas na łonie natury
i dobrze się bawić. Chyba każdy, kto w słoneczny dzień pobiega na nartach po górach
lub lesie, przyzna, że endorfiny wydzielające
się podczas wysiłku fizycznego dają ogromne poczucie szczęścia i dodatkową dawkę
energii. Jeśli zatem macie ochotę na narciarskie szaleństwo, koniecznie zajrzyjcie do
Adrenalina Fitness i zapytajcie o szczegóły wyjazd już 16 lutego 2019 r.!
Wszystkim natomiast, którzy nie wybierają
się w góry, a chcą skorzystać z bogatej oferty zajęć w klubie, polecamy skorzystanie
z aplikacji mobilnej eFitness - dzięki temu
możecie szybko i łatwo zapisywać się na
zajęcia grupowe. Korzystając z zakładki
AKTUALNOŚCI będziecie na bieżąco z klubowymi newsami - najnowszą ofertą karnetową, promocjami Fit-Baru oraz nadchodzącymi eventami w klubie. A wydarzeń
jest naprawdę sporo! Wykłady tematyczne,
zajęcia dla różnych grup, dostosowane do
zróżnicowanych poziomów zaawansowania, treningi indoor cycling, otwarta grupa
biegowa... Pod okiem doświadczonych tre-

nerów możecie realizować swoje sportowe
pasje... lub dopiero je odkrywać. Tutaj dowiecie się, jak robić to bezpiecznie i z korzyścią dla zdrowia.
W planie jest sporo wydarzeń, które odbywać się będą nie tylko w klubie - wyjazd na
narty biegowe to dopiero początek (co powiecie np. na obóz biegowy wiosną lub latem?). Serdecznie zapraszamy do śledzenia
aktualności klubu - z nami każdy dzień możecie przeżyć zdrowo, aktywnie i z radością!
ADRENALINA FITNESS
ul. Kilińskiego 6A
62-050 MOSINA
tel: 695 222 291
e-mail: info@adrenalina-fitness.pl
www.adrenalina-fitness.pl

Zapraszamy!
szczegól y na:

adrenalina-fitness.pl,
tel.�695 222 291
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Mosińskie Grand Prix - "Policz się z cukrzycą!"
Każdego roku Mosina włącza się aktywnie w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jednym z finałowych wydarzeń,
będącym jednocześnie doskonałą okazją
do spędzenia czasu w sposób aktywny, był,
organizowany już po raz piąty, Bieg Zimowy
po Wielkopolskim Parku Narodowym.
Bieg odbył się 13 stycznia 2019 r. w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i miał
charakter charytatywny. Część wpisowego
została przekazana do sztabu WOŚP. Trasa
licząca 10 km biegła malowniczymi zakątkami Wielkopolskiego Parku Narodowego,
a w tym roku była dla uczestników niespodzianką, gdyż przebiegała zupełnie innymi
niż w poprzednich latach ścieżkami. Start
i meta biegu również zmieniły swoje miejsce: tym razem całe wydarzenie odbywało
sie na plaży mosińskich Glinianek, na malowniczym Pożegowie.
Na mecie na każdego uczestnika czekał medal, koc termiczny, ciepły posiłek, rozgrzewające napoje oraz ognisko. Nie zabrakło
też ogromnego tortu WOŚP. Jak co roku,
również i tym razem można było złożyć swój
podpis na wielkim, WOŚPowym sercu.
Organizatorami biegu był Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mosinie oraz Stowarzyszenie
„Mosiński Sport”
Partnerzy: Gmina Mosina, Wielkopolski Park
Narodowy, Jednostki Ochotniczej Straż Po-

żarnej Gminy Mosina, GCI Mosina, Mosiński
Ośrodek Kultury.
Mimo deszczowej pory na starcie pojawiło
się 373 zawodników, którym nie straszny był
deszcz i błoto. Zwycięzcą biegu okazał się
Adrian Żakowski z Jarocina, który pokonał
trasę w czasie 0:36:14. Tuż za nim przybiegł
Mateusz Fabisiak z Krosinka, który osiągnął
wynik 0:36:46. Trzeci na mecie pojawił się Łukasz Wróbel z Leszna - jego wynik to 0:37:47.
Wśród pań najszybsza okazała się Małgorza-

ta Wawrzyniak z Poznania, która ukończyła
bieg z czasem 0:45:06. Na drugim miejscu
znalazła się Julka Kaczmarek ze Stęszewa
(z wynikiem 0:47:38), zaś na trzeciej pozycji Emilia Bogucka z Mosiny (z czasem 0:47:42).
Do puszek udało się zebrać niebagatelną
kwotę: 11 116,43 zł! Dziękujemy wszystkim,
którzy tego dnia dołożyli swój grosik, żeby
pomóc dzieciom i oczywiście zapraszamy za
rok! (red.)
Zdjęcia: Sebastian Dacków, GMP
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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

Zatrudnimy
Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych
w Poznaniu i okolicach.

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

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

Zapraszamy!
szczegól y na:

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

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
oraz pokojową
na cały etat
tel. 61 819 12 01

PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
Neurofizjoterapeuta

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Warsztaty psychologiczne

BIURO OGŁOSZEŃ

Zabiegi
ﬁzjoterapeutyczne
i osteopatyczne
dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875
www.ﬁzjo-osteo.pl
Dr med. Aleksandra Skuratowicz

Laryngolog dziecięcy

USG ZATOK
Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18
Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

MOJE JEDZENIE

godz. przyjęć: pon., czw. 1700-1800

MOJE PIENIĄDZE

tel. 61 867 69 33

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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KA POJAZDOWA

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:

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

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

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

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
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.

Pracownik produkcji-operator
Opis stanowiska:
- praca przy linii produkcyjnej,
- układanie kartonów na palety,
- owijanie palet,
- obsługa maszyn produkcyjnych,
- prowadzenie dokumentacji produkcyjnej.

W YCENY

Opis wymagań:
- wielozadaniowość,
odpowiedzialność
i dokładność,
NIERUCHOMOŚCI
- komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,DOMY
- zaangażowanie.
LOKALE
DZIAŁKI
SPECJALISTYCZNE

(K3024)

Kierowca-Magazynier

Rzeczoznawca majątkowy
TEL. 572 642 585

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

www.jessa.com.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

tel. 535 424 414

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

