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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.

OFERTA PRACY
Zatrudnię na stanowisko: monter/serwisant
chłodnictwa i klimatyzacji
• umowa o pracę
• pełny etat
Wymagania:
• umiejętność montażu i serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
• obsługa elektronarzędzi
• precyzja, estetyka i czystość wykonywanych prac
• komunikatywność, dyspozycyjność
• dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
• prawo jazdy kat. B

Zainteresowane osoby zapraszamy
do przesłania CV:
e-mail: biuro@arktyka.pl
lub tel. 61 813 24 10
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00
Prosimy o dodanie klauzuli:

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

BIURO OGŁOSZEŃ

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”

OFERTA PRACY
Zatrudnię na stanowisko: monter/serwisant
chłodnictwa i klimatyzacji
• do przyuczenia
• umowa o pracę
• pełny etat
Wymagania:
• obsługa elektronarzędzi
• precyzja, estetyka i czystość wykonywanych prac
• komunikatywność, dyspozycyjność
• dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
• prawo jazdy kat. B

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Tomasz Łukowiak nowym wiceburmistrzem Mosiny
Jak informuje Rada Miejska w Mosinie Tomasz Łukowiak, dotychczasowy radny, zrezygnował z mandatu i przyjął funkcję
drugiego wiceburmistrza Mosiny.
Tomasz Łukowiak – lat 49, żonaty, dwoje dzieci, od pokoleń
rodzina mieszka w Mosinie, na co dzień przedsiębiorca branży
farmaceutycznej i radny Rady Miejskiej w Mosinie.
Jak czytamy w programie Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy, wizją na przyszłość gminy Mosina według Pana Łukowiaka jest: “Budowa tzw. Czerwonki, która usprawni komunikację
wszystkim mieszkańcom, budowa wschodniej obwodnicy łączącej ul. Mocka z ul. Sowiniecką co rozładuje ruch w całym mieście,
utwardzenie i budowa dróg w ramach harmonogramu budowy
dróg. Dopilnuję również remontu ul. Sowinieckiej, rozwoju Szkoły
Podstawowej nr 2 w zakresie infrastruktury sportowej, budowy
nowego budynku Przedszkola Integracyjnego nr 3. Podejmę działania związane z wymianą pieców na ekologiczne oraz budowę
parkingu buforowego.”
Obok powołanego wcześniej Adama Ejchorsta, Tomasz Łukowiak zostaje drugim wiceburmistrzem Mosiny. Życzymy samych sukcesów.
źródło: Rada Miejska w Mosinie; wspolniedlagminy.pl

Podejrzany mężczyzna zaczepia dzieci
Uwaga rodzice! Jak poinformowała mieszkanka na grupie dyskusyjnej Puszczykowa pod Szkołą Podstawową nr 2 może grasować pedofil.
– Otrzymałam informację, że pod SP nr 2 starszy mężczyzna,
w srebrnym pojeździe, przypuszczalnie marki Skoda Octavia,
zaczepia dziewczynki proponując podwózkę, oglądanie zwierzątek itd. Jedną z dziewczynek śledził pod sam dom. Jeżeli mają
Państwo informacje o podobnych zdarzeniach proszę się udać
na Komisariat Policji. Proszę również uczulić dzieci! – informuje
mieszkanka Puszczykowa.
Sprawę badająpolicjanci. Wszelkie podejrzane sytuacje można
zgłaszać m.in do puszczykowskiej Policji. Telefon kontaktowy:
61 841 30 20 lub 997 i 112.

U Państwa Jadwigi i Ryszarda ze statuetką za trzy wiersze o Elegancie. Październik 2004,
- P. Jadwiga: Ja słyszałam, że to taki ktoś
jak to się popularnie mówi, nie z tej epoki, niedzisiejszy. Jest to określenie raczej
na pewno pozytywne, bo nie o sam
strój tutaj chodzi. Kogoś takiego otacza
pozytywna aura, jego zachowanie, maniery staroświeckie, sposób wyrażania

się. Nikomu nie przeszkadza, ale jednak
widać różnicę. Jest przy tym wszystkim
bardzo naturalny, pełen taktu i wdzięku. Nie wiem tylko skąd się mogło wziąć
takie określenie, nie znam historii jego
powstania.
- P. Ryszard: Ja jestem urodzonym poznaniakiem i z tym określeniem spotykałem
się od dzieciństwa. Zawsze mówiło się tak
o kimś, kto miał strój nie do kompletu, jak
to się mówi. Niby wszystko w porządku,
czyste, odprasowane, ale jednak nie ta
marynarka na przykład. A już na pewno
oznaką były białe skarpety. Określenie
„elegant z Mosiny” było w stu procentach
sarkastyczne. Normalnie takiego gościa
bym nie zauważył, ale jak szedł zwracając
uwagę na siebie tymi skarpetkami, wtedy
tak za nim wołaliśmy. Ubaw był po pachy.

Ktoś jeszcze kiedyś opowiadał historię
o podupadającym szlachcicu, który na
przyjęciu źle się zachowywał. Nie wiem,
czy dodawał sobie splendoru wyglądem
w rodzaju „zastaw się a postaw się” czy
też wykraczał poza obowiązujące wówczas w tym towarzystwie zwyczaje. Fakt,
że został tak nazwany.
Natchniony przez p. Jadwigę napisałem:
Pan proszę pana jest z innej gliny,
Te pańskie maniery, pana miny.
Ta brylantyna, henna, te loki,
Pan jesteś zgoła z innej epoki,
Już wiem – jak elegant z Mosiny.
Roman Czeski
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Protest przeciwko budowie tunelu
Mieszkańcy protestują przeciwko planowanej budowie tunelu
pod torami kolejowymi u zbiegu ulic 3 Maja i Dąbrowskiego
w Puszczykowie. W sobotę, 16 marca o godzinie 12:00 odbyła
się pikieta, w której udział wzięli zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy tej inwestycji.
Protest odbył się w planowanym miejscu budowy tunelu. Zgromadziło się ponad 70 osób. Większość z nich to mieszkańcy
Puszczykowa, którzy boją się ruchu tranzytowego w tym miejscu. Są przeciwni wprowadzaniu go pod ich domy i przebiegające w tym miejscu osiedlowe uliczki. Na miejscu pojawili się też
mieszkańcy, którzy są zwolennikami budowy tunelu. Twierdzą
oni, że realizacja inwestycji mogłaby znacząco ułatwić połączenie jednej części miasta z drugą. Zwolennikiem budowy jest też
burmistrz Puszczykowa, Andrzej Balcerek, który uważa to miejsce za najlepsze dla lokalizacji tunelu.
Tunel, który ma powstać w Puszczykowie będzie miał szerokość
15 metrów. Byłby to jedyny bezkolizyjny przejazd przez tory dla
pojazdów jadących z Rogalina, Kórnika czy Śremu przez Puszczykowo do Mosiny i Poznania.
Do 22 marca można było zgłaszać uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania dla terenów Niwki, czyli miejsca w którym
planowana jest budowa tunelu. Z projektem planu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa,
znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa
www.puszczykowo.pl. W związku z wyłożeniem planu została
wydana Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Przedmiotem
tego dokumentu jest prognoza oddziaływania na środowisko do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie dotyczy wyżej wymienionych terenów, czyli południowej części miasta Puszczykowa (fragment obrębu Niwka),
zlokalizowanego pomiędzy torami PKP a ulicą Nadwarciańską.

Miasto Puszczykowo, będące gminą miejską, zlokalizowane jest
w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, w odległości ok. 4,5 km na południe od granic
administracyjnych miasta Poznania. Puszczykowo usytuowane
jest w starorzeczu Warty, na lewym brzegu rzeki, która stanowi
jego wschodnią granicę. W całości miasto położone jest w granicach obszarów chronionych –w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w zasięgu obszarów specjalnej ochrony
Natura 2000. Od strony wschodniej miasto graniczy z Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym. W Puszczykowie można wyróżnić cztery odrębne części miasta: Puszczykowo, Puszczykówko,
Stare Puszczykowo oraz Niwkę. (red.)

Puszczykowo - energia ciszy
Jak informuje Urząd Miejski w Puszczykowie w Sklepie Play i App Store można
pobrać aplikację turystyczną Puszczykowa na smartfony „Puszczykowo - energia
ciszy”. Znajdą tam Państwo opisy szlaków
turystycznych i wybranych obiektów zabytkowych, bazę gastronomiczną i noclegową oraz inne przydatne informacje.
Aplikacja posiada również funkcję nawigacji do wskazanych przez użytkownika
obiektów, mapę tych obiektów oraz kalendarz wydarzeń. W późniejszym czasie
zostanie dodana angielska i francuska
wersja językowa, a opisy obiektów będą
uzupełniane o historyczne zdjęcia. Aplikacja została stworzona z myślą o turystach odwiedzających nasze miasto, ale
mamy nadzieję, że przypadnie do gustu
również mieszkańcom.
Wszelkie uwagi dotyczące aplikacji, wychwycone błędy w funkcjonalności oraz
opisach prosimy kierować na adres: ekoinfo@puszczykowo.pl. Jednocześnie za-

znaczamy, że prace nad aplikacją jeszcze
trwają i na bieżąco uzupełniane są zdjęcia oraz opisy poszczególnych obiektów.
Nasza redakcja przetestowała już wstępnie
tą aplikację. Polecamy!
Źródło: Puszczykowo.pl
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Raport o stanie gminy Mosina
Gorącą dyskusję wywołał wśród radnych na ostatniej sesji temat tzw.
raportu o stanie gminy. Zwołana została w tej sprawie nawet sesja
nadzwyczajna. Czym jest ów raport i jakie korzyści przyniesie mieszkańcom?
Radni z Mosiny wspólnym głosem zagłosowali za określeniem szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy w formie uchwały.
O szczegóły zapytaliśmy radnych Rady Miejskiej:
Art. 28aa. – Raport o stanie gminy – Ustawa o samorządzie gminnym.
Artykuł ten nakłada na Burmistrza obowiązek przedstawienia radzie
miejskiej, do dnia 31 maja raportu o stanie gminy. Ustawa ogólnie
określa zakres w/w opracowania. Ponieważ wcześniej nie opracowywano takiego dokumentu, a brak jest szczegółowych wytycznych jak
powinien wyglądać, odbywa się żywa dyskusja, między Burmistrzem
a radnymi, którzy obawiają się, że raport będzie obszernym dokumentem, bez analizy. Zdaniem wielu radnych dokument powinien być krótki, oparty o rzeczową analizę, liczby i co najważniejsze – wskaźniki (ich
propozycję radni, a w szczególności Marcin Ługawiak, przekazali Burmistrzowi). Krótka forma ułatwi interpretację mieszkańcom, urzędnikom i radnym. Raport powinien być traktowany nie jako zło konieczne,
a obiektywny drogowskaz – powiedział radny Michał Kleiber.
W sprawie raportu wypowiedział się również wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej, radny Dominik Michalak:
– Rada Miejska może podjąć również uchwałę w której określi szczegółowy zakres tematyczny raportu. Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie. Rada podejmie uchwałę w tej sprawie prawdopodobnie w marcu.
– powiedział Dominik Michalak.
Czym jest raport o stanie gminy?
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz co roku w terminie do 31 maja będzie przedstawiał
radzie raport o stanie gminy. Rada z kolei może w drodze uchwały
określić szczegółowe wymogi dotyczące tego raportu. Taka sytuacja ma miejsce w Mosinie. Na poprzedniej sesji radni dyskutowali
nad formą określenia tych wymogów. Zarówno burmistrz, jak i rada
chcą, żeby raport o stanie gminy był zrozumiały nie tylko dla radnych, ale i dla mieszkańców, którzy też wezmą udział w dyskusji na

tym raportem. Większość radnych przychyla się do tego, aby oprócz
kluczowych informacji, raport zawierał analizy oparte na wskaźnikach, które można byłoby porównywać w kolejnych latach.
Na lutowej sesji rada dyskutowała nad trzema propozycjami formy określenia swoich oczekiwań wobec raportu. Ostatecznie, w
drodze głosowania radni zdecydowali, że podejmą w tej sprawie
uchwałę na dodatkowej sesji. Jej projekt zostanie przygotowany
wspólnie przez radę i burmistrza.
Procedura rozpatrywania raportu będzie wiązała się z procedurą
udzielenia burmistrzowi absolutorium. Jednocześnie raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko
radni (którzy będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych),
ale również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w
takiej debacie zobowiązany będzie do złożenia przewodniczącemu
rady pisemnego zgłoszenia.
Szczegóły dotyczące raportu o stanie gminy, i jakie formalności
trzeba spełnić aby włączyć się do dyskusji “o stanie gminy” znajdziecie Państwo m.in na naszym portalu internetowym www.gazeta-mosina.pl.
źródło: Informator Mosiński, prawodlasamorzadu.pl

Zderzenie przy tunelu
06.03 po południu, na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Śremskiej
miał miejsce groźnie wyglądający wypadek z udziałem trzech
pojazdów oraz rowerzystki, która została poszkodowana.
Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Zdarzenie miało miejsce tuż pod komisariatem Policji w Mosinie.
O wypadku dokłądnie informują strażacy Państwowej Straży
Pożarnej:
– W dniu 06.03.19. zastępy GBA i GCBA z JRG-9 zostały zadysponowane do wypadku na skrzyżowaniu ulic Śremskiej i Kolejowej
w Mosinie. Na miejscu zastano rozbite dwa pojazdy osobowe marki OPEL i VW, jeden pojazd dostawczy PEUGEOT oraz… rower na
chodniku. Doszło do kolizji VW i auta dostawczego, które uderzyło
w kolejne auto osobowe i kobietę prowadzącą rower po chodniku.
Ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy rowerzystce,
która szczęśliwie z niewielkimi obrażeniami trafiła do karetki, a następnie została zabrana do szpitala na dalsze badania. Pozostali
kierowcy pojazdów mechanicznych nie odnieśli obrażeń. Działania ze względu na prowadzone postępowanie Wydziału Ruchu
Drogowego Policji z Poznania trwały kilka godzin. W tym czasie

ruch na ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Śremską został
wstrzymany. – poinformował w biuletynie JRG-9 ogn. Adrian
Jankiewicz. (red.)
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Dofinansowanie dla WPN
Wielkopolski Park Narodowy powiększył od początku 2018 roku
obszar gruntów znajdujących się w jego wieczystym użytkowaniu o prawie 7,5 hektara. Inicjatywa wykonywania pierwokupów podjęta przez dyrekcję parku pozwoli między innymi na
wyeliminowanie zagrożenia nielegalnym zabudowywaniem
terenów położonych przy brzegach jezior Witobelskiego oraz
Chomęcickiego.
Umowy z NFOŚiGW dotyczące czterech dotacji finansowych
podpisał ze strony WPN dyrektor Zbigniew Sołtysiński.
Wykupione działki leżą na terenie obszarów Natura 2000 –
„Ostoja Wielkopolska” oraz „Ostoja Rogalińska”, mają charak-

ter użytków rolnych i nieużytków. Zostaną zgodnie z zapisami
umowy z NFOŚiGW przywrócone do naturalnego stanu, jaki
niegdyś posiadały.
Również inne parki narodowe rozwiną ochronę swoich cennych zasobów przyrodniczych. Jak podaje Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykupy, jakie będą
miały miejsce, nie będą miały charakteru wywłaszczania. Ich realizacja nastąpi według cen rynkowych.
Wykupy gruntów prywatnych, które przeprowadzą też Wigierski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Biebrzański
Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy, przyczynią się do
ochrony unikalnej roślinności (fitocenoz), różnych gatunków
zwierząt (zoocenoz) oraz mniejszych organizmów (mikrobiocenoz). Dwanaście dotacji NFOŚiGW przyznanych ostatnio na te
cele pięciu parkom narodowym dało sumę prawie 1,1 ml zł.
Umowy potwierdzające przekazanie pomocy finansowej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
podpisała Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji
Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska. Środki będą pochodzić z programu priorytetowego NFOŚiGW „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.
źródło: NFOŚiGW, WPN

Złapano złodzieja!

PODZIĘKOWANIE
Jak informuje Straż Miejska w Mosinie dzięki pracy policjantów z KP Mosina oraz monitoringowi miejskiemu
prowadzonemu przez Straż Miejską udało się ujawnić i
rozpoznać osobę, która miała związek z kradzieżą komórki
z plecaka.
Do zdarzenia doszło 20 marca w Ptasim Parku w Mosinie.
Telefon został odzyskany, a sprawa znajdzie swój finał w
sądzie. Kradzież została nagłośniona w mediach społecznościowych. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w rozpowszechnienie informacji o kradzieży. (red.)

Składam serdeczne podziękowanie księdzu Edwardowi Majce,
delegacjom, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
i wszystkim, którzy uczestniczyli w Ostatniej Drodze
Ś.P. ZYGMUNTA PNIEWSKIEGO
                                                Syn Przemysław Pniewski z rodziną

7

Wycinka grobli w Puszczykowie – nowe informacje
Pojawiły się nowe informacje w sprawie wycinki tzw. grobli
w Puszczykowie. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w rozmowie z Głosem Wielkopolskim, planowana wycinka
obejmie już “tylko” 21 drzew.
Początkowo plan wycinki obejmował wszystkie 52 drzewa na
puszczykowskiej grobli. Następnie ilość drzew do usunięcia
zmniejszono do 42. Z kolei z wypowiedzi do Głosu Wielkopolskiego, zastępcy burmistrza Puszczykowa, Władysława Ślisińskiego
wynikało, że zostanie wyciętych 21 drzew – samosiejki i 1 klon
z alei. Ostatecznie, decyzja ZDP potwierdziła tą ostatnią liczbę
czyli 21 drzew zaplanowanych do wycinki.
– Na etapie planu funkcjonalno-użytkowego oraz składania wniosku o dofinansowanie dotyczącego budowy ścieżki rowerowej
w Puszczykowie zakładano 42 drzewa do wycinki, aktualnie na
etapie opracowywania projektu budowlanego oraz po uzyskaniu
oceny geometrii drogi liczba ta zmalała o połowę, do 21 drzew – powiedzieli przedstawiciele ZDP.
Skąd decyzja o wycince? Władze Miasta Puszczykowa wystąpiły
wraz ze Starostą Poznańskim o dotację z funduszy unijnych na
przebudowę drogi i ścieżki rowerowej w ramach programu “Zaprojektuj i wybuduj” i budowy węzła przesiadkowego w Puszczykowie. 20 lipca 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu do-

konał otwarcia ofert w przetargu na budowę i przebudowę drogi
powiatowej 2490P czyli tzw. grobli (część ul. Poznańskiej w Puszczykowie na odcinku od ul. Wysokiej do Dworca PKP w Puszczykowie). Inwestycja początkowo wiązała się z wycinką blisko 52
drzew (między innymi dębów i klonów), rosnących około osiemdziesięciu lat w tym miejscu.
W trakcie prac nad dokumentami projektowymi, m.in. na skutek
działań mieszkańców Puszczykowa, czy członków stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, zostały podjęte próby wpłynięcia na
ograniczenie wycinki. (red.)

INEA: odpowiedź operatora
Otrzymaliśmy listowną odpowiedź od prezesa firmy INEA S.A Janusza
Kosińskiego oraz rzecznik prasowej spółki w temacie planowanej inwestycji budowy sieci światłowodowej w gminie Mosina. W otrzymanym piśmie dowiadujemy się m.in o stanie aktualnie prowadzonych
prac i planach związanych z realizacją tej jakże ważnej dla mieszkańców inwestycji.
– Dzień dobry. W nawiązaniu do tekstu opublikowanego na łamach
Państwa portalu: Światłowód w gminie Mosina? Spółka INEA S.A milczy
chciałabym poinformować, że Prezes INEA przygotował oficjalną odpowiedź do Pana Burmistrza, Rady Miejskiej, mieszkańców oraz Państwa
Redakcji. W dniu dzisiejszym została ona wysłana listownie na adres
Urzędu Miasta oraz Redakcji. (…) W imieniu całego INEA S.A. pragnę
przeprosić za całą sytuację i brak wcześniejszych informacji – napisała
rzecznik prasowa spółki, Pani Karolina Pawlik.
W przesłanym liście dowiadujemy się m.in., że obecnie prowadzone
są prace na odcinku Rogalin – Radzewice oraz w Krosinko. Natomiast
w marcu rozpocznie się kolejny etap prac, obejmujący obejmujący
Czapury oraz Krosno:
Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy,
Już od kilkudziesięciu lat jako INEA działamy po to, aby jak największa
liczba mieszkańców Wielkopolski miała dostęp do nowoczesnej sieci
światłowodowej i szybkiego Internetu. To dzięki temu rozwijają się kolejne regiony naszego województwa a nowe gospodarstwa domowe i ich
mieszkańcy mają dostęp do najnowocześniejszych technologii. Jak pokazuje przykład Państwa gminy, zdarzają nam się jednak projekty, w których występują opóźnienia i które nie do końca układają się po naszej
myśli. Pragnę więc przeprosić wszystkich Mieszkańców, Pana Burmistrza
oraz Redakcję Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej za brak odpowiedzi ze
strony INEA na Państwa pytania oraz opóźnienia w tym projekcie. Poniżej znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat jego przebiegu.
Od początku swojej działalności do 2018 roku w całej gminie Mosina
INEA wybudowała już sieci umożliwiające świadczenie usługi Internetu
powyżej 100Mb/s do 3065 gospodarstw domowych. Obecnie w ramach

współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, prowadzone są prace związane z budową sieci światłowodowej na odcinku Rogalin-Radzewice oraz w Krosinku. Po ich zakończeniu dostęp do światłowodu uzyska blisko 550 gospodarstw domowych.
W marcu rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący prawie 600 adresów w Czapurach oraz Krośnie. W ramach tych oraz wszystkich planowanych prac wiązanych z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa do sieci
światłowodowej podłączone zostanie 4500 gospodarstw. To oznacza, że
po realizacji tego projektu prawie 85% gospodarstw domowych w gminie Mosina będzie w zasięgu sieci INEA. Chcemy wyraźnie podkreślić, że
ten poziom cyfryzacji jest jednym z największych w całej Wielkopolsce.
Co więcej, będzie to otwarta sieć światłowodowa, co oznacza, że swoje
usługi będą na niej mogli oferować także inni dostawcy, nie tylko INEA.
W ramach toczącej się obecnie inwestycji do sieci światłowodowej podłączone są z góry wyznaczone adresy, wskazane przez Ministerstwo
Cyfryzacji jako lokalizacje, w których wcześniej nie było infrastruktury
umożliwiającej korzystanie z usług szerokopasmowego Internetu. Zgodnie jednak z naszymi zapowiedziami, zapraszamy osoby, których adresy
nie zostały ujęte na liście przygotowanej przez ministerstwo Cyfryzacji
do kontaktu z nami za pośrednictwem infolinii: 61 223 09 99. Po analizie
możliwości inwestycyjnych postaramy się, aby ich adresy zostały podłączone do sieci światłowodowej z funduszy własnych INEA.
W ciągu kilku najbliższych dni wyznaczeni przedstawiciele spotkają się
z Panem Burmistrzem w celu wyjaśnienia całej tej sytuacji. Zorganizowane zostaną także spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których przedstawiciele INEA odpowiedzą na wszystkie pytania oraz zbiorą
informacje na temat dodatkowego zainteresowania podłączeniem do
sieci światłowodowej. Harmonogram tych spotkań opublikowany zostanie na łamach Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. O Ich terminach poinformujemy także władze gminy, aby mogły one przekazać te informacje
mieszkańcom.
Mam nadzieję, że wszystkie powyższe informacje są wyczerpujące,
a dzięki planowanym spotkaniom, uda nam się kontynuować owocną
współpracę z Państwa gminą.
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S Y S T E M Y

N A W A D N I A J Ą C E

BEZDOTYKOWA
MYJNIA
turbtoka!
szczo

Wolne terminy

na Pierwsze Komunie Św.

5, 12, 19 Maja

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

tel. 510 947 279

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus
Oferujemy:

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd",
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie
w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki,
tawuły, bukszpany, lawenda
• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki
w odmianach, azalie, borówka
amerykańska, w sezonie jesiennym wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szczepione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare
odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki
tel. 510-180-730, 696-169-526, 694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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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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Biorą sprawy w swoje ręce
Mieszkańcy osiedla Leśnego w Czapurach od samego początku
jego powstania zmagają się z wieloma problemami, o których
informacja co jakiś czas pojawia się w mediach; za wąskie drogi
lub ich brak, brak oświetlenia, miejsc parkingowych, placów zabaw i miejsc w których mieszkańcy mogliby się spotykać.
Wymienione problemy nie wyczerpują tej listy, a wraz z powiększaniem się osiedla i wzrostem liczby mieszkańców, będą one
narastać. Póki co rozwiązania tego problemu nie widać, a mieszkańcy osiedla muszą sobie radzić jakoś sami.
Z tego też powodu grupa mieszkańców szeregowca z ulicy Żurawinowej zagospodarowała fragment terenu między ich budynkiem, a rzeką Głuszynką. Inicjatorem tych działań oraz „generalnym wykonawcą” była pani Elżbieta Przyjazna. W pracach
pomagali jej synowie.
Rozplanowano zalegającą hałdę ziemi, a teren wyrównano i zagrabiono. Wykonano nasadzenia z iglaków oraz postawiono
karmnik dla ptaków. To jednak nie koniec ich planów. Wizja tego
miejsca przyjaznego dla mieszkańców jest znacznie bogatsza.

Mile widziani są tutaj też kajakarze przepływający czasami Głuszynką oraz osoby chcące skorzystać z dogodnego dojścia do rzeki. Pan Przemysław Przyjazny, syn pani Elżbiety, który również brał
udział w pracach, sam jest kajakarzem i bliskość szlaku kajakowego zachęciła go do zamieszkania w Czapurach. Jego marzeniem
jest ożywienie tego zapomnianego szlaku kajakowego. Wskazuje
na konieczność wykonania spiętrzenia przy ujściu Głuszynki, gdyż
jak mówi – już w okolicach maja w rzece brakuje wody.
Pełna optymizmu postawa mieszkańców szeregowca przy ulicy
Żurawinowej i ich chęć do działania budzi podziw zważywszy na
to, że deweloper nie wywiązał się jeszcze ze swoich zobowiązań
i nie wykonał utwardzenia nawierzchni wokół budynku. Jego
brak uniemożliwia im korzystanie z garaży.
Takie działania oczywiście nie rozwiążą problemów z jakimi borykają się mieszkańcy osiedla Leśnego. Pokazują natomiast, że
zależy im na mieszkaniu w ładnej okolicy i że ich działania nie
ograniczają się tylko do narzekania. Bo gdy trzeba, to potrafią
wziąć sprawy w swoje ręce.
Tomasz Kaczmarek

Os. Leśne w Czapurach:
Stan na dwa lata po odbiorze
Do redakcji naszej gazety zgłaszają się
sfrustrowani mieszkańcy osiedla Leśnego
w Czapurach wybudowanego przez firmę
Family House. Czy tak miało wyglądać ich
wymarzone miejsce zamieszkania?
Mieszkańcy osiedla w liście do redakcji
przedstawiają nam zdjęcia swoich posesji, jednocześnie komentując:
– Osiedle Leśne Czapury wybudowane
przez Family House dwa lata po odbiorze.
Zderzenie wizji propagowanej przez firmę
z rzeczywistością – napisali do redakcji
mieszkańcy osiedla i załączają zdjęcia.
Wysłaliśmy również zapytanie do firmy
Family House. Publikujemy odpowiedź,
jaką otrzymaliśmy:
– Przede wszystkim pragnę zauważyć, że w
2017 roku oddaliśmy kilkadziesiąt mieszkań na Osiedlu Leśnym, a sytuacja każdego segmentu to sprawa indywidualna. W

przypadku etapu osiedla, o którym Pan
wspomina rozpoczęcie prac związanych z
infrastrukturą komplikują aktualnie prowadzone prace budowlane w najbliższym
sąsiedztwie. Pragnę jednak zauważyć, że
pierwsze kroki związane ze stworzeniem
przydomowej infrastruktury rozpoczęły się
w 2018 roku i wiosną tego roku mają zostać
wznowione. Jak już podkreślałam, prace na
osiedlu są etapowane. Na Osiedlu Leśnym
powstało prawie tysiąc mieszkań, a zdecydowana większość znajduje się w części z
przydomową infrastrukturą. W przypadku
najnowszych segmentów także staramy
się odpowiadać na potrzeby mieszkańców
i działamy doraźnie utwardzając drogą
gruntową. Chciałabym także dodać, że jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów z mieszkańcami, a wszystkie osoby, które zgłaszają
się do nas indywidualnie, otrzymują od nas

informacje o sytuacji związanej z Osiedlem
Leśnym – informują pracownicy Family
House.
Na dodatkowe pytania, w mailu skierowanym do mieszkańców tego osiedla, jak
dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
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Pytania do Burmistrza
Z Burmistrzem Mosiny, Przemysławem
Mielochem rozmawia Elżbieta Bylczyńska
E.B. Czy w ramach "Piątki Morawieckiego" Gmina będzie miała fundusze
do wykorzystania na budowę dróg
lokalnych i ewentualnie, które ulice
będą remontowane?
Przemysław Mieloch: Niebawem złożymy wnioski o dofinansowanie budowy
ul. Brzechwy w Mosinie oraz ul. Zielonej
i Stęszewskiej w Krosinku. W sierpniu br.
będziemy składali wnioski na ul. Świerkową i Strzałową. Opracowujemy dokumentację projektową i w przyszłym roku
złożymy wnioski na ul. Lema (przedłużenie ul. Brzechwy) oraz ul. Łąkową i Różaną w Pecnej.
Jak wygląda obecnie sytuacja z budynkiem przychodni przy ul. Dworcowej,
który zostanie opuszczony przez najemcę. Co Pan planuje tam umieścić?
Gmina ma przygotowany projekt na modernizację budynku, w którym będzie
mieścił się m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Referat Oświaty,
Promocji, Kultury i Sportu, Referat Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego.
Dotychczasowy nieprawny najemca
przeniesie się do dwóch innych swoich
lokalizacji, myślę, że w kwietniu br.
Czy Gmina podejmie się remontu zabytkowego budynku „Kokotka” przy
ul. Wawrzyniaka?
Mamy zarezerwowane środki na projekt
remontu budynku, na który będziemy
pozyskiwali środki zewnętrzne. Pragniemy tam stworzyć nowoczesne, multimedialne Muzeum Ziemi Mosińskiej.
W styczniu miał Pan być w kancelarii
Prezydenta RP, proszę zdradzić szczegóły rozmów.
Przyznam, że jeszcze nie byłem. Natomiast na początku kwietnia będę gościł
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym
będę rozmawiał o prawnej możliwości
finansowego wsparcia uboższych rodzin
w zakresie Programu Czyste Powietrze.
Jeszcze w minionym roku zwróciłem
się pisemnie o wyrażenie zgody na taką
możliwość. Pierwsza odpowiedź była negatywna, druga pozytywna.
Pragniemy wesprzeć tych, których nie
stać na wkład własny w ramach tego programu, a którzy palą tańszym węglem.
Czy wiadomo już, jak będzie wyglądać gospodarka odpadami, chodzi mi
o zróżnicowane ceny, wyższe dla gminy?
Czekamy na decyzję Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który, jak
oczekujemy, stwierdzi konieczność przyj-

mowania jednolitych stawek odbioru odpadów na RIPOK
Oczywiście muszę zapytać o basen, bo
o tym w Mosinie zawsze się mówi, kiedy powstanie?
Składamy wniosek na dofinansowania do
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednocześnie rozważamy możliwości zaoszczędzenia środków z VAT. Środki w budżecie
zostały zaplanowane. Przetarg w bieżącym roku będzie ogłoszony.
W Mosinie nie ma już podziałów, w Radzie Miejskiej nie ścierają się wrogie
sobie stronnictwa. Czy mógłby Pan
powiedzieć, że radni dobrze współpracują z Burmistrzem?
To prawda, nie ma klubów radnych. Pracujemy merytorycznie. Podejmujemy nowe
działania, których owoce będziemy mogli
zobaczyć za cztery czy sześć lat, jak chociażby budowa kanalizacji sanitarnej w oparciu
o oczyszczalnie kompaktowe w Borkowicach, Bolesławcu, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, jak i w Rogalinie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie.
Ma Pan już zastępców, czym będą się
zajmować?
Pan Adam Ejchorst zajmuje się sprawami
Referatów Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska, Geodezji i Zamówień Publicznych oraz dodatkowo tematem sieci
wodno-kanalizacyjnych.
Pan Tomasz Łukowiak prowadzi Referaty
Inwestycji i Rozwoju Gminy, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa oraz dodatkowo temat polityki społecznej.
Ostatnio toczy się dyskusja na temat wprowadzania do szkół naucza-

nia dot. LGBT. Jakie jest Pana zdanie
w tej sprawie? Czy mieszkańcy naszej
gminy mają się liczyć z tym, że dzieci
w szkole będą uczone kontrowersyjnych poglądów? Przecież dziecko, którego rodzice nie zgodzą się na lekcje
i tak doświadczy tej „wiedzy” poprzez
rozmowy z dziećmi, które będą uświadomione. A o tym się nie mówi. To, że
rodzice nie wyrażą zgody na wczesne
uświadamianie seksualne dziecka
w szkole, nie znaczy, że nie zetknie się
ono z tymi sprawami właśnie w szkole.
Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu
Najwyższego w tym zakresie oraz art. 84
Prawa Oświatowego wychowaniem dzieci zajmują się rodzice. Będę dbał o prawa
rodziców. Mówię to również z perspektywy rodzica kilkunastoletniego chłopca.

REKLAMA
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Spacer po Wielkopolskim
Parku Narodowym - fotorelacja
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Nowy rower poprowadzi Dominika do ... podium
Czy jest coś piękniejszego niż radosny uśmiech dziecka, które
dzięki bezinteresownemu wsparciu darczyńców otrzymuje swój
wymarzony rower i może spełniać rowerowe pasje? Zakończyła
się akcja Rower Marzeń dla Dominika. Za pośrednictwem portalu polakpotrafi.pl wspólnymi siłami udało się uzbierać pełną
pulę środków na zakup roweru. Dzięki temu Dominik trenuje
już przed nadchodzącymi w tym roku imprezami rowerowymi,
a uśmiech nie schodzi z jego z twarzy.
Pulę środków, jaka została uzbierana przez darczyńców przekazaliśmy już rodzicom Dominika, którzy zakupili za uzbieraną
kwotę profesjonalny rower do rajdów MTB. Wpłacający pieniądze to nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale również całej
Polski. Okazuje się bowiem, że jest w naszym kraju wiele osób,
które bezinteresownie pomagają rozwijać się młodym, dobrze
zapowiadającym się sportowcom. Oprócz pieniędzy, Dominik
otrzymał także wiele słów uznania i wsparcia, w tym również
zaproszenie, wraz ze swoim ojcem, do Ojcowskiego Parku Narodowego (redakcja również otrzymała zaproszenie, więc nie
wykluczamy kolejnych rowerowych relacji).
W każdym razie, 23 marca, w słoneczną i ciepłą sobotę, ekipa
GMP i Radia MPL udała się do Rogalinka, do domu Państwa
Kądzielaków na oględziny nowego nabytku i przeprowadzenie wywiadu z samym zainteresowanym. Pełną wideorelację i
reportaż radiowy można obejrzeć na naszym portalu: www.
gazeta-mosina.pl (zakładka audycje radiowe). Oprócz tego jak
sprawuje się rower w terenie, dowiemy się co do powiedzenia
na temat swoich pasji ma sam Dominik Kądzielak.
Liczymy, na to że rower poprowadzi Dominika do niejednego
podium i będziemy mieli w naszym regionie kolejnego sportowca rangi międzynarodowej.
O Dominiku pisaliśmy już na naszych łamach w artykule: Sport
zamiast konsoli – wspólna pasja ojca 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.
Na koniec prezentujemy piękny cytat, który po opublikowaniu internetowego filmu promującego akcję zbiórki na rower
zamieściła nasza Czytelniczka: “Wierzę, że to będzie filmik, który
będzie pokazywany po latach w wiadomościach, jako przypomnienie, o tym, o czym w dzieciństwie marzył pewien dorosły już
Mistrz!” Maja Giżycka-Różalska z Fundacji Gajusz.
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Kącik motoryzacyjny

Regeneracja DPF – konieczność czy
zbędna przyjemność?
Każdy z nas spotkał się z pojęciem filtra cząstek stałych, inaczej
zwanego DPF. Co to tak naprawdę jest i do czego służy? Czy część
ta jest zużywana i można ją zregenerować? Jakie są koszty regeneracji i jak długo to trwa?
Filtr cząstek stałych jest to niezwykle ważna i kluczowa dla środowiska część naszego samochodu, którą bardzo często zaniedbujemy, a nawet celowo usuwamy. Jak możemy się domyślić, filtr
DPF służy do zatrzymywania niebezpiecznych substancji, które
powstają w wyniku spalania paliwa. Niejednokrotnie każdemu
z nas pojawiła się informacja na desce rozdzielczej o rozpoczęciu
wypalania filtra DPF, które zmuszało nas do wydłużenia jazdy. Niestety mijające kilometry i kolejne procesy wypalania sadzy z filtra
cząstek stałych powodują, że nasz filtr DPF najzwyczajniej w świecie zaczyna tracić swoje właściwości i z czasem wymaga profesjonalnej regeneracji lub wymiany na nowy.
Regeneracja filtra DPF powinna przebiegać jedynie w profesjonalnych i autoryzowanych zakładach, posiadających specjalne
zaplecze technologiczne. Należy pamiętać, że filtr cząstek stałych
zatrzymuje w sobie sadzę, którą trzeba odpowiednio zutylizować, a nie po prostu wyrzucić do śmieci. Drugą często stosowaną
praktyką w amatorskich warsztatach jest używanie pół-środków,
dających chwilowy efekt. Taką „sztuczką” jest np. przewiercenie
filtra tak, aby wszystkie spaliny zaczęły „uciekać” przez zrobioną
dziurę. Praktyka ta stosowana była w starszych samochodach,
które nie posiadały tak rozbudowanej elektroniki. Wystarczyło,
aby suma przekroju dziurek stanowiła około 80% średnicy otworu
wylotowego filtra i komputer pokładowy pokazywał prawidłowe
parametry. Wystarczyło 30 minut pracy z wiertarką, a można było
policzyć jak za pełną regenerację. Oszustwo to na szczęście jest już
rzadko spotykane, aczkolwiek nadal praktykowane.
Regenerację filtra cząstek stałych rozpoczynamy od sprawdzenia
czy w ogóle posiadamy filtr w swoim samochodzie. Często zdarza
się, że filtra po prostu nie ma, bo poprzedni właściciel postanowił go usunąć. Drugim krokiem jest sprawdzenie stanu technicznego filtra, poszukując uszkodzeń zarówno mechanicznych jak
i chemicznych. Warto wspomnieć, że nasz filtr może z zewnątrz

wydawać się idealny, natomiast bez względu na stan zewnętrznej
obudowy, przed zdiagnozowaniem filtra należy wyciągnąć jego
wkład. Często zdarza się, że samochody ściągane z zachodu 90%
swojego życia przejeździły na autostradach, gdzie zewnętrzna
obudowa nie miała okazji się zniszczyć. Inaczej sprawa wygląda
natomiast wewnątrz filtra cząsteczek stałych, gdzie każdy kilometr
pozostawił ślad na wewnętrznym wkładzie filtra.
Jeżeli mamy pewność, że nasz filtr cząstek stałych nadaje się do
regeneracji, zaślepiamy wszystkie otwory i umieszczamy go
w maszynie, która działaniem przypomina dmuchawę do liści.
„dmuchawa” ta usuwa przy pomocy wysokiego ciśnienia powietrza wszelkie zanieczyszczenia, które przez lata uzbierały się w naszym filtrze. Drugą metodą regeneracji filtra jest umieszczenie
go w maszynie, która przypomina pralkę i do czyszczenia używa
wody. Podczas regeneracji naszego filtra DPF, usuwa się również
wszelkie złogi, czyli w uproszczeniu narastający na siebie brud
i niechciane substancje. Jest to o tyle istotne w późniejszej eksploatacji, że gdyby pozostawić owe złogi, filtr nie nagrzewał by się
równomiernie, a w skutku tego zacząłby pękać. Regeneracja filtra
przy dobrych wiatrach to kwestia jednego dnia.
Tak wyczyszczony i sprawdzony filtr można z powodzeniem zamontować w naszym samochodzie i nie martwić się przez następne lata o problemy z przejściem badań technicznych.
Przemysław Raźny
Stowarzyszenie Mosińskie Spoty Samochodowe
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Rowerem po gminie Mosina
Wszystkich czytelników, którzy poszukują okazji do aktywności fizycznej wspólnie z najbliższymi, serdecznie zachęcamy do
wzięcia udziału w XI edycji lokalnego Rajdu Rowerowego. Wydarzenie "Rower po Gminie Mosina" odbędzie się 14 kwietnia
w niedzielę. Na uczestników czeka 20 kilometrowa trasa!
Aby wziąć udział w Rajdzie Rowerowym należy zdecydować się
na zgłoszenie do 5 kwietnia mailowo pod adresem osir@mosina.pl lub telefonicznie 691-742-102. Koniecznymi danymi, jakie
należy podać w trakcie zgłoszenia jest: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, pesel, telefon. Organizatorzy zezwalają na udział
w rajdzie osób, które z jakichkolwiek względów nie zdążyły
zgłosić się jako uczestnicy. Niestety te osoby, nie będą miały zapewnionych wszystkich świadczeń.
Wpisowe na XI edycję Rajdu Rowerowego, organizowanego
przez Krąg Instruktorski T.W.A "Elita" odbywa się w dniu rajdu,
na starcie i wynosi: 10 złotych od każdej osoby dorosłej oraz 5
złotych od dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Trasa rajdu będzie zabezpieczona przez Mosińską Straż Miejską.
"Rower po Gminie Mosina" to również edukacja. Grupa rajdowa,
prowadzona przez osobę wyznaczoną przez organizatora rajdu na trasie będzie odpowiadała na pytania konkursowe, ściśle
związane z jakże istotną tematyką ochrony środowiska.
Dla zarejestrowanych uczestników zostaną przygotowane plakietki i pytania konkursowe oraz wydawany na mecie posiłek
regeneracyjny. Zwycięzcy, którzy poprawnie odpowiedzą na
pytania konkursowe mogą liczyć również na drobne upominki.
Weryfikacja uczestników odbędzie się od 9.00 do 10.00. Uczest-

nicy rozpoczną rajd od startu na Boisku Szkoły Podstawowej numer 2 w Mosinie, zlokalizowanej przy ulicy Sowinieckiej 75. Czas
na przemierzenie całej trasy rajdu został przewidziany do około
12.30. Chwilę po przyjeździe uczestników na metę, ponownie
na boisku SP nr 2 obędzie się rozstrzygnięcie konkursu. Każdy
zainteresowany będzie mógł spróbować harcerskiej grochówki,
a tuż po przyznaniu nagród, rajd zakończy się około 13.30
Wszystkich mieszkańców Mosiny i okolicy serdecznie zapraszamy
do wspólnej aktywności fizycznej w wiosennym wydaniu! (red.)
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Opowieści z kórnickiego księgozbioru – audycja
Wiemy, że w Kórniku jest zamek i pewnie wielu z Was drodzy słuchacze w nim było. Ale czy wiemy coś więcej o ludziach, którzy
go zamieszkiwali i o skarbach jakie skrywają jego mury? O tym
i o wielu innych ciekawych historiach, które wyczytał z książek
zgromadzonych w zasobach Biblioteki Kórnickiej, opowiedział
nam Grzegorz Kubacki, pracownik tejże biblioteki mieszczącej się
w zamku.
Zapraszamy do odsłuchania audycji radiowej przeprowadzonej
przez zespół Radia MPL. Audycja dostępna jest pod adresem:
https://www.gazeta-mosina.pl/2019/opowiesci-z-kornickiegoksiegozbioru/

Słuchając pana Grzegorza można odnieść wrażenie, że osobiście
zna Klaudynę Potocką, Adama Mickiewicza czy Tytusa Działyńskiego, a wszystkich opowiedzianych historii i anegdot dowiedział się od nich osobiście w trakcie licznych spotkań z nimi.
Wiosenny czas zachęca do odwiedzin zamku w Kórniku, zwłaszcza z powodu otaczającego go parku, w którym lada chwila zazielenią się licznie rosnące w nim drzewa i inne rośliny. Przy tej okazji
poznajmy również obecnych mieszkańców zamku – książki, z których będziemy mogli wyczytać niejedną ciekawą opowieść.
Tomasz Kaczmarek, Piotr Milewski

„Weź nie truj!”
W czwartek, 14 marca 2019 o 17:00 – 20:00 w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyły się warsztaty informacyjne o zanieczyszczeniu powietrza organizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań
„Weź nie truj!”.
W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch, jego zastępcy Adam Ejchorst i Tomasz Łukowiak, a także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur
oraz Radni, Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi.
Warsztaty miały na celu przedstawienie mieszkańcom zagadnień
związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Tematami przewodnimi były m.in. przyczyny zanieczyszczenia środowiska i jego
wpływ na nasze zdrowie, a także SMOG – co to jest i jak go zminimalizować w skali naszego miasta oraz całego kraju. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się, gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat jakości powietrza oraz programów dotacyjnych,
z których można skorzystać w zakresie wymiany pieców. Mieszkańcy mieli możliwość zadania nurtujące ich pytania, na które
odpowiedzi udzielał także Burmistrz.
Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z czystym powietrzem w ramach Spotkania dla Przedsiębiorców, które odbędzie
się 24 kwietnia br., o godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury
(sala reprezentacyjna). Jednym z omawianych tematów, będzie
program pilotażowy „Czyste Powietrze” i szczegóły otrzymania
dofinansowania na modernizację budynków oraz na wymianę
przestarzałych źródeł ciepła w ramach tego programu.
Warsztaty organizowane w ramach ogólnopolskiego programu
dotyczącego Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Alarm Smogowy opracowali wystandaryzowaną

dla całego kraju specyfikację sprzętu i materiałów edukacyjnych
w ramach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).
W ramach tego programu (ESA) zostaną zainstalowane w szkołach na terenie Metropolii Poznań, w tym Gminy Mosina, systemy pomiarowe składające się z: miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego
(wewnątrz budynku szkoły) oraz komputera. Ponadto na bazie
systemu pomiarowego w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej odbędą się warsztaty edukacyjne skierowane do
uczniów, rodziców i nauczycieli oraz społeczności lokalnej, których celem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań na 160 szkołach
rozlokowanych na obszarze działania Stowarzyszenia trwa instalacja systemów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. W ramach
projektu odbywają się również warsztaty i szkolenia edukacyjne.
Źródło: Gminne Centrum Informacji
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Czy w Mosinie powstanie publiczna lodówka
Na ciekawy pomysł wpadł jeden z mieszkańców naszego regionu, Pan Marcin. Chciałby aby w Mosinie została uruchomiona
społeczna Lodówko-jadłodzielnia. W dyskusję włączyli się nawet urzędnicy. Na czym pomysł dzielenia się jedzeniem miałby
dokładnie polegać?
Mieszkaniec Mosiny, Pan Marcin Niemczewski opublikował na
jednej z grup dyskusyjnych o Mosinie taki oto post:
– Takie pytanie: czy widzicie potrzebę uruchomienia w Mosinie LODÓWKI-JADŁODZIELNI, dzięki której mieszkańcy mogą się dzielić
żywnością z potrzebującymi? Zamysł jest bardzo prosty. Masz za
dużo jedzenia – wkładasz je do lodówki, a każda osoba może takim
jedzeniem się podzielić. Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują.
Może np. na miejskim targowisku lub przy jednej ze szkół?
Post wywołał lawinę komentarzy i bardzo ożywioną dyskusję
w internecie. Sprawą zainteresowali się również pracownicy
Urzędu Miejskiego. Tak pomysł ten skomentowała (wskazując
jednocześnie odpowiedni kierunek działań) Pani Monika Kujawska, wolontariuszka, i pracownica Urzędu Miejskiego w Mosinie:
– Poproszono mnie o wypowiedzenie się na ten temat. Po pierwsze
– “potrzebujący” to nie tylko ubodzy, a więc nie możemy rozpatrywać tego kategoriami potrzeb ze względu na ilość osób żyjących
w ubóstwie w naszej gminie. Idea jadłodzielni jest taka, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia. Jedzenie bierze każdy, który ma na to
ochotę i tego potrzebuje. Po drugie – jadłodzielnia powinna mieć
organizatora, który załatwi zgodę z sanepidu (jest ona konieczna,
sanepid wyznaczy czego nie można wkładać: głównie chodzi o surowe jaja i przetwory zawierające surowe jaja oraz surowe mięso).
Organizator załatwia sponsora na prąd i wolontariuszy, którzy
będą czyścili lodówkę i odbierali jedzenie z restauracji i firm, które
zdecydują się podzielić. Lodówka powinna być przeszklona, żeby
od razu było widać co w niej jest, w miejscu zadaszonym i koniecznie z regulaminem w widocznym miejscu (np. z zapisem “Bierzesz
i dajesz na własną odpowiedzialność”). Dobrze, jak obok są półki
na żywność, która nie wymaga chłodzenia. Jadłodzielnie wpisują
się w trend zero waste, a więc można by tam postawić dodatkową

skrzynkę na inne niepotrzebne, a sprawne rzeczy, ubrania, kosmetyki. Czy to jest potrzebne w Mosinie? Tak, bo prawie każdy z nas
marnuje jedzenie, ma niepotrzebne rzeczy. Czy to się sprawdzi, czy
nie zdemolują, nie sprzedadzą lodówki w skupie złomu? Tego nie
wiem, ale warto spróbować.
Dyskusję podsumował też jej sam pomysłodawca, Pan Marcin:
– Bardzo dziękuję wszystkim za dyskusję i pokazanie, że sprawa
marnowania jedzenia i dzielenia się nim z innymi jest ważna dla
naszej lokalnej społeczności. Dziękuję za komentarze pozytywne
i negatywne. Cieszą te konstruktywne, ale i te szukające dziury
w całym, bo często otwierają oczy na potencjalne problemy. Dziękuję wszystkim udostępniającym post, bo dzięki Wam temat dotarł
do tak wielu osób. Na dziś sprawa wydaje się na tyle ważna i dojrzała, by przejść od pomysłu do projektu i działania. Jestem przekonany, że ze wsparciem wielu życzliwych, kompetentnych osób powstanie w niedługim czasie COŚ DOBREGO. A takimi działaniami
i wiadomościami na pewno będziemy się DZIELIĆ ? – podsumował
Pan Marcin Niemczewski, pomysłodawca.
Życzymy więc wytrwałości i powodzenia w realizacji tego jakże
szlachetnego pomysłu. (Red.)

Puszczykowska radna przeciwna
spotkaniu dzieci z biskupem
Radna RM Puszczykowa, Pani Maria Michałowska wyraziła
sprzeciw wobec spotkania puszczykowskich dzieci z biskupem
Zdzisławem Fortuniukiem, przedstawicielem kościoła rzymskokatolickiego.
“(…)Wizyta ta nie tylko gloryfikuje członków Kościoła Katolickiego,
ale przede wszystkim jest marnotrawstwem czasu gdyż odbędzie
się kosztem innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”
Decyzję swoją radna uzasadniła w interpelacji adresowanej do
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Elżbiety Leszczyńskiej.
Jak czytamy w liście “(…)Wizyta ta nie tylko gloryfikuje członków
Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim jest marnotrawstwem
czasu gdyż odbędzie się kosztem innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.”
Radna Maria Michałowska dodaje też kilka słów dla mieszkańców Puszczykowa na swoim profilu społecznościowym:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Puszczykowa, w związku z informacją o planowanym spotkaniu z Biskupem Zdzisławem Fortyniukiem z puszczykowskimi dziećmi i młodzieżą w czasie zajęć
szkolnych na terenie Szkoły. Podjęłam interwencje ponieważ jest
to strata czasu w obliczu planowanych strajków nauczycieli. Dzieci i młodzież nie biorąca udziału w spotkaniu może być narażona
na ostracyzm ze strony rówieśników. Chce zachowania rozdziału
sacrum i profanum.
NIE JEST moim celem atakowanie i podsycanie atmosfery wokół
Kościoła, lecz dobro wszystkich mieszkańców – szczególnie tych
najmłodszych.
Z wyrazami szacunku,
Maria Michałowska
Radna Miasta Puszczykowa

18

On jest u nas tak oczywisty jak bochenek chleba
Miał to być reportaż o wielodzietnej rodzinie, ich życiu w świecie, w którym tak liczna gromada dzieci przyjmowana jest z niedowierzaniem i mało przychylną oceną. Miało być o trudach egzystencjalnych, o szkole
i odniesieniu do wprowadzania postulatów LGBT, itp. Wydaje mi się, że napisałam historię nie na temat.
Moja rozmowa z Kasią i Sławkiem trochę wymknęła się spod kontroli. Ale wiedziałam, że tak będzie, kiedy
usiedliśmy przy stole do kawy, a mały Maks (nazwałam go Bystre Oko) wdrapał się na kolana mamy, z tajemniczym uśmiechem coś jej poszeptał na ucho, przyjrzał mi się uważnie, obdarzył cudnym uśmieszkiem
i poszedł do wyjścia, ledwie sięgając na paluszkach do klamki. Dedykuję tą rozmowę Czytelnikom z okazji
Świąt Wielkanocnych...
Dom położony jest na wzgórzu, jak to
określa Kasia, za drugą górką Puszczykowa Starego. Piękny zakątek, jest tu dużo
drzew i krzewów. W głębi ogrodu stoi domek drewniany, przed domkiem stół i ławki. Sławek, mąż Kasi zbudował go z resztek
materiałów. Dzieci wyposażyły wnętrze
w zabawki, inne porozrzucały po całym
ogrodzie. O tej porze roku zabawki ożywiają kolorami przestrzeń.
Kasia z uśmiechem wita mnie w drzwiach,
wygląda pięknie. Po chwili z różnych
stron mieszkania wyłaniają się dzieci,
duże i małe. Jest ich ośmioro.
- Jak to jest być mamą ośmiorga dzieci?
- Czuję się spełnioną kobietą i swojego
życia nie zamieniłabym na żadne inne.
Będąc młodą dziewczyną modliła się
o męża, prosząc Boga, aby jej wybór był
właściwy. Poznali się na spotkaniu młodzieży w kościele parafialnym w Puszczykowie. Sławek odbywał nowicjat u Braci
Serca Jezusowego, wcześniej podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu. Podczas
spotkań grał w zespole na gitarze. Ich
uczucie narodziło się z biegiem czasu.
- Polegało to na tym, że patrzyliśmy na
siebie i nic więcej, byłem przecież w zakonie, wyjaśnia Sławek – Po jakimś czasie przekazałem Kasi list, w książce, którą
jej podarowałem na pamiątkę. Chciałem
wiedzieć, co mam robić dalej i zadałem
jej w związku z tym kilka pytań. Ona odbierając tą książkę przekazała mi kartkę,
z której wynikało mniej więcej to samo.
Bardzo się ucieszyłem. Po dwóch tygodniach opuściłem zakon. A Kasia wcale
mojej kartki nie znalazła, po prostu nie
zajrzała pod zakładkę obwoluty, o czym
dowiedziałem się po ślubie.
Kasia i Sławek planowali liczną rodzinę,
dzieci miało być co najmniej pięcioro.
Każde przyszło na świat przez cesarskie cięcie. Kiedy było już na świecie kilkoro, kolejne ciąże Kasi były komentowane złośliwie.
- Pytano mnie, po co nam tyle dzieci, dlaczego ryzykuję kolejne cięcie, przecież
mogę umrzeć itp. Włącznie z tym, że byli
lekarze, którzy nie szczędzili przykrych
komentarzy i tacy, którzy we wczesnej fa-

zie nakłaniali do aborcji. Emilka miała być
dzieckiem chorym, a ja miałam umrzeć
podczas porodu. Nic takiego się nie stało,
a dzieci wszystkie cieszą się zdrowiem.
Z najmłodszym Maksymilianem mieliśmy taką sytuację, że do końca ciąży nie
wiedziałam, gdzie urodzę. Szpital, w którym pracował mój lekarz nie chciał mnie
przyjąć ze względu na cukrzycę ciążową,
pomimo jego usilnych starań. Natomiast
szpital, który miał obowiązek mnie przyjąć uznał, że jest zbyt duże ryzyko przy
ósmej cesarce. Dano nam do zrozumienia, ze mogę zepsuć im statystyki.
Sławek próbował przekonać panią doktor,
że to nie będzie porażka tylko sukces, a ja
prosiłam moją Matkę, żeby jakoś to „załatwiła”. I wtedy nagle dzwoni do Sławka
jego stary klient w jakiejś sprawie, a Sławek
mu tłumaczy, że nie ma do tego głowy, bo
żona ma właśnie rodzić, i nie ma gdzie.
Okazało się, że ten zapomniany klient miał
w tym właśnie szpitalu dobrego lekarza,
który odbierał porody jego dzieci, i że zaraz się z nim skontaktuje. Po chwili lekarz
sam do nas zadzwonił i poradził, jak obejść
procedurę, by musieli nas przyjąć. W ten
sposób bez żadnych komplikacji przyszedł
na świat nasz ukochany Maks.

Dzieci nie chodzą do szkoły
Wszystkie uczą się w systemie domowym,
co daje dobre rezultaty.
- Gdybym musiała wozić je na różne godziny do szkoły i odbierać, plus dodatkowe zajęcia – byłoby to bardzo trudne.
Oczywiście wymaga ten system ode
mnie dużego zaangażowania, uczę je pisać i czytać, bo w tej fazie same sobie nie
poradzą. Robię to z wielką przyjemnością.
Dla starszych dzieci opłacamy z własnej
kieszeni korepetycje z przedmiotów oraz
dodatkowe zajęcia gry na instrumentach.
Sławek 15 lat współpracował z zespołem
Arka Noego, znanym w Polsce. Pięcioro
dzieci w nim śpiewało. Cała rodzina należy do wspólnoty neokatechumenatu
w Puszczykowie. Czują się w niej doskonale. Kasia podkreśla, że są to ludzie, na
których zawsze można liczyć. Nigdy nie
zdarza się, żeby osoba chora czy potrzebująca pomocy nie uzyskała jej w kryzysowym momencie życia. To duża wspólnota i wspaniali ludzie.
Wiara
Pragnieniem Kasi w wierze jest…
- Dla mnie najważniejsze jest, żeby
w swoim życiu spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego. Żeby go doświadczyć
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naprawdę, nie tylko w teorii i z kart Biblii.
- Jak uczniowie w drodze do Emaus?
- Dla mnie to za mało. Wiem już po tylu
latach „drogi”, czyli bycia we wspólnocie,
żeby doświadczyć Zmartwychwstałego,
trzeba najpierw doświadczyć śmierci wewnętrznej… To znaczy takiej sytuacji, kiedy wiesz, że nic już nie możesz zrobić…
Zupełnego bankructwa. Z jednej strony
wszystko w tobie krzyczy i nie godzi się,
a z drugiej jakiś cichy głos mówi ci: nie
bój się. JA TAM JESTEM…Jeśli zejdziesz
w śmierć, tam mnie znajdziesz. Do zmartwychwstania prowadzi krzyż. Wiele razy
doświadczyłam tej „śmierci”. Mówię tu
o wielu trudnościach dnia codziennego
i za każdym razem Bóg mnie z niej wycią-

gał. To daje odwagę do coraz głębszego
poszukiwania Go, do podejmowania ryzyka… By na końcu się przekonać, że On
zawsze jest ze mną.
Jeśli Bóg ze mną i to Bóg, który pokonał
śmierć, to któż przeciwko mnie?.
Czy mają receptę na dobrą rodzinę, czy
wiedzą jak nie dopuścić do rozpadu?
- Kiedyś czytałam wywiad przeprowadzony z bardzo starym małżeństwem. Usłyszeli dokładnie takie samo pytanie. Ich odpowiedź była zaskakująco prosta: za naszych
czasów, jak coś się psuło, to się naprawiało,
a dzisiaj się wyrzuca i nabywa nowe. Te
słowa bardzo zapadły w moim sercu. My
jesteśmy małżeństwem od 20 lat i u nas
odkąd pamiętam – jest remont…

Czy 10 przykazań może być zabezpieczeniem przed rozpadem i katastrofą?
- Nie wiem, czy przykazania mogą być
takim zabezpieczeniem, bo jeszcze nie
spotkałam osoby, która dałaby radę je
wypełnić.
Co takiego robimy, że udaje nam się razem
żyć? Jedno na pewno – raz w tygodniu
idziemy nakarmić się Bogiem…Gdybym
nie dostała za darmo miłości do mojego
męża, już dawno bym go nie kochała.
Można żyć bez zła wyrządzanego sobie i dzieciom?
Taki idealny świat tu na ziemi chyba nie
istnieje. Nigdy nie możemy zapomnieć,
że mamy potężnego wroga, on nigdy nie
odpuszcza. A najbardziej zajadle walczy
przeciwko rodzinie. Jedynym rozwiązaniem, jakie mi się nasuwa, to nigdy nie
przestać sobie nawzajem wybaczać.
W jaki sposób dzieci uczestniczą w życiu
duchowym rodziców?
U nas w domu o Panu Bogu rozmawia się
tak otwarcie, jak na przykład o tym, co
będzie na obiad. Wiele wydarzeń, spraw
dnia codziennego jest omawianych
w kontekście Boga.
ON jest u nas tak oczywisty, jak bochenek
chleba. Dzieci uwielbiają słuchać, jakie
cuda wydarzyły się przy ich narodzinach.
Myślę, że dzięki tym opowieściom czują,
że Panu Bogu i nam bardzo zależało, żeby
mogły żyć, i że bardzo je kochamy. Mam
nadzieję, że Chrystus jest i będzie przyjacielem moich dzieci, ta nadzieja wlewa
pokój w moje serce. W sercu człowieka
może być Bóg, albo zły duch, stanu pustki nie ma.. Dlatego bardzo nam zależy,
żeby dzieci poznawały Boga. Robimy to na
pewno bardzo nieudolnie, ale na szczęście
Panu Bogu zależy na tym bardziej niż nam
i tak, jak szuka mnie, na pewno szuka moich dzieci.
Dziękuję Kasiu. Nasza rozmowa okazała się jest wyrazem chęci podzielenia
się tym, co otrzymaliśmy od Boga. On
jest tak delikatny i skromny, że możemy
o Nim opowiadać. Nigdy się nie narzuca
i zawsze czeka… I liczy na nas jakby sam
nie mógł wszystkiego przekazać. Ciągle
zdaje się na człowieka.
Kasia: Tyle spraw mógłby załatwić, a On ciągle
pyta człowieka, czy chce, czy może, czy
się zgadzamy. Jest Jedynym, który szanuje naszą wolę…
Elżbieta Bylczyńska
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Brzeg Warty posprzątany
Zdecydowanym powodzeniem zakończyła się akcja sprzątania brzegu Warty “Brzeg Warty posprzątania” zorganizowana
przez mieszkankę Puszczykowa, Panią Bernadetę Wilczek.
W akcję sprzątania brzegów Warty aktywnie włączyli się,
uśmiechnięci od ucha do ucha, mieszkańcy Puszczykowa, Mosiny, a nawet Wrześni.
Na uwagę zasługuję postawa Pana Marka i Pana Bartka, którzy
przez kilka godzin, bez jakiejkolwiek przerwy wyławiali na kajakach śmieci z wody. Śmieci te mogły nagromadzić się w tym
miejscu, po styczniowym oczyszczaniu Kanału Mosińskiego
przez Wody Polskie.
Sprzątającym udało się uzbierać wiele pełnych worków. Wywóz
worków zorganizował Urząd Miejski w Puszczykowie.
Według szacunków w sprzataniu mogło uczestniczyć nawet 30
osób. Wśród sprzątających nie zabrakło też rodzin z dziećmi,
którzy jak powiedzieli nam, chcieli nauczyć je wzorowej, obywatelskiej postawy.
Kolejne osoby, które dołączały się do akcji sprzątania brzegów
Warty musiały przebyć nawet kilka kilometrów, aby odnaleźć
jakiekolwiek odpadki. Dowodzi to o skuteczności sprzątających.
Można więc z całą pewnością uznać, że akcja zakończyła się całkowitym powodzeniem.
– Dziękuję Wszystkim za przybycie!!! Cała ta akcja to kropla w mo-

rzu potrzeb, lecz warto też stwierdzić, że kropla dąży skalę :). Każdy
z nas zrobił dziś coś dobrego dla przyrody ale i dla siebie, serce rośnie – podsumowała akcję jej organizatorka, Bernadeta Wilczek.
Wideorelację, jaką przeprowadzili dziennikarze Radia MPL i GMP
można obejrzeć w internecie pod adresem: https://youtu.be/
rCkwhzP-WB4
Radio MPL

Wypadek z udziałem dziecka
14 marca w godzinach wieczornych doszło do bardzo groźnego
wypadku w Czapurach. Wśród osób poszkodowanych znalazło się
dziecko.
Do wypadku doszło na ulicy Poznańskiej, przy skrzyżowaniu z ul.
Leśną. Jak poinformowała nas firma Pomoc Drogowa Car Solutions
w zderzeniu ucierpiały cztery osoby, w tym jedno dziecko. Wszystkich rannych przetransportowano karetką pogotowia do szpitala.
Do momentu usunięcia wraków pojazdów droga w tym miejscu
była całkowicie zablokowana. Przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przy skręcie w lewo. Na miejscu wypadku pracowali strażacy i policjanci oraz ratownicy medyczni.
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Dyskusja w sprawie ujęcia wody
Bardzo ważnego zagadnienia, związanego z funkcjonowaniem
naszej gminy, podjęli się radni Rady Miejskiej w Mosinie. Drugiego kwietnia została zaplanowana debata panelowa na temat
ujęcia wody w Krajkowie. Na debatę zaproszono między innymi
prof. Jana Przybyłka i prof. Józefa Górskiego, Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Poznania, Dyrektora GW Wody Polskie, Prezesa
Aquanetu czy Burmistrza Gminy Mosina. Zaproszenie na debatę otrzymali również: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, radni
Rady Miejskiej i oczywiście mieszkańcy gminy Mosina.
Jak informuje Rada Miejska w Mosinie do RM trafiły w ostatnim
czasie cztery różne pisma dotyczące pośredniej strefy ujęcia
wody w Krajkowie: stanowisko Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w związku z możliwym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe terenów tej strefy. Pismo profesorów
Jana Przybyłka i Józefa Górskiego – w związku z III wyłożeniem
MPZP dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo. List
od spółki Aquanet – w sprawie uwag do tego projektu MPZP,
a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla
dwóch działek w Sowińcu.
Plan zagospodarowania przestrzennego dla Krajkowa był już
kilka razy poddawany konsultacjom społecznym. Teraz trafi pod
obrady mosińskich radnych.
W związku z tym rada Miejska postanowiła zorganizować publiczną debatę z udziałem przedstawicieli głównego beneficjanta tego ujęcia – Miasta Poznań, głównego udziałowca – spółki
Aquanet, jak i wszystkich zainteresowanych tym problemem,
także mieszkańców.
O co chodzi?
Na terenie gminy Mosina w miejscowości Krajkowo znajduje się
ujęcie, które dostarcza 70% wody dla aglomeracji poznańskiej.
Aquanet już od 2012 roku wytykał gminie przekroczenia norm
dopuszczalnych dla stężeń niektórych wskaźników w wodach
na tzw. tarasie nadzalewowym. Ma on ponad 7 km długości –
ciągnie się w pobliżu Mosiny i kilku wsi. Według Aquanetu, przyczynia się do tego między innymi: nieskanalizowana zabudowa
gminy Mosina (kanalizację sanitarną w Mosinie wybudowano
dopiero w latach 90. XX wieku), tereny zabudowy wiejskiej z hodowlą w Krajkowie, Baranowie, Baranówku, Sowinkach i Sowińcu (kanalizację w tych wsiach wybudowano w 2004 r.), tereny
upraw rolniczych (zanieczyszczenia z przenawożenia), infrastruktura drogowa i stosowanie środków zimowego utrzymania
dróg, a także niektóre tereny przemysłowe. Strefa ochronna dla
ujęcia obejmuje ponad 1/3 gminy, w tym centrum Mosiny oraz
Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki i Sowiniec. Obostrzenia są dla mieszkańców tym bardziej szokujące, że płacą m.in
najwyższą stawkę za ścieki.
Obecnie, wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego na
terenie ochrony pośredniej mogą powstawać domy pod warunkiem podłączenia ich do kanalizacji. Aquanet zaplanował
wybudowanie tam infrastruktury do 2021 roku. W okolicy ujęcia
jednak już teraz mieszkają ludzie. Według naukowców istniejąca zabudowa źle wpływa na ujęcie wody.
– Wolne od zabudowy powinny być chronione tereny znajdujące
się w sąsiedztwie terenów ochrony bezpośredniej – piszą w opinii
na temat planu zagospodarowani Prof. Jan Przybyłek i prof. Józef Górski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
którzy chcą wstrzymania całej procedury planistycznej.

– W imieniu Rady Miejskiej zaprosiłam prof. Jana Przybyłka
i prof. Józefa Górskiego, Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Miasta
Poznania, Dyrektor GW Wody Polskie, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Prezesa Aquanetu, Komisję Dialogu
Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Burmistrza Gminy Mosina,
radnych Rady Miejskiej i mieszkańców gminy Mosina. W czasie
tego spotkania będzie możliwość wieloaspektowego przedstawienia problemu ochrony ujęcia wody w Krajkowie. Mieszkańcy
Mosiny rozumieją wagę problemu, ale Miasto Poznań w naszej
ocenie nie wykazuje stosownego do rangi problemu zainteresowania. Sprawa przedstawiana jest jednostronnie, a gmina
i jej mieszkańcy traktowani są przedmiotowo. Potrzebujemy
dialogu i współpracy, a nie pouczania. Zapraszam wszystkich
zainteresowanych na debatę panelową w dniu 2 kwietnia 2019
r. o godz. 17.00. – przekazała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie, Pani Małgorzata Kaptur.
– (…) Warto również zgłębić temat i nie uogólniać kluczowych
informacji. Co planują radni przekonamy się w czasie głosowania, natomiast mogę zapewnić, że jest przynajmniej kilkoro
radnych, którzy nie widzą w omawianym miejscu budownictwa
i dalej również w samej Mosinie starają się o ucywilizowanie zabudowy. Fakt, że z miernym skutkiem, ale to właśnie pokazuje,
jakie karty w kwestiach zabudowy ma Rada Miejska – napisał
w dyskusji na ten temat w internecie, Radny Michał Kleiber.
Debata panelowa
Jak podaje wikipedia dyskusja panelowa – jest sposobem wymiany poglądów i dochodzenia do rozwiązania problemu
w drodze rozmów, których cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego (eksperci – panel) i słuchającego (audytorium – uczący się). Dyskusja panelowa jest dyskusją dwufazową. W pierwszej fazie specjaliści i przedstawiciele
grup interesów przychodzą na rozmowę przed większym audytorium, aby przedstawić i porównać swoje stanowiska i wypracować wspólny wynik. W drugiej fazie dyskusji panelowej
słuchacze mają zwykle okazję do zadawania pytań. Często na
pytania nie udziela się bezpośredniej odpowiedzi, lecz są one
bodźcem do dalszego ciągu krótkich wypowiedzi członków panelu na wyłoniony temat.
Jak można zauważyć dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż wszystkie strony czują się pokrzywdzone. Temat ujęcia wody w naszej
gminie jest trudny i dość skomplikowany. Jak dowiedzieliśmy się
m.in z rozmowy z Panią Małgorzatą Kaptur narosło w tej sprawie
wiele mitów, które można byłoby przy okazji debaty rozwiać.
Warto byłoby też wypracować odpowiednie rozwiązania.
źródło: Rada Miejska w Mosinie, Czasmosiny.pl. wikipedia.org, Aquanet
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Zapomniany bohater Rzeczypospolitej Mosińskiej
Minął niemal rok od kulminacji obchodów
170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Pamiętamy o postaci Jakuba Krauthofera
Krotowskiego, jednak do szerszej świadomości mieszkańców nadal nie przebiła
się wieść o innym z bohaterów tamtych
ważnych dni. Mowa tutaj o świętym arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim
(1822-1895).
Ta nietuzinkowa postać na trwale związana jest z Rzeczpospolitą Mosińską, ponieważ sam był kronikarzem tego krótkiego,
historycznego epizodu. Napisał „Pamiętniki”, w których opisuje swoje barwne życie:
od dzieciństwa na Wołyniu, przez studia
w Moskwie i Paryżu, gdzie dowiedział się
o patriotycznym zrywie Polaków w 1848
roku. Wraz z kolegami (między innymi z Juliuszem Słowackim) podjął się podróży do
Poznania, by walczyć za swoją Ojczyznę.
Trafił do Konarzewa, a następnie do Stęszewa i Rogalina. Jemu to zawdzięczamy obszerne i barwne opisy wydarzeń 1848 roku,
które miały miejsce na mosińskiej ziemi. Po
nieudanej próbie insurekcyjnej podjął decyzję o wstąpienia do stanu duchownego.
Następnie pełnił posługę arcybiskupa warszawskiego w bardzo trudnym momencie
historycznym – przed wybuchem powstania styczniowego. Za swoją postawę został
na prawie 20 lat zesłany do Jarosławia nad
Wołgą. Zajął się pracą pisarską, stale troszczył się o ubogich, zainicjował także założenie Zakonu Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Zmarł 17 września 1895
roku w Krakowie.
Spod pióra arcybiskupa, który w 1848
roku ze Stęszewa trafił do Rogalina, wy-

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

Komitetu narodowego, następnie wstąpił do
szeregów, a dla zupełnego zerwania z przeszłością, przezwał się Krotowskim i pod tym
nazwiskiem znany był w obozie”.
Arcybiskup Feliński opisał również epizod
walk w okolicach Rogalina, wspomina trzy
bezsenne noce poświęcone na czuwaniu
oraz klęskę dnia 8 maja 1848 roku. Udało
mu się później uciec, co zauważył Włodzimierz Trąmpczyński w swoich „Epizodach
historycznych”: „z pola bitwy Feliński uciekł
w mundurku ucznia gimnazjalnego, typu,
przyjętego w Kr. Polskiem. Spostrzegł to inny
uczeń poznański, Leon Bukowiecki i postarał
się o ubranie, gdyż inaczej przyszły dostojnik
Kościoła byłby stanowczo schwytany i bardzo surowo ukarany”.
Postać tej rangi powinna być w Mosinie
szerzej znana i bez cienia wątpliwości zasługuje na uhonorowanie. W końcu dzięki
jego wspomnieniom możemy odtworzyć
ciekawe szczegóły walk pod Stęszewem
czy Rogalinem roku 1848. Jego poświęcenie dla sprawy Ojczyzny jest godne podziwu. Wreszcie był to człowiek, który po
latach został kanonizowany – Kościół daje
go nam za przykład do naśladowania w heroiczności jego cnót: pokorze, pomocy
najuboższym, odwadze w obronie Wiary.
Trudno znaleźć drugiego człowieka tego
formatu, który, wprawdzie na krótko, związał swoje losy z naszą Małą Ojczyzną.
Tekst jest zmodyfikowaną wersją artykułu
„Postać godna uhonorowania”, który ukazał
się w wydaniu czerwcowym z 2018 roku Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.
Wojciech Czeski
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Umowy na wielomilionowe dofinansowanie unijne
inwestycji w Kościanie i Czempiniu
W czwartek 21 marca w Kościanie i Czempiniu odbyły się
konferencje prasowe Marszałka Marka Woźniaka. Marszałek
podpisał z włodarzami gmin umowy na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich zdegradowanych fizycznie,
społecznie i gospodarczo.
Spotkania odbyły się się o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy
w Czempiniu, oraz o godz. 14.00 w Ratuszu w Kościanie. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 14 mln zł
Gminie Czempin na utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej na terenie poprzemysłowym przy ul. Nowej w Czempiniu.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury
Czempiń, Biblioteką Publiczną im. Czesława Przygodzkiego
w Czempiniu oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Spółką z o.o. Z kolei Gmina Kościan otrzyma
ponad 5 mln zł na rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej i Ratusza w Kościanie. Partnerem projektu jest Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie.
Celem inwestycji jest stworzenie dla mieszkańców przyjaznych miejsc spędzania wolnego czasu, służących organizacji
wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych.
Oba projekty wpisują się obszar poddziałania 9.2.1 WRPO
2014+ „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych”. W jego ramach zrealizowane zostaną inwestycje wynikające z kompleksowych
Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów
rewitalizacji gmin Województwa Wielkopolskiego), dotyczące

zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych, wymagających odnowy czy
restrukturyzacji. Nadrzędnym celem działań w tym obszarze
wsparcia unijnego jest promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu http://wrpo.wielkopolskie.pl
Anna Parzyńska - Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Biuro Prasowe

Tajemne przejście przez „Pasaż 22”
Jedynie baczny obserwator, lub też
bywalec „Pasażu 22” mieszczącego się w kamienicy przy placu 20
Października nr 22, dostrzegłby, że
w tylnej części tej działki od strony
Kanału Mosińskiego trwają intensywne prace budowlane. Właściciel
nieruchomości postanowił zagospodarować ten teren i w ramach inwestycji wykonał chodnik, który umożliwi przejście z rynku do targowiska.
Kto by się spodziewał, że wchodząc
na podwórko kamienicy możemy
skrótem przejść do Kanału Mosińskiego, a stąd do targowiska. Będzie
to najkrótsza trasa łącząca ze sobą te
dwa popularne w Mosinie miejsca.
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Dlaczego warto mieć światłowód INEA?

ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIA
INFORMACYJNE
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) INEA buduje
w gminie Mosina sieć światłowodową. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli
korzystać z usług Internetu, telewizji oraz telefonii w najwyższej jakości.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
03.04, g. 18:00 - Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina ul. Sowiniecka 75
04.04. g. 18:00 - Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina ul. Szkolna 1
11.04, g. 18:00 - sala wiejska, Krosno ul. Piaskowa 6
Na spotkaniach nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania
dotyczące bezpłatnego doprowadzenia światłowodu INEA.

Masz więcej pytań?
Spotkajmy się. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie!

61 223 09 99
inea.pl/popc

reklama

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

�

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40
� 697 144 771, 607 192 862
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Pulire zajmuje się profesjonalną
l obsługą
b ł w zakresie
k usług porządkowych.
Poszukujemy osób na stanowisko:
Personel 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
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Jak lepiej się wysypiać
Od dłuższego czasu mimo starań napotykasz na swojej drodze ogromne problemy ze snem?
Nie wiesz, w jaki sposób uporać się z nimi i efektywnie stawić im czoła? Jeśli tak, artykuł
z pewnością Cię zainteresuje!
Regeneracja to podstawowy element dnia każdego z nas. Niestety przez natłok obowiązków i spraw, bardzo często napotykamy na tej płaszczyźnie liczne problemy. Istnieją sposoby, dzięki
którym możemy znacznie lepiej się wysypiać. Jednocześnie nie
wymagają one od nas zmian jak w kalejdoskopie. W jaki sposób
zadbać o odpoczynek i czuć się lepiej? Poznaj sposoby, które
pozwolą Ci na wdrożenie zmian w codzienność!
Lektura
Wydawać by się mogło, że po ciężkim dniu nikt nie powinien
odczuwać problemów z zaśnięciem. Niestety nasz organizm, nie
jest przyzwyczajony do tak pokaźnej ilości bodźców, a funkcjonowanie w trakcie dnia wśród nich rozbudza mózg do dotąd nie
poznanego w ewolucji stopnia. Właśnie z tego względu, część
z osób boryka się z ogromnymi problemami z.... uspokojeniem
się. W tej sytuacji polecamy dobrą książkę. Efekt zrelaksowania
ciała i umysłu już po kilkunastu minutach gwarantowany!
Ogranicz kontakt z elektroniką przed snem
Przynajmniej godzinę przed planowanym wcześniej momentem pójścia spać, wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne.
Zapomnij o swoim smartfonie, a seans filmowy przełóż na wcześniejszą porę. Sztuczne światło emitowane przez sprzęt to jeden
z najczęściej wymienianych problemów, które są obwiniane za
bezsenność. W sytuacji gdy tuż przed zaśnięciem korzystasz
z komputera, czy smartfona jeśli na regenerację poświęcasz około 7 godzin, Twój mózg potrzebuje minimum 2, aby przestawić
się na tryb odpoczynku z trybu działania. Nic więc dziwnego, że
mimo gospodarowania odpowiedniej ilości czasu w ciągu dnia

na sen wciąż czujesz się chronicznie zmęczony i nie możesz
uspokoić skołatanych myśli.
Pozwól odpocząć organizmowi
Dietetycy od lat rekomendują spożywanie lekkostrawnej kolacji minimum godzinę przed położeniem się spać. W ten sposób,
umożliwimy naszemu układowi pokarmowymi niezakłócony
odpoczynek w ciągu nocy i spokojny sen. Zdrowa dieta to podstawa bez względu na to, czy chcesz przytyć, czy schudnąć musisz wiedzieć, że produkty, które dostarczasz do swojego organizmu mają znaczenie. Nawet gdy nie jesz za dużo, jednak wciąż
korzystasz z półproduktów, zawarta w nich chemia prędzej czy
później, odbije się na Twoim zdrowiu i samopoczuciu.
Zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza
Przed pójściem spać należy zwrócić uwagę na przewietrzenie
sypialni. Odpowiednia cyrkulacja powietrza to klucz do sukcesu.
Jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwalają, najlepiej spać
przy otwartym oknie. Wprowadzaj świeżość do swojej sypialni
zarówno rano, jak i wieczorem, a już po kilka dniach zauważysz
diametralną różnicę w chęci wstawania, poziomu regeneracji,
czy samopoczuciu.
Zamiast farmakologii - natura
Tabletki na uspokojenie to nie najlepsze wyjście. O ile lekarz prowadzący nie stwierdzi, że ich stosowanie pozostaje konieczne,
nie warto faszerować się niepotrzebną farmakologią. Zamiast
środków nasennych, polecamy wypicie przed snem naparu ze
znanych i sukcesywnie stosowanych od wieków ziół takich jak
melisa, koper, czy mięta.
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Kącik zielarski

Fiołek trójbarwny – zdobi i leczy
Zbieranie ziół to hobby czasochłonne i wymagające, ponieważ musimy odnaleźć miejsca, w których rosną, co nie zawsze
jest łatwe, a czasami nawet niemożliwe, a następnie zebrać je
w odpowiedni sposób i przetransportować do domu. Dlatego
chciałabym przedstawić kolejną roślinę, która jest dostępna dla
każdego. Fiołek zdobi nasze ogrody oraz skrzynki na balkonach,
ale czy wiedzą Państwo, że fiołek jest również leczniczy? Fiołek
trójbarwny, zwany również bratkiem lub kwiatem świętej Trójcy to roślina, którą możemy sami uprawiać, którą możemy mieć
zawsze pod ręką, której nie musimy nigdzie szukać. Wystarczy
wyjść na ogród lub balkon i mamy gotowy materiał leczniczy.
Fiołek trójbarwny (łac.Viola Tricolor) to roślina jednoroczna lub
dwuletnia, o trójbarwnych kwiatkach. Surowcem leczniczym
jest ziele bratka wraz z kwiatami, które obcinamy sekatorem
kilka centymetrów nad ziemią, tak aby pozostała część rośliny
odrosła, co umożliwi nam drugi zbór ziela. Najlepiej samemu
wysiać bratki, ponieważ te kupne mogą być pryskane pestycydami. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na kupne kwiatki, to
należy odczekać ze zbiorami 2-3 miesiące od zakupu. Ścięte ziele
oczyszczamy ze zwiędłych, zdrewniałych i wysuszonych części,
a następnie suszymy w przewiewnym i zacienionym miejscu.
Substancje zawarte w zielu fiołka to fenolokwasy, antocyjany,
flawonoidy, karotenoidy, garbniki, saponiny triterpenowe, cukrz,
karoten, witamina C, sole mineralne oraz związki śluzowe.
Ziele bratka ma działanie odtruwające, napotne, moczopędne,
wykrztuśne, przeczyszczające, a także wzmacnia włosowate naczynia krwionośne. Oprócz tego stosowany jest w chorobach
skórnych, takich jak liszaje, trądzik i egzemy.
A teraz jak zwykle kilka przepisów na wykorzystanie fiołka trójbarwnego.
Odwar z ziela fiołka
Dwie łyżki ziela zalewamy dwoma szklankami wody, zagotowujemy i gotujemy jeszcze przez 5 minut. Odstawiamy do naciągnięcia na 15 minut, przecedzamy i pijemy 2-3 razy dziennie po

pół szklanki jako środek regulujący przemianę materii, moczopędny, a także w chorobach skórnych i pomocniczo w przypadku gorączki, przeziębienia i grypy. Odwar możemy również stosować zewnętrznie do okładów na skórę w przypadku wysypki
skórnej oraz do płukania gardła.
Napar z ziela fiołka
Zalewamy łyżkę ziela szklanką wrzątku, odstawiamy na 15 minut
do naciągnięcia, przecedzamy i pijemy 3 razy dziennie po pół
szklanki w przypadku nieżytu górnych dróg oddechowych oraz
chorobach skórnych. Podobnie jak odwar, możemy napar stosować również zewnętrznie w postaci okładów w chorobach skóry.
Maść fiołkowa
Bierzemy garść kwiatów fiołka (kwiaty mogą być świeże lub
suszone), wkładamy do przeźroczystego pojemnika (najlepiej
słoik) i zalewamy kwiaty 100 ml oliwy z oliwek. Słój odstawiamy
na osiem dni w ciepłe miejsce, od czasu do czasu wstrząsamy
słojem. Po tym czasie przecedzamy masę. W kąpieli wodnej rozpuszczamy 14 gram wosku pszczelego i dodajemy odcedzoną
oliwę, wszystko dokładnie mieszamy i jeszcze ciepłe przelewamy do słoiczków. Stosujemy w przypadku rozstępów, blizn i łuszczącej się skóry, masując miejsca maścią 2 razy dziennie. Maść
zachowuje ważność około roku.
Ocet fiołkowy
Bierzemy 30 gram kwiatów fiołka (świeży lub suszony), wkładamy do słoja i zalewamy jednym litrem octu jabłkowego. Słój
dobrze zakręcamy i odstawiamy w ciepłe i słoneczne miejsce na
około 8 dni, od czasu do czasu potrząsamy słojem. Po tym czasie
przecedzamy masę, a otrzymany płyn przelewamy do butelek.
Ocet stosujemy w celu poprawy przemiany materii, oczyszczenia
krwi i odtrucia organizmu. Codziennie rano mieszamy jedną łyżkę stołową ze szklanką wody i pijemy małymi łyczkami.
I tak oto dotarliśmy do końca artykułu. Na koniec tylko dodam,
że kwiatki bratka możemy również spożywać na surowo, dodając je do sałatek lub ozdabiając nimi desery.
Pozdrawiam Państwa fiołkowo i wiosenne
Willma
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Dom parterowy z garażem - gotowy
do zamieszkania

Wiodący Operator Logistyki
Meblowej w Europie
oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

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

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

Cukiernia Hanna Piskorska poszukuje
pracowników na stanowiska:

• cukiernik
• pomoc cukiernika
• pracownik do myjni
Praca w Mosinie.
Mile widziana książeczka sanepidowska.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV
pod adres mailowy: biuro@cukiernia-piskorska.pl

BIURO OGŁOSZEŃ

Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 603 909 903

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

i części instalacji gazowych

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

AUTOLAWETY - LAWETY

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
www.autogazwiry.pl
biuro@autogazwiry.pl

CZYSTE POWIETRZE
Dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków:
• wymiana starych pieców i kotłów
• docieplenie przegród budynku
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Oferuję wykonanie audytu energetycznego budynku
obliczeń parametrów cieplnych wymaganych w programie
Czyste Powietrze oraz doradztwo".

FOTOWOLTAIKA

kompleksowa obsługa inwestycji

BIURO OGŁOSZEŃ

INTROTERM

efektywność energetyczna
w praktyce

tel. 605 990 411
introterm@wp.pl

www.introterm.pl

Piaskowanie
u nas
Mobilne ulubklienta

maszyny - rolnicze,drogowe,
budowlane,
pojazdy - również zabytki
sprzęt rolniczy
felgi
przyczepy, naczepy

663-604-135
piaskowaniemobilne.com

tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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SPA w Mosinie - tego jeszcze nie było!
Tego naprawdę jeszcze nie było! W niedzielę, 24 marca br., w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Mosinie, odbyła się wyjątkowa impreza: S.P.A. dla kobiet. Skąd wziął
się pomył i na czym polegała wyjątkowość tego wydarzenia?
Głównym organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni, od
kilku miesięcy działające na terenie naszej
gminy (pisaliśmy o nich w styczniowym
numerze gazety), we współpracy z LOFT
Fitness w Mosinie oraz OSiR. Ideą przewodnią było, by zaprosić przede wszystkim panie (choć nie tylko!) do aktywnego
spędzenia czasu, a przy okazji - pomóc
innym. To od nazwy organizacji powstał
tytuł imprezy, jednocześnie przyjemnie
kojarzący się z odpoczynkiem i relaksem.
Bo też o odpoczynek, relaks, rozrywkę,
aktywność i integrację tu chodziło. W programie znalazło się wiele atrakcji. Jak można było się spodziewać po aktywnych organizatorach, przygotowali oni atrakcyjną
część sportową. Rozgrzewkę poprowadził
sam mistrz olimpijski, Szymon Ziółkowski, a następnie można było wziąć udział
w zajęciach na stepie, spróbować skoków
w specjalnych butach do skakania (Kangoo Jumping), poćwiczyć ze sztangami
(trening siłowy w rytm dynamicznej muzyki - rewelacja!). Już od wejścia czuć było
energię i dobrą atmosferę, która jeszcze
bardziej została "podkręcona" przez gorące rytmy Zumby, prowadzonej przez Roberta Magierę, jednego z najbardziej chyba znanych instruktorów Zumby w kraju.
Na koniec wszyscy chętni mogli wyciszyć
się na zajęciach Mobility i w ten sposób

uspokoić swoje ciało i emocje przed powrotem do domu.
To nie wszystko. Oprócz oferty sportowej na uczestników czekało wiele stoisk,
na których można było zasięgnąć porad
kosmetycznych, żywieniowych, dotyczących profilaktyki raka piersi, obejrzeć
ciekawe wyroby z włóczki, a nawet...
wpleść sobie we włosy pióra (lub nabyć
niepowtarzalne kolczyki z piór). Ciekawą
inicjatywą był Babski Prze-Targ - tutaj panie mogły wymieniać swoją garderobę
i zasięgnąć porad dotyczących stylizacji,
zaś na koniec odbył się Prze-Targowy pokaz mody, podczas którego uczestniczki
(te najmłodsze i te starsze) prezentowały
stylizacje skomponowane z ubrań przy-

niesionych na imprezę. Nad wszystkim
czuwała znakomita projektantka i stylistka Magda Hasiak. Prawdziwą "perełką"
był także pokaz Pole Dance, w wykonaniu
grupy pod kierunkiem Marty Lisewskiej to naprawdę niesamowite, porywające
widowisko!
Po co to wszystko? Oprócz zabawy,
integracji, ruchu celem imprezy była
charytatywna zbiórka pieniędzy, które
pomogą zorganizować specjalistyczne,
cykliczne zajęcia dla podopiecznych Stowarzyszenia Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rehabilitacja
osób z niepełnosprawnościami, także
ta społeczna, ich ciągły rozwój i dbałość
o zaspokajanie ich specjalnych potrzeb.
Członkowie Stowarzyszenia podkreślają
także potrzebę pomocy rodzicom i opiekunom, organizując cykliczne spotkania
tematyczne, a także zwracając uwagę na
konieczność zadbania o siebie i odpoczynku rodziców osób z niepełnosprawnościami. Środki zebrane podczas S.P.A.
dla kobiet pozwolą na zorganizowanie
większej ilości zajęć dla podopiecznych
Stowarzyszenia, co z kolei przełoży się na
zwiększenie komfortu funkcjonowania
ich rodzin.
S.P.A. dla kobiet było pierwszą tego typu
inicjatywą Stowarzyszenia Pozytywni
Aktywni. Z pewnością jednak powstaną
kolejne - tymczasem serdecznie dziękujemy za moc atrakcji, świetną organizację
, wspaniałą atmosferę i mamy nadzieję,
że za rok znowu spotkamy się podczas
kolejnego S.P.A. dla kobiet! (M.M.)
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EKO-Niedziela z Hotelem Szablewski
Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Hotel Szablewski akcji #trashchallenge pod
nazwą EKO-Niedziela z Hotelem Szablewski.
Planujemy w tym dniu oczyścić ze śmieci okolice kąpieliska przy jeziorze Łódzko-Dymaczewskim.
Współpracujący z nami nurkowie z mosińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej wydobędą z dna jeziora
pozostałości po ubiegłorocznym sezonie turystycznym. Planujemy też, przy współpracy z Wielkopolskim
Parkiem Narodowym, zasadzić w okolicach kąpieliska nowe drzewa.
Po pracy zapraszamy wszystkich na bezpłatny poczęstunek, a dla dzieci przygotowaliśmy lekcje
przyrodnicze, przy współpracy z leśnikami Nadleśnictwa Konstantynowo oraz gry i zabawy na świeżym
powietrzu na terenie Hotelu.
Wszystkich obecnych zapraszamy także na obiad i deser w super promocyjnych cenach.

Agenda wydarzenia
DATA Wydarzenia: 7 kwietnia 2019 roku.
MIEJSCE Wydarzenia: Hotel Szablewski – okolice hotelu.
Podmioty współpracujące:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie.
- Nadleśnictwo Konstantynowo – leśnictwo Będlewo.
- Wielkopolski Park Narodowy.
Harmonogram czasowy:
11.00 – rozpoczęcie wydarzenia. Zbiórka uczestników przed Hotelem Szablewski. Wydanie worków na
śmieci oraz rękawic. Omówienie miejsc, w których planujemy zbierać śmieci.
11.15 – 13.45 – zbieranie śmieci i sadzenie drzewek.
14.00 – 15.00 – spotkanie na terenie Hotelu, poczęstunek dla uczestników. Lekcja przyrodnicza dla
dzieci przeprowadzona przez leśniczego z Będlewa. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Ok 15.00 – koniec oficjalnej części imprezy. Zaproszenie na obiad lub deser do restauracji
(w promocyjnej cenie – obiad rabat 15 % , deser rabat 30 %).
Komunikacja publiczna:
Przyjazd: autobus linii 692 o godz.10.30 z dworca kolejowego w Mosinie – 10.45 w Dymaczewie
Nowym.
Odjazd: autobus linii 692 o godz.15.30 z Dymaczewa Nowego – 15.47 na dworcu kolejowym w Mosinie.
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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
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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

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
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Wachowiak, Elena Cieleńska, Przemysław Raźny oraz Willma.
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Zeskanuj i napisz
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BIURO OGŁOSZEŃ

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

