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Grażyna Hetman
kom. 605 078 307, tel. 61 89 38 059

Mosina, ul. Krasickiego 6
Zapewniamy długoterminową, całodobową i dzienną opieką nad osobami przewlekle 

somatycznie chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku i samotnymi.
Miejsce to stworzone jest z myślą o szczęśliwej starości.

www.swierkowyzakatek.pl
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Przyznano także stypendium sportowe 
w wys. 500 zł dla sportowców: Karoliny 
Płaza i Wiktorii Lutkowskiej (najlepsza teni-
sistka w kraju do 16 lat). 

Najwyższe odznaczenie Puszczykowa 
natomiast przyznano Ludwikowi Madejo-
wi, znanemu nauczycielowi i samorządow-
cowi.

W Punkcie sprawozdanie burmistrza, 
o spotkaniu władz Puszczykowa z Aqu-
anetem zastępca burmistrza T. Śleziński 
powiedział:

– Doszło do nieprzyjemnej sytuacji – do-
minacja Miasta Poznania (akcjonariusza) 
nad Aguanetem staje się faktem. Dotyczy 
to wszystkich gmin akcjonariuszy fi rmy, 
które wręcz nie mają już prawa głosu. Po-
wiedziałem to na spotkaniu. Miasto Po-
znań posiada 80 procent udziałów, a gło-
sy gmin liczą się udziałami tak, że Poznań 
zawsze ma przewagę. Problem istnieje 
od trzech lat, Miasto wypowiedziało po-
rozumienie, zgodnie z którym wcześniej 
akcjonariusze (gminy) traktowani byli 
równo, a stawki za wodę i ścieki wszędzie 
były jednakowe. Teraz gminy muszą się 
rozliczać same, na podstawie zlewni ście-
ków. Zlewnia mosińsko-puszczykowska 
jest bardzo droga w eksploatacji, dlatego 
mamy najwyższe stawki za ścieki. Poznań 
nie chce zgodzić się na zmiany, dlatego 
gminy ościenne będą wycofywać się z in-
westycji wspólnych z Aquanetem. My chy-
ba zrobimy to, co Mosina i wycofamy się 
z wszystkich inwestycji, które na naszym 
terenie zaplanował Aquanet. Firma musi 
zainwestować 240 mln zł w Puszczykowie, 
w sytuacji, kiedy wszystkie gminy zrezy-
gnują z inwestycji Aquanet będzie musiał 
budować w mieście Poznań i będzie pro-
blem, bo pieniądze te, a są to duże kwo-
ty uzyskane z dofi nansowania unijnego, 
musi wykorzystać na budowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej.

Porządne toalety w urzędzie
Puszczykowo planuje termomodernizację 

budynku urzędu, ale pod warunkiem uzyska-
nia w WRPO dofi nansowania. Przymierza się 
też do poprawy warunków socjalnych, lecz nie 
ma na to pieniędzy. W puszczykowskim urzę-
dzie właściwie nie ma prawdziwych toalet – 
są tak niewygodne, że jak zauważył burmistrz 
(sam słusznej budowy) – on sam w nich się 
nie mieści... Nie mówiąc o tym, że na potrzeby 
inwalidów i petentów toalet nie ma w ogó-
le. Ludzie są zbulwersowani, chcą by urząd 
był dostosowany poziomem do potrzeb 
i warunków wymogów XXI wieku, żeby toa-
lety miały normalną wielkości i były funkcjo-
nalne. 

Nie jesteśmy mocarzami - sesja w Puszczykowie
Radni Rady Miejskiej w Puszczykowie na majowej sesji podjęli uchwałę 

w sprawie wydzierżawienia na 28 lat terenu sportowo – rekreacyjnego, na któ-

rym ma powstać mini kort ze ścianą treningową dla dzieci. 

W urzędzie będą też wymienione okna, 
piec gazowy, budynek zostanie ocieplo-
ny z zewnątrz styropianem, zmieniony 
i docieplony dach. Osiemdziesiąt procent 
kosztów zostanie pokryte z dofi nansowa-
nia zewnętrznego. Co do drzwi urzędu sko-
mentowano (ich stan i wygląd) krótko: są 
jak w fi lmie westernie o Dzikim Zachodzie...

Urząd Miasta chciałby przejąć od PKP 

budynek nastawni przy ul. 3 – Maja i dwo-
rzec. – Te dwa budynki, o ile wiem, są 
przeznaczone do rozbiórki, cały czas sta-
ramy się je odkupić, powiedział burmistrz 
Śleziński. – Sprawa wędruje z Poznania do 
Ostrowa Wlkp., bowiem tam w tym tema-
cie zapadają teraz decyzje. Może jednak 
Kolej zdecyduje się nam obiekty odsprze-
dać, cały czas rozmawiamy na ten temat. 

Patron Puszczykowa
Do urzędu wpłynął wniosek od parafi i 

o ustanowienie patrona miasta. Władze 
uznały, że leży to jednak w gestii Kościoła.

 
Czy w mieście powstanie 
wieża transmisyjna?

Radny M. Krzyżański podniósł problem 
ustawienia w Puszczykowie przez PKP wie-
ży transmisyjnej. Zapytał burmistrza, co 
władza zrobi, żeby zablokować tą inwesty-
cję. Planuje się ją postawić na ul. Wspólnej 
i Moniuszki, wieżę o wys. 42 metrów oraz 
kontener z ogrodzeniem i utwardzeniem. 
Wieża ma służyć transmisji przesyłów 
bezprzewodowych do obsługi pociągów. 

Radni pytali, jaki to ma wpływ na zdrowie 
człowieka. Wojewoda wydał decyzję w tej 
sprawie, określając warunki, m. in. takie, że 
teren ma być niedostępny dla ludzi i nie 
może naruszać równowagi przyrodniczej. 
– Naprawdę, nie wiemy, co z tym fantem 
zrobić, tłumaczył burmistrz. – Miasto tylko 
w minimalnej części ma wpływ na tą de-
cyzję, nie wiem czy uda nam się znaleźć 
argument na zmianę tej lokalizacji poza 
teren Puszczykowa, jeśli inne ośrodki de-
cyzyjne zaopiniują ją pozytywnie. Do nas 
sprawa trafi ła dlatego, że trzeba uzgodnić 

dojazd z ul. Wspólnej. Radny Krzyżański 
dziwił się, że mówi się o tym, że oddziały-
wanie jest tylko na 70 metrów wzdłuż to-
rów, co z prawdziwym polem promienio-
wania, bo jeszcze nie słyszał, żeby to było 
oddziaływanie tylko wzdłuż... A w pobliżu 
torów są domy mieszkalne. – Może by-
śmy spróbowali wykorzystać szpital jako 
obiekt, któremu ze względu na lotnisko 
mogłoby to przeszkadzać, zastanawiali 
się radni. Mieszkanka dr Zofi a Skibińska 
przypomniała, że kiedyś szpital pomógł 
w uniknięciu ustawienia na ul. Dąbrowskie-
go wieży z anteną dla sieci komórkowych. 
Radni dziwili się, dlaczego ta wiadomość 
dopiero teraz dotarła skoro modernizacja 
linii kolejowej Poznań – Czempiń trwa już 
od roku.

– Urząd dowiedział się dopiero wczoraj, 
jesteśmy także zaskoczeni. Wiem, że te 
urządzenia są szkodliwe. Dużo ludzi cho-
ruje, zwłaszcza przy nich zatrudnionych, 
wiem, bo miałem kiedyś z tym do czynie-
nia. Zrobimy wszystko, aby takie obiekty 
u nas nie powstawały, ale nie jesteśmy mo-
carzami, stwierdził burmistrz.                      (eb)
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Majowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie po-
święcona była przede wszystkim wręcze-

niu Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej, przyzna-
nych w tym roku Krystynie Małeckiej i Markowi 
Pruchniewskiemu. Na sesję przybyli zaproszeni 
goście, włodarze miasta, przedstawiciele szkół, 
organizacji i stowarzyszeń, firm, proboszcz parafii 
i mieszkańcy. Oprawę muzyczną zapewniła orkie-
stra harcerska im. A. Jerzaka oraz mosiński chór 
św. Cecylii. 

– Upamiętniamy także historyczne wydarze-
nie, które miało miejsce w Mosinie w 1848 roku. 
Był to krótki epizod, który dla nas ma ogromne 
znaczenie, mówiła przewodnicząca Rady Miej-
skiej – Małgorzata Kaptur. – Mosina na pięć dni 
stała się wtedy stolicą Polski. Do tego wydarzenia 
nawiązuje również najwyższe nasze wyróżnienie 
– Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. Spotykamy 
się dzisiaj z jednego jeszcze, ważnego powodu  
– z okazji 25 lecia pierwszych, wolnych wyborów 
w 1990 roku. 

Na sesji przedstawiono prezentację wszystkich 
osób, które w Mosinie, w ciągu 25 lat tworzyły 
władze samorządowe. Osobom, które pracowały 
na rzecz gminy (zaproszono wszystkich byłych  
i obecnych samorządowców) wręczono specjal-
ne podziękowania.

Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
wybierana jest na 8 lat. W tym roku nastąpiła 
zmiana w jej składzie. Podziękowano także na se-
sji byłej pani dziekan, Barbarze Miczko – Malcher. 
Nowo wybranym dziekanem został Józef Lipiak, 
który na sesji odczytał postanowienie Kapituły  
i przedstawił jej nowy skład: D. Białas, J. Falbierski, 
J. Szeszuła, J. Roszak . 

Kandydaturę Krystyny Małeckiej do Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej zgłosił Klub Bab 
Wspaniałych, a Marka Pruchniewskiego – Mosiń-
ska Biblioteka Publiczna. Uchwałę o przyznaniu 
Medalu podjęła wcześniej Rada Miejska. 

Laudację poświęconą Krystynie Maleckiej od-
czytała uroczyście Ewa Buksalewicz – Moskal:

– Wniosek do Kapituły Medalu złożyła ś.p. Ma-
ria Bartkowiak z Klubu Bab Wspaniałych, działają-
cym przy Mosińskim Ośrodku Kultury. Pani Kry-
styna Malecka pochodzi z rodziny Ratajczaków, 
od pokoleń związanej z naszym miastem. Razem  
z mężem wychowała cztery córki. Ich wspól-
na droga była pracowita, wyboista, ale bardzo 
owocna. Od 1984 roku prowadzili własną firmę 
kotlarską Lumo. Później powstała Lumo bis, spe-
cjalizująca się w produkcji systemów komino-
wych. Lumo to znak promujący Mosinę w kraju  
i za granicą. W roku 2011 i 2012 pani Krystyna Ma-
łecka otrzymała srebrną i złotą odznakę za zasługi  
w rozwoju rzemiosła w Wielkopolsce. W 2015 
roku doceniono ją kolejny raz - Izba rzemieślnicza 
w Poznaniu przyznała jej tytuł „Społecznie Odpo-
wiedzialny Rzemieślnik 2014 roku”. Jej działania 
nie ograniczają się do pracy w firmie, chociaż ta 
sfera pomaga w realizacji filantropijnych i spo-
łecznych przedsięwzięć. Najlepiej obrazują to 
słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Po to groma-
dzimy, abyśmy mieli co rozdawać”. Pani Krystyna 
znajduje czas i serce dla aktywności społecznej  
i charytatywnej, i to ta sfera jej życia stała się 
impulsem dla wnioskodawców. Pani Malecka 
po śmierci męża zajęła jego zaszczytne miejsce  
w Fundacji Antoniego i Hanny Dziatkowiaków, 
przyznającej stypendia uzdolnionej mosińskiej 
młodzieży. W tych działaniach wykazała prawdzi-

„NIECH SzERzy SIę tA EPIDEMIA tAKtU, KULtURy, SKROMNOśCI I BEzINtERESOWNOśCI…”

Mosina – majowa uroczysta sesja Rady Miejskiej
wą matczyną troskę, szczególnie w wypadkach 
losowych, kiedy trzeba było w specjalny sposób 
wesprzeć stypendystów. Wspiera wiele organi-
zacji charytatywnych. Pomaga domom dziecka, 
szkołom, parafiom katolickim, również tym na 
Wschodzie, czyniąc darowizny z kotłów grzew-
czych. trudno jest wymienić wszystkie jej dobro-
ci, ponieważ pani Krystyna nie lubi rozgłosu. 

to dobrze, że w Mosinie mieszka taka osoba 
jak pani Krystyna, która taktownie opiekuje się 
ludźmi w potrzebie. Wzrusza ją krzywda ludzka, 

drugiego człowieka stawia ponad swoje potrzeby 
i bezinteresownie się nim zajmuje. Nikogo, kto  się 
do niej zwróci nie zostawi w potrzebie. Jej troskli-
wość i wrażliwość niech będzie dla nas zaraźliwa, 
niech szerzy się ta epidemia taktu, kultury, skrom-
ności i bezinteresowności…

„Sztuka traci sens, jeśli nie wywiera wpływa 
na ludzi” (Leo Feuchtwanger)

Marek Pruchniewski, pisarz, dramaturg, sce-
narzysta, autor słuchowisk radiowych z Mosiny, 
to drugi tegoroczny medalista. Laudację jemu 
poświęconą wygłosiła Karolina talarczyk – Wie-
czorek.

Mam dziś wielką przyjemność  przedstawić 
państwu sylwetkę Marka Pruchniewskiego, dra-
matopisarza, scenarzysty i autora słuchowisk 
radiowych. Człowieka , którego bardzo cenię za 
twórczość ale i za to, jakim jest człowiekiem. za-
danie to niełatwe dla mnie ale wysłuchanie tych 
słów  chyba  trudniejsze dla samego laureata – ci,  
którzy go znają prywatnie przyznają mi rację, że 
jest człowiekiem niezmiernie skromnym – do 
tego stopnia, że jeśli chodzi o informacje  o jego 
sukcesach i osiągnięciach – lepiej liczyć na donie-
sienia prasowe niż na niego samego. 

(…)zadebiutował z  sukcesem – sztuka „Paryż” 
otrzymała w roku 1987 drugą nagrodę w kon-
kursie na debiut dramaturgiczny, zorganizowany 
przez teatr Ateneum w Warszawie. Od tamtego 
czasu wielokrotnie wystawiano jego sztuki:

Po raz pierwszy w roku 1993 dramat „Armia”  
– w teatrze Dramatycznym w Legnicy, a w 1995 
„Historię noża” pokazał nierównie większemu au-
dytorium teatr telewizji. teatr telewizji wystawił 
również: „Pielgrzymów” w roku 2002, „Łucję i jej 

Krystyna Małecka Marek Pruchniewski

dzieci” w roku 2003, a rok później komediodramat 
„Wesołe miasteczko – prawie bajka”. W roku 2011 
w tymże teatrze premierę miał dramat „Kontrym”. 

Jego sztuki odgrywano na deskach teatru Dra-
matycznego w Legnicy oraz teatru Współczesne-
go w Szczecinie.(…)

Jest współautorem scenariusza do filmu Marci-
na Wrony „Moja krew” za który otrzymał wspólnie 
z Grażyną trelą i Marcinem Wroną nagrody za 
najlepszy scenariusz na:  XXVIII Koszalińskim Fe-
stiwalu Debiutów „Młodzi i Film”  oraz na Cypryj-

skim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
(Nikozja, 2010)

ze Sławomirem Fabickim współpracował jako 
scenarzysta przy  filmie   „z odzysku” z 2005 roku,  
za który to scenariusz otrzymali wraz z Denijalem 
Hasanovic'iem  nagrodę Cinemax za najlepszy 
scenariusz na Międzynarodowym Warszawskim 
Festiwalu Filmowym.  

Również z Fabickim  napisali scenariusz do 
filmu „Miłość” z roku 2012.  Film został świetnie 
przyjęty przez publiczność , był  również  wie-
lokrotnie nagradzany, między innymi nagrodą 
specjalną Jury Festiwalu Filmów Fabularnych  
w Gdyni i nagrodą główną Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Wilnie. 

Jego sztuki kilkakrotnie publikowano w antolo-
giach dramatów oraz w „Dialogu” – miesięczniku 
poświęconym dramaturgii współczesnej. 

W tym roku sztuka „Ciało moje” została zwycięz-
cą konkursu zamkniętego na utwór dramatyczny 
dla teatru telewizji  zorganizowanego przez tele-
wizję polską oraz Stowarzyszenie Autorów zAIKS 
z okazji 250-lecia teatru Narodowego i teatru Pu-
blicznego w Polsce.

Marek Pruchniewski  nie tworzy świata biało-
czarnego, z oczywistym podziałem na dobro i zło, 
przez co jego dramaty i filmy, do których scena-
riusze napisał,  wymuszają na widzu refleksje na 
temat kondycji człowieka.  Przenikliwa obserwa-
cja świata i ludzi oraz kunsztownie opowiadana 
historia owocują twórczością, która wywołuje 
prawdziwe emocje. Właśnie to, a nie nagrody, 
które oczywiście są ważne, świadczą o wartości 
tej twórczości. (…)

Dziś, poza pisaniem, zajmuje się wykładaniem 
w Szkole Laboratorium Dramatu oraz w Warszaw-
skiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej.    (red.)
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Wśród różnych kartonów i pudełek 

próbowałem coś wyciągnąć od 

pana Jurka, ciężko szło, oj ciężko.- Ja tak 

dokładnie nie jestem zorientowany, no 

nie miałem okazji dowiedzieć się czegoś 

ciekawego. Może pan mi coś zdradzi, bo 

kiedyś mi się coś obiło o uszy, że tutaj po-

dobno było zagłębie krawców, ha, ha, ha, 

prawda to? Gdzieś widzi pan w jakimś ko-

ściele dzwonili, tylko ja nie wiem, w któ-

rym, ha, ha, ha. Ktoś tutaj coś opowiadał 

na ten temat, ale nie załapałem, bo może 

nie jestem, jak to się mówi, tutejszy. Wiem 

tylko, że oni, czyli ci krawcy byli znako-

mitymi mistrzami w swym fachu i w ten 

sposób chyba powstała ta legenda. Pa-

nie kolego, przecież jest chyba jasne, że 

jakby partaczyli robotę, rzecz jasna, nikt 

dzisiaj by o nich nie słyszał. Normalnie 

słuch o nich całkowicie by zaginął. Proste. 

Nie mam pojęcia, dlaczego powstała ta 

nazwa „Elegant z Mosiny”. Może tak się 

nazywała jakaś fi rma z dużym szyldem, 

może ktoś wymyślił taką nazwę ubrania 

i tak zaczął się reklamować na ogłosze-

niach? Patrz pan ile teraz tych różnych 

nazw się pojawia, jeden przez drugiego 

chcą być oryginalni, niezapomniani, a ta-

kie proste hasło „Elegant z Mosiny” prze-

trwało tyle czasu. Co?

Roman Czeski

www.szkolka-wojnowski.pl  �  piotr.wojnowski@interia.pl

Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. kom. 602 �805� 672

Oferuje:
�  własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów iglastych i liściastych w pojemnikach 

oraz kopane (bryła w jucie, zadrutowana). Wyróżniamy się sprzedażą roślin starszych 
oraz sadzonek w ilości umożliwiającej skompletowanie żywopłotów. 
Także roślinami w formie „bonsai do ogrodu” (niwaki),

� projektowanie ogrodu lub jego fragmentów połączone z kompletowaniem roślin,
�  klientom urzadzą jacym ogród we własnym zakresie doradztwo połączone 

z kompletowaniem roślin,
� doradztwo w zakresie pielęgnacji ogrodu, wykonawstwo niektórych zabiegów.

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

SPRZEDAŻ
w dni powszednie 
od 9.00 do 17.00

w soboty
od 9.00 do 14.00

Sensacyjna wiadomość: W cza-

sie Dni Mosiny w mieście po-

jawił się niespodziewanie sam Ele-

gant z Mosiny. Kłaniał się nisko bie-

gaczom podczas biegu „Eleganta na 

piątkę”. Jego postać była widziana 

na ulicy Strzeleckiej przy wejściu 

do parku „Strzelnica" oraz na uli-

cy Torowej. Uroczo się uśmiechał, 

kłaniając i zdejmując kapelusz do 

przebiegających uczestników kon-

kurencji. Później w tajemniczych 

okolicznościach zniknął. Niestety, 

gminne media nie zauważyły tej hi-

storycznej postaci, a szkoda, bo jest 

ona jedyna w swoim rodzaju i sławi 

od wieków Mosinę. 

(eb)

Elegant
był
widziany
w Mosinie
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 „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”
Pozostawił wśród nas ślady swojej życiowej działalności 

– był to pobożny kapłan, dynamiczny budowniczy 

i administrator oraz duszpasterz, życzliwy przewodnik 

dusz - ks. parałat Konrad Kaczmarek. Odszedł do Pana 

4 maja 2015 roku.

       

Potęgą wiary, żarliwą modlitwą i ogromną pracowitością 

posiadł życiową mądrość i doświadczenie. Pokazał jak 

prostymi środkami wraz z drugim człowiekiem budować wspól-

noty parafi alne w wymiarze duchowym i materialnym, mając 

zawsze na uwadze dobro każdego człowieka, powierzonego 

jego duszpasterskiej opiece.

Od kapłana oczekuje się, że będzie wśród ludzi tym, czym nie-

dziela wśród dni tygodnia.

15 lutego 1928 roku w Krobii, w domu krawca Franciszka, 

żona jego Stanisława powiła syna Konrada.

Naukę w zakresie podstawowym pobierał w szkole w Krobii, 

a szkoły średnie (gimnazjum i liceum ogólnokształcące) ukoń-

czył w Gostyniu.

Dom rodzinny przesiąknięty atmosferą religijności wpłynął na 

decyzję młodego Konrada, aby po maturze zdanej w maju 1949 r. 

wybrać drogę kapłana – człowieka żyjącego samotnie po to, aby 

inni nie byli samotni.

Studia seminaryjne w zakresie fi lozofi i (Gniezno) i teolo-

gii (Poznań) odbył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym 

w Poznaniu.

Naukę łączył z modlitwą i rekreacją.

Młodszy kolega seminaryjny Józef, późniejszy kardynał Glemp 

– prymas  Polski, w swojej książce wspominał po latach tak:

„… W pokoju na trzecim piętrze było ciasno, jak wszędzie. 

Przełożonym pokoju okazał się kleryk z drugiego roku – Konrad 

Kaczmarek z Krobii. Konrada nie tylko słuchaliśmy, ale i pilnie 

naśladowaliśmy. Czas dzieliliśmy na modlitwę, wykłady, rekre-

ację, spacery i przerwy. Pomiędzy modlitwami wieczornymi 

a pójściem na spoczynek o godz. 22-giej upływało jakieś pół 

godziny. W tym czasie naśladowaliśmy naszego „przełożonego”, 

czytało się po cichu fragmenty Pisma Świętego....”

Zwieńczeniem nauk seminaryjnych były święcenia kapłań-

skie, przyjęte 4.06.1955 r. w prokatedrze - Farze Poznańskiej 

z rąk arcybiskupa metropolity Walentego Dymka.

Z dniem 1 lipca 1955 r. ks. Konrad rozpoczął swą pracę dusz-

pasterską na wskazanych przez przełożonych placówkach, po-

czynając od Opalenicy, przez Kościan, Radomicko, Lubiń, Mosi-

nę  i Leszno, skąd przeszedł na emeryturę 1 lipca 1997 r.

Jego drogę duszpasterską znaczą dziesiątki tysięcy udzielo-

nych sakramentów i dusze, które poprzez konfesjonał i osobistą 

rozmowę uzyskały wsparcie w czas pogody, ale co ważniejsze 

w czas zwątpienia. 

Administrując już jako proboszcz ks. Konrad budował, odna-

wiał i modernizował zarówno świątynie jak i miejsca służące 

pracy duszpasterskiej. Trudno wyliczyć wszystkie dokonania 

w tym zakresie, dlatego zatrzymam się na chwilę tylko nad cza-

sem mosińskim.

Z woli ks. arcybiskupa Baraniaka 2 kwietnia 1973 r. ks. Konrad 

Kaczmarek objął kierowanie parafi ą p.w. św. Mikołaja w Mosinie.

Rozpoczął intensywną pracę duszpasterską zarówno w Mosi-

nie, jak i na terenie okolicznych wsi. Reaktywował przy udziale 

byłych śpiewaków chór kościelny – tworząc również środowisko 

ludzi kultury muzycznej, co zaowocowało licznymi koncertami, 

przeglądami chórów z całej diecezji poznańskiej. W Mosinie 

częstym gościem był ks. prof. Zdzisław Bernat – dyrygent Chóru 

Katedralnego. Rok w rok odbywały się koncerty kolęd chórów 

Katedralnego i Świętej Cecylii. 

Katechizacja prowadzona przez księży na terenie parafi i da-

wała młodzieży wsparcie w czasach trudnych dla wiary i Kościo-

ła.

Uroczyste odpusty, procesje, nawiedzanie kopii obrazu Mat-

ki Boskiej Częstochowskiej, umacniały i ugruntowywały wiarę 

ludu Bożego Mosiny.

„Kapłaństwo byłoby bezczeszczone, gdyby stało się czymś in-

nymniż służbą”  (J.Ratzinger)

Służba ks. Konrada w wymiarze duchowym była budowaniem 

wiary i postaw, ale również budowaniem świątyń i miejsc nie-

zbędnych do pracy duszpasterskiej.

Mosińscy parafi anie odpowiadając na prośby i zachęty swe-

go duszpasterza aktywnie włączyli się w pogłębianie katolickiej 

duchowości oraz odnowy domu Bożego. Kadencja proboszcza 

Kaczmarka to miedzy innymi takie przedsięwzięcia:

- 1973 r.  nagrobek dla byłego proboszcza ś.p. ks Romana Hilde-

branda.

- 1974 r.  nowe ławki w kościele, remont chóru i przeszklenie-

okien

-  Wielkanoc 1975 -  poświęcenie przez abp. Antoniego Barania-

kaorganów 22 głosowych elektromagne-

tycznych.

-  1977 r. projekty witraży opracowane przez doc.dr. hab.  Hałasa

-  1978 r.  nowe stacje Drogi Krzyżowej wykonane w drewnie-

gruszy wg wzorców przywiezionych przez proboszcza 

z Ziemi Świętej, poświecone na grobie Pana Jezusa

-  żyrandole w nawie głównej kościoła

-  montaż witraża w prezbiterium nad obrazem św. Mikołaja.

-  budowa kaplicy cmentarnej

-  1979 r. remont dachu na kościele

-  wymiana rynien

-  remont mieszkania organisty

-  nowe witraże w prezbiterium

-  1980 r.  nowy baldachim (strona frontowa Monstrancja, druga 

Św. Mikołaj, boczna - herb Ojca  Świętego Jana Pawła 

II, druga boczna - na tarczy czerwonej biały orzeł Polski 

z koroną i wstęgą symbolizującą Republikę Mosińską.

-  zaplecze gospodarcze cmentarza

-  1981 r. budowa domu katechetycznego

-  dalsze witraże.

Pamiętnego 13 grudnia 1981 r. ks. Kaczmarek dekretem ks. Ar-

cybiskupa został przeniesiony do Fary Leszczyńskiej.

Z wielkim oddaniem i zamiłowaniem prowadził zawsze dzia-
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Zachęcamy Czytelników gazety do wyrażenia opinii na te-

mat decyzji prezydenta Poznania p. Jaśkowiaka. Prezydent nie 

zgodził się na ustawienie pomnika Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Poznaniu, o co od lat zabiegają poznaniacy. Przypo-

mnieć należy, że pomnik zniszczyli Niemcy i od tego czasu Po-

znań walczy o przywrócenie należnej czci Chrystusowi poprzez 

postawienie pomnika w tym samym miejscu, gdzie stał przed 

laty. Padają głosy, że prezydent Poznania wpisuje się tą decyzją 

w działania okupanta…

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu (na-

zywany także pomnikiem ęczności lub pomnikiem Króla) – ist-

niejący w latach 1932-1939 był wotum za odzyskaną niepodle-

głość przez Polskę.

W 1927 roku Komitet Budowy Pomnika zlecił wykonanie 

projektu Lucjanowi Michałowskiemu. Po długich sporach, usy-

tuowano pomnik w obrębie Dzielnicy Cesarskiej, w miejscu 

zburzonego w 1919 Pomnika Bismarcka, w rejonie obecnego 

Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 (plac Mickiewicza). 23 

stycznia 1930 roku uzyskano pozwolenie na budowę i przy-

stąpiono do prac budowlanych. Pomnik uroczyście odsłonięto 

Poznaniacy
są oburzeni

30 października 1932 r. W uroczystościach wzięli udział liczni 

poznaniacy, pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda. 

Wzniesiony został ze składek społecznych.

Koncepcja odbudowy

W dniu 3 lutego 2012 roku zawiązał się w Poznaniu Społeczny 

Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, na czele z prof. Sta-

nisławem Mikołajczakiem. Komitet chce, by Pomnik, odtwarza-

ny ze składek społecznych, stanął ponownie w Poznaniu najpóź-

niej do 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Ponieważ jego pierwotne miejsce jest zajęte przez dwa inne 

pomniki, komitet proponuje usytuowanie pomnika wzdłuż uli-

cy Jana Pawła II. (Wikipedia)

Co sądzą o tym mieszkańcy Mosiny i Puszczykowa?

łalność duszpasterską w organizacjach społecznych. Ich lista 

i zasługi ks. prałata są ogromne, trudno je nawet wyliczyć.

Warto jednak wspomnieć pracę duszpasterską z rycerzami 

św. Floriana. To strażakom działającym „ Bogu na chwałę i bliź-

niemu na ratunek” oddaje swój czas przemierzając „siwkiem” 

drogi i bezdroża

Archidiecezji, aby wspomóc, poświęcić, doradzić w codzien-

nej strażackiej służbie.

Pasje działania łączył z potrzebą dokumentowania ważnych 

spraw,

działań i wydarzeń, stąd bogaty zestaw kronik parafi alnych, 

publikacji prasowych i książkowych:

- „Z dziejów Kultu św. Mikołaja w Polsce” – 1993 r.

- „Dzieje Parafi i św. Mikołaja w Lesznie” – 1995 r.

-  „Święty Florian i jego rycerze w Archidiecezji Poznańskiej” 

Poznań 2005 r.

-  „Echo roku jubileuszowego św. Floriana w Archidiecezji Po-

znańskiej – Gostyń 2006 r.

- „ Etos strażacki – Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek”.

Senacki Zespół Strażacki oraz Komisja Kultury zaprosiła go 

na konferencję naukową „Strażacy ochotnicy w Polskiej Kultu-

rze i Tradycji” na prośbę nadbrygadiera Wiesława Leśniewicza – 

przedstawił „Etos Strażacki” w gmachu Senatu RP sala 27 w dniu 

24.04.2007 r.

Patronem i duchowym opiekunem, a można powiedzieć 

i wzorem postępowania dla ks. prałata był św. Mikołaj, dobry bi-

skup, opiekun i dawca łask.

Ks. prałat Konrad Kaczmarek posiadał wiele medali, odzna-

czeń i wyróżnień: papieskie, arcybiskupie, strażackie, leszczyń-

skie i mosińskie, trudno je tutaj wszystkie wymienić. Pozwolę 

sobie jednak przypomnieć o medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej 

2007r. najwyższe wyróżnienie jej mieszkańców i medalu Świętej 

Cecylii 2010 r. przyznane przez śpiewaków mosińskiego chóru.

Ostatno przygotowaliśmy utwory na oprawę Mszy Świętej Ju-

bileuszowej – cieszyliśmy się, że nasz Przyjaciel będzie obcho-

dził 60-lecie święceń kapłańskich dnia 5 czerwca 2015 w Farze 

Gostyńskiej.

Odszedł do Pana równo m-c wcześniej w dzień Świętego Flo-

riana.

Z ciężkim sercem zaśpiewaliśmy na Mszy Świętej, po której 

odprowadziliśmy ks. Konrada na miejsce wiecznego spoczynku.

Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki 

w asyście wielu kapłanów. Podczas Liturgii Jego Ekscelencja 

przedstawił skrócony życiorys kapłana oraz jego liczne zasługi, 

powiedział:

„Chciejmy dziękować Bogu za dar życia, wiary i kapłaństwa, 

których udzielił ś.p. ks. Konradowi. Dzięki tym darom on uboga-

cał nas przez długie lata życia i prawie 60 lat kapłaństwa.”

W ostatnią drogę odprowadzały zmarłego 62 poczty sztanda-

rowe i około 1000 strażaków żegnało swojego kapelana.

Drogi kapłanie dziękujemy, że z nami byłeś dzieląc się wia-

rą, wiedzą i dobrym sercem – pozostaniesz w naszej pamięci 

i w naszych sercach.

Bronisława Dawidziuk
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28 maja na terenie Fundacji Stworzenia Pana 

Smolenia w Baranówku koło Mosiny od-

był się, organizowany tradycyjnie na przełomie maja 

i czerwca przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy, piknik na końskiej polanie. 

Imprezę przygotowali i przeprowadzili nauczy-

ciele SOSW we współpracy z gospodarzem terenu 

p. Joanną Kubisą. Była to już VII taka impreza zor-

ganizowana przez Ośrodek z okazji Dnia Dziecka. 

W tym roku uczestnicy Pikniku bawili się pod hasłem 

„Wehikuł czasu – spotkanie dwóch epok”. Pogoda do-

pisała, a większość zaproszonych gości zaszczyci-

ła Imprezę swoją obecnością. Byli wśród nich m.in.: 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pozna-

niu: wicestarosta - Tomasz Łubiński, Elżbieta Tonder, 

Piotr Pietryga, Tadeusz Pasek, a także Dyrektor PCPR 

w Poznaniu  Grzegorz Karolczyk,  Dorota Rojewska - dy-

rektor Zespołu Szkół w Puszczykowie,  Anna Balcerek 

- Kałek - kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury 

i Sportu  przy  Urzędzie Miejskim w Mosinie, przedstawiciel 

Rotary Club Poznań - Puszczykowo Krzysztof Milczarek, 

przedstawiciel miesięcznika „Filantrop naszych czasów” 

Marcin Wojcieszak oraz przedstawiciele okolicznych 

stowarzyszeń, fundacji, rady rodziców i zaprzyjaźnio-

nych z ośrodkiem placówek. Dopisali również uczniowie 

i rodzice, którzy jak zwykle wsparli swoją obecnością 

ośrodkowe działania.

Otwarcia pikniku dokonał kierownik Internatu SOSW 

Jerzy Pelowski, który przywitał gości w imieniu organiza-

torów.

Program pikniku był bardzo bogaty, każdy z jego uczest-

ników mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Można 

było odwiedzić Średniowieczny Salon Piękności, były bań-

ki mydlane, zajęcia plastyczne, zabawy w glinie, zagadki 

i quizy, można było również wziąć udział w warsztatach 

tkackich, a także sprawdzić swoje umiejętności sportowe 

w różnych konkurencjach tj. mini tor przeszkód, strzały 

piłką do bramki, strzelanie z łuku. W programie znalazł się 

również przejazd bryczką. Szereg atrakcji takich jak „dmu-

chane rodeo” przygotowała fi rma AVEX:

Głównym wydarzeniem był jednak pokaz jazdy kon-

nej przygotowany pod kierunkiem Pawła Apolinarskiego 

(Apolinarski Group), podczas którego swoje znakomite 

umiejętności w jeździe konnej zaprezentowali uczniowie: 

Krystian Walenciak, Paweł Małecki, Damian Sokołowski 

i Rafał Rutkowski. Wszyscy widzowie byli pod ogromnym 

wrażeniem umiejętności młodych kowbojów. Nie był to 

pierwszy pokaz utalentowanych jeźdźców. Prezentowali 

oni już z dużym powodzeniem swoje umiejętności na te-

renie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas 

zawodów jeździeckich Cavaliada 2014

Muzycznym akcentem zabawy był występ ośrodkowego 

zespołu muzycznego Boom – Banda. 

Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały uczennice: 

Małgosia Pieszak i Kinga Maćkowiak. 

W trakcie imprezy odbyło się też rozstrzygnięcie kon-

kursu plastycznego, przeprowadzonego pod hasłem 

„Gdzie kopyta poniosą”. Uczestnicy otrzymali nagrody 

i słodkie upominki.

GDZIE KOPYTA PONIOSĄ

Piknik na Końskiej Polanie - Dzień Dziecka w Baranówku

Były kiełbaski z grilla, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem małosol-

nym, góralska kwaśnica, a na deser każdy mógł zjeść drożdżówkę, watę 

cukrową lub popcorn.

Dzień Dziecka w Baranówku zakończyła dyrektor Ośrodka Bożena Ma-

zur, która w towarzystwie gospodarza terenu Joanny Kubisy, podzięko-

wała wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie osobom za tak bar-

dzo udany Dzień Dziecka.

Następny Piknik zapewne już za rok

Marcin Dudek 

SOSW im. J. Korczaka w Mosinie
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KREDYTY
Bankowe:

� gotówkowe � konsolidacyjne
� hipoteczne � samochodowe

� leasing � dla fi rm � dla rolników
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ul. Głogowska 45, Poznań, tel. 663 28 28 28

� wesela
  � pogrzeby
  � imprezy sportowe
  � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

Wiry k.  Poznania, ul. Komornicka 127
tel. 61 899 04 56, kom. 609 532 733
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15 maja 2015 na terenie Centrum Hipiki w Jaszkowie 

w Pałacu hr. A. Chłapowskiego odbyła się uroczystość przeka-

zania prowadzonemu przez Powiat Poznański Specjalnemu 

Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. J. Korczaka w Mosi-

nie, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Głównym Organizatorem tego wydarzenia był Rotary Klub 

Poznań-Puszczykowo. Na uroczystość oprócz społecz-

ności szkolnej przybyli liczni sponsorzy, dzięki którym Ośrodek 

mógł otrzymać tak wspaniały i potrzebny niepełnosprawnym 

uczniom dar. Był wśród nich przedstawiciel Powiatu Poznań-

skiego Wicestarosta Tomasz Łubiński. Powiat Poznański jak za-

wsze wykazał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem dla 

potrzeb niepełnosprawnych uczniów udzielając wsparcia fi nan-

sowego temu przedsięwzięciu. Do Jaszkowa przyjechali także 

przedstawiciele Klubów: Rotary Poznań-Puszczykowo(inicjatora 

akcji), Rotary Poznań, Rotary Poznań-Starówka, Rotary Wolsztyn, 

Rotary Szamotuły, Rotary Helmstedt, oraz Rotary Berlin Nord. 

Podczas ofi cjalnej części uroczystości głos zabierali kolejno 

Wicestarosta Tomasz Łubiński, Prezydent Rotary Poznań-Pusz-

czykowo Wiesław Knioła, przedstawiciele pozostałych Klubów 

oraz Dyrektor SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur, 

która wręczyła darczyńcom pamiątkowe dyplomy z podzięko-

waniami za zrozumienie, zaangażowanie i wsparcie fi nansowe 

tak cennej dla Ośrodka inicjatywy. Uczniowie zaś podarowali 

wykonane własnoręcznie podczas zajęć warsztatowych upo-

minki. Były to naczynia gliniane oraz wyroby wikliniarskie. Swo-

je podziękowanie dla sponsorów wyrazili także rodzice uczniów 

SOSW obdarowując ich  kwiatami. Wicestarosta Tomasz Łubiński 

wręczył dyrektor Bożenie Mazur kluczyki do nowego samocho-

du, które następnie zostały przekazane na ręce reprezentantów 

społeczności szkolnej. 

Uroczystość wzbogaciła część artystyczna w ramach, której 

ośrodkowy zespół muzyczny p, .n.,, Boom Banda”, wykonał kilka 

piosenek.

Otrzymany samochód umożliwi uczniom Ośrodka bezpieczny 

dojazd na różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne, realizowane 

poza terenem placówki, a także stworzy szansę podróżowania 

i poznawania nowych, ciekawych miejsc poszerzając ich wie-

dzę o świecie i wzbogacając doświadczenia Przyczyni się tym 

samym do tak ważnego dla osób niepełnosprawnych wielozmy-

słowego poznawania rzeczywistości.  

 Uroczystość przekazania pojazdu poprzedziły obchody 

IV Dnia Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku 

odbyły się poza terenem Ośrodka. ły one prezentacją różnych 

form aktywności uczniów, ich sukcesów i osiągnięć. Jak co roku 

zaprezentowały się różne pracownie warsztatowe Były wśród 

nich warsztaty garncarskie, stolarskie, tkackie, uczestnicy mieli 

możliwość wzięcia udziału w zabawach ruchowych na świeżym 

powietrzu min. zabawy z chustą, badminton oraz w konkuren-

cjach sportowych.

SAMOCHÓD
dla niepełnosprawnych uczniów 
SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

Po zakończeniu uroczystości dzieci zostały odwiezione do 

Mosiny nowym busem, mogły w ten sposób zainaugurować 

jego użytkowanie.

Ewa Malinowska

SOSW im. J. Korczaka w Mosinie
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Porady dietetyczne pod redakcją Beaty Banaszyńskiej

Zdrowe grillowanie, nie popełniajmy pewnych błędów
Przyrządzanie potraw na grilu ma zarówno zalety jak 

i wady. Przy zachowaniu kilku zasad będziemy mogli cie-

szyć się aromatycznymi, a także zdrowymi przysmakami. 

Zaletą grilowania jest krótki czas przygotowania, dzięki 

któremu zachowane są składniki pokarmowe, a także nie 

dodawanie tłuszczu.

 Nie oznacza to jednak, że  grillowany boczek  czy karkówka 

stanie się nagle zdrową potrawą, bo cały tłuszcz się wytopi. Na 

grillu – podobnie, jak w przypadku innych metod gotowania – 

obowiązuje zasada: unikania tłuszczów zwierzęcych i choleste-

rolu. Najlepiej więc grillować kurczaka bez skóry, pierś indyka 

czy chude kawałki cielęciny, wołowiny. Bardzo dobrze na gril-

lu sprawdzają się, także  ryby. Tłuszcz rybi jest bardzo zdrowy 

– szczególnie na układ krążenia – a także działa przeciwzapal-

nie, wpływa korzystnie na odporność organizmu, a także na 

sprawność intelektualną. Do dań rybnych grillowanych idealnie 

pasuje dowolny sos z dodatkiem soku z cytryny, limonki lub tra-

dycyjny sos tzatziki. 

Warto samodzielnie przygotowywać kawałki mięsa, które 

zamierzamy upiec na grillu. Te dostępne w hipermarketach są 

niekiedy bardzo silnie doprawione solą, związkami wzmacnia-

jącymi smak i zapach. Często też zdarza się, że mocne przypra-

wy tuszują zapach świadczący o tym, że sprzedawane mięso 

nie jest już niestety pierwszej świeżości. Przygotowując dania 

samodzielnie, warto wykorzystać  marynaty. Dzięki nim mięso 

nabierze nie tylko ciekawszego smaku, ale także będzie łatwiej 

trawione. Marynata powinna zawierać oliwę z oliwek lub olej 

rzepakowy oraz sok z cytryny. Dzięki zawartym w tych produk-

tach substancjom przeciwutleniającym, np. witaminie C, szko-

dliwe dla zdrowia związki chemiczne powstające w produktach 

spożywczych podczas grillowania zostaną w znacznym stopniu 

zredukowane, a potrawy będą znacznie zdrowsze. Udowodnio-

no, że stosowanie przypraw, zwłaszcza bazylii, mięty, tymianku, 

oregano, rozmarynu i szałwii także znacząco redukuje działanie 

szkodliwych związków powstających podczas grillowania, np. 

wolnych rodników Musimy również pamiętać, że mięsa peklo-

wane i konserwowane saletrą nie mogą być grillowane. Pod 

wpływem wysokiej temperatury powstają w nich szkodliwe dla 

zdrowia związki azotowe.  Poza tym bardzo ważnym elementem 

jest odpowiednie przechowywanie jakichkolwiek dań mięsnych 

czy rybnych. Dzięki temu możemy uchronić się przed zatruciem 

pokarmowym, szczególnie w upalne dni, kiedy to mięso (szcze-

gólnie mięso rybie) ulega bardzo szybko zepsuciu. Dlatego też 

warto, aby produkty, które są zaplanowane na grilla, przecho-

wywać do ostatniej chwili w warunkach chłodniczych. Pamię-

tajmy , także o tym, że danie zanurzone w marynacie powinno 

leżeć przez kilka godzin w lodówce, aby patogenne organizmy 

nie miały szansy na rozwój.

Podczas grillowania nie powinniśmy również dopuścić do ka-

pania tłuszczu na węgiel, dlatego nie kładźmy potraw bezpo-

średnio na pręty, tylko używajmy aluminiowych tacek.. Zapew-

niają one, że każdy produkt zawierający tłuszcz, jest oddzielony 

od żaru. Tacki pozwalają wyizolować uciekający z mięsa tłuszcz, 

który zbiera się w rowkach. Jeśli nie położymy tacki, palący 

się tłuszcz ścieka bezpośrednio do paleniska i tam pali się, co 

spowoduje wydzielanie się szkodliwych substancji (tworzy się 

szkodliwy benzo(a)piren). Substancje te z powrotem osadzają 

się na przyrządzanym mięsie. Do przyrządzania bezpośrednio 

nad żarem nadają się te produkty, które opieka się krótko, np. 

pieczywo czy niektóre warzywa (papryka, cukinia, pomidorki 

koktajlowe, pieczarki).

Ważna jest też wielkość pieczonych kawałków. Nie powinny 

być zbyt grube, bo wtedy będą musiały leżeć na grillu nawet 

kilkadziesiąt minut, a w takim mięsie liczba niezdrowych sub-

stancji jest spora. Dziesięć minut pieczenia powinno być grani-

cą, którą przekraczamy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jednak 

nie powinniśmy jeść również mięsa niedopieczonego. Jego 

temperaturę można sprawdzać specjalnym wkłuwanym termo-

metrem.

Poza mięsnymi potrawami, można także pokusić się o przy-

gotowanie szaszłyków mięsno-warzywnych, a także grillowa-

nego serka tofu czy aromatycznych warzyw. Do warzyw, które 

najlepiej nadają się do pieczenia, należą: cukinia, bakłażan , bia-

ła cebula (najlepiej cukrowa), papryka, a nawet młody czosnek 

przecięty wzdłuż całej główki. Są to dodatki wręcz nieodzowne, 

jeśli zależy nam na prawdziwie zdrowym barbecue. Poza gril-

lowanymi warzywami, warto dołączyć świeże, surowe warzywa 

np. w postaci misy sałat z sosem winegret. Antyutleniacze za-

warte w warzywach ochronią nas  przed wolnymi rodnikami z 

grillowanych potraw. Najlepszym antyutleniaczem jest witami-

na C, którą znajdziemy w wielu warzywach i owocach, m.in. w 

cytrusach, czarnych porzeczkach, kapuście, cebuli, brokułach, 

zielonym groszku, pomidorach. Dlatego pieczone mięso warto 

pałaszować razem ze zdrowymi sałatkami, które przyrządziliśmy 

wcześniej.

Napoje, które podamy podczas grillowej uczty, to także ważny 

element zdrowego biesiadowania. Starajmy się pić duże ilości 

świeżej wody, np. z dodatkiem świeżej cytryny, limonki czy mię-

ty. Jest to szczególnie ważne w upalne dni, kiedy tracimy duży 

procent wody przez skórę. Jeśli prawdziwy grill musi być z zim-

nym piwem, to zadbajmy o to, aby nie było go zbyt dużo. Jeden 

kufel piwa to dość duża dawka energii, a to sprzyja powstawa-

niu nadwagi i otyłości. Warto także wiedzieć, że przebywając na 

słońcu, jest się mniej odpornym na działanie alkoholu.

Grillowanie w wersji polskiej ma jedną wielką wadę – naj-

chętniej grillujemy tłuste kiełbaski i popijamy je zimnym 

piwkiem, leżąc przy tym na leżaku w pełnym słońcu cały 

dzień, bez ruchu. Takie postępowanie sprzyja nie tylko zwięk-

szaniu się masy ciała, ale także powstawaniu wielu chorób, w 

tym chorób układu krążenia, cukrzycy tupu II, a także nowo-

tworom skóry. Należy pamiętać, że w grillowanych potrawach 

obecne są substancje niebezpieczne dla zdrowia (benzopiren, 

akrylamid czy cała gama wolnych rodników i nadtlenków). 

Głównym problemem są rakotwórcze węglowodory aromatycz-

ne, nadtlenki lipidowe i wolne rodniki. Wolne rodniki wchodzą 

w reakcje ze zdrowymi cząsteczkami organicznymi ustroju po-

wodując uszkodzenie białek, tłuszczów i kwasów nukleinowych, 

ponadto zmniejszają rezerwy tlenowe ustroju. Najlepszym roz-

wiązaniem będzie przygotowywanie zdrowych lekkich dań z 

grilla , wprowadzenia podczas grillowania aktywności fi zycznej, 

a także zachowanie umiaru w jedzeniu. 

Podstawą grillowania, jest wybór odpowiedniego surowca 

do palenia. Powinniśmy używać jedynie węgla drzewnego lub 
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brykietu. Ten drugi składa się z mielonego węgla drzewnego, 

z którego wcześniej wyeliminowano szkodliwe substancje. W 

procesie produkcji dodaje się do niego skrobię spożywczą. Bry-

kiet jest wydajniejszy od węgla drzewnego w czystej postaci, 

żarzy się zdecydowanie dłużej. Jako podpałki zawsze używajmy 

naturalnych substancji, spalających się całkowicie, bez wydzie-

lania jakichkolwiek zapachów. Aby mięso było bardziej aroma-

tyczne, można wrzucić do paleniska np. owoce jałowca lub łupi-

ny orzecha. Do grilla nie należy dodawać drewna iglastego czy 

samych igieł lub szyszek, ponieważ zawierają żywicę, a jej spala-

nie powoduje powstawanie szkodliwych związków. Nie należy 

również używać drewna lub papieru, gdyż zawierają one często 

dodatek lakierów lub farby drukarskiej. Obserwujemy podpalo-

ny brykiet: kiedy pokryje się szarym popiołem, wówczas może-

my rozpocząć grillowanie. Aby sprawdzić czy temperatura żaru 

jest odpowiednia można wykonać test. Należy przybliżyć dłoń 

ponad płomień. Jeżeli wytrzymamy 3-4 sekundy oznacza to, że 

grill jest dobrze rozgrzany; jeżeli tylko 1 sekundę, wiemy wtedy, 

że temperatura jest za wysoka.

Dyplomowany dietetyk

Beata Banaszyńska

mgr dietetyki,

biologii molekularnej

Wielkopolskie Centrum 

Medyczne

Eskulap – PREMIUM

Rejestracja tel. 888 999 699

GRILLOWANA PIERŚ Z KURCZAKA

W MARYNACIE CYTRYNOWO-ROZMARYNOWEJ

GRILLOWANA CUKINIA

Składniki:

-  1 podwójna pierś 

z kurczaka

- 1 duża cytryna

- 2 łyżeczki oliwy z oliwek

-  kilka gałązek 

świeżego rozmarynu

- sól i pieprz  do smaku

Wykonanie:

Cytrynę wyparzamy w gorącej wodzie, kroimy   na połowy 

i wyciskamy z niej sok. Następnie mieszamy go z oliwą z oliwek 

i świeżym rozmarynem. Część igiełek można poodrywać oraz 

ewentualnie pociąć i dodać do marynaty. Filet z kurczaka my-

jemy, dzielimy na kilka porcji, lekko rozbijamy, aby kotlety były 

równe, a następnie oprószamy solą, pieprzem i słodką papry-

ką. Zalewamy marynatą i wstawiamy na około 0,5-1 godzinę 

do lodówki. Po tym czasie mamy mięso gotowe na grilla.

Składniki:

-  jedna, średniej 

wielkości cukinia

- czosnek

- sól, świeży pieprz

- oliwa z oliwek

-  szczypta 

tymianku

Wykonanie:

Cukinię myjemy dokładnie i kroimy wzdłuż w paski. Każdy 

z pasków nacieramy czosnkiem, posypujemy pieprzem, solą 

i tymiankiem, kropimy delikatnie oliwą. Kładziemy na dobrze 

rozgrzany ruszt i grillujemy przez około 10-15 minut. Cukinia 

powinna się zarumienić, ale wciąż pozostać jędrna (nie może 

się rozpadać).

dwaj mężczyźni jechali bez prawa jazdy 

i do tego byli jeszcze pod wpływem al-

koholu.

20/21.05 – We wsi Wiórek nieznani 

sprawcy dokonali kradzieży z włama-

niem do samochodu osobowego, łupem 

sprawców stała się piła mechaniczna  –   

straty wyniosły 1500 zł.

28/29.05 – We wsi Czapury miała miej-

sce kradzież z włamaniem do garażu, 

z którego skradziono  trzy motory   kro-

sowe, sprawców kradzieży zatrzymano 

i usłyszeli oni zarzut paserstwa.

Zbliża się okres letni   Policja prosi o za-

chowanie ostrożności na drogach, zwraca-

nie uwagi na oszustów i złodziei.              (JSZ)

06/07.05 – W nocy w Mosinie nieznani 

sprawcy skradli kłady, straty 5 tys. zł.

08.05 - Właściciel prywatnej posesji  we 

wsi Mieczewo zgłosił kradzież 23   drzew 

olchy, straty wyniosły 8 tys. zł.

13.05 – We wsi Krosno  z prywatnej po-

sesji skradziono trampolinę. 

18.05 – W sklepie Netto z torebki 

klientki złodzieje skradli dokumenty oraz 

gotówkę w wysokości 245 zł.

18.05 – W Mosinie dokonano kradzieży 

czterech kół do  samochodu  marki Volks-

wagen,   straty – 1000 zł.

22.05 – Funkcjonariusze Policji pod-

czas rutynowej kontroli pojazdów sa-

mochodowych we wsi   Dymaczewo 

Nowe ujawnili sprzęt do nielegalnego 

połowu ryb oraz woreczki z suszem 

konopi indyjskich – sprawa karna 

w  toku.

22.05 – Funkcjonariusze Policji za-

trzymali do rutynowej kontroli kierują-

cego pojazdem osobowym, w którym 

Kronika policyjna maj / czerwiec 2015

Prężnie funkcjonująca fi rma
z branży budowalnej

poszukuje osób na stanowiska:
•  Zbrojarz (osoba prowadząca produkcję)

- umiejętność czytania rysunku technicznego

• Betoniarz

• Pracownik Fizyczny

Miejsce pracy

Poznań, ul. Św. Wincentego 11

CV proszę kierować na adres:

poznan.praca2015@gmail.com

lub osobiście

Tel. kontaktowy 517-011-721 lub 519-302-147
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„Po to gromadzimy, abyśmy mieli
co rozdawać”
W kilku wielkich halach pracują pracownicy, słychać szum urządzeń i panuje typowy dla zakładu przemysłowe-

go jednostajny hałas, przerywany od czasu do czasu ostrym tonem jakiejś nieznanej mi maszyny. Wśród pra-

cowników, w relacji z właścicielką zakładu panuje miła, rodzinna atmosfera. 

Tegoroczną laureatką Medalu Rze-

czypospolitej Mosińskiej została 

Krystyna Małecka, właścicielka znanej w 

Mosinie fi rmy LUMO Technika Grzewcza, 

działającej od 1984 roku. I choć podaję 

tą wiadomość na początku, muszę wyja-

śnić, że moje spotkanie z panią Krystyną 

było zaplanowane dużo wcześniej i po-

dyktowane innymi względami. Od wielu 

lat docierała do mnie opinia o pani Kry-

stynie, którą w skrócie można wyrazić 

tak: uczynna, skromna, dobra, szanująca 

człowieka, udzielająca się charytatywnie, 

wierząca i kochająca ludzi. Już ta krótka 

charakterystyka wskazuje, że niełatwo 

było namówić panią Krystynę na zwie-

rzenia. Oczywiście od niej samej nic nie 

dowiedziałam się o działaniach charyta-

tywnych i niewiele o życiu prywatnym, 

a pytając o fakt przyznania medalu i jak 

się z tym czuje, usłyszałam odpowiedź: 

– Niezręcznie...

Lumo – jak powstała fi rma, która jest 

chlubą Mosiny

W latach siedemdziesiątych Krystyna 

Małecka pracowała z mężem Ryszardem 

w poznańskiej przemysłówce (Poznań-

skie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego Nr 2 w Poznaniu). 

– Mąż był kadrowcem, ja pracowałam 

w dziale organizacyjnym. W pewnym mo-

mencie mąż postanowił pójść „na swoje”. 

Ale wtedy była to wielka niewiadoma, 

opowiada pani Krystyna. – Najpierw pra-

cował sam, wykonując prace ślusarskie, 

potem zatrudniliśmy jednego pracowni-

ka. Chciał produkować kotły grzewcze, 

dlatego zapisał się do Cechu Rzemiosła. 

Był to czas, kiedy liczba zakładów kotlar-

skich była ograniczona. Na rynku mogło 

istnieć tylko 10 takich fi rm. Mąż wszedł 

na listę oczekujących, w pewnym mo-

mencie jedna fi rma została zlikwidowa-

na z powodu śmierci właściciela i mąż 

otrzymał koncesję na produkcję kotłów 

grzewczych.

Ryszard Małecki zmarł nagle 10 lat 

temu, zapisując dobrą życiową kartę jako 

działacz społeczny i wielki fi lantrop.

– Wszystko mocno się wtedy skompli-

kowało, bo nie byliśmy przygotowani na 

takie nagłe odejście... Wierzyciele zażąda-

li pieniędzy, a dłużnicy nie chcieli spłacić 

długów myśląc, że w tej sytuacji już nie 

muszą płacić... Najtrudniejsza była spra-

wa z urzędem skarbowym, który zażądał 

ode mnie bardzo wysokiego podatku od 

wzbogacenia. Groził nam upadek, a za-

kład zatrudniał  wtedy kilkadziesiąt osób. 

Po trzech latach rozmów i pertraktacji 

uzyskałam umorzenie pod warunkiem, 

że będę sama prowadzić zakład przez 

pięć lat. Firmę udało się utrzymać i dzisiaj 

prowadzimy ją rodzinnie. Sprawami tech-

nicznymi zajmuje się zięć – Paweł Bekas 

(od 25 lat), a handlem od czasu śmierci 

męża, drugi zięć – Andrzej Rzeźnikowski. 

Firma jest znana na rynku polskim i za-

granicznym. Posiada wdrożony system 

zarządzania ISO. Produkuje kotły grzew-

cze o różnej mocy, zarówno do dużych 

obiektów jak i domów jednorodzinnych. 

Cieszy się uznaniem krajowych i zagra-

nicznych kontrahentów, produkuje piece 

wysokiej jakości i w dobrej cenie.

- Obecnie najbardziej popularne są 

kotły na eko groszek i pelet. Jest to opał 

najtańszy. Dużo produkujemy dla od-

biorców w Danii, Szwecji i Estonii. W tym 

roku wprowadziliśmy też własną pompę 

ciepła. Pierwsze kotły, olejowe, jakie u nas 

wyprodukowaliśmy były bardzo popular-

ne i miały dobre parametry techniczne. 

Teraz odchodzi się od nich, bo grzanie na 

olej opałowy jest zbyt drogie.

Firma jest wysoko ceniona także przez 

odbiorców niemieckich. 

Pompy ciepła

Na Zachodzie są już stosowane od 

wielu lat, ale tam państwa udzielają na 
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nie dotacji. W Polsce dopiero zaczynają 

wchodzić na rynek, lecz są na nasze wa-

runki jeszcze bardzo drogie. 

– W Polsce pompy ciepła stają się już 

coraz bardziej popularne, mówi Paweł 

Bekas. - Cena pompy jest znacznie wyż-

sza niż kotła, ale bardziej opłacalna, jeśli 

chodzi o koszty grzania i oczywiście jest 

bezobsługowa. Nic nie trzeba przy niej 

robić. Nie ma kosztów budowy komina, 

kotłowni, zakupu opału, wywozu popio-

łu itp. Najbardziej popularne są pompy 

typu solanka - woda. Drugie z kolei to 

pompy typu woda – powietrze. O zasto-

sowaniu pompy warto pomyśleć na eta-

pie budowania nowego domu, do tego 

typu ogrzewania potrzebny jest teren, 

np. ogród, w którym pod ziemią na wys. 

1 metra, czyli poziomu nie zamarzania 

ziemi, instaluje się sieć przewodów. Nie 

potrzeba tego terenu wiele, ok. 100 me-

trów kwadratowych, na których potem 

można normalnie sadzić rośliny ogrodo-

we. Koszt instalacji pompy przy zastoso-

waniu do ogrzewania domku jest wyższy 

od tradycyjnego ogrzewania o ok. 40 – 50 

tys. zł, ale daje wymierne korzyści i zwra-

ca się z nawiązką w długoletnim wyko-

rzystaniu takiego źródła ciepła. 

Dużym wzięciem cieszą się obecnie 

piece na biopaliwo, czyli pelet. Są one 

dobrym rozwiązaniem, konkurencyjnym 

cenowo, czyli tanim. Można przy dużym 

zbiorniku zatankować opał, który wystar-

czy na cały rok. Raz na dwa tygodnie wy-

rzuca się tylko popiół, którego w porów-

naniu do pieca węglowego jest bardzo 

mało i jest to odpad czysty.

W fi rmie Lumo działa laboratorium, 

w którym sprawdza się swoje wyroby 

(badanie prototypów), prowadzi prace 

rozwojowe, certyfi kacje wyrobów itp. 

W laboratorium stoi pompa ciepła wy-

produkowana w zakładzie, opracowana 

właśnie w tymże laboratorium. Ma wy-

gląd i wielkość automatycznej pralki. 

Pani Małecka jest zabiegana, zapraco-

wana i wciąż czymś zajęta. Marzy o tym, 

żeby mieć wreszcie więcej czasu np. na 

czytanie książek. Mówi o sobie, że jest już 

na fi niszu swojej pracy w fi rmie, mając na 

myśli bardzo zasłużoną emeryturę. 

Baby Wspaniałe

Od wielu lat Krystyna Małecka działa w 

mosińskim Klubie Bab Wspaniałych, który 

zrzesza 30 kobiet. Są to naprawdę wspa-

niale baby, uczynne, wesołe, dobre, wraż-

liwe. Pomagają potrzebującym, przyjaź-

nią się, wspierają i świetnie razem bawią. 

Gmina może na nie liczyć, zawsze coś 

przygotują dla dzieci, pomogą w organi-

zacji imprez, chętnie wspierają wszystkie 

akcje charytatywne i społeczne. Kiedy 

trzeba udziergać szaliki i czapeczki dla 

biednych dzieci w Afganistanie, albo wy-

konać nagrody na jakiś konkurs, zrobią 

to z ochotą. Pani Krystyna opowiadając 

o swoich babach i o tym, co razem ro-

bią, cały czas się uśmiecha. To jest chyba 

dowód na to, czym jest klub i jakie są te 

baby.

Mają tak ogromne poczucie humoru, 

że podczas wycieczek i pobytu np. w ho-

telu, tak zarażają swoją wesołością i wigo-

rem, że właściciele proponują im potem 

spotkania wieczorne i wspólną zabawę. 

A na drugi dzień rano z wdzięczności ob-

darzają na drogę prowiantem, choć w ce-

nie noclegu tego nie ma. 

Niedawno, w kwietniu odeszła Maria 

Bartkowiak, szefowa Klubu Bab Wspania-

łych. Zmarła nagle i pozostawiła po sobie 

pustkę... W dalszej części numeru przed-

stawiamy felieton Krystyny Maleckiej, po-

święcony pani Bartkowiak.

Na koniec wizyty w Lumo, pani Krysty-

na oprowadza mnie po całym zakładzie. 

Jest imponujący. W kilku wielkich ha-

lach pracują pracownicy, słychać szum 

urządzeń i panuje typowy dla zakładu 

produkcyjnego jednostajny hałas, prze-

rywany od czasu do czasu ostrym tonem 

jakiejś nieznanej mi maszyny. Wśród pra-

cowników, w relacji z właścicielką zakła-

du panuje miła, rodzinna atmosfera. 

Redakcja życzy właścicielce i jej ro-

dzinie dalszych sukcesów w fi rmie, 

a wspaniałej kobiecie życzy pomyślności 

i gratuluje otrzymania Medalu, będącego 

wyrazem uznania jej zasług dla Mosiny.

Elżbieta Bylczyńska
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Ta Baba Wspaniała była kobietą nadzwyczajną...
W kwietniu tego roku zmarła niezwykła kobieta, miesz-

kanka Mosiny – Maria Bartkowiak. Na prośbę gazety piękny 

tekst, poświęcony pani Marii napisała Krystyna Małecka.

Życie Marii Bartkowiak to materiał na grubą książkę: opo-

wieść o trudnym okupacyjnym dzieciństwie, szczęśliwych 

latach w wielodzietnej rodzinie, a potem radości własnego mał-

żeństwa z dziećmi, o nieustannej trosce o najbliższych i wszyst-

kich, z którymi i dla których decydowała się pracować, oddając 

im swoje siły i czas. 

Urodzona 26 października 1928r. w rodzinie Marii i Ludwi-

ka, była najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Szczęśliwego dzie-

ciństwa nie było dużo. Kiedy wybuchła wojna, była 12-letnim 

dzieckiem, któremu okrucieństwo niemieckich okupantów nie 

oszczędziło traumatycznych przeżyć. Ucieczka rodziców z sze-

ściorgiem wtedy dzieci przed bombardowaniem, jak to czyniło 

wiele rodzin, a potem szybki powrót do domu wobec bezsen-

su ucieczki spod jednego nalotu pod drugi. Obrazy bombar-

dowań, pożarów, zgliszcz. Potem nauka w niemieckiej szkole, 

gdzie za posługiwanie się językiem polskim karano biciem. 

Dużo tej nauki nie było, bo w Kraju Warty dzieci od 12 lat mu-

siały iść do pracy. Jako córkę krawca obeznaną nieco z fachem 

ojca, zatrudniono ją w „Barwie”, gdzie szyto umundurowanie 

dla niemieckich żołnierzy. Pracowała tam do 14 roku życia. Nie 

„OD” 14 roku, lecz „DO”, – co wiele mówi o dzieciństwie polskich 

dzieci pod niemiecką okupacją. Życie nie oszczędziło jej też wi-

doku rozstrzelania 15 obywateli Mosiny 20 października 1939 r. 

Rodzina Lipiaków mieszkała na piętrze domu w Rynku (dziś ap-

teka Natura), skąd widok na miejsce egzekucji był wyjątkowo 

czytelny. Przeżyła to głęboko, ale nie udało się Niemcom zarazić 

ją strachem na całe życie. Wiedząc, ile ryzykuje przenosiła w tor-

nistrze dokumenty Stowarzyszenia Młodych Przemysłowców, 

(w którym jej ojciec był sekretarzem) do cegielni na Pożegowie, 

gdzie przejmował je palacz i ukrywał.

Jeden z epizodów okupacyjnych Marii Bartkowiak określa ją 

najlepiej, to zwiastun jej późniejszego angażowania się dla in-

nych. Niemcy wywozili Polaków na „okopy”. Nie mając jeszcze 

16 lat, sama zgłosiła się do tej pracy za panią Urbanowską, żeby 

nie musiała ona zostawić swojej rodziny bez opieki. Tak więc Ma-

ria Bartkowiak wywieziona została do kopania okopów w Płocku. 

Gdy kończyła się wojna pieszo wróciła do domu w 1945 roku.

Po wojnie uczyła się w gimnazjum kupieckim w Poznaniu

W 1946 wstąpiła do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-

ży Żeńskiej, gdzie dostrzeżono jej dojrzałość społecznikowską 

i zdolności dobrego organizatora – została wiceprezeską koła, 

gdzie działała do momentu założenia własnej rodziny.

Maria Bartkowiak to przykład człowieka, którego przeżycia 

z nieludzkich lat niemieckiej okupacji zahartowały, pokazały 

wartość ludzkiej solidarności i odwagi, znaczenie cierpliwości 

w znoszeniu trudów przerastających odporność dziecka.

Pełnię swoich pasji społecznikowskich, zdolności organizacyj-

nych i umiejętności gromadzenia wokół siebie ludzi o podob-

nych zamiłowaniach pokazała w czasie 33 lat pracy w klubie 

Bab Wspaniałych, z czego 25 lat była jego przewodniczącą – od 

1990 roku. Trudno sobie wyobrazić wszystkie sukcesy, radości, 

przeżycia, tworzenie własnych tradycji i zwyczajów Bab Wspa-

niałych bez zaangażowania szefowej Marii Bartkowiak, notabe-

ne wspieranej w Klubie przez swoje pięć sióstr. Właśnie dorobek 

i osiągnięcia Klubu najwięcej mówią o Marii Bartkowiak, bo ona 

go prowadziła. 

Klub żyje swoim kalendarium rocznic, imienin członkiń, świąt, 

wystaw, imprez. Mocno scementowany regularnymi spotkania-

mi. To te spotkania w Mosińskim Ośrodku Kultury, co dwa tygo-

dnie są istotą Klubu. Wtedy spotyka się około 30 pań przy ro-

bótkach ręcznych, herbatce i cieście własnego wypieku. Stawia 

solenizantka, która musi podać przepis na smaczne ciasto. Ale 

panie wymieniają się też innymi receptami kulinarnymi.

Szczególnej rangi spotkania to uroczystości okolicznościo-

we: coroczne spotkania przy opłatku, kolędowanie, a przedtem 

w kalendarzu Andrzejki z laniem wosku. Rodzinny klimat tych 

spotkań pogłębiał się przez lata – jest na nich jak w domu, jak 

u cioci na imieninach. Jednak główną osią działalności jest 

wszelkiego rodzaju rękodzieło: haft, robótki, dzierganie, ma-

lowanie i wyszywanie obrazów czy portretów. W klubie Bab 

Wspaniałych przez lata powstawały arcydzieła, w ilości nie do 

policzenia, o czym z przymrużeniem oka mówiła dedykowana 

im na 30-lecie rymowanka:

Zaczęło się niewinnie: heklówka, szlaczek, dziurka,

Spotkanie przy kanapce i ogórkach,
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Zaproszenie

na Mosina CUP 2015

Już po raz siódmy,  pod koniec czerwca  Mosiński stadion 

będzie gościł najmłodszych miłośników piłkarskich zma-

gań. Podczas tegorocznej edycji FWMT Mosina CUP 2015 ry-

walizować będzie 40 drużyn w pięciu kategoriach wiekowych, 

z całej Wielkopolski. Oprócz emocji piłkarskich uczestnicy 

mają zapewnione: świetną zabawę, dużo uśmiechów oraz 

wspaniałe nagrody. Jak co roku wśród kierowników drużyn 

i trenerów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Wszyst-

kich chętnych zapraszamy do kibicowania uczestnikom pił-

karskich zmagań. Start 28 Czerwca -  godzina 8.30 Tradycyjnie 

wielkie otwarcie odbędzie się na mosińskim rynku. Następnie 

uroczysty przemarsz  w towarzystwie Orkiestry Dętej z Mosi-

ny.  A później będą już tylko  wielkie sportowe emocje.       (red.)

Tyle się w tym klubie już nahaftowało,

Że powierzchnia Mosiny to sporo za mało,

Tych serwet serweteczek liczonych na kopy,

Starczyłoby by przykryć połowę Europy.

Swoimi arcydziełami dzieliły się, obdarowując przyjaciół i or-

ganizując wystawy.

Jak Baba Wspaniała dorwie materii kawałek 

Nie spocznie jak go nie przerobi na dzieło wspaniałe,

Powiesi to na ścianie, ułoży na komodzie, 

Założy z dumą ręce i rzeknie: podziwiaj narodzie. 

To też naród podziwiał w Mosinie i poza nią na wielu wysta-

wach:

1981 kilimy

1983 wyroby z makaronu w Pałacu Kultury w Poznaniu

1984 hafty

1985 druty i szydełko

1986 przegląd dorobku

1989 hafty w Izbie Pamięci

1990 „Domy kultury prezentują” w Pałacu Kultury w Poznaniu

1997  wystawa korali generałowej w Rogalinku (p. Janka Fili-

piak)

1998 hafty w Wielichowie

1999 hafty i obrazy w Sielinku

2000 serwety i koronki w Sielinku

2005 stroje, serwetki i obrazy w Domu Kultury

2008 „Godajcie jak kiedyś godali” w Tomiczkach

Baby Wspaniałe prezentowały swój dorobek regularnie na 

dniach Mosiny i na festynach „Szeroko na Wąskiej”. Ich umiejęt-

ności kulinarne można było podziwiać na pokazach tradycyjne-

go stołu wielkanocnego czy przetworów ze zbiorów ogródko-

wych. Aukcją swoich prac wspierały dzieci z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej i powodzian z południowo zachodniej Pol-

ski. 

Gdyby zajrzeć do kroniki klubu to uderza ilość działań, imprez, 

pokazów, pomysłów – staje się przed ogromnym wrażeniem 

mrówczej, systematycznej pracy, wykonywanej z przyjemnością 

w klimacie serdecznego współdziałania. Wzbogacając swoje 

umiejętności dzieliły się nimi organizując kursy haftu.

Ale Baby Wspaniałe postanowiły też wyjść poza Mosinę i po-

znać trochę świata. Tak powstała idea wycieczkowania po Pol-

sce. Zaskakująca jest ilość wycieczek, co najmniej jedna w roku. 

Było ich do tej pory 31. Baby Wspaniałe, na co dzień matki i bab-

cie rodzin wsiadały do autokaru, żeby podziwiać piękno Pol-

ski, sanktuariów, stolicy, największych miast i najpiękniejszych 

zakątków. Takie małe lokalne biuro podróży. W tej działalności 

ramieniem zbrojnym prezeski Marii Bartkowiak jest jej zastęp-

czyni Krystyna Małecka.

Baby Wspaniałe działają bez rozgłosu, ale w sposób wzorco-

wy. To spadkobierczynie idei pracy organicznej. Taki dorobek 

nie bierze się z niczego. To Maria Bartkowiak była mózgiem dzia-

łań. Plan pracy ustalano wspólnie, ale ona pilnowała realizacji 

i harmonogramu, zabiegała o materiały, troszczyła się o prze-

bieg spotkań i imprez. Znajdowała też czas na spotkania z mło-

dzieżą, żeby, jako świadek historii opowiadać o swoich prze-

życiach okupacyjnych, co zaowocowało wydaniem: „Wojennej 

historii Marii Bartkowiak. Dzieciństwo w cieniu wojny” – wzru-

szający wywiad przeprowadzony z nią przez uczniów Zespołu 

Szkół nr 2 w Mosinie. Myślę, że ci uczniowie z zainteresowaniem 

przeczytają niniejszą opowieść, ciąg dalszy życia bohaterki ich 

spotkania i zrozumieją, że trudne dzieciństwo to szkoła charak-

teru, to zadatek siły i woli działania dla dobra innych na całe ży-

cie.

Ze smutkiem na koniec trzeba powiedzieć, że Maria Bartko-

wiak jest jedenastą z Klubu Bab Wspaniałych, które odeszły. Na-

leży o nich pamiętać, bo duch klubu, serdeczne więzi i klimat 

współpracy to wspólne dzieło wszystkich pań. Są to śp.:

Baraniak Janina

Warszawska Krystyna 

Marcinkowska Henryka

Gaca Teresa

Szóstak Kazimiera

Mazurkiewicz Joanna

Szóstak Helena

Przewoźna Teresa

Filipiak Janka

Lipiak Mirka

Bartkowiak Maria

Maria Bartkowiak została doceniona przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Mosina Zofi ę Springer medalem za szczególne zasługi 

w utrwalaniu i budowaniu tradycji kulturowej Gminy Mosina 

w listopadzie 2014 roku.

Dziękując Marii Bartkowiak za lata pracowitego prezesowania 

klubowi, a wszystkim paniom za tworzenie naszej wspólnoty, 

bez fałszywej skromności pragnę powiedzieć, że nasz Klub ma 

spore zasługi w budowani u i utrwalaniu tradycji kulturowych 

naszej małej wspólnej ojczyzny.

W imieniu KBW Krystyna Małecka



18 wydarzenia

W dniu 24.05.2015 r., 

podczas niedzielnych 

obchodów DNI MOSINY, od-

był się pokaz szermierki klu-

bu UKS MUSZKIETER Mosina. 

Gościem pokazu był trenują-

cy w zaprzyjaźnionym klubie 

UKS Irwin Manieczki, członek 

kadry Polski juniorów i kade-

tów w szpadzie, Mistrz Pol-

ski z 2010 roku i wicemistrz 

w kolejnych latach Wojciech 

Kolańczyk. To właśnie jego 

efektowna walka z Jędrzejem 

Lisiakiem (również zawodnik 

UKS Irwin Manieczki) rozpo-

częła widowisko. Następnie 

na przygotowaną matę we-

szli zawodnicy naszego klu-

bu: Monika Lisiecka, Zofi a

DNI MOSINY 2015

Lachowicz, Antoni Niec-

karz oraz Filip Murawski. Wy-

konali oni pokazowe walki 

prezentując zebranym swoje 

umiejętności. Później odbyła 

się też walka “Dawida z Go-

liatem”, w której z naszym 

mistrzem zmierzyła się naj-

młodsza zawodniczka UKS 

MUSZKIETER Mosina – Zosia 

Pohl. By wyrównać szanse, 

leworęczny Wojciech Kolań-

czyk otrzymał praworęczną 

szpadę i był zmuszony wal-

czyć ręką, której nigdy nie 

trenował. Pełna zapału Zosia 

nie ustępowała pola znacznie 

wyższemu i doświadczone-

mu zawodnikowi. Na zakoń-

czenie ochotnicy z publicz-

ności mieli okazję spróbować 

swych sił przymierzając stro-

je szermierzy i mierząc się 

w walce na szpady. Każdy 

z amatorów otrzymał pa-

miątkowy dyplom.
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W dniu 29 maja 2015 roku uczniowie klas szkoły podstawowej 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mo-

sinie wzięli udział w Festynie Integracyjnym „Dzieci – Dzieciom”, 

organizowanym po raz szesnasty z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka przez Fundację Renaty Mataczyńskiej i Izabeli Ewy Kwiat-

kowskiej „Światełko w tunelu”.

Patronat Honorowy nad festynem objęli: Marek Woźniak – Mar-

szałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Florek – Wojewoda 

Wielkopolski, Jacek Jaśkowiak- Prezydent Miasta Poznania, Jan 

Grabkowski – Starosta Powiatu Poznańskiego oraz Wielkopolski 

Kurator Oświaty – Elżbieta Walkowiak.

Spotkaniu przyświecała idea integracji dzieci z poznańskich 

i wielkopolskich szkół specjalnych z dziećmi z zaproszonych szkół 

podstawowych i gimnazjów.

Impreza rozpoczęła się uroczystą paradą Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej Vivat z Sierakowa, w której wzięli udział również aktorzy Te-

atru Szczudlarzy, przedstawiciele fundacji Miasteczko Dr. Clowna 

oraz uczestnicy sportowych zmagań, czyli uczniowie szkół podsta-

wowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego. 

Uczestnicy Festynu zostali przywitani przez głównego organiza-

tora imprezy - Renatę Mataczyńską.

Po części ofi cjalnej rozpoczęły się zmagania sportowe. Zawodni-

cy mieli możliwość sprawdzić się w kilku konkurencjach, zgodnie z 

indywidualnymi predyspozycjami. Były to między innymi: bieg na 

Festyn Integracyjny

„Dzieci – Dzieciom” Poznań 2015

60 m dziewcząt i chłopców, bieg na 400m dziewcząt i chłopców, 

rzut vortexem, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż. Dodatkowo 

każdy z uczestników mógł sprawdzić swoje umiejętności i spraw-

ność fi zyczną w bardzo ciekawym torze przeszkód.

Na zakończenie spotkania wszystkim zawodnikom wręczono 

medale uczestnictwa. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. 

Imprezie towarzyszył pokaz umiejętności psów policyjnych, samo-

chodów i motocykli z „Miasteczka Policyjnego” oraz pokazy akto-

rów z „Miasteczka Dr Clowna”. 

Piękna pogoda sprawiła, iż zmagania okazały się jeszcze przyjem-

niejsze i sprawiły uczestnikom wiele radości.

Martyna Bąkowska

SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

Gibanie, Gibanie i po Gibaniu. Czy wiecie, że w tym kon-

kursie wzięły udział aż 34 załogi czyli 68 osób? To o cztery 

więcej niż w zeszłym roku!  Wszyscy chętni mogli zgłosić się do 

punktu rejestracyjnego usytuowanego przy pomniku Eleganta, 

dokonać wymaganych regulaminem wpisów i spróbować swo-

ich sił w kajaku, płynąc pomiędzy specjalnie przygotowanymi 

przeszkodami. Staramy się rozmyślnie urozmaicać nasz konkurs 

o nowe trudności, bo wówczas jest ciekawiej.  

Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem nie tylko biorących 

udział, ale i zaciekawionych imprezą przechodniów. Wyścigom 

towarzyszyły duże emocje, ponieważ o pozycji na liście wygra-

nych przesądzały setne sekundy. Uczestnicy Gibania otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a na  najlepszych czekały nagrody w po-

staci namiotu, wejściówki na park linowy Korzonkowo oraz me-

dale i puchary. Czwartą edycję konkursu zakończono sukcesem 

panów Huberta Gajewskiego i Patryka Wilińskiego, którzy osią-

gnęli fenomenalny wynik: 1.23.63 minuty. Drugi czas 1.25.05 

należał do państwa Agnieszki Światowej i Łukasza Osiuraka.

Trzecia nagroda powędrowała do dwójki panów Tomasza Kacz-

marka i Bartosza Chudzińskiego. Na mecie osiągnęli oni czas 

1.25.81minuty. Gibanie uatrakcyjniła także grupa rekonstrukcyj-

na z czasów napoleońskich, która oddała jedną z salw starto-

wych.

W zorganizowanie konkursu zaangażowało się bardzo wiele 

osób, członków stowarzyszenia oraz wolontariuszy, bez któ-

rych nie odbyłoby się to zadanie. Ważna w takich  przedsię-

wzięciach jest synchronizacja i dobre skoordynowanie wszyst-

kich działań. Nad wszystkim czuwał niezastąpiony Łukasz 

Silski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrą zabawę, 

prawdziwie sportowe nastawienie i   rywalizację. Podziękowa-

nia składamy również dla Daniela Markowskiego (korzonko-

wo.pl) naszego niezastąpionego OSIRU oraz Gminy Mosina.

Zapraszamy za rok – będzie jeszcze ciekawiej.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

GIBanie po Kanale Mosińskim z okazji Dni Mosiny
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Uwaga najmłodsi Czytelnicy!

Część siódma
Wydarzenia w książce „Grzdyle i Szkodniki" Zofi i Staniszewskiej oparte są na autentycznych przeżyciach grupki małych 

przyjaciół, wychowujących się z daleka od wielkiego miasta, w osadzie, której nawet nie można nazwać wioską. Czego 

tu nie ma! Jest spotkanie z na pół oswojonym dzikiem, nauka jazdy na koniach, hodowanie w domu małych sikorek, 

wyrzuconych z gniazda przez ptasich rodziców, niebezpieczna przygoda z gniazdem szerszeni zbudowanym na dębie, 

który zostaje powalony przez burzę, przeżycie porodu szczeniaków, łapanie jaszczurek wygrzewających się na olbrzy-

mich kamieniach skalniaka, a nawet pewna Baba Jaga...

VII.  Małgosia i Baba-Jaga
Z Czarownicą mieliśmy jeszcze kilka 

innych przygód. Na przykład taką: 

Któregoś ranka przyszła do mnie na taras, 

gdzie właśnie czesałam Misię, Kuleczka. 

Nasza suczka jest bardzo puszysta i to jest 

strasznie przyjemne, ale latem gubi mnó-

stwo sierści, która fruwa po całym domu 

i to jest mniej przyjemne, więc trzeba ją 

co kilka dni porządnie wyczesać. Babcia-

wnuczka obiecała, że gdy nazbieramy 

wystarczająco dużo miękkiego futerka, 

zrobi nam z niego rękawiczki.

– Inka... – zaczęła prosząco Kuleczka.

– Co? – przerwałam na chwilę czesanie 

i Misia zaraz chciała mi uciec, ale jej nie 

pozwoliłam.

– Dlaczego Baba-Jaga jest Babą-Jagą? 

– Małgosia czasem zadaje takie trudne 

pytania.

– No... nie oglądałaś bajki o Jasiu i Mał-

gosi? 

– Oglądałam, na komputerze. I mama 

mi czytała.

– To wiesz, że Baba-Jaga mieszkała 

w domku z piernika i chciała zjeść dzieci. 

Małgosia chciała jeszcze o coś zapytać, 

ale nie miałam już czasu. 

– Miśka, wróć! – krzyknęłam na suczkę, 

która skorzystała z okazji i pobiegła przy-

witać się z Luną.

Tego samego dnia, po południu, stojąc 

na tarasie, Ola dzwoniła i dzwoniła, wo-

łając Szkodniki na obiad. Bo na słupach 

z tyłu domu Cezary przykręcił wielki, że-

liwny dzwon z odlanym u góry parowo-

zem. I ten dzwon służy do zwoływania 

Szkodników, gdy ci buszują w ogrodzie, 

w stajni albo gdzieś na pastwisku. Przy-

biegli tylko Tobiasz z Kasią, nikt nie wie-

dział, gdzie podziała się Kuleczka. Gdy 

okazało się, że znikły też labradorki, Ola 

zarządziła poszukiwanie Małgosi. Podzie-

liła nas na dwie grupy. Ona z Tobiaszem 

i z Miśką będą przeczesywać las, bo może 

Małgosia, mimo zakazu, poszła sama na 

spacer z psami i się zgubiła. Reszta dzie-

ci (to znaczy: ja, Kaśka i Kubuś) pójdzie 

szukać Kuleczki do sklepu w Trzykolnych 

Młynach, bo Ola nie mogła się tam do-

dzwonić.

Do właściwej wioski z naszych Hub pro-

wadzi polna droga między zbożami. Idzie 

się nią bardzo długo albo bardzo krótko, to 

zależy od tego, czy nam się nudzi. Po drodze 

mijamy tylko jedno skrzyżowanie z drogo-

wskazem na inną wieś: Orkowo. Kubuś jest 

przekonany, że ukrywają się tam Orki, De-

mony i Rogacze, choć tata tłumaczył mu, że 

nazwa wsi pochodzi od orania, czyli przygo-

towania gleby pod siew. Mimo to braciszek, 

gdy przejeżdżamy przez Orkowo niestrudze-

nie wypatruje wojowników ze strzelaczami. 

I nieraz nawet ich dostrzeże, tyle, że szybko 

okazuje się, że Orek przemienił się w krowę, 

a Demon w krzak.

Zazwyczaj, gdy gdzieś idziemy, bawimy 

się w zgadywanki lub śpiewamy sobie. 

Tak było i tym razem, więc prawie zupeł-

nie zapomnieliśmy o Kuleczce. Weszliśmy 

do sklepu, gdzie pani Jadzia powiedziała 

nam, że nikt nie widział Małgosi. Wtedy 

się trochę zmartwiliśmy, bo wcześniej 

byliśmy pewni, że najmłodszy Szkodnik 

wybrał się po lody albo cukierki. Gdy 

rozczarowani wychodziliśmy ze sklepu, 

na schodach zaczepił nas mały chłopiec. 

Powiedział, że widział niedawno przy 

młynie dziewczynkę z jasnymi włosami 

i z dwoma czarnymi psami. Wtedy się po-

rządnie przestraszyliśmy, bo przy młynie 

może być niebezpiecznie. Czym prędzej 

popędziliśmy nad rzeczkę Młynówkę, do 

tego miejsca, gdzie leży kupa gruzu, któ-

ra została ze starego młyna. Rzeka płynie 

tu szybko, szumiąc i hucząc spada z góry, 

tworząc mały wodospad. Czasem obraca 

szczerbate młyńskie koło. Nadbiegliśmy 

zdyszani, wypatrując Małgosi, ale nikogo 

nie dostrzegliśmy, jeśli nie liczyć tłustych 

ślimaków, wylegujących się na ogrom-

nych łopianowych liściach. Kubuś, który 

bardzo lubi patrzeć na Młynówkę, jak 

zwykle zapatrzył się na swój „niedospad”. 

I wtedy przez przypadek spojrzałam 

w drugą stronę. Jak już mówiłam, naprze-

ciw młyna mieszka w brązowej chatce 

Baba-Jaga. Przy tej chatce zobaczyłam 

wprawdzie nie Małgosię, ale Lunę i Pumę, 

które już pędziły w naszą stronę, macha-

jąc ogonami.

kultura
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– Patrzcie! – pokazałam psy Kasi i trą-

ciłam zapatrzonego brata. – Co robimy?

– Może Małgocha jest w środku, u Cza-

rownicy? – Kasia przywitała się z labra-

dorkami i pewnym krokiem podeszła do 

furtki w płocie. Pchnęła ją i zapukała do 

drzwi chatki. Nic. Po chwili ja zapukałam, 

a potem jeszcze raz Kuba. Nikt nam jed-

nak nie otworzył.

– Szkoda Kuleczki – westchnął Pucha-

tek – tak za nią tęsknię.

– Bardzo? – wzruszyła się Kasia.

– Bardzo – przytaknął ze smutkiem mój 

brat.

– Ty? – zdziwiłam się – przecież się cią-

gle kłócicie.

– Właśnie. Z kim się teraz będę kłócił? 

I kogo popychał?

No, tak... nie pomyślałam o tym. Ale nie 

miałam jeszcze zamiaru przestać szukać 

Kuleczki, rozejrzałam się uważnie i zo-

baczyłam obok koślawych drzwi haczyk, 

a na tym haczyku wiszący klucz. Klucz był 

spory i zardzewiały, ale nie myśląc wiele, 

zdjęłam go i włożyłam do zamka. Przekrę-

ciłam i niepewnie weszłam do ciemnego 

środka. Nigdy jeszcze tu nie byliśmy. Już 

w sionce o coś się boleśnie uderzyłam 

– jak się okazało, wpadłam na wiadro 

z wodą. Gdy nasze oczy przyzwyczaiły 

się do ciemności, zobaczyliśmy klamkę 

i weszliśmy do wielkiej kuchni. Rozejrzeli-

śmy się, ale nie było tu nikogo. Ani Baby-

Jagi, ani Małgosi. Tylko wielki kot wylegi-

wał się na ogromnym niebieskim piecu, 

ulepionym chyba z gliny. Piec sięgał do 

samego sufi tu, a w jednym miejscu miał 

wgłębienie, coś w rodzaju półeczki. Wie-

działam z telewizji, że ta półka nazywa się 

zapiecek i że kiedyś spali na niej ludzie. 

Teraz spał na niej kot, a Baba-Jaga miała 

własne łóżko, w kuchni, pięknie zasłane 

wieloma poduszkami. Dziwnie się tu czu-

liśmy, więc czym prędzej wybiegliśmy na 

dwór i postanowiliśmy wrócić do domu. 

Byliśmy zmartwieni, że przyjdziemy bez 

Małgosi, ale przechodząc przez mostek 

na Młynówce, zobaczyliśmy z daleka ko-

bietę zawiniętą w kwieciste chusty i... Ku-

leczkę, idące polną drogą. Pobiegliśmy za 

nimi, głośno wołając Małgosię. Gdy tylko 

nas usłyszała, wydała przeraźliwy okrzyk 

i wpadła w ramiona siostry. Ze zdziwie-

niem zauważyłam, że mały Szkodnik pła-

cze.

– Coś ty nawyrabiała?! Wszyscy cię szu-

kają! – zmarszczyłam brwi, ale Małgosia 

wcale mnie nie słuchała.

– Ona chciała mnie zjeść!  – poskarży-

ła się Kasi, wskazując na staruszkę. – Tak 

jak chciała zjeść ciebie, wtedy w wannie. 

Dlatego ma duży brzuch! Od zjedzonych 

dzieci!

– Łe jery, a co to znowu, duszyczko, 

za bajki? – roześmiała się Baba-Jaga. – 

Przecie to ty chciałaś jeść – i spod chusty 

wystawiła rękę z pudełkiem pełnym pier-

niczków w czekoladzie.

– Zapomniałaś Małgosiu, że nie wolno 

ci samej chodzić do wioski? – Ola pochy-

lała się groźnie nad Szkodnikiem. Byliśmy 

z powrotem na Hubach.

– Trochę zapomniałam, a trochę chcia-

łam zobaczyć domek z piernika – Mał-

gosia łypnęła ciemnymi oczami spod 

grzywki.

– Jaki domek z piernika?!

– Zwyczajny domek z piernika. Baby-

Jagi. W Trzykolnych Młynach.

– Baby-Jagi? – Ola spojrzała na nas nic 

nie rozumiejącym wzrokiem. – A... Babki 

Jagny? – skojarzyła po chwili.

– Tak – przytaknęła żałośnie Małgosia 

– ale on był oszukany. Z drewna, a nie 

z piernika. Mam przez niego drzazgę, ała, 

znowu boli, wyciągniesz mi? – pokazała 

środkowy palec. – Bo gdy chciałam zjeść 

kawałek ściany, to nie mogłam. A potem 

wyszła Baba-Jaga i powiedziała, żebym 

nie umotała – mamo, a co to znaczy „ru-

motać”? – i kazała mi wejść do domu. To 

weszłam i w kuchni zobaczyłam taki duży 

piec, i wtedy zrobiło mi się nieprzyjem-

nie, tu, w brzuszku. I powiedziałam jej, że 

już nie chcę pierników i że dzieci nie wol-

no oszukiwać. Bo co to za piernikowy do-

mek z drewna?! Ach, tylko urwanie głowy 

przez tę Babę-Jagę!

– Tak. I co dalej? – dopytywała się Ola, 

a ja zauważyłam, że mamie Kuleczki co-

raz bardziej przechodzi złość.

– Dalej się popłakałam. Bo Baba-Jaga 

chciała mi dać pierniczki, ale ja ogląda-

łam bajkę o Jasiu i Małgosi i wtedy so-

bie przypomniałam, że ona chce mnie 

utuczyć. Żeby mnie potem zjeść. I szyb-

ko uciekłam, jak mogłam najszybciej. 

I nie dałam się złapać, bo dopiero byś się 

zmartwiła, jakby mnie upiekła!

Ola przytuliła Małgosię do zielonej 

sukienki i widziałam, że próbuje się nie 

roześmiać, a potem głęboko westchnę-

ła, aż trzy razy. Po chwili zabrała z szafki 

komórkę i poszła do drugiego pokoju. 

Słyszeliśmy, jak mówi do Cezarego przez 

telefon, że już wszystko w porządku. 

Zerknęłam na Małgosię. Broda się jej 

brzydko zmarszczyła, a mocno zaci-

śnięte usta stały się niewidoczne. Oczu 

też nie było widać, bo patrzyła uparcie 

w podłogę. Zrobiło mi się jej żal – było 

to dziwne uczucie, bo zwykle Kuleczka 

mnie wkurza, zwłaszcza wtedy, kiedy 

wchodzi bez pozwolenia do mojego 

pokoju i grzebie mi w znaczkach, kap-

slach i karteczkach. Ale domyślałam się, 

że obawa przed upieczeniem musi być 

okropnym  przeżyciem. Chciałam jej po-

móc, ale nie wiedziałam jak. Myślałam 

i myślałam, i w końcu wymyśliłam. Przy-

pomniałam sobie uśmiech Baby-Jagi. 

– Małgosiu – zaczęłam poważnym to-

nem – skąd wiesz, że Baba-Jaga chciała 

cię zjeść?

– Wiem! Tak jest w bajce! Sama widzia-

łam!

– Ale tę bajkę wymyślono strasznie 

dawno temu. Teraz Baby-Jagi nie zjadają 

dzieci, bo są za stare. Żeby kogoś zjeść, 

trzeba mieć dużo mocnych, porządnych 

zębów. A pamiętasz, ile zębów ma nasza 

Baba-Jaga?

– Jeden? – rozpromieniła się wreszcie 

Małgosia.

– Jeden – potwierdziłam – a spróbuj 

coś ugryźć jednym nadpsutym zębem!

– Najwyżej jogurcik! – ucieszyła się. 

– Albo kaszkę ryżową, taką dla małych 

dzieci!

Jakie to szczęście, że Baba-Jaga nie 

słyszała nigdy o sztucznych szczękach, 

na przykład takiej, jaką ma nasz Dzia-

dolek.

kultura

Po uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 22 maja, 

podczas której wręczono m. in. medale Rzeczypospo-

litej Mosińskiej, w ośrodku kultury nastąpiło otwarcie wy-

stawy Romana Czeskiego pt. „Moje zakątki". Wystawa, która 

cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawia krajobrazy 

okolic: Dymaczewo, kapliczkę w Krajkowie, glinianki z wieżą 

widokową, Rogalin, polne drogi z okolicznych wsi, lasy, jezio-

ra, widoki Kanału Mosińskiego, rzeki Warta i Samica. Obrazy 

malowane są akwarelami, koncepcje różne - od naturalistycz-

nych ujęć po abstrakcyjne gry barwami. Przedstawione oko-

liczne widoki o różnych porach roku zachwycają wyrazem 

artystycznym i miłością do rodzinnej ziemi artysty. Na środku 

wystawy znajdują się najmniejsze obrazy, przedstawiające 

dęby rogalińskie w różnych odsłonach kolorystycznych i roz-

maitych ujęciach. Wystawę można oglądać w sali kolumno-

wej Mosińskiego Ośrodka Kultury.                                             (red.)

Roman Czeski i jego twórczość jako wyraz miłości do Mosiny
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Jako pszczelarz często spotykam się wśród nabyw-

ców produktów pszczelich, ale też wśród pszczelarzy 

z nieufnością i niewiarą w zjawiska, które występują w przyrodzie 

od zarania wieków. Do takich należy też wpływ faz księżyca na nek-

tarowanie roślin. To, że dane drzewa kwitną i pachną nie świadczy 

o wydzielaniu przez kwiaty nektaru. 

Przed laty, zwłaszcza ludność wiejska przypisywała księżyco-

wi wielki wpływ na urodzaj, wyniki hodowli i przyrodę. Gospo-

dynie kierowały się konstelacją księżyca przy wyborze terminów 

siewu, sadzenia, wykonywania prac kuchennych i czynności 

związanych z chorobami i zdrowiem. Dzisiaj oczywiście zjawiska 

te też są znane, ale już nie przywiązuje się do nich takiej wagi 

– wtedy było to normą. Dawniej bacznie zwracano uwagę, czy 

księżyca przybywało czy ubywało. Tym kierowali się oczywiście 

także pszczelarze.

Skupię się w tym tekście na miodowaniu roślin. Rośliny do-

brze nektarują raz przy wietrze północnym, raz przy południo-

wym czy zachodnim, lecz nigdy nie dłużej niż 10 – 12 dni, mimo 

najpiękniejszej pogody.

Nektarowanie roślin zależy od fazy księżyca. Podczas nowiu, 

w pierwszej i ostatniej kwadrze księżyc wysyła swoje promie-

niowanie również w dzień na ziemię. Wtedy wydzielanie nek-

taru przez kwiaty zmniejsza się, a nawet zanika zupełnie. Ob-

fi te nektarowanie ma miejsce podczas pełni. Ma się rozumieć, 

gdy kwiat trafi  na piękną pogodę, wówczas miód pojawia się 

w ulach.

Tak jest i było zawsze, a zjawisko to dotyczy wszystkich roślin 

miododajnych.

Ten, komu temat jest znany, może nawet przewidywać dość 

dokładnie zbiory w kolejnych sezonach, jeśli oczywiście dopisze 

pogoda.

Kosmos pracuje swoim własnym rytmem od zawsze i nie za-

szkodził temu ani wybuch jądrowy w Czarnobylu, ani wybuchy 

Kosmos pracuje swoim własnym rytmem od zawsze

wulkanów. Często nie daje się wiary tym zjawiskom, dopatrując 

się czarnej magii, a to tylko po prostu natura. Księżyc i kosmos 

to nie magia. Mówił o tym nawet papież Benedykt XVI, którego 

wypowiedź z roku 2009 pozwolę sobie zacytować:

„…Myśl chrześcijańska przyrównuje kosmos do księżyca, 

uznając go za dzieło jednego autora – Boga. Według tej Księgi 

podstawowym i uniwersalnym prawem rządzącym światem jest 

Boska miłość. Oznacza to, że planetami i całym światem nie rzą-

dzi ślepa siła, że nie są one posłuszne jedynie dynamice materii.

Tajemnica zbawienia ma wymiar nie tylko historyczny, ale tak-

że kosmiczny…”

Dawniej ludzie nie mieli trudności z odczytywaniem tych 

wszystkich znaków w przyrodzie. Prawie wszystko było na „swo-

im miejscu”, a ludzie nie mieli tyle chaosu wokół siebie i w so-

bie…

Stanisław Kaczmarek, mistrz pszczelarski

 Co? Gdzie? kiedy? Czerwiec 2015
1 - 7 czerwca – Wystawa w Galerii Miejskiej w Mosinie - Studenckie Bien-
nale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego, ul. Niezłom-
nych 1 /kontynuacja wystawy/, 
1 - 30 czerwca – Wystawa w Izbie Muzealnej pt. „Z kronik mosińskich Ro-
dzin”, Mosina, ul. Niezłomnych 1 /kontynuacja wystawy/,
4 czerwca, godz. 11:00 – mecz Seniorów Klasa B – KS 1920 Mosina – Okoń 
Sapowice – stadion OSiR w Mosinie,
4 czerwca, godz. 15:00 – mecz IV Ligi Piłki Nożnej – KS 1920 Mosina – Peli-
kan Niechanowo – stadion OSiR w Mosinie, 
3, 17, 24 czerwca, godz. 17:00-19:00 – bezpłatny Kurs Kompozycji – foto-
grafi a dla seniorów / kompozycja / komórka, a komputer / plener fotogra-
fi czny /, sala balkonowa MOK,
3, 10, 17, 24 czerwca, godz. 15:00-18:00 – II bezpłatny Kurs Decoupage dla 
dorosłych i seniorów, pracownia plastyczna MOK,
6 czerwca, godz. 6:00-21:00 – wycieczka do Zamku Książ oraz Podziemi 
„Włodarz”, ICEO Świątniki (tel. 505    918 611), 
7 czerwca, godz. 14:00-17:00 - Dzień Dziecka „Na Sportowo” – stadion OSiR 
w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, organizator: KS 1920 Mosina oraz Osiedle 
nr 6 – szczegółowe informacje na plakatach oraz www.osirmosina.pl, www.
mosina.pl,
7 czerwca,  godz. 11:00 – mecz  Seniorów Klasa B – KS 1920 Mosina – Złoci 
Złotkowo – stadion OSiR w Mosinie,
9 czerwca, godz. 10:00 – Gminny Przegląd Piosenki, Sala Reprezentacyjna 
MOK, organizator Zespół Szkół w Mosinie, MOK

10 - 12 czerwca – Olimpiada – Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym,

12 czerwca, godz. 18:00 – „Poetycki świat sztuki” i wystawa obrazów - o 

twórczości Jacka Strzeleckiego opowie Dariusz Tomasz Lebioda, prowa-

dzenie Kalina Izabela Zioła, oprawę muzyczną zapewni Tomasz Bateńczuk,

12, 26 czerwca, godz. 18.00-20.00 - ćwiczenia strażackie dla dzieci i mło-

dzieży, ICEO Świątniki,  

13, 27 czerwca, godz. 16.00-18.00 – szkolenie strzeleckie z pistoletu pneu-

matycznego, ICEO Świątniki,  

13 czerwca – XIII Rajd z Miśkami – rodzinny rajd samochodowy – Automo-

bilklub Wielkopolski Delegatura Mosina szczegóły na www.aw.mosina.org,

13 czerwca, godz. 14:00-18:00 – Gminny Dzień Dziecka oraz Festyn Orga-

nizacji Pozarządowych, boisko przy Szkole nr 1 w Mosinie,

13 czerwca, godz. 17:00 – mecz IV Ligi Piłki Nożnej – KS 1920 Mosina – 

Mieszko Gniezno – stadion OSiR w Mosinie,

20 czerwca, godz. 16:00-20:00 – popołudnie z grami planszowymi dla ca-

łych rodzin na Zielonym Rynku, 

ul. Farbiarska - Targowisko  Miejskie  przy  Zielonym  Rynku,

26 - 28 czerwca – XIII Batizado – hala sportowa OSiR w Mosinie, ul. Szkol-

na 1. Szczegółowe informacje na plakatach oraz www.osirmosina.pl, www.

mosina.pl, 

28 czerwca – FWMT – Mosina Cup 2015 – stadion OSiR w Mosinie, ul. Ko-

nopnickiej 31. Szczegółowe informacje na plakatach oraz www.osirmosi-

na.pl, www.mosina.pl,

28 czerwca, godz. 8:30 – BikeCrossMaraton Gogol MTB 2015 – Polana Po-

żegowska. Szczegółowe informacje na plakatach oraz www.osirmosina.pl, 

www.mosina.pl

informacje
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Do Redakcji zgłosił się mieszkaniec 

ul. Tylnej w Mosinie. Był bardzo roz-

żalony i rozczarowany stanem swojej ulicy. 

Twierdzi, że od trzech lat prosi bezskutecz-

nie władze miasta o uporządkowanie te-

renu przyległego do jezdni, która zarasta 

zielskami. Nikt ich nie usuwa, choć do 

rynku to tylko kilkadziesiąt metrów. Rynek 

jest zadbany, to wizytówka Mosiny, wła-

dze starają się o ratusz od lat, zapominając 

o bałaganie na ul. Tylnej, która bezpośred-

nio dochodzi do rynku. Ponadto przy tej 

ulicy znajduje się opuszczony dom z wy-

bitymi oknami, gdzie odbywają się uczty 

i pijaństwo miejscowych chuliganów. 

Sprawdziliśmy, mieszkańcy na miejscu 

skarżyli się na te libacje, ponieważ, kie-

dy już dochodzi do apogeum zabawy, 

przez okna wypadają butelki i wszyst-

ko, co wpadnie w ręce biesiadnikom. 

Nie mówiąc o wyszukanym słownictwie 

i głośnych śpiewach.. Codziennie prze-

chodzą tędy mieszkańcy i dzieci do szko-

ły, z okien lecą różne przedmioty. Rodzice 

i dzieci są wystraszone. 

Dla pana, który przyszedł do nas z proś-

bą o interwencję, ulica Tylna ma szcze-

gólne znaczenie. Tutaj urodził się on sam, 

jego dziad i pradziad. Boli go serce, że 

rodzinne miejsce jest tak koszmarne i nie 

ma spokoju i ładu, jaki kiedyś tutaj pano-

wał. Ulica dawniej była zadbana i cicha. 

Czy rzeczywiście tak trudno jest wła-

dzom zając się tym problemem? Turysta, 

który zajrzy tutaj będzie z pewnością za-

skoczony różnicą między ratuszem a uli-

cą. Ponadto to chyba dobrze nie świadczy 

o służbach miasta, które powinny bez in-

terwencji dbać o takie sprawy.                (eb)

To nie jest chlubą dla Mosiny
informacje

Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpo-
spolita Mosińska zaprasza do swoje-
go stoiska na którym podczas imprezy 

plenerowej Szeroko na Wąskiej będzie 
można wymienić się książką - 9 sierpnia 
2015 r.

Mosiński Chór Kościelny p.w. Świętej Cecylii ogłasza 
nabór nowych śpiewaków. Pilnie potrzebni są panowie 
mogący śpiewać tenorem lub basem po 3 do każdego 
głosu.  Panie i dziewczyny mogące śpiewać sopranem lub 
altem są również mile widziane.

Zgłaszać się można w dowolnym terminie 
telefonicznie lub mailowo: tel. 606 670 506

e-mail: leszekmarciniak@gmail.com.

Leszek Marciniak - dyrygent

OGŁOSZENIE
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Cykl wydarzeń sportowo – rekreacyjnych w ramach Dni 

Mosiny rozpoczął XVI Rajd Śladami Rzeczypospolitej 

Mosińskiej organizowany przez Krąg Instruktorski T.W.A. Eli-

ta. Rajd skupił wokół siebie reprezentantów klas, szkół oraz 

drużyn z terenu gminy Mosina. Tegoroczny rajd odbył się pod 

hasłem: Drzewo – ozdoba świata. Miał na celu nie tylko po-

znanie walorów turystyczno-edukacyjnych Wielkopolskiego 

Parku Narodowego i roli drzew w naszym życiu, ale również 

integrację dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do aktyw-

nego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wyniki tegorocz-

nego rajdu przedstawiają się w sposób następujący:

Tego samego dnia, mieszkańcy gminy  mieli niebywa-

łą okazję zobaczyć XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski 

„Bałtyk – Karkonosze Tour”. III etap tego wyścigu na odcinku 

210,7 km przebiegał między innymi przez Mosinę, gdzie na 

wysokości Urzędu Miejskiego w Mosinie znajdowała się Lot-

na Premia.  W skład peletonu wchodzili zawodnicy z Polski, 

Dani, Niemiec, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Szwecji, Wielkiej 

Brytanii, Maroka, Francji, Luksenburga oraz Izraela. Na lotną 

premię w Mosinie pierwszy dotarł Radoslav Konstantinov 

(MARTIGUES SPORT Cyclisme). Drugie miejsce zajął Grzegorz 

Pawlak (WHISTLE ESKOM Ziemia Brzeska), a trzecie Max Wo-

erner (MLP Team-bergstrasse). Wyścig kolarski na trasie Dy-

maczewo Nowe – Mosina – Czempiń podziwiało wielu mosi-

niaków. 

W sobotni poranek młodzież oraz dorośli mogli wziąć 

udział w Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej. Roz-

grywki miały miejsce na stadionie OSiR w Mosinie, gdzie 

na specjalnie przygotowanych boiskach rozegrano turniej 

w dwóch kategoriach: drużyny zrzeszone oraz drużyny nie 

zrzeszone. Bez względu na poziom umiejętności, każdy zna-

lazł coś dla siebie. Głównym organizatorem turnieju był UKS 

Mosińska Jedynka. 

Kulminacyjnym dniem okazała się niedziela. Dzieci, mło-

dzież oraz dorośli mogli wziąć udział w szeregu imprez spor-

towo – rekreacyjnych. W niedzielny poranek o godz. 6 rano 

rozpoczęły się Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmi-

strza Gminy Mosina. W zawodach, które odbywały się na Ka-

nale Mosińskim wzięło udział 65 zawodników. W indywidual-

nych zawodach spławikowych w kategorii senior zwyciężył 

Tadeusz Pieczyński. Drugie miejsce zajął Stanisław Łakomy, 

a trzecie Zbigniew Nowak. W kategorii junior, klasyfikacja 

końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – Filip Kosicki

II miejsce – Wiktor Piotrowski

III miejsce - Nikodem Tyma

O godzinie 10 rozpoczęły się cztery kolejne imprezy. W Mo-

sińskim Ośrodku Kultury odbył się Otwarty Turniej Szachowy 

o Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Na Przystani Żeglarskiej 

w Dymaczewie Nowym rozpoczynały się Regaty Żeglarskie o 

Puchar Burmistrza Gminy Mosina. Na stadionie sportowym 

OSiR w Mosinie – Otwarty Turniej Piłki Nożnej z okazji 95-le-

cia KS 1920 Mosina. Każdy mieszkaniec naszej gminy mógł 

znaleźć coś dla siebie. 

Także o godzinie 10 rozpoczął się Bieg „Elegant na 5”. W naj-

większym biegu na terenie gminy  wzięło udział ponad 950 

Dni Mosiny na sportowo
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uczestników. Cała impreza podzielona była na biegi młodzie-

żowe, które zostały wpisane w ogólnopolską akcję „POLSKA 

BIEGA” oraz bieg główny „Elegant na 5”. Zgłoszenia przerosły 

oczekiwania samych organizatorów. Entuzjastyczne podej-

ście do dyscypliny sportowej, jaką jest bieganie spotkało się 

z niezwykły przełożeniem na ilość uczestników. W biegach 

młodzieżowych wystartowali uczniowie wszystkich szkół 

i przedszkoli z terenu gminy oraz uczniowie z gmin ościen-

nych. Rywalizacja odbywała się na poziomie: przedszkoli na 

dystansie 200 m., kl. I-III na dystansie 300m., kl. IV-VI oraz 

gimnazjum na dystansie 800m. Naszym młodym sportow-

com towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Na trasie po-

jawiło się setki kibiców, którzy dopingowali swoich fawory-

tów. Po biegu każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal. 

Z pewnością dla wielu z nich był to nie tylko pierwszy wyścig 

tego typu, ale również pierwszy w życiu medal.  

Po biegach młodzieżowych nadszedł czas na bieg głów-

ny na dystansie 5 km. Bezpośrednio przed biegiem uczest-

nicy mieli okazję wziąć udział w rozgrzewce przygotowanej 

przez  Agnieszkę Gąsiorek. Bieg spotkał się z niezwykłym za-

interesowaniem. Na starcie stanęło ponad 300 zawodników 

z takich miejscowości,  jak Mosina, Poznań, Puszczykowo, 

Rogalin, Rogalinek, Borkowice, Luboń, Mieczewo, Nowinki, 

Krosno, Krosinko, Stęszew, Wiry, Czempiń, Robakowo, Śrem, 

Bydgoszcz, Krąplewo, Wolsztyn, Sierniki, Grodzisk Wielkopol-

ski, Leszno, Toruń, Kamionki, Komorniki, Granowo, Biedrusko, 

Góra, Kórnik, Drezdenko, Drużyna, Żabno,  Murowana Gośli-

na, Golina, Kościan, Bukówiec Górny, Sadzia, Łęczyca, Skó-

rzewo, Ostrów Wielkopolski, Głogów, Zaniemyśl, Daszewice, 

Belęcin, Oborniki, Września, Wronczyn, Gniezno, Sasinowo, 

Czerwonak, Plewiska, Wągrowiec, Buk, Swarzędz, Kruszwica, 

Rokietnica. Dodatkowo na biegu gościło czterech zawodni-

ków z Ukrainy. Wspaniały doping kibiców nie tylko na starcie 

i mecie, ale na całej trasie biegu umilał czas i motywował do 

biegu naszych zawodników. Zarówno na biegach młodzieżo-

wych jak i w biegu głównym, specjalnie dla naszych biegaczy 

przygrywał lokalny zespół „Kierownik” w składzie Hubert Ga-

jewski (gitara elektryczna), Patryk Wiliński (gitara elektrycz-

na) oraz Jakub Olejniczak(instrumenty perkusyjne). 

Na mecie biegu pierwszy pojawił się reprezentant Ukra-

iny Sergii Krovlaidis (16:23), zaraz za nim wbiegł Yuriy 

Blahodir (16:26). Jako trzeci na mecie pojawił się Mateusz 

Fabisiak z Krosinka, który uzyskał czas 17:24. Pierwszą ko-

bietą na mecie była Tatiana Kozubowa (19:07). Drugie miej-

sce zajęła Natalia Nahimiak (19:43), a trzecie Magdalena 

Wiśniewska. 

Po biegu uczestnicy mogli zmierzyć się w zawodach kaja-

kowych „GIBanie po kanale” przygotowanych przez Grupę Ini-

cjatywną Baranówko. W tym roku  w konkursie wzięło udział 

34 załogi czyli 68 osób, które próbowały swoich sił w kajaku, 

płynąc pomiędzy specjalnie przygotowanymi przeszkodami. 

Czwartą edycja konkursu zakończono sukcesem panów  Hu-

berta Gajewskiego i Patryka Wilińskiego, którzy osiągnęli fe-

nomenalny wynik minuta 1.23.63. Drugi czas minuta 1.25.05 

należał do państwa Agnieszki Światowej i Łukasza Osiurak. 

Trzecia nagroda powędrowała do dwójki panów Tomasza 

Kaczmarka i Bartosza Chudzińskiego. Na mecie osiągnęli oni 

minutę 1.25.81.

Po południu rozpoczął się pokaz szermierki – walka po-

kazowa z udziałem Mistrza Polski w szpadzie Wojciecha Ko-

lańczyka. To właśnie jego efektowna walka z Jędrzejem Li-

siakiem rozpoczęła widowisko. Następnie na przygotowaną 

matę weszli zawodnicy UKS Muszkieter Mosina: Monika Li-

siecka, Zofia Lachowicz, Antoni Nieckarz oraz Filip Murawski. 

Wykonali oni pokazowe walki prezentując zebranym swoje 

umiejętności. Na zakończenie ochotnicy z publiczności mieli 

okazję spróbować swych sił przymierzając stroje szermierzy 

i mierząc się w walce na szpady. Każdy z amatorów otrzymał 

pamiątkowy dyplom.

Następnie nasi mieszkańcy mogli podziwiać pokazy foot-

ball freestyle w wykonaniu finalisty 6 edycji programu Mam 

Talent – Marka Borna. Warto nadmienić, że tego typu występy 

można zobaczyć tylko w telewizji. Po pokazach dla publicz-

ności Marek Born przeprowadził warsztaty dla dzieci oraz 

młodzieży. Mieli oni niebywałą okazję uczyć się różnego ro-

dzaju technik pod okiem specjalisty. 

O godzinie 15 nastąpiło wręczenie nagród w Zawodach Po-

wrotnolotnych Gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza Gmi-

ny Mosina: Wittstock I/Niemcy/ - Mosina. Klasyfikacja końco-

wa przedstawia się w następujący sposób: 

I miejsce  Robert Żabiński

II miejsce  Dariusz Fabisiak

III miejsce  Andrzej Roszak

Podsumowaniem sportowej rywalizacji był konkurs na 

Sportowego Elegancika z Mosina w oprawie Kabaretu z Woź-

nej. W rywalizacji wzięło udział 6 zawodników: Ignacy Ben-

dlewski (ZS Daszewice), Jakub Kurek (SP Czapury), Jan Ła-

wecki (SP Krosinko), Zosia Białożyt (SP Nr 1 Mosina), Adam 

Urbański (ZS Krosno), Dawid Vogt (ZS Rogalin). Dzieci z kl. I-III 

rywalizowały w 11 konkurencjach. Sprawdzane były nie tyl-

ko ich umiejętności sportowe, ale również wiedza o naszej 

gminie. Po zaciętej, pełnej emocji rywalizacji tytuł Elegancika 

z Mosiny uzyskał Ignacy Bendlewski z Zespołu Szkół w Dasze-

wicach.                                                                                                        (osir)
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reklama

Skład Opału PKP Puszczykówko

ı,,RAMPA®®
tel. 61 633 61 04

       602 554 258

       606 767 414

23 lata współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
Ceny odpowiadają jakościCeny odpowiadają jakości

Kupując w RAMPIE sprawiasz sobie i górnikom dużo radości.

Szanuj obcego, kupuj u swojego.

Ciepło jest żółte, a nie niebieskie.
Sprzedajemy drewno kominkowe.

Zapraszamy Państwa
do wzięcia udziału

w naszej akcji promocyjnej!

Przyprowadź dziecko sąsiada lub przyjaciół, a oboje otrzymacie
120 zł rabatu na czesne - na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.
620 zł = 500 zł ze wszystkimi zajęciami dodatkowymi i pełnym wyżywieniem!

W promocyjnym pakiecie:
� Język angielski
� Język francuski / hiszpański
� Gimnastyka korekcyjna
� Taekwondo
� Taniec
� Całodzienne wyżywienie

Pakiet obowiązuje w naszych obu siedzibach w Mosinie:
ul. Leszczyńska 27 oraz ul. B. Krzywoustego 29

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność!
Zapraszamy!

Więcej informacji pod telefonem: 696 357 884
Regulamin akcji dostępny na stronie internetowej

www.koniczynka.biz

HOTEL SZABLEWSKI
w Dymaczewie Nowym

PRZYJMIE
na praktyki w zawodzie:

� kucharz
     � kelner
          � hotelarz

Tel. 61 8132-112
61 8191-201
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e-mail: agrogust@gmail.com

ZAPRASZAMY: pn.-pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-13.00

NASIONA, NAWOZY, TORF, ROŚLINY OZDOBNE - NA ŻYCZENIE 
KLIENTA SADZENIE W POJEMNIKACH, DRZEWKA OWOCOWE, 
NARZĘDZIA, SKRZYNKI, DONICZKI, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
- FACHOWE PORADY ORAZ ART. OGRODNICZE I DEKORACYJNE
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Pani Olga oczarowała nas swoją bezpo-

średniością, otwartością i poczuciem 

humoru. Młodziutka autorka ze Śremu ma 

na swoim koncie już dziesięć kryminałów. 

Nie uważa się jednak za rasową pisarkę, na 

pytanie, kim się czuje, odpowiada, że pra-

cownikiem socjalnym – jest zatrudniona 

jako asystentka osób niepełnosprawnych. 

Na spotkanie autorskie zaprosiliśmy ją nie 

tylko ze tego względu, że pochodzi z po-

bliskiego miasteczka i mamy nadzieję, że 

uwieczni Mosinę w swojej następnej po-

wieści. Jest autorką bardzo poczytną: jej 

książki są non stop wypożyczane, nie stoją 

na półce, a szefowa czyta je w pierwszej 

kolejności. Poza tym dwa lata temu pani 

Olga gościła w naszej Filii w Rogalinku 

i poszła fama, że spotkanie z nią odbyło 

się w fantastycznej atmosferze. Rzeczy-

wiście pisarka ma dar uwodzenia ludzi 

i gdyby zechciała kandydować na przykład 

na prezydenta RP, miałaby duże szansę na 

zdobycie dwucyfrowego poparcia. 

 Autorka „Natalii 5” opowiadała nam 

o swojej „ścieżce kariery” w tak zabawny i 

jednocześnie drastyczny sposób (przygo-

da z workiem na zwłoki), że przez dwie go-

dziny czuliśmy się, jakby ktoś za dotknię-

ciem czarodziejskiej różdżki przeniósł nas 

w zwariowany świat powieściowych bo-

haterów Rudnickiej. Opowieści pani Olgi 

na zmianę wywoływały w nas wzruszenie 

lub wywoływały salwy śmiechu. Wanda 

Bech, jako autorka recenzji z książek „Za-

cisze 13”, została wyściskana przez pisar-

kę. Wcześniej Wanda, znana ze swojego 

Życie jak ze scenariusza komedii kryminalnej,

czyli majowe spotkanie DKK z pisarką Olgą Rudnicką

zamiłowania do wojska oraz ze swojego 

ciętego języka, oznajmiła: „Jak dotąd nie 

pasjonował mnie ten rodzaj literatury – te-

raz jestem skłonna zmienić zdanie. Dobrze, 

że Rudnicka napisała tak dużo – będę mia-

ła co czytać. Coś nieprawdopodobnego 

– obie jej dostępne książki pochłonęłam 

w dwa wieczory i było mi mało.” Pozwolę 

sobie przytoczyć opinię Wandy: 

1.  Perfekcyjnie buduje wielowątkową fa-

bułę. 

2.  Pisze lekko, językiem przyjaznym dla 

czytającego, który tym samym bierze 

udział w akcji.

3.  Misternie wpleciony problem społecz-

ny – nękanie i jego długotrwałe skutki.

4.  Elementy humorystyczne nie zacierają 

głównej treści.

5.  Porównanie z Chmielewską niezupeł-

nie trafne. Chmielewska wprowadza 

własne słowotwórstwo, co jest jej wi-

zytówką, ale po wielu książkach staje 

się uciążliwą manierą.

Życzymy młodziutkiej pisarce rzeczy-

wistości bogatej w inspiracje (byle nie za 

makabryczne) i jeszcze większego uznania 

czytelników.  A może tak pani Olga pod na-

szym wpływem zdecyduje się na powrót 

do cyklu o wygadanych, szalonych Nata-

liach?

Zofi a Staniszewska
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Polskie Koleje Państwowe Polskie 

Linie Kolejowe SA planują wybudować 

w Puszczykowie maszt radiokomuni-

kacyjny. Na zaproponowaną  lokaliza-

cję   nie zgadzają się władze samorzą-

dowe i mieszkańcy. 

Maszt ma mieć 42 m. wysokości 

i powstać na działce znajdującej 

się w rejonie ulicy Moniuszki w Puszczy-

kowie, która należy do PKP. 

Inwestycja prowadzona jest w ramach 

projektu programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 7.1 – 36.2 o na-

zwie: „Budowa infrastruktury systemu 

GSM-R na liniach kolejowych”, zgodnych 

z harmonogramem Narodowego Planu 

Wdrażania Europejskiego Systemu Zarzą-

dzania Ruchem Kolejowym. 

Tego typu maszty majwowadzone jest 

postępowanie dotyczące ustalenia loka-

lizacji inwestycji celu publicznego, pole-

gającej na budowie tegoż masztu. Zgod-

nie z przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, bur-

mistrz Puszczykowa mógł się odnieść do 

sprawy wyłącznie w zakresie zarządzania 

publiczną drogą gminną, przyległą do te-

renu należącego do PKP – ponieważ nie 

jest stroną w tym postępowaniu. 

Sprawa była „na gorąco” omawiana już 

podczas majowej sesji Rady Miasta, któ-

ra odbyła się dzień po wpłynięciu pisma 

wojewody do urzędu. Jak mówił wówczas 

Władysław Ślisiński, zastępca burmistrza 

Puszczykowa, Miasto będzie starało się 

o umożliwienie władzom udziału w po-

stępowaniu jako strona i przekazania wo-

jewodzie argumentów przeciw  obiektu 

w tym miejscu. Przedstawiciele samorzą-

du zapewniali też, że podejmą rozmowy 

z PKP.

Kilka dni później (22 maja br.) Urząd 

Miasta wystosował wniosek do Wojewo-

dy Wielkopolskiego o przyznanie Miastu 

Puszczykowo statusu strony postępowa-

nia administracyjnego w tej sprawie oraz 

doręczanie na piśmie wszelkich decyzji, 

postanowień i pism dotyczących tego 

przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu pisma skierowanego 

do wojewody czytamy, m.in., że argu-

mentem przemawiającym za przyzna-

niem Miastu Puszczykowo statusu strony 

w tym postępowaniu jest fakt, że projek-

towana inwestycja będzie oddziaływała 

w sposób znaczący na nieruchomość 

Miasta Puszczykowa (część ulicy Wspól-

nej), a wpływ ten będzie przejawiał się 

Niechciany maszt

w emitowaniu pól elektroenergetycz-

nych nie jonizujących przez zainstalowa-

ne na maszcie anteny. 

Do wniosku skierowanego do wo-

jewody dołączona została także ko-

pia pisma mieszkańców Puszczykowa, 

w którym wskazują oni na kolejne, ich 

zdaniem, nieścisłości znajdujące się 

w dokumencie nadesłanym przez woje-

wodę.

Kolejnym pismem do wojewody była 

odmowa uzgodnienia projektu decy-

zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (masztu). W uzasadnieniu 

odmowy czytamy m.in., że proponowane 

przez PKP rozwiązanie znacznie pogorszy 

warunki bezpieczeństwa i płynności ru-

chu na tym odcinku drogi. Ponadto  reali-

zacja inwestycji nie uwzględnia planów 

Projektu Kolei Metropolitalnej, przewidu-

jących lokalizację parkingu typu park&ri-

de  właśnie na terenie objętym planami 

budowy masztu. 

Sprzeciw budowie wyraziło także kil-

kudziesięciu mieszkańców, którzy na-

pisali, że maszt zaburzyłby krajobraz 

przyrodniczy i architektoniczny Puszczy-

kowa, obniżając jakość życia mieszkańców 

i wartość działek położonych w okolicy 

masztu. Wskazują także na promieniowa-

nie z nadajnika, które negatywnie wpły-

wałoby na zdrowie mieszkańców okolicz-

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� 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

nych terenów. Na dodatek przypominają, 

że wysokość konstrukcji utrudniałaby 

przelot śmigłowców ratunkowych lecą-

cych do szpitala. Protest z podpisami tra-

fi ł wprawdzie do Urzędu Miasta, jednak 

z uwagi na to, że skierowany jest do Wo-

jewody został przesłany do Urzędu Woje-

wódzkiego.     

Pisma skierowane do wojewody to nie 

jedyne działania podjęte przez Urząd Mia-

sta. Równolegle prowadzono rozmowy 

z PKP, w których włodarze Puszczykowa 

proponowali znalezienie innej lokalizacji 

dla masztu – z dala od zabudowy miej-

skiej. Kolej powinna odpowiedzieć na te 

propozycje w ciągu najbliższych dni.                                                                                                  

(red.)
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To propozycja Krzysztofa Wiśniew-

skiego, poety, któremu postać Win-

centego Różańskiego jest bardzo bliska 

sprawiła, że wyruszyliśmy w podróż sen-

tymentalną śladami Wincentego Różań-

skiego. Inicjator spotkania stworzył stro-

nę internetową poświęconą twórczości 

Witka, którą wciąż rozbudowuje. Przyje-

chał z aparatem i kamerą do Mosiny, by 

odnaleźć  ślady z jego najwcześniejszych 

lat. Dom na ulicy Lipowej (obecnie Mic-

kiewicza) jest jedynym trwałym świad-

kiem jego narodzin i młodości. Dzisiaj 

wygląda z pewnością inaczej niż 70 lat 

temu, kiedy Witek dorastał, ale na zdję-

ciach rodzinnych, które obejrzałyśmy 

u pani Karoli Małeckiej odżył w naszej 

wyobraźni na nowo. Ta sentymental-

na ścieżka, którą wspólnie przeszliśmy 

z paniami Krystyną Przynogą, dyrekto-

rem mosińskiej Biblioteki Publicznej, Mi-

rosławą Różańską żoną Hieronima, brata 

Wincentego i Krzysztofem Wiśniewskim,   

prowadziła od Biblioteki poprzez Galerię, 

dom na ul. Mickiewicza, a zakończyliśmy 

ją w przyjaznym i gościnnym domu naj-

bliższej kuzynki pani Karoli Małeckiej. 

To ona przeprowadziła nas przez świat 

wspomnień, młodości pełnej barw, ale 

też smutku związaną z okupacją i czasem 

powojennym. Słuchaliśmy jak zaczaro-

wani, pani Karola odpowiadała niestru-

dzenie na wszystkie pytania, którym zda-

wało się nie było końca.

W mosińskiej Galerii do naszego spo-

tkania dołączyła była dyrektor Biblioteki 

Aleksandra Pruchniewska i Kustosz Izby 

Muzealnej Józefa Roszak- Rosić. Obie 

panie wspominały Witka, ale już z cza-

sów późniejszych. Moje wspomnienia 

pochodzą z lat 90-tych, kiedy poznałam 

Witka. Przywiozłam go swoim samocho-

dem na spotkanie autorskie w ośrodku 

kultury, przyjechał razem z przyjacielem 

i poetą Andrzejem Sikorskim. Witek 

wtedy mieszkał w domu rodzinnym 

w Poznaniu na ulicy Ostrobramskiej 25. 

Bracia Różańscy

W numerze majowym Gazety na stronie 27 pisałam o domu 

rodzinnym Różańskich. Dzięki uprzejmości pani Justyny Ku-

dły mieliśmy możliwość wejścia na strych i podziwiania uni-

katowych fresków Hieronima Różańskiego. Zwracamy się do 

wszystkich, którzy rozpoznają piękną dziewczynę z portretu. 

Kogo namalował Hieronim Różański? 

Jak już wspominałam poprzednio, młody poeta Krzysztof 

Wiśniewski, wielki entuzjasta poezji Witka, wyzwolił wiele 

wspomnień o naszym mosińskim twórcy. Nie poprzestaje on 

w realizacji fi lmu i poszukuje osób, które znały Witka i chciały-

by o nim opowiedzieć. Czekamy na odzew: tel. 618 132 332, 

e-mail biblioteka@bibliotekamosina.pl lub bezpośrednio 

w bibliotece.

Krystyna Przynoga

Mosińska Biblioteka Publiczna

WSPOMNIENIA DOROTY STRZELECKIEJ

Słuchaliśmy jak zaczarowani
Prawdopodobnie w 1954 roku cała ro-

dzina Różańskich z Mosiny przeniosła się 

do Poznania. W latach późniejszych, od-

wiedzał Mosinę i Galerię częściej, odkąd 

poznał i poślubił swoją żonę Małgorzatę, 

bardzo chciał jej pokazać miasto swojej 

młodości, wracać do wspomnień. To w 

Galerii odebrał z rąk burmistrza w 2003 

roku statuetkę z okazji 700 lecia Mosiny i 

uczestniczył w obchodach 10 lecia Gale-

rii. Kolejny raz, z okazji wernisażu malar-

stwa Grzegorza Ratajczyka, gdy w Galerii 

znalazły się portrety Witka pędzla autora 

wystawy. Ta wystawa była pretekstem do 

zorganizowania wieczoru poezji Witka 

Różańskiego, którą czytali aktorzy Teatru 

Nowego w Poznaniu: Daniela Popławska, 

Antonina Choroszy, Michał Grudziński 

i Andrzej Lajborek. Krótki wywiad prze-

prowadziła z Witkiem przyjaciółka i re-

daktorka Radio Merkury – Barbara Micz-

ko- Malcher. Odkąd zachorował bywał 

rzadziej, ale w 2005 roku zawitał wraz 

z żoną Małgorzatą z okazji wernisażu 

malarstwa nieżyjącego brata Hieronima 

Różańskiego. Spotkanie ubogacił kon-

cert muzyczny na fl et, skrzypce i pianino 

w wykonaniu żony Małgorzaty i jej syna 

Andrzeja. W katalogu wystawy znalazły 

się wiersze Witka. Wtedy przeszliśmy się 

razem przez mosiński rynek, Witek już nie 

mówił, tylko błysk w jego oczach zdra-

dzał miejsca, które dobrze znał i zapamię-

tał, próbował coś mi powiedzieć… Trasa 

spaceru przywiodła nas do kościoła, za-

trzymaliśmy się nieopodal i wtedy pod-

szedł do nas ksiądz proboszcz Edward 

Majka, przedstawiłam Witka i prosiłam 

o możliwość wejścia do kościoła. Po chwili 

proboszcz wrócił i dał nam medalik z wize-

runkiem Jana Pawła II (to było 30.04.2005 r.). 

Podziękowaliśmy, Witek był bardzo wzru-

szony…

W ten dzień, kiedy odszedł, rozmawiali-

śmy rano… No, no, no  zabrzmiało w słu-

chawce…

Małgosia przysłała mi później jego 

zdjęcie z podpisem… Zegar jeszcze nie 

ucichł…(1938-2009) nadal przechowuję 

je na ścianie Galerii, towarzyszy mi na co 

dzień, tak jak pamięć o Witku.

Dorota Strzelecka
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7 maja na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka przy ul. Topolowej w Mosinie odbyło się trzecie już spotkanie 

w ramach całorocznego projektu „Z legendą od przedszkolaka do szkolniaka”. Jak  wskazu-

je nazwa projektu spotkaliśmy się w gronie od najmłodszych przedszkolaków do starszych 

szkolniaków.

Wraz z gośćmi, dziećmi z przedszkola Koniczynka w Mosinie oraz Słoneczko z Krosna, 

a także uczniami klas I-III naszego  Ośrodka mogliśmy obejrzeć piękną inscenizację legendy 

„Złota kaczka” przygotowaną  przez  Magdalenę Pytel, wychowawcę klasy gimnazjalnej, 

z zespołem uczniowskim w składzie: Mirek Olejniczak, Sebastaian Duszyński, Sebastian 

Gołąb, Patryk Marczyński, Sandra Matkowska, Agnieszka Górczyńska oraz z wolontariuszką 

Mariolą Kubiak, rehabilitantem - Rafałem Kanią i  Kamilą Błoszyk.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci wzięły udział w zabawach sprawdzających ich 

wiedzę na temat legendy. Odpowiadały na pytania w formie zgadywanek-rymowanek. 

Następnie do tańca porwała nas grupa przedszkolna Niezapominajki, która zatańczyła 

wszystkim dobrze znane „Kaczuszki”.

Choć było to już ostatnie przedstawienie, czekało nas jeszcze kilka atrakcji związanych 

z projektem. Pod koniec maja został przeprowadzony konkurs wiedzy, który wyłonił przed-

szkolaka mającego największą wiedzę o poznanych legendach, czyli o „Lechu, Czechu i Ru-

sie”, „Smoku Wawelskim” i „Złotej kaczce”.

Na zakończenie nasi mali widzowie ocenili zespoły teatralne, które otrzymajły statuetki 

m.in. dla najlepszego aktora pierwszo i drugoplanowego,  dla autora najpiękniejszej deko-

racji i muzyki. 

Organizator projektu:

Agnieszka Juska, SOSW im. J. Korczaka w Mosinie

„Z legendą od przedszkolaka do szkolniaka”

Na sportowo, chociaż nie tylko, świętowano w Puszczy-

kowie Dzień Dziecka. Z okazji tego sympatycznego święta 

31 maja,  na terenie Centrum Animacji Sportu przygotowa-

no dla najmłodszych puszczykowian wiele atrakcji. 

Na różnych stanowiskach można było sprawdzić  swoje 

siły w rzutach do kosza, strzelając na bramkę czy poko-

nując rowerem tor przeszkód. Na szczecie górki saneczkowej 

ustawił swój namiot Klub Olimpijczyka. Wewnątrz można było 

powiosłować na sucho na ergometrze. Wszystkie konkuren-

cje były przeprowadzone pod czujnym okiem pracowników 

z Centrum Animacji Sportu. Za ukończenie każdej konkurencji 

dzieci otrzymywały kupony, które potem można było wymie-

nić na nagrody. Oczywiście nie zabrakło dmuchanych zamków 

i trampoliny, na których dzieci mogły „wyskakać się” do woli.

Tego dnia wystartował także „III Wyścig po uśmiech”. 

W tym roku jego uczestnicy pobiegli po uśmiech dla Ga-

brysi Nieckarz - małej dziewczynki, która potrzebuje naszej 

pomocy w walce o zdrowie. Dziesięć złotych z każdego  za-

kupionego  pakietu startowego dla osób biorących udział 

w biegu głównym, przekazanych zostanie na pomoc  dla 

Gabrysi.  Po uśmiech pobiegły także dzieci. W kilku kate-

goriach wiekowych – najmłodsi biegacze mieli po 2-latka 

– wystartowało ponad 100 uczestników. 

Z okazji Dnia Dziecka z Puszczykowa do Poznania i z powro-

tem odjechał także zabytkowy parowóz, zabierają kilkudziesię-

ciu pasażerów w tę niecodzienną podróż.                                                      (red.)

To było święto dzieciTo było święto dzieci
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DOCIEPLENIA I ELEWACJE 
BUDYNKÓW

� Konkurencyjne ceny

� Projekt elewacji gratis

�  docieplenia styropian wełna 

�  tynki akrylowe mineralne sylikonowe

�  izolacje fundamentów

�  podbitki dachowe

ptbud.pl

508-33-22-20
piotr.tatka@op.pl

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

O G R O D Y
� Prace pielęgnacyjne
� Zakładanie ogrodów
� Systemy aut. nawadniania
�  Mała architektura

 (tarasy, pergole)
� Ścieżki, alejki, obrzeża

OGRODNIK Piotr Wiąz
Tel. 500-406-098

wiaz.ogrody@gmail.com
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Kupony ogłoszeniowe (do 20 słów) prosimy przesyłać na adres redakcji
lub wrzucać do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH

- SPADKOWYCH

- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 

-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 
RUR WODOCIĄGOWYCH

PUSZCZYKOWO
UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24

TEL. 601 75 44 11 

ZATRUDNIĘ MECHANIKA
z doświadczeniem naprawy
samochodów ciężarowych

SAMODZIELNEGO

Lokalizacja:
okolice Mosiny

PRACA STAŁA

Tel. kontaktowy:
696-868-072
509-565-345

ZATRUDNIĘ
KIEROWCĘ

kategorii C+E kategorii C+E 
w transporcie w transporcie 

międzynarodowymmiędzynarodowym

Tel. 730 001 650Tel. 730 001 650

ONKOLOG 
lek. M. Nasher 

Specjalista chirurg - onkolog 

Przyjęcia:
środa w godz. 17 - 19 

sobota 9 - 12 

ul. Poselska 68 
63-300 Środa Wlkp. 

tel. 602 113 138, 61 281 90 24

PO¯YCZKI
Zastaw

u Klienta

500 588 980
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OGŁOSZENIA DROBNE

WYDAWCA:       Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna).

WSPÓŁPRACA:  Jan Bylczyński, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, Wojciech Czeski.

Opracowanie techniczne i grafi czne: Studio BAZA, tel. 502 525 788.

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00.

Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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ZAGINĄŁ pies rasy Husky,szary,duży,zadba-

ny.Pies jest łagodny i przyjazny dla ludzi.Syn 

mocno rozpacza po przyjacielu swoim.Prosi-

my o kontakt każdego kto go widział lub wie 

gdzie się znajduje.Tel całą dobę 604907306 

lub 663796169.

AGNECJA Pracy Tymczasowej Randstad 

poszukuje osób do pracy na stanowisko ka-

sjera. Wymagana książeczka sanepidowska. 

Mile widziane orzeczenie o niepełnospraw-

ności. Więcej informacji tel. 61 628 12 39, 

mail: poznan@randstad.pl

FIRMA sprzątająca zatrudni Panią do prac 

porządkowych w KOmornikach ul. Kolum-

20 czerwca już po raz drugi w harcerskim Ośrodku w Ro-

galinku odbędzie się Rajd Przyjaciół Rogalinka. Podczas 

imprezy nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci, jak i tych 

nieco starszych. 

Na Rajd z Poznania będzie można dojechać nie tylko sa-

mochodem - harcerze szykują specjalny rajd rowerowy, 

który pokaże urokliwe tereny gminy Mosina. Dotrzeć można 

również komunikacją miejską do pętli w Wiórku. Już tam na 

uczestników czekać będzie przedsmak harcerskiej przygody. 

Zarówno z Wiórka, jak i z mostu w Rogalinku rozpoczynać się 

będzie gra, która potoczy się do bram Ośrodka.

Specjalnie dla dzieci zbudujemy kącik malucha, a w nim cze-

kać będzie na naszych milusińskich fachowa opieka, ogromne 

bańki mydlane, zabawy chustą animacyjną i wiele innych atrak-

cji. Również z myślą o najmłodszych uczestnikach Rajdu po-

wstanie mini park linowy. 

W programie znajdą się liczne konkursy z atrakcyjnymi nagro-

dami i rodzinna gra terenowa. Dorośli będą mieli okazję spraw-

dzić się w strzelaniu z łuku i z wiatrówki. Co pół godziny będzie 

można wybrać się w rejs katamaranem po Warcie. A wieczorem 

nie zabraknie dobrej muzyki na żywo i efektów specjalnych. 

Przez cały czas palić się będzie ognisko, przy którym zabrzmi 

nie jedna piosenka. Nie zabraknie też harcerskiej grochówki, 

lemoniady i zdrowych przekąsek. Własnoręcznie będzie można 

zakręcić smakową watę cukrową. Tego wydarzenia nie można 

przegapić! 

Udział w Rajdzie Przyjaciół Rogalinka jest bezpłatny.

Szczegóły znaleźć można na stronie: www.staremiasto.zhp.

wlkp.pl/rajd-przyjaciol-rogalinka                                                      Red.

Rajd Przyjaciół Rogalinka – festyn nie tylko dla harcerzy

ba. Praca od godz. 16 do 20; od poniedziałku 

do piątku; sprzątanie biur i pomieszczeń so-

cjalnych; wynagrodzenie 700 zł na rękę; wy-

magamy sumienności, rzetelności i chęci do 

pracy. Global Cleaning tel. 518922932.

JESTEM ogrodniczką z wykształceniem 

i doświadczeniem. Poszukuje stałej pracy. 

proszę o kontakt tel. 723672129.

POSZUKUJĘ pracy jako sprzątaczka na te-

renie Mosina, Puszczykowo, Krosno i okoli-

ce. Oferuję mycie okien, sprzątanie domów. 

Zainteresowanych proszę o kontakt pod nu-

merem 669-129-308.

DZIAŁAJĄCA 10 lat na rynku Firma PRO-

INVEST Sp. Jawna z siedzibą w Mosinie po-

szukuje pracownika na stanowisko: Monter 

bram przemysłowych i systemów przeła-

dunkowych.

MAM wykształcenie średnie, prawo jazdy 

kat. B oraz książeczkę książeczkę sanitarno – 

epidemiologiczną. Podejmę się każdej pracy 

dla kobiet. Kontakt: 796717518.

SPRZEDAM rower KROSS DARTY dla dziew-

czynki, koła „20” ,przerzutki Shimano, rama 

aluminiowa, koła aluminiowe. Stan bardzo 

dobry. Cena 380 zł. Tel. 693707228.

SZUKAM pracy na terenie Mosiny. Mam 

prawo jazdy kat B oraz umiem obsługiwać 

komputer. Posiadam wykształcenie: średnie. 

Nr tel. 730 617 299.

DYPLOMOWANY

DIETETYK
Beata Banaszyńska
mgr. dietetyki i biologii molekularnej

Informacja i rejestracja:

Wielkopolskie Centrum Medyczne

ESKULAP – PREMIUM

ul. Wawrzyniaka 13

tel. 888 999 699

Oferuję:

� profesjonalne leczenie nadwagi i otyłości

�indywidualny program dieto-terapii

�ocenę sposobu i stanu odżywienia

� wspomaganie żywieniowe w leczeniu 

jednostek chorobowych np. cukrzyca, 

nadciśnienie, choroby serca itp.

� pomoc żywieniową dla kobiet w ciąży 

i karmiących piersią

� komputerową analizę składu ciała: zawartość 

tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody, kości, 

wiek metaboliczny, ryzyko sercowo-naczyniowe
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 

 
� PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI

     � KADR

          � ZUS

               � US 

Mamy certyfi kat

Ministerstwa Finansów

� jesteśmy ubezpieczeni 
� odzyskujemy należności 
� odbieramy osobiście dokumenty 

 

62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 

tel. 618136388 

        602638476 

lossy@lossy.pl

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

SPRZEDAM 
DOM

pięknie, ustronnie 
położony

na granicy
Mosiny

i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

HURTOWA 
SPRZEDAŻ

OLEJU NAPĘDOWEGO,
W OFERCIE RÓWNIEŻ ON B0

(BEZ ESTRÓW
METYLOWYCH KWASÓW 

TŁUSZCZOWYCH)

KONKURENCYJNE CENY

TEL. 604 418 418
www.dworczak.com.pl 

dworczak@o2.pl.
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