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Na łamach naszej gazety i  stronie facebookowej publikujemy 
informacje o  różnorodnej tematyce, wszystkie, które – naszym 
zdaniem – zasługują na uwagę. Jesteśmy jednak bardzo cieka-
wi, jaka dziedzina najbardziej Państwa interesuje – wiadomości 
sportowe, aktualności z regionu, reportaże, wywiady, wydarzenia 
kulturalne – a  może jeszcze inna tematyka? Przeprowadziliśmy 
krótką sondę w postaci ankiety zamieszczonej na naszym portalu 
społecznościowym. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że obsza-
rem, który interesuje Państwa najbardziej są aktualności z regio-
nu Mosiny, a także wydarzenia kulturalne i imprezy. W dalszej ko-
lejności w kręgu Państwa zainteresowań znajdują się informacje 
o interwencjach policji, straży pożarnej i straży miejskiej, wiado-

mości z  regionu Puszczykowa, reportaże i  wywiady, a  także in-
formacje o nowych inwestycjach. Mniejszym zainteresowaniem 
Państwa cieszyło się otrzymywanie wiadomości z urzędu miasta, 
wiadomości sportowe, informacje o lokalnych przedsiębiorcach, 
wydarzenia w szkołach oraz historia.
Jesteśmy przekonani, że ta krótka sonda nie odzwierciedla 
w  pełni Państwa zainteresowań i  potrzeb. W  dalszym ciągu 
zachęcamy zatem do dzielenia się oczekiwaniami, pomysłami 
i zagadnieniami, które moglibyśmy Państwu przybliżać. Z  ra-
dością tworzymy Gazetę Mosińsko - Puszczykowską i  chcie-
libyśmy, by była ona lekturą, po którą będą Państwo sięgać 
z przyjemnością. (red.)

Uwaga, Czytelnicy! 
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Drodzy Czytelnicy!
Nastał czas jesiennych chłodów i długich 
wieczorów - doskonały na spotkania, 
rozmowy przy ciepłej herbacie, czytanie, 
wspomnienia, refl eksje. Mamy nadzieję, 
że miłym akcentem tej jesieni będzie lek-
tura kolejnego numeru gazety.  
Na początek przedstawiamy koncepcje 
kolejnej ważnej dla gminy inwestycji, 
jaką jest pływalnia w  Mosinie. Mówi się 
o niej już od dawna, teraz jednak podję-
te przez Gminę Mosina kroki pozwalają 
mieć nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy 
będą mieli własną pływalnię z  terenem 
rekreacyjnym wokół niej. 
Sporo informacji znajdą w tym numerze 
wszyscy, którzy chcą pomagać innym. 
Tym razem na wsparcie oczekuje mały 
Antoś, który ma przed sobą skompliko-
waną operację serca. Zbliża się także ko-
lejny etap projektu „Szlachetna Paczka”, 
który jest realizowany również w  Mosi-
nie. Wszystkich zaangażowanych w  pro-
jekt czeka dużo pracy. W  dalszym ciągu 
potrzebni są wolontariusze, darczyńcy, 
sponsorzy. Liczymy, że wśród mieszkań-

ców Mosiny znajdą się chętni, by nieść 
innym pomoc. Pamiętajmy, że pomoc 
niesiona w  sposób mądry – jak głosi 
„Szlachetna Paczka” – może spowodo-
wać początek konstruktywnych zmian 
w życiu człowieka. I dotyczy to nie tylko 
osoby, której pomagamy, ale także nas, 
pomagających.
W  sposób szczególny zapraszamy do 
„Kącika meteorologicznego” – nowej 
propozycji na jesienną lekturę. Wszyscy 
rozmawiamy o pogodzie, wielu z nas inte-
resuje się jej prognozami. W naszym kąci-
ku przedstawiamy ciekawostki związane 
ze zjawiskami atmosferycznymi – może 
dzięki temu rozmowy o pogodzie nabiorą 
innego znaczenia? Dziś odpowiadamy na 
pytanie o wagę chmury burzowej.    
Jesień to także początek sezonu polowań 
zbiorowych, Hubertus i inne imprezy oraz 
uroczystości związane z  tradycją łowiec-
ką. Przedstawiamy relację z takich wyda-
rzeń, a  także pokazujemy, czym jeszcze 
oprócz polowań zajmują się myśliwi. 
Prawdziwą perełkę znajdą w  numerze 
sympatycy psów – w Mosinie działa bo-
wiem spółdzielnia socjalna PSARVARD, 
która realizuje szereg projektów pracu-
jąc z tymi zwierzętami. Działalność spół-
dzielni jest bardzo szeroka, skierowana 
w  dużej mierze do mieszkańców Mosi-
ny i okolic, zatem z pewnością warto się 
z nią zapoznać. Miłośników ziół odsyłamy 

natomiast do następnej części naszego 
„Kącika zielarskiego” – tym razem przed-
stawiamy jarzębinę, tak charakterystycz-
ną dla jesieni i dobroczynną w działaniu. 
Wszystkim zaś, którzy śledzą twórczość 
Józefa Mackiewicza polecamy kolejny ar-
tykuł i lekturę książki o sprawie mordu ka-
tyńskiego – lekturę trudną, jednak w sam 
raz na długie, jesienne wieczory. 
Przypominamy również o walorach przy-
stani w Rogalinku, a także prezentujemy 
wywiad z obecnym proboszczem tamtej-
szej parafi i mając nadzieję, że zachęci to 
Państwa do odwiedzenia tego ciekawe-
go miejsca i jego mieszkańców.
Tworzenie gazety jest dla nas prawdziwą 
przyjemnością. Jak zwykle, zachęcamy 
Państwa do dzielenia się swoimi uwagami, 
spostrzeżeniami, pomysłami. Zachęcamy 
do nadsyłania artykułów i  relacji z  cieka-
wych wydarzeń. Serdecznie zapraszamy 
także do siedziby Redakcji – chcemy bo-
wiem, by było to miejsce nie tylko naszej 
pracy, ale także spotkań z  Czytelnikami, 
miejsce, gdzie można wygodnie usiąść, 
wypić fi liżankę herbaty i  zamienić kilka 
słów lub też – oddać się lekturze gazety. 
Miejsce w sam raz na jesienną pogodę. 
 Marta Mrowińska 

Słowo Od Redakcji
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Już po raz szesnasty w  Polsce reali-
zowany jest projekt Szlachetna Paczka. 
Przypomnijmy – został zainicjowany 
przez ks. Jacka Stryczka i  realizowany 
jest przez Stowarzyszenie Wiosna z Kra-
kowa. Zakłada pomoc osobom i  rodzi-
nom, które z przyczyn od siebie nieza-
leżnych znalazły się w trudnej sytuacji, 
nie pozwalającej na godne życie, a czę-
sto nawet zaspokajanie podstawowych 
potrzeb. Celem Szlachetnej Paczki jest 
to, by dotrzeć do takich osób i  pomóc 
im w sposób mądry, czyli taki, który jest 
raczej iskrą wyzwalającą w ludziach po-
kłady energii, nadziei, siły - chodzi o to, 
by udział w projekcie był dla rodziny za-
palnikiem do zmiany. 

Jak co roku, również i  teraz miesz-
kańcy Mosiny biorą udział w projekcie.
 
Wolontariusze potrzebni od zaraz 

 Każda edycja projektu zaczy-
na się od rekrutacji poszczególnych rad 
wojewódzkich, trenerów, asystentów 
ds. wdrożeń, ludzi od promocji. Jest 
to bowiem dość mocno rozbudowana 
struktura i  sztab wielu osób. Następnie 
– około czerwca - rekrutowani są lide-
rzy, którzy z  kolei rekrutują i  wdrażają 
wolontariuszy. I  to jest już etap pracy, 
który ma miejsce także w Mosinie. Lide-
rem na naszym terenie jest wieloletni 
wolontariusz Szlachetnej Paczki, Sergiusz 
Szajek. Ma ogromny zapał, dużo otwar-
tości, ciepła, wie, jak działać - jednak 
takie przedsięwzięcie wymaga współ-
pracy wielu osób, dlatego potrzebni są 
wolontariusze, darczyńcy, sponsorzy. 

Jak to działa?
Żeby zostać wolontariuszem, nie jest 

istotne doświadczenie, wiedza czy umie-
jętności – liczy się motywacja, postrzega-
nie rzeczywistości, wrażliwość na drugie-
go człowieka. Wracając do projektu, w tym 
samym czasie co rekrutacja wolontariu-
szy, trwa praca mająca na celu wyłonie-
nie osób i rodzin potrzebujących pomocy 
(każda rodzina jest dokładnie weryfi ko-
wana według kilku ważnych kryteriów). 
Rodziny zgłaszane są zazwyczaj przez 
znajomych, sąsiadów, dużą rolę spełnia 
też Ośrodek Pomocy Społecznej; do-
świadczenie pokazuje, że prawdziwa bie-
da milczy, a ludzie, którzy naprawdę po-
trzebują pomocy często o nią nie proszą. 

Kolejnym etapem są spotkania wolon-
tariuszy z  rodzinami. Przed podjęciem 
decyzji o  zakwalifi kowaniu do projektu 
wolontariusze spotykają się z  rodziną 

dwa razy. Pierwsze spotkanie jest bar-
dzo szczegółowym wywiadem, ankietą 
dotyczącą obecnej sytuacji, ale też zba-
daniem, co rodzina zrobiła, żeby spróbo-
wać tę sytuację przezwyciężyć. Czasami 
pomocą jest właśnie odmowa pomocy 
– chodzi o  to, by starać się zaktywizo-
wać osobę, która jest w  stanie sama so-
bie poradzić z  trudną sytuacją. Niekiedy 
przyznanie pomocy w formie paczki spo-
tęgowałoby roszczeniową postawę i bier-
ność, a  to nie byłoby już pomaganiem 
w sposób mądry. Co ważne, w spotkaniu 
uczestniczy zawsze dwóch wolontariuszy 
– jest to potrzebne do tego, by zweryfi ko-
wać swoje obserwacje. Ważna jest przej-
rzystość, jednoznaczność i  konkretność 
w podejmowaniu decyzji. Drugie spotka-
nie jest już rozmową dotyczącą tego, ja-
kie są konkretne potrzeby danej rodziny 
i wybraniem spośród tych potrzeb trzech 
najbardziej pilnych. Potrzeby są różne – 
zdarza się, że paczka dla danej rodziny 
to dwa kartony, a  czasem jest ich kilka-
naście, kilkadziesiąt, do tego często także 
wyposażenie domu jak łóżka czy szafy, 
AGD. Zwykle te najpilniejsze to żywności, 
odzież i obuwie zimowe, czy opał na zimę.

Ważny moment dla darczyńców
Po drugiej rozmowie z  rodziną, krótki 

opis sytuacji i  jej potrzeb zamieszczane 
są na stronie internetowej www.szla-
chetnapaczka.pl. Baza rodzin zostanie 
w  tym roku otwarta 19.listopada i  jest 
ona zawsze pogrupowana miejscowo-
ściami, a dla darczyńców jest to początek 
możliwości zmiany świta tej rodziny na 
lepsze.  Kiedy rodzina zostaje przez dar-

czyńcę wybrana, drogą mailową dostaje 
on szczegółowy opis jej sytuacji i  po-
trzeb – o  wszystko dbają wolontariusze. 
Podpowiadają, w jaki sposób zapakować 
paczkę, jak ją najlepiej opisać, żeby nie 
było problemów na magazynie - w Mosi-
nie w tym roku kolejny już raz magazyn 
znajdował się będzie w  Zespole   Szkół 
im. Adama Wodziczki dzięki ogromnemu 
sercu Dyrektora Pawła Zawieji. Darczyńcy 
informowani są również, że nie ma moż-
liwości spotkania się z  rodziną. Chodzi 
o  to, by uniknąć kłopotliwych sytuacji, 
zażenowania, zakłopotania - większość 
z rodzin nie zdaje sobie bowiem sprawy, 
jak duża i  jak bardzo jakościowa jest to 
pomoc. Żeby jednak nie zabierać tych 
szczególnych, wzruszających momentów 
darczyńcom, wolontariusze opisują – 
z konkretnymi cytatami – wszystko, co ro-
dzina chce powiedzieć darczyńcy, reakcję 
poszczególnych członków rodziny – sta-
rają się jak najrzetelniej opisać spotkanie 
i  moment wręczania paczki. Zwykle też 
wolontariusze przekazują darczyńcy ja-
kiś upominek od rodziny – często jest to 
upieczony placek, czasem zrobiona ręcz-
nie choinka, czasem – laurki od dzieci. 

Ważne daty to 10 i 11 grudnia. Będzie 
to moment, w którym darczyńcy przeka-
zywać będą paczki do magazynu, a wo-
lontariusze zawiozą je do poszczegól-
nych rodzin. 

Wspólnie możemy więcej!
By włączyć się w  projekt, nie trzeba 

zostać wolontariuszem czy darczyńcą. 
Pomoc potrzebna jest na wielu płasz-
czyznach – w Mosinie przyda się wszelka 

„Prawdziwa bieda milczy” - Szlachetna Paczka w Mosinie
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inicjatywa. Potrzeba osób, które pomogą 
nosić paczki, busów, samochodów, który-
mi będzie można te paczki przewieźć do 
rodzin, przyda się ktoś, kto będzie mógł 
np. upiec ciasto na spotkanie z darczyń-
cami czy ugotować – lub zasponsorować 
– ciepły posiłek dla wolontariuszy, her-
batę czy kanapki dla wszystkich, którzy 
będą spędzać dwa grudniowe dni w ma-
gazynie. Potrzebna też będzie pomoc 
przy przygotowaniu magazynu. Ważnym 
zadaniem będzie skoordynowanie pracy 
magazynu, godzin przyjazdu darczyńców 
– tutaj przyda się osoba z umiejętnościa-
mi logistycznymi. Poszukiwani są lokalni 

sponsorzy do poszczególnych działań.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy w jakikolwiek sposób chcą włą-
czyć się w projekt.

Cieszy nas, że coraz więcej osób słyszało już 
w naszej gminie o Szlachetnej Paczce. Wspie-
rają nas także władze Mosiny w osobie za-
stępcy Burmistrza p. Przemysława Mielocha. 
Nasze wspólne działanie może spowodować 
wielką zmianę w osobach i rodzinach, które 
borykają się z  różnymi trudnościami.   Ra-
zem możemy więcej niż nam się wydaje. 
I nawet, jeśli nie zmienimy całego świata, to 
chodzi o to, by zmienić świat chociaż jednej 
rodziny na lepszy. 

Wszystkich chętnych, a  także tych, 
którzy chcieliby dowiedzieć się więcej 
o  projekcie Szlachetnej Paczki w  Mo-
sinie prosimy o kontakt: Sergiusz Sza-
jek, tel. 609-943-683.

„Sie pomaga” Antosiowi!

Bezobsługowa stacja benzynowa w Krośnie

Antoś jest dwuletnim mieszkańcem Mosiny. Urodził się z jedno-
komorowym sercem, które kurczy się w nieprawidłowy sposób 
i powoduje stałe zagrożenie życia Antosia. Częstoskurcz przed-
sionkowo-komorowy nie pozwala na pewność, że serduszko 
będzie stabilnie biło. Jest to zaburzenie pracy serca, dla Antosia 
bardzo bolesne, które może być tragiczne w konsekwencjach.

Lekarze nie dawali Antosiowi szans. Mama miała nie donosić cią-
ży. Byli przekonani, że umrze, a jeśli cudem uda mu się przeżyć, 
będzie bardzo chory. Ku zaskoczeniu wszystkich, Antoś przeżył, 
rośnie i rozwija się. Ma za sobą dwie operacje - zespolenie sys-
temowo-płucne i zespolenie Glenna. Obie przeszedł w Polsce. 
Zbliża się termin, w którym wykonać należy trzeci, ostatni etap 
korekty wady - zabieg metodą Fontana. Antoś uzyskał już kwa-
lifi kację, operacja będzie mogła zostać wykonana w Munster na 
początku 2017 roku. Operacja metodą Fontana najprawdopo-
dobniej połączona zostanie z ablacją - zabiegiem, który znisz-
czy nieprawidłowe ogniska generujące impulsy w sercu Antka i 
sprawi, że zacznie ono prawidłowo bić. 
Na operację potrzebne są pieniądze. Dzięki ofi arności ludzi do-
brej woli sporo udało się już zebrać. Nadal jednak brakuje jesz-
cze ponad 140 tysięcy złotych, a czasu na zebranie całej kwoty 
pozostało coraz mniej. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć 
rodziców Antka i pomóc w ratowaniu życia małego mieszkańca 
Mosiny zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.
siepomaga.pl/serduszko-antka. Liczy się każda złotówka!

Wszystko wskazuje na to, że w Krośnie przy ul. Głównej 59 D
powstanie bezobsługowa stacja paliw płynnych. W chwili 
obecnej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięcia polegającego na ”Budowie bezobsługowej stacji 
paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul Głównej 59D”.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Poznaniu 
o wyrażenie opinii w  sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na  środowisko dla w/w przedsięwzięcia 
(zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008  r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach od-
działywania na środowisko).
Ze szczegółową dokumentacją można zapoznać się w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego 
w Mosinie.

Bezobsługowa stacja paliw to korzyść dla klientów. Oszczę-
dzają oni tu głównie czas, bowiem zapłata za tankowanie odby-
wa się bezpośrednio przy dystrybutorze, bez konieczności uda-
wania się do kasy. Stacja taka jest ponadto czynna cała dobę, 
co zdecydowanie zwiększa dostępność do korzystania z usługi. 
Niewątpliwą korzyścią jest także to, że bezobsługowe stacje 
mają najniższe ceny paliw.
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O wybudowaniu basenu w Mosinie mówi się już od daw-
na. Na łamach Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej rów-
nież niejednokrotnie poruszaliśmy ten temat, natomiast 
w chwili obecnej plany zaczynają nabierać coraz bardziej 
konkretnych kształtów.

Wiadomo już, że obiekt ma powstać na obszarze pomiędzy uli-
cami Leszczyńską i Strzelecką, w pobliżu znajdującego się tam 
niewielkiego lasku. Położenie to umożliwi stworzenie także te-
renu rekreacyjnego wokół basenu (wytyczenie ścieżek, ustawie-
nie ławeczek i lamp w lasku), z którego będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy Mosiny i okolic. 
Przygotowane zostały dwa warianty koncepcyjne pływalni. 
Koszt realizacji projektu ma wynieść od około 7.400 000,00 zł do 
9.000 000 zł (w zależności od wariantu). Oczywiście, są to war-
tości szacunkowe, nie uwzględniają też  kosztów budowy przy-
łączy, dróg , parkingów, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia 
oraz projektu. Powierzchnia całkowita to 1570 m2 dla jednego 
wariantu, 1911m2 – dla koncepcji drugiej. 
Projekt zakłada utworzenie basenów: rekreacyjnego i sporto-
wego, wraz z kompleksem szatniowo – natryskowym; w obiek-
cie znajdować się będzie także zaplecze gastronomiczne, admi-
nistracja, kasy, szatnie ogólnodostępne, zaplecze techniczne. 
Obiekt przewidziany jest jako basen kryty i pełnić ma różno-
rodne funkcje: dydaktyczną, zdrowotną, rekreacyjną, sportową 
- wraz z realizacją gminnego programu nauki pływania. Poza 
funkcją edukacyjną basen pełnić będzie funkcję rehabilitacyj-
no - rekreacyjną dla mieszkańców miasta i okolic. Ważne będzie 
przygotowanie odpowiedniej, atrakcyjnej i merytorycznie na 
najwyższym poziomie oferty dla mieszkańców.
Taka inwestycja jest bardzo kosztowna, dlatego też Gmina bę-
dzie czynić starania o dofi nansowanie na inwestycje ze środków 
unijnych, a także w zakresie energii odnawialnej (program „LE-
MUR” zakłada możliwość fi nansowania preferencyjnego nowo-
budowanych budynków publicznych osiągających określony 
stopień redukcji energii użytecznej i pierwotnej w stosunku do 
budynku referencyjnego). Gmina Mosina wielopłaszczyznowo 

przygotowuje się do realizacji tej inwestycji: we wrześniu br. Ko-
misja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
odbyła specjalne, wyjazdowe posiedzenie, udając się do Inte-
gracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie k. Warszawy 
– miejscowości porównywalnej wielkością do Mosiny. Celem wi-
zyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem pływalni, jej ofertą 
oraz zapleczem technicznym. Wszystko po to, by jak najlepiej 
dostosować projekt, a następnie całą budowę, do specyfi ki 
miejsca i realnych możliwości.
Koncepcje powstały. Teraz konieczne jest uchwalenie jednej z 
nich, następnie zostanie ogłoszony przetarg na projekt, dopiero 
potem będzie można mówić o rozpoczęciu budowy. Dokładne 
terminy nie są znane, jednak wizja budowy basenu w Mosinie 
staje się coraz bardziej realna. (red.)

W Mosinie powstanie kryta pływalnia
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Przystań w Rogalinku zaprasza
Przystań w Rogalinku istnieje już od dziesięciu lat. Jest odwie-
dzana nie tylko przez mieszkańców Rogalinka, Mosiny i okolic 
– drogą wodną przybywają do niej kajakarze i inni wodniacy 
z terenu całej Polski. Przystań jest jednym z punktów na trasie 
Wielkiej Pętli Wielkopolski – szlaku wodnego biegnącego naj-
większymi rzekami w regionie i zamykającego się w obrębie 
zwartej trasy turystycznej.
Miejsce to jest z pewnością warte zatrzymania się na dłużej. 
Twórcą przystani jest bowiem Alojzy Szabelski – kolekcjoner 
drukarstwa, zbiorów regionalnych, pasjonat motorowodniac-
twa i twórca muzeum drukarstwa w Rogalinku. Samo odwie-
dzenie przystani może być zatem okazją do wizyty w muzeum 
i poznania Pana Alojzego osobiście. Na przystani znajduje się 
ponadto pomost, miejsce na ognisko i miejsce do biwakowa-
nia. Oprócz tego jest również popiersie św. Jana Pawła II, wysoki 
krzyż i fi gura Matki Bożej. Wyeksponowany mocno napis przy-
pomina o poszanowaniu przyrody: „Piękno tego świata jest od 
Boga, korzystaj mądrze i z rozwagą”. 
 Przystań gromadzi nie tylko miłośników sportów wodnych. W 
jedną z wrześniowych niedziel odbyła się tam Msza Święta pod 
przewodnictwem proboszcza parafi i w Rogalinku, ks. Eugeniusza 
Kiszki. Po Mszy Św., przy muzyce, odbył się poczęstunek dla uczest-

ników, a przy okazji można było nabyć cegiełkę i tym samym wes-
przeć renowację zabytkowego kościoła w Rogalinku. Kościół rów-
nież warto odwiedzić przy okazji wizyty na przystani.
(oprac. na podstawie art. Anny Kreczmer – „Uroczystość na Przy-
stani”. Zdjęcia – A. Kreczmer) 

Nadchodzące wydarzenia
Biblioteka Publiczna w Mosinie

Jesienna Zaduma 2016

XVIII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej

8 listopada - eliminacje wewnętrzne Dyktanda 
dla Leworęcznych w oddziale dla dzieci Mo-
sińskiej Biblioteki Publicznej, a 25 listopada VII 
edycja Gminnego Dyktanda dla Leworęcznych; 
 
9 listopada o godz. 17.00 - pięciolecie Dysku-
syjnego Klubu Książki w Mosińskiej Bibliotece 
Publicznej; 

21 listopada godz. 17.30 - 18.00 - Czytanie przy 
Latarce "Misiowych Mruczanek" w tygodniu 
Pluszowego Misia.

Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja XVIII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej rozpocznie się 18 listopada 
2016 r. w hali sportowej OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.osirmosina.pl 

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów Gminy Mosina do udziału w eliminacjach gminnych Powiatowego 
Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”, których organizato-
rem jest Mosiński Ośrodek Kultury. Etap powiatowy odbędzie się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury „Sokół” w  Czerwonaku. Pierwszym etapem kon-
kursu są eliminacje w poszczególnych szkołach. Wyłonieni laureaci będą 
uczestniczyć w Eliminacjach Gminnych w Mosińskim Ośrodku Kultury 15 
listopada 2016r., ubiegając się o nominację do Finału Konkursu w Czer-
wonaku 22 listopada 2016 r. Szczegóły na stronie www.kultura.gmina.pl.
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RRSO 10,26%
 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 
116 333,54  zł, oprocentowanie nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, 
miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach 
partnerskich Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000  zł 
i  zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior  Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg  stanu na 19.09.2016 r.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

KONSOŻYCZKA W ALIOR BANKU, CZYLI 
JAK ZAMIENIĆ KILKA RAT NA JEDNĄ, NISKĄ

Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne 
spłacanie rat było wygodniejsze i  łatwiejsze. Dzięki ofercie „Konsożyczka” dostępnej 
wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego 
kredytu konsolidacyjnego i  jego zaletach mówi Katarzyna Brzozowska, Doradca klienta 
z placówki partnerskiej Alior Banku w Puszczykowie, przy ul. Rynek 1.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może opłacić się 
skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo dobre 
rozwiązanie dla osób, które korzystają z 
jednego lub wielu kredytów. Bank spłaca 
wszystkie poprzednie zobowiązania 
klienta, zamieniając je na kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie polega 
nasza „Konsożyczka”.

Jakiego rodzaju kredyty można przenieść 
w ramach oferty Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być 
np. pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, 
samochodowe, karty kredytowe, itp. 

A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może rozwiązać problemy 

nie tylko osób zmęczonych spłacaniem 
wielu kredytów, ale również tych, którzy 
po prostu chcą, aby ich miesięczne 
wydatki związane z regulowaniem 
zobowiązań kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?
- Minimalna kwota kredytu to 30 tys. zł, 
w tym przynajmniej 25  tys. zł muszą 
stanowić przenoszone zobowiązania. 
Warto podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z  innego 
banku klienci mogą się ubiegać o kredyt 
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można 
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty „Konsożyczka” 
można otrzymać dodatkowe środki na 
dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza 
w  przypadku niespodziewanych wydat-
ków lub gdy chcemy zrobić sobie lub 

najbliższym małą niespodziankę – 
np.  wspólny wyjazd.  

Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą 
placówkę partnerską i złożyć odpowiedni 
wniosek. Nie jest to trudne, a pracownicy 
placówki chętnie odpowiedzą na pytania 
i   wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po 
otrzymaniu pozytywnej decyzji, środki 
zostaną  wypłacone nawet w   ciągu 
jednego dnia od chwili podpisania 
umowy.   

Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o  akceptowane 
przez bank źródła dochodu. Jest ich wiele, 
w tym umowa zlecenia i  umowa o dzieło.

Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Puszczykowo, ul. Rynek 1 

  61 610 00 45

Katarzyna Brzozowska 
Doradca klienta 

niskie oprocentowanie – tylko 7,77%
 dodatkowa gotówka na niespodziewane 
wydatki
 wysoka maksymalna kwota kredytu –  
do 200 tys. zł

ZAMIEŃ KILKA RAT 
NA JEDNĄ, NISKĄ
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praca stała
umowa o pracę

Przyjmę 

do zakładu krawieckiego 
w Puszczykowie

KUPIĘ
DZIAŁKĘ
lub nieruchomość

do remontu 
w okolicach Mosiny

tel. 506 992 621

Korepetycje
z matematyki i fizyki

tel. 601 757522

na wszystkich
poziomach nauczania

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

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

PRACA DLA CIEBIE!!
KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce pracy:
Swarzędz, Września
Elastyczne godziny pracy

Kontakt - 735 924 008 

rekrutacja@crspolska.com
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Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Pecnej w roku szkolnym 
2016/2017 przystąpiło do realizacji 
dwóch projektów "Wolontariat z Klasą" 
Stowarzyszenia CREO oraz "Nasze Zasa-
dy Twoje Bezpieczeństwo" Fundacji Pro 
Familia Mea. Projekt "Wolontariat z kla-
są" jest kontynuacją działań z poprzed-
nich edycji - projektu: "WOLONTARIAT Z 
KLASĄ - budowanie szkolnych klubów 
wolontariatu (SKW) szansą na zwięk-
szenie aktywności obywatelskiej mło-
dzieży z Poznania i pow. poznańskiego" 
oraz "Wolontariat z klasą - program 
rozwoju aktywności społecznej gimna-
zjalistów. Patronat honorowy nad pro-
jektem "Wolontariat z Klasą" objął Wiel-
kopolski Kurator Oświaty. Działania 
Fundacji w ramach Projektu  „Nasze Za-
sady - Twoje Bezpieczeństwo” uzyskały 
rekomendacje Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu.

Wolontariat - bo tak niewiele trzeba, 
by pomagać innym.

Projekt "WOLONTARIAT Z KLASĄ" po-
wstał w odpowiedzi na problem związa-
ny z ograniczoną aktywnością społeczną 
wśród nastolatków. Dzięki projektowi 
uczniowie mogą przekonać się, jak wiele 
można zyskać pomagając innym oraz jak 
wiele dobrego można zdziałać pracując 
w grupie. Praktyczne ćwiczenia na sy-
mulatorze starości oraz wózku inwalidz-
kim (spotkanie prowadził przedstawiciel 
Stowarzyszenia Centrum Promocji Ini-
cjatyw Społecznych CREO - Pan Ryszard 
Michalski) zwracają uwagę młodych lu-
dzi na przeszkody, z którymi codziennie 
borykają się seniorzy oraz osoby niepeł-
nosprawne. Uczestnicząc w projekcie, 
młodzież mogła rozwijać swoją wiedzę 
na temat działalności wolontariatu jak i 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach pracu-
jąc w grupach. Młodzi ludzie uwrażliwili 
się również na tematy związane z osoba-
mi starszymi bądź niepełnosprawnymi. 
Pan Ryszard pokazał również uczniom, 
jak wszechstronna może być działalność 
wolontariatu. W ramach projektu " Wo-
lontariat z klasą" w Naszym Gimnazjum 
odbyło się także spotkanie członków 
wolontariatu, którzy mieli szansę uczest-
niczyć w zajęciach pod hasłem „Szacun 
dla wszystkich". Projekt realizowany jest 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, Wojewody Wielkopolskiego, 

Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, Prezydenta Miasta Poznania oraz 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
To nie wszystko. Fabryka Aktywności 
Młodych FAM ogłosiła VI edycję konkursu 
„Poszukiwany Poszukiwana” w katego-
rii na: ,,Animatora Aktywności Młodych, 
Wolontariusza i grupę wolontariacką 
roku szkolnego 2015/2016”. Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Pecnej znalazło się wśród Laureatów 
konkursu w kategorii „Grupa Wolonta-
riacka”. Celem konkursu było pokazanie
 i nagrodzenie najbardziej aktywnych 
Animatorów pracujących z młodzieżą i 
wolontariuszy w każdym z województw. 
Prócz wyróżnienia najlepszych Anima-
torów, Wolontariuszy i grup wolonta-
riackich chcemy w pozytywnym świetle 
promować wolontariat, pokazywać jego 
zalety i tworzyć MODĘ NA WOLONTARIAT, 
a chętnych do działania nam nie brakuje.
Start projektu "Nasze Zasady, Twoje Bez-
pieczeństwo" w Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Pecnej

Od września 2016 r. Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Pecnej przy-
stąpiło  do projektu "Nasze zasady, Twoje 
bezpieczeństwo", prowadzonego przez 
Fundację Pro Familia Mea. Celem projektu 
jest ograniczanie dystrybucji narkotyków 
i tzw. dopalaczy wśród młodzieży. Coraz 
więcej młodych ludzi sięga po narkoty-
ki. Niebezpieczne substancje obecne są 
w szkołach, gdzie młodzież powinna być 
przed nimi chroniona. Projekt zakłada 
m.in. stworzenie zespołów, które będą 
monitorowały szkoły - w ich skład wej-
dą m.in. psy wyszkolone do wykrywania 
dopalaczy i narkotyków w szkołach. Na 
terenie szkoły zostaną przeprowadzone 
akcje z udziałem specjalnie szkolonych 
psów, które potrafi ą rozpoznawać za-
pach narkotyków i dopalaczy oraz sku-

tecznie wskazywać osoby, które miały 
kontakt z substancjami odurzającymi. 
Psy, prowadzone przez doświadczonych 
detektywów, będą pojawiać się w szkole 
w określonych dniach, ale nasi ucznio-
wie nie będą o tym uprzedzani. Patro-
le otrzymają możliwość swobodnego 
poruszania się po terenie szkoły. Psy są 
tak wyszkolone, że z ich strony nie grozi 
uczniom żadne niebezpieczeństwo, za-
chowują się bardzo łagodnie. Dodatko-
wo według założeń tego projektu teren 
szkoły i jej okolice będą obserwowane 
przez drony. Analiza tego typu monito-
ringu może mieć wielkie znaczenie dla 
ustalenia tożsamości dystrybutorów nie-
bezpiecznych substancji. Chcemy, aby 
nasza młodzież wiedziała, że cały czas 
nad nimi czuwamy. Podejmiemy wszelkie 
działania, aby nie dopuścić do tego, aby 
nasi uczniowie mieli jakikolwiek kontakt 
z substancjami odurzającymi (na szczę-
ście do tej pory „problem narkotykowy” 
nie pojawił się w naszej szkole). Program 
"Nasze Zasady - Twoje Bezpieczeństwo" 
ma na celu wyeliminowanie tych szko-
dliwych substancji ze szkół i otoczenia.
              Magdalena Grosy

Tak niewiele trzeba, by pomagać innym 
- moda na wolontariat w gimnazjum w Pecnej
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W dniach 11 i 12 października 2016 na terenie internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Kor-
czaka w Mosinie odbyły się dwudniowe warsztaty radiowe, 
które poprowadziła Wanda Wasilewska, dziennikarz radio-
wy Radia Merkury w Poznaniu. 

Warsztaty przeprowadzono w ramach tegorocznej edycji pro-
jektu pod nazwą ,,5 Zmysłów”. Ośrodek w Mosinie już po raz 
trzeci wziął udział w tej kulturalno-edukacyjnej inicjatywie po-
święconej osobom niepełnosprawnym.
Organizatorem „5 Zmysłów" jest Stowarzyszenie Edukacyjne 
MCA z siedzibą w Poznaniu. Współorganizacji Projektu podję-
ło się Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tegoroczna edycja 
odbywa się dzięki wparciu fi nansowemu ze strony Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań i Powiatu Po-
znańskiego.
Podczas warsztatów wychowankowie internatu uzyskali wiele 
ciekawych informacji na temat pracy w radiu, mogli też wypo-
wiedzieć się na różne tematy i zaprezentować swoje poglądy. W 
pierwszym dniu warsztatów podczas zajęć obecna była również 
dyrektor SOSW Bożena Mazur, która pochwaliła uczestników za 
odwagę. Młodzi ludzie przedstawili swoje wyobrażenia na te-
mat przyszłości, ekonomii, pracy zawodowej, założenia rodziny. 
Musieli poradzić sobie z tremą, jaka towarzyszy nagraniom ra-

diowym, spotkaniu oko w oko z mikrofonem i świadomością, 
że ich wypowiedzi, które zostały utrwalone na taśmie radiowej, 
zostaną zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców podczas 
wielkiego fi nału Projektu „5 Zmysłów” - odbędzie się on 29 listo-
pada 2016 r. w Urzędzie Miasta Poznania. 
Warsztaty były  nie lada wyzwaniem dla grupy  młodych ludzi, 
z którym mimo początkowych wątpliwości poradzili sobie zna-
komicie. 

Warsztaty radiowe w Ośrodku w Mosinie

20 października br. mieszkańcy Mosiny zgromadzili się 
na mosińskim rynku, by upamiętnić wydarzenia sprzed 77 
lat – 20 października 1939 roku bowiem, dokładnie na tym 
miejscu, na oczach najbliższych, rodziny i sąsiadów, hitle-
rowcy rozstrzelali piętnastu obywateli Mosiny i okolicznych 
miejscowości. 

Przypomnijmy - w Wielkopolsce w dniach 20–23 października 
1939 r. odbyły się pierwsze masowe, publiczne egzekucje, do-
konane w ramach Operacji Tannenberg. Działania te miały na 
celu eksterminację polskiej inteligencji i warstwy przywódczej, 
co miało osłabić wolę walki w Polakach. Miejscem eksterminacji 
były: Śrem, Książ, Kórnik, Mosina, Środa, Kostrzyn, Gostyń, Po-
niec, Krobia, Kościan, Śmigiel, Leszno, Osieczna, Włoszakowice. 
W ciągu tak krótkiego czasu zginęło dwieście siedemdziesiąt 
pięć osób – niewinnych ludzi. Wspomnienie to do dziś wywołu-
je wśród żyjących jeszcze świadków tamtych wydarzeń przera-
żenie i grozę. Burmistrz Gminy Mosina, Jerzy Ryś, przypomina-

jąc prawdę o tamtych wydarzeniach, powiedział: „obrazy sprzed 
77 lat powinny być dla nas wystarczającym argumentem do wy-
tężonych starań o utrzymanie pokoju i poszanowanie ludzkiej 
godności z prawem do życia, które mieszkańcom ziemi mosiń-
skiej brutalnie odebrano”. Licznie przybyła na uroczystość mło-
dzież i dzieci pozwala pokładać nadzieję, że szacunek do historii 
tej ziemi oraz poszanowanie życia i ludzkiej godności będą war-
tościami pielęgnowanymi przez kolejne pokolenia. 

Uroczystość uświetniona została montażem słowno – muzycz-
nym przygotowanym przez Mosiński Ośrodek Kultury z udziałem 
aktorów Mosińskiego Teatru Bez Kurtyny. Na kanwie wydarzeń z 
1939 roku przedstawili oni etiudę, rozpoczynającą się słowami 
„Mosino, czy słyszysz, jak my stoimy w ciszy? – milczenie najwier-
niej oddaje hołd. Mosino czy widzisz, jak wiedzie do wspólnej 
mogiły śmierć tych, co w pamięci naszej są?”. Nadało to wydarze-
niu podniosły, pełen zadumy i smutku charakter, skłaniający do 
refl eksji i wspomnienia tych, którzy zginęli w tym miejscu przed 
77 laty. Przypomnijmy – byli to: Franciszek Kołtoniak, Stanisław 
Kozak, Stanisław Jaworski, Wincenty Frankowski, Stefan Królak, 
Antoni Roszczak, Ludwik Baraniak, Jan Frąckowiak, Alojzy Szy-
mański, Piotr Bartkowiak, Józef Cierżniak, Alojzy Kujath, Józef Le-
wandowski, Wiktor Matuszak, Roman Stefan Gawron.
Na koniec licznie przybyłe delegacje reprezentujące instytucje 
samorządowe, organizacje pozarządowe, zakłady pracy oraz 
inne placówki z terenu Mosiny i okolic złożyły uroczyście wią-
zanki kwiatów i znicze pod tablicą upamiętniającą pomordowa-
nych. Dodajmy, że uroczystość na Placu 20 Października została 
poprzedzona modlitwą nad mogiłami rozstrzelanych oraz uro-
czystą Mszą Świętą. Wojskową asystę honorową wystawiła nato-
miast 31 Baza Lotnictwa Taktycznego. (red.)

„Mosino, czy słyszysz, jak my stoimy w ciszy 
– milczenie najwierniej oddaje hołd”.
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 O spółdzielni socjalnej PSARVARD pisaliśmy już na 
łamach naszej gazety prezentując działania Sekcji Poszuki-
wawczo – Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mo-
sinie. Działalność spółdzielni jest jednak o wiele szersza i z 
pewnością może zainteresować wielu mieszkańców Mosiny, 
Puszczykowa i okolic. O realizowanych działaniach, planach 
i pomysłach na przyszłość opowiedziała redakcji prezes 
spółdzielni, Aneta Drzażdżyńska.

Pies - Towarzysz, Asystent, Przyjaciel
Projekt o takiej nazwie realizowany jest ze środków PFRON 

w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jest 
to cykl szkoleń w formie zajęć warsztatowych skierowany do 
opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, posiadających w 
domu psa. Pomysł rozwinął się na podstawie obserwacji – opie-
kunowie i rodziny poszukiwały fachowej pomocy w zakresie 
szkolenia psa asystującego osobie niepełnosprawnej. Z wcze-
śniejszych sondaży rynkowych wynikało również, że w gronie 
rodzin osób niepełnosprawnych psy były często niewłaściwie 
dobrane, w związku z czym nie mogły spełniać oczekiwanej od 
nich roli. I tak powstał specjalny program warsztatowy.
Grupa szkoleniowa liczy osiemnaście osób z powiatu poznań-
skiego, wśród których duża część to mieszkańcy Mosiny, Pusz-
czykowa, Komornik. Są wśród nich dzieci z porażeniem mózgo-
wym, dystrofi ą mięśniową, głębokim niedosłuchem, autyzmem. 
Są również osoby niesłyszące – PSARVARD jest jedną z nielicz-
nych instytucji w Polsce, która zajmuje się szkoleniem psów dla 
osób niesłyszących. Przy doborze grupy brany był pod uwagę 
stopień niepełnosprawności, ale także potrzeby, jakie uczestni-

cy chcieli zrealizować z psami. Realizatorzy projektu starali się 
wybrać psy, które miały już wyuczone określone posłuszeństwo 
i socjalizację, by móc pracować dalej w kierunku psa asystujące-
go. Spotkania w ramach projektu – to przede wszystkim ciężka 
praca, zarówno dla psa jak i opiekuna. Umiejętności do nabycia 
jest sporo: psy asystujące uczą się np. otwierania i zamykania 
szafek, wyciągania prania z pralki i przeciągania miski pod su-
szarkę; w przypadku osób na wózku pies musi umieć absolut-
nie skupić się na swoim właścicielu, chodzić przy wózku bez 
rozpraszania się, ciągnięcia itp. Psy mogą również pomagać w 
ubieraniu się, zakładaniu obuwia, alarmowaniu otoczenia w 
przypadku zasłabnięcia, upadku czy innej niebezpiecznej dla 
podopiecznego sytuacji. Zmieniają się tu relacje: to pies staje 
się opiekunem, towarzyszy, czuwa i pilnuje. Ważny jest tutaj 
czas, jaki opiekunowie mogą poświęcić na pracę ze swoim psem 
pomiędzy spotkaniami (rzeczywista praca z psem w domu jest 
dokładnie weryfi kowana podczas zajęć warsztatowych). 
Grupa wsparcia dla rodzin

Opiekunowie i rodziny zyskują jednak w projekcie coś jeszcze: 
to możliwość oderwania się na moment od trudów codzienno-
ści i stworzenia swego rodzaju grupy wsparcia. Rodzice mogą 
podzielić się swoimi uwagami, bolączkami, przy okazji podej-
rzeć pracę innych psów – lub po prostu zjeść ciastko, wypić 
kawę i pośmiać się. Tak zwyczajnie, spędzić czas trochę inaczej, 
znaleźć chwilę relaksu. Z pewnością są to dodatkowe korzyści 
z projektu. Uczestnicy mają ze sobą kontakt także pomiędzy 
spotkaniami, na specjalnie utworzonej grupie na portalu spo-
łecznościowym mogą np. wrzucać fi lmiki z własnych ćwiczeń z 
psami, umawiać się na spotkania itp. 

Specjaliści od psiej psychiki
i psy do zadań specjalnych 
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Specjaliści od psiej psychiki
Głównym instruktorem i prowadzącym zajęcia jest Renata Ję-

chorek – od ponad 12 lat  instruktor i egzaminator psów ratow-
niczych przy straży pożarnej, z uprawnieniami do prowadzenia 
wszelkiego rodzaju szkoleń związanych z najwyższymi stopnia-
mi posłuszeństwa i przygotowania psa do pracy. Jak wspomnie-
liśmy, w Mosinie działa Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej, PSARVARD współpracuje też 
z drugą sekcją OSP w Mściszewie – teraz współpraca ta dotyczy 
projektu, a osoby pracujące w sekcjach pomagają przy szko-
leniu psów. W zajęciach – szczególnie tych z udziałem dzieci 
- uczestniczy też psycholog, przekazując przy okazji instrukto-
rom wskazówki przydatne w ich pracy. Projekt „Pies – Towarzysz, 
Asystent, Przyjaciel” potrwa do końca listopada br. Realizatorzy 
mają jednak nadzieję na możliwość kontynuowania go również 
w roku następnym.

Pies – znakomity terapeuta
To jednak nie wszystko. Na terenie powiatu poznańskiego, a 
także między innymi w Koninie i Gnieźnie, PSARVARD prowadzi 
zajęcia z aktywnej dogoterapii. Zajęcia realizowane są w syste-
mie całorocznym, a program szkoleniowy opracowany został 
tak, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby osób i zwierząt. 
W zajęciach tych bardzo często chodzi o nawiązanie kontaktu z 
osobą z niepełnosprawnością intelektualną, budowanie więzi, 
wzbudzenie empatii, zainteresowania inną żywą istotą. Mocno 
podkreślany jest aspekt socjalizacyjny. Dzięki obecności psa 
osoba niepełnosprawna zyskuje także pewną samodzielność, 
może np. wyjść na spacer – a dobrze przygotowany pies będzie 
wiedział, jak zareagować w przypadku zagrożenia (będzie uja-
dał, pobiegnie po pomoc itp.). W kontakcie z dziećmi autystycz-
nymi psy potrafi ą np. przetrzymać, przeczekać atak, agresję, po-
wodując swoim zachowaniem wyciszenie, uspokojenie dziecka. 
Obecność zwierzęcia wspomaga wówczas inne rodzaje terapii. 
Sposób na samotność
Inną grupą osób, do których PSARVARD kieruje swoją ofertę są 
osoby starsze i samotne, niejednokrotnie z zaburzeniami psy-
chicznymi. Tutaj pies spełniać ma rolę socjalizacyjną i wspo-
magającą w codziennych czynnościach (przynoszenie pilota, 
leków, reagowanie na dźwięki, alarmowanie w sytuacji zagroże-
nia). Jedną z możliwości jest szkolenie do takiej roli psów wybra-
nych ze schronisk, zaś dodatkowym wsparciem byliby wolon-
tariusze, którzy pomagaliby np. w pójściu do weterynarza czy 
innych czynnościach opiekuńczych związanych z psem.

Profi laktyka i edukacja
Warte podkreślenia są również działania profi laktyczne i eduka-
cyjne realizowane przez PSARVARD. Są to spotkania w przed-
szkolach i szkołach, podczas których członkowie spółdzielni 
uczą dzieci jak podchodzić do psa, co powoduje u niego nad-
mierne pobudzenie, jak rozpoznać psa, który ma „złe zamiary” 
i może zaatakować, jak przybrać bezpieczną pozycję w przy-
padku ataku, jak witać się z psem i jak się bezpiecznie wycofać 
itp. Jednocześnie odbywa się praca z rodzicami, którzy również 
często nie wiedzą, jak zachować się w kontakcie z psem, mają 
swoje obawy i lęki. Inną formą działalności edukacyjnej jest 
oferta skierowana do fi rm i instytucji użyteczności publicznej – 
tutaj nacisk kładzie się na częste trudności w kontakcie z osobą 
niepełnosprawną i naukę zachowań, które pomogą tej osobie w 
załatwieniu sprawy w urzędzie, banku czy sklepie.
Kupujemy psa – co robić?

Działalność edukacyjna to także doradztwo w zakresie zaku-
pu psa i odpowiedzialności za niego. Szczególnie przed zbliża-
jącym się okresem świątecznym jest to niezwykle ważna działal-
ność – kupując psa, trzeba bowiem mieć świadomość, że bierze 
się pod swój dach istotę żyjącą. PSARVARD podpowiada, gdzie 
kupić dobrego psa, jak uniknąć tzw. pseudo-hodowli, jak wy-
brać psa ze schroniska. Uwzględnić należy warunki mieszkanio-
we, możliwości czasowe – chodzi o świadomość ludzi, że przy-
prowadzają do domu kolejnego członka rodziny i jeżeli nawet 
nie spełni on naszych oczekiwań, to nie jest przedmiotem, któ-
rego można się po prostu pozbyć. Dobrze przemyślany zakup 
zwierzęcia pozwoli uniknąć błędów i przykrych konsekwencji.
Firma jak każda inna

I na koniec – PSARVARD funkcjonuje jak każda inna fi rma i jej 
zadaniem jako spółdzielni socjalnej jest utrzymanie się na rynku. 
Osoby niepełnosprawne mają szansę znaleźć tutaj zatrudnienie. 
Warunkiem jest jednak zaangażowanie, chęć działania i pomysł 
na zarabianie pieniędzy. Tutaj nikt nie próżnuje. Firma prowadzi 
wiele różnorodnych działań i ma plany na kolejne projekty. I z 
pewnością przyda się każdy, kto te działania zechce wesprzeć 
swoimi pomysłami.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem informacji, skorzy-
staniem z porad czy pomocy, a także tych, którzy są aktywni i 
poszukują zatrudnienia, zapraszamy do kontaktu: 
www.psarvard.pl e-mail: psarvard@onet.pl tel. 606-967-616
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Miejsce pracy:
Zagroda Chłopska, Będlewo

Tel. 515 044 858
       515 236 324

ZATRUDNIĘ KUCHARZA

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
DO OBSŁUGI KLIENTA
DO 35 LAT

Umowa o pracę
gwarantowana
Praca na pełen etat

WNIKA

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

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
PROFILAKTYKA
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
LECZENIE KANAŁOWE
PROTETYKA
MediRaty
ZDJĘCIA RTG
IMPLANTY
ORTODONCJA
CHIRURGIA - NFZ

Szpital Puszczykowo
ul. Kraszewskiego 11 (I piętro, pok. 1)

62-041 Puszczykowo
Tel. 61 89 84 228
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Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej 

lub opiekunki 
osób starszych.

Osoby oddanej 
o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.

Kontakt pod numerem 
telefonu 664 484 679.

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

INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

dzieci klas 1, 2, 3 szkoły podstawowej
do Klubu Szermierczego

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

I

d

SZERMIERKASZERMIERKA

ZATRUDNI OSOBY
NA STANOWISKO:

TAPICER

WYMAGANIA :

PRZEDTAPICER

WYMAGANIA :

GWARANTUJEMY:
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Wiadomości z Puszczykowa

Utwardzona ulica Jałowcowa

Bezpieczne barierki

Wyremontowany Komisariat 
Policji w Puszczykowie

Podziemne przejście pod toramiZakończona budowa ulicy Zacisze

Mieszkańcy ulicy Jałowcowej w Puszczykowie mogą cieszyć się 
utwardzoną nawierzchnią. Ulica została bowiem utwardzona w 
nowej technologii Geo Stab. Metoda Geo Stab wykonywania ulic 
polega na jednoczesnym przemieszaniu rodzimego gruntu ze 
specjalną mieszanką konstrukcyjną, jego nawodnieniu i utwar-
dzeniu. Nawierzchnia drogi podczas procesu utwardzania jest 

wyrównywana, profi lowana, nawadniana i zagęszczana bez ko-
nieczności wykonywania podbudowy i wymiany gruntu. Na tak 
wykonaną drogę można dodatkowo nanieść bitumiczną warstwę 
ścieralną lub wykorzystać ją jako podbudowę drogi o nawierzch-
ni z kostki typu poz-bruk, często wykonywanej w Puszczykowie.

Na ulicy Czarnieckiego w Puszczykowie zainstalowano w dwóch 
miejscach barierki oddzielające chodniki od jezdni. Barierki za-
montowano na łuku ulicy, na jej skrzyżowaniu z ulicą Jarosławską, 
kolejne natomiast - przy przedszkolu Czarodziejski Zamek. Także 
tam zostały one zamontowane w pobliżu przejść dla pieszych 
na zakręcie ulicy. Przy skrzyżowaniu ulicy Czarnieckiego z Jaro-
sławską poszerzono także chodnik. Ponadto, przewidywany jest 
remont chodnika na ulicy Piaskowej. Na pozwolenie na rozpoczę-
cie realizacji czeka natomiast budowa oświetlenia ścieżki od ul. 
Libelta do Jarosławskiej oraz ul. Reja.

Zakończono szereg prac remontowych w Komisariacie Poli-
cji w Puszczykowie. Wykonano termomodernizację budynku 
wraz z dociepleniem stropodachu, wymieniono dwanaście 
okien, drzwi zewnętrzne i zamontowano dwie nowe bramy. 
Ponadto, wymieniona została instalacja centralnego ogrzewa-
nia wraz z grzejnikami oraz wykonana nowa kotłownia ga-
zowa. Wyremontowano także pomieszczenia sanitarne we-
wnątrz budynku. Całkowity koszt wszystkich prac to około 
300 000,00 zł.

W ramach prac związanych z modernizacją magistrali kolejowej 
E59 na odcinku Czempiń – Poznań powstanie podziemne przej-
ście dla pieszych i rowerzystów pod torami kolejowymi łączące 
ulice Mickiewicza i Kopernika w Puszczykowie. W chwili obecnej 
w ramach tej inwestycji prace prowadzone są na całej długości 
torów przebiegających przez Puszczykowo oraz na obu dworcach 
kolejowych. Przejazd na ul. Poznańskiej jest zamknięty, w związku 
z tym należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym. Trwa 
również montaż ekranów akustycznych.

Zakończona została budowa ulicy Zacisze w Puszczykowie. In-
westycja wykonana została przez fi rmę Bruk Pol z Piasków koło 
Gostynia i została zrealizowana na całym odcinku ul. Zacisze, czyli 
na około siedemdziesięciu metrach. W zakres prac weszły: budo-
wa zjazdów do posesji, regulacja istniejących wpustów tak, aby 
sprawnie odprowadzały wody opadowe do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 
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O banknotach, których wartość obniżyła się wskutek infl acji 
zwykło się żartobliwie mówić, że można nimi wytapetować 
mieszkanie lub powiesić… w „dwóch zerach”. 

Taki żart zrodził zapewne pomysł wykorzystania papieru toale-
towego do umieszczania na nim satyrycznych rysunków. W taki 
właśnie sposób zakpiono sobie z dolara w USA. Okazją do tego 
było załamanie się tej waluty na przełomie lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych. Zachowano układ grafi czny, kolor (zielony) i 
dowcipnie, choć nie bez pewnej dozy złośliwości zredagowano 
teksty, nie pozostawiając wątpliwości, że chodzi tu o najsilniejszą 
walutę świata - dolar. 

Jak się okazało, ten "wstydliwy" towar wyprodukowano i sprze-
dawano we Francji. Podobnie zakpiono z waluty szwedzkiej, 
umieszczając na papierze higienicznym reprodukcję banknotu 
stukoronowego z portretem Króla Gustawa Adolfa. Banknot ten 
w tym czasie znajdował się w obiegu.
 Całkowicie odrębne poczucie humoru pokazuje bank-
not chiński. Przedstawiony banknot jest imitacją pieniądza pa-
pierowego, tzw. banknotem "piekielnym", używanym do obdaro-
wywania zmarłych udających się w ostatnią drogę. Podobnie jak 
w mitologii greckiej nieboszczykowi przewożonemu przez rzekę 
Styks do "podziemnego świata" kładziono w usta obola, aby miał 
czym zapłacić Charonowi za przewóz, tak zmarły Chińczyk otrzy-
mywał do grobu papierowe pieniądze w celu okupienia się nimi 
w piekle. Bywało też tak, że banknoty te były palone przy grobie 
w czasie ceremonii pogrzebowych. Te pseudo - banknoty, mimo 
dużego podobieństwa do banknotów prawdziwych, nie są kopią 
żadnych istniejących pieniędzy, lecz były specjalnie produkowa-
ne do celów obrzędowych. Na banknotach tych oprócz portretu 
Konfucjusza widniały podobizny różnych, nieżyjących już mę-
żów stanu (krajów kapitalistycznych i socjalistycznych), takich jak 
O. Eisenhower, H-Szu-Min F. Kenedy. Produkcją banknotów 
"piekielnych" zajmują się przeważnie producenci z Hongkongu 
i Tajwanu. 

 Całkiem inaczej przedstawia się poczucie humoru na re-
prezentowanym tu 50-markowym banknocie fi ńskim emisji 1939 
roku. Widoczna na nim grupa nagich mężczyzn, kobiet i dzieci 
niczego nie symbolizuje, niczego nie udaje i niczego nie propa-
guje. Wbrew pozorom nie są to nudyści ani też naturyści, ani tym 
bardziej seks - grupa. Jeśli w jakikolwiek sposób można by to tłu-
maczyć to jedynie wyjaśniając przedstawieniem czystości ciała. 
Wiadomo bowiem, że Finowie znani są ze sławnej na całym świe-
cie sauny. Jest ona swoistą ilustracją pewnej swobody obyczajów, 
przejawiających się w tym, że całe rodziny - mężczyźni, kobiety i 
dzieci - kąpią się w łaźni razem zupełnie nago. 
 Z walutą fi ńską związana jest jeszcze jedna ciekawostka, 
dotycząca bardzo oryginalnej i pomysłowej formy przeprowa-
dzonej po wojnie dewaluacji marki fi ńskiej. Dokonana w 1946 
roku częściowa dewaluacja waluty fi ńskiej polegała na tym, że 
banknoty 500 - 1000 - 5000 marek przecinano na pół, prawą po-
łówkę składano jako obowiązkową pożyczkę w banku, lewa zaś 
pozostawała tymczasowo pieniądzem obiegowym posiadają-
cym połowę wartości nominalnej. W ten sposób zyskiwano czas 
na przygotowanie nowej emisji banknotów. Podobnego, prawie 
kwadratowego kształtu banknoty miały wtedy w obiegu jeszcze 
Szwecja i Norwegia. 

                                                Zebrał i opracował: Henryk Pruchniewski

Ciekawostki w świecie banknotów

Dzyń, dzyń, czy jakoś tak dzwoni telefon:
- Cześć, witam Cię! Czy masz może jeszcze na stanie te Twoje ele-
ganty z Mosiny? Bo widzisz kochany, jutro muszę iść na urodziny 
do babci, ona kończy właśnie osiemdziesiąt lat i to dla niej byłby 
najlepszy prezent. Ona jest cały czas taka pogodna i pełna ener-
gii. I wiesz co, weź tak jak ostatnio wygraweruj mi coś od spodu 
na tym klocku. Tak byłoby najlepiej, co? Kwiatów nie kupię, bo 
ostatnio mi powiedziała, że ona nie jest koza i na co jej starej 
babie kwiaty. Napisz coś krótkiego, dwa, trzy słowa i starczy, po 
co więcej. Ty już będziesz dobrze wiedział, co ma być. Jak to nie 
wiesz? W takim razie nie męcz mnie i napisz pierwsze lepsze myśli, 
takie są najlepsze. Już wiem – napisz krótko: „Elegantce Stasi na 
80 wiosenek – Dorota”. Będę po niego jutro do południa. Cześć!
   Roman Czerski
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„Uczmy się razem żyć” – kampania społeczna w Puszczykowie
Uczniowie klasy II e oraz członkowie Szkolnego Koła Małego 
Wolontariatu działającego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Powstańców Wielkopolskich w  Puszczykowie, 19 paździer-
nika 2016 roku brali udział w  bardzo ciekawych warsztatach 
w ramach  kampanii społecznej - „Uczmy się razem żyć - eduka-
cja na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach 
ogólnodostępnych". 
Lalki – muppety wielkości 1,5 metra poruszane przez aktorów 
przybliżyły dzieciom historię przyjaźni wesołego Maxa, zdrowe-
go chłopca uwielbiającego grać w  piłkę i  Agatki - dziewczyn-
ki z zespołem Downa. W lekki, a nawet nieco zabawny sposób 
przedstawione zostały niektóre problemy dziewczynki, wyni-
kające z  jej niepełnosprawności. Po obejrzeniu przez uczniów 
inscenizacji i  rozmowie z aktorami dzieci wzięły udział w kilku 
ćwiczeniach. Jedno z nich polegało na próbie mówienia ze słod-
ką pianką/żelkiem w ustach. To zadanie miało na celu uzmysło-
wić uczniom, jak trudno jest mówić osobom z zespołem Downa. 
Inne, polegające na podnoszeniu małej monety za pomocą na-
łożonej na dłoń grubej rękawiczki miało uświadomić dzieciom 
trudności, na które napotykają między innymi osoby z dziecię-
cym porażeniem mózgowym. 
Zdobycie tych doświadczeń oraz wczucie się w sytuację osób z nie-
pełnosprawnościami uświadomiło małym widzom, że dzieci jak 

Agatka i inne dzieci z niepełnosprawnościami potrafi ą wesoło się ba-
wić, są dobre, miłe i nie tylko można, ale warto się z nimi zaprzyjaźnić. 
Cieszymy się, że udało się nam znaleźć w grupie 18 szkół z te-
renu całej Wielkopolski, które zakwalifi kowały się do Projektu 
„Uczmy się razem żyć” realizowanego przez WIFOON dzięki 
współfi nansowaniu ze środków PFRON, będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. (A.L.)

Amatorski teatr w profesjonalnym wykonaniu
"Pchła Szachrajka" - którą oglądać moż-
na było 21 października w  Mosińskim 
Ośrodku Kultury - stała się już sztanda-
rowym spektaklem Amatorskiego Teatru 
Bez Kurtyny w Mosinie. Od dnia premie-
ry, która odbyła się w  grudniu 2015 r., 
"Pchła" pojawiała się na scenie Mosiń-
skiego Ośrodka Kultury wiele razy, nie-
ustannie gromadząc liczną widownię. Te-
atr odnosi coraz większe sukcesy - w tym 
roku został zakwalifi kowany do udziału 
w Międzynarodowym Konkursie Teatrów 
Amatorskich Melpomena, który odbywać 
się będzie w  listopadzie br. w  Środzie 
Wielkopolskiej. 
Każdy, kto miał okazję oglądać "Pchłę 
Szachrajkę" w  wykonaniu mosińskich 
aktorów przyzna, że jest to doświadcze-
nie pod wieloma względami wyjątkowe. 
Już przy wejściu na widownię widz ma 
okazję poczuć się wyróżniony. Wszyscy 
witani są przez aktorów i  zapraszani do 
wejścia. Gasną światła. Zapada milczące 
oczekiwanie. Nagle rozlega się zgrzyt klu-
cza w nienaoliwionym zamku starych i za-
rdzewiałych w zawiasach drzwi - to sygnał 
zapowiadający otwarcie wrót do świata 
teatru w  Mosinie, teatru, który ma swo-
ją historię (sztuki teatralne wystawiano 
w  Mosinie w  okresie międzywojennym, 
a także po wojnie, w latach 1946 - 1954). 
Już od pierwszych chwil zatem budowa-
na jest atmosfera niezwykła i  podniosła. 
Jak w profesjonalnym teatrze.

Rozpoczyna się przedstawienie. Wyda-
wać by się mogło, że znana chyba wszyst-
kim treść utworu Jana Brzechwy nie po-
zostawi miejsca na zaskoczenie. Jednak 
sposób przedstawienia losów tytułowej 
Pchły przez mosińskich aktorów jest wy-
jątkowy: zmiana elementów dekoracji na 
scenie, tworzenie klimatu nowego miej-
sca, gesty, mocne głosy z  dobrą dykcją, 
wyraz twarzy - wszystko to wygląda bar-
dzo spontanicznie,  naturalnie, odnosi się 
wrażenie, że aktorzy doskonale bawią się 
na scenie. Żadnych pomyłek, nerwowych 
sytuacji, tremy. Jakby nie było sali peł-
nej widzów przed nimi. To powoduje, że 
ogląda się spektakl jak grę zawodowców.
Nie ma chyba sytuacji w całym przedsta-
wieniu, gdzie publiczność nie reagowała-
by żywiołowo. Śmiech, oklaski, zaintere-

sowanie dzieci - nie dziwi już fakt, że są 
tacy, którzy na spektakl przyszli po raz 
kolejny. I że zawsze sala jest wypełniona 
po brzegi. 
Przed aktorami kolejne wyzwanie, ale 
też wyróżnienie, moment, kiedy ich ak-
torska praca, zaangażowanie, entuzjazm 
i  pasja zostały zauważone i  docenione 
przez komisję konkursową Melpomeny. 
Pozostaje nam szczerze kibicować naszej 
teatralnej grupie - stali się aktorami, do 
których określenie "amatorzy" właściwie 
już nie pasuje. A poza tym są to pełni ży-
cia, otwarci, radośni ludzie, którzy swo-
im entuzjazmem i pasją potrafi ą zarażać 
innych i  sprawić, że wieczór spędzony 
z "Pchłą Szachrajką" na długo pozostanie 
w pamięci uczestników.  (red.)
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Prezentujemy Państwu artykuł, będący jed-
nocześnie zaproszeniem na kolejne ze spo-
tkań przybliżających sylwetki wybitnych osób 
zasłużonych dla Wielkopolski. Zapraszamy 
także do udziału mieszkańców gminy Mosi-
na, Puszczykowa i okolic.

W  tym roku już po raz czwarty w  ramach 
cyklu „W  imię dobra wspólnego - sylwetki 
wybitnych postaci zasłużonych dla Wielko-
polski” mamy okazję spotkać się w kościele 
pw. Wszystkich Świętych przy ul. Grobla 1 
w Poznaniu, by uczcić kolejną wybitną po-
stać zasłużoną dla naszego regionu. 
Pomysł cyklu narodził się w 2013 roku przy 
okazji uczczenia 55. rocznicy śmierci Profe-
sora Stanisława Kasznicy, rektora Uniwersy-
tetu, posła na Sejm Krajowy, Senatora II RP, 
legendarnego wykładowcy i  wychowawcy 
młodzieży. Wtedy przedstawiono sylwet-
kę Profesora oraz wybrane utwory z  jego 
dzieła pt. „Rozważania’’. W roku 2014 boha-
terem spotkania był Profesor Heliodor Świę-
cicki, a  zaprezentowano jego słynny „Wy-
kład o estetyce w medycynie” z 1911 roku. 
W 2015 roku spotkaliśmy się w 200. rocznicę 
urodzin Maksymiliana Jackowskiego. Po raz 
trzeci usłyszeliśmy Zbigniewa Grochala, ak-
tora Teatru Nowego w Poznaniu, który prze-
czytał nam fragmenty wyjątkowego dzieła 
Maksymiliana Jackowskiego pt. „Ułomności 
nasze narodowe i społeczne oraz środki ku 
sprostowaniu tychże” z 1870 roku. 
Tym razem w  170. rocznicę śmierci Karola 
Marcinkowskiego wspominać będziemy 
tego niezwykłego lekarza, społecznika, fi -
lantropa oraz orędownika pracy organicz-
nej. Jego pogrzeb, który miał miejsce 11 li-
stopada 1846 roku, przerodził się w wielką, 
narodową manifestację. Żegnały Go tysiące 
Wielkopolan, dla których był niedoścignio-
nym wzorem wszelkich cnót. Ten doskonale 
wykształcony lekarz, znakomity organizator 
w sposób bezprzykładny poświęcił swe ży-
cie w służbie ludziom i Ojczyźnie. 
W  2019 roku Liceum i  Gimnazjum im. Ka-
rola Marcinkowskiego będzie obchodziło 
swoje stulecie. To właśnie tu, przed jego 
gmachem, w  2005 roku stanął pierwszy 
w Poznaniu pomnik Doktora Marcina. Jako 
społeczność „Marcinka” jesteśmy dumni 
z dokonań naszej Szkoły i z naszego patro-
na, dlatego już dzisiaj przygotowując się do 
obchodów jubileuszu chcemy przybliżyć tę 
postać - znaną i cenioną z uwagi na niezwy-
kłe dokonania oraz przymioty charakteru.
W  programie tegorocznego spotkania, 
oprócz Mszy Św., przewidziana jest rów-
nież chwila refl eksji nad życiem Karola Mar-
cinkowskiego, opracowana na podstawie 
książki Hipolita Cegielskiego z  1866 roku 

pt. „Życie i  zasługi Karola Marcinkowskie-
go”. W  ubiegłych latach sylwetki wybit-
nych postaci prezentowali kolejno: prof. 
Stefan Jurga - były rektor UAM, prof. Jacek 
Wiesiołowski - były prezes PTPN, prof. Ja-
nusz Karwat, natomiast w  tym roku syl-
wetkę Doktora Marcina przedstawi nam 
prof. Przemysław Matusik. Uroczystościom 
zawsze towarzyszy staranna oprawa mu-
zyczna. W  poprzednich latach gościliśmy 
profesora Krzysztofa Szydzisza wraz z Chó-
rem Kameralnym UAM oraz Poznański Chór 
Kameralny Towarzystwa Muzycznego im. 
Henryka Wieniawskiego pod dyrekcją Kata-
rzyny Matelskiej, który będziemy mieli oka-
zję posłuchać również w tym roku.
Udział w  naszej uroczystości to okazja do 
niecodziennych spotkań przyjaciół i  zna-
jomych w pięknie odrestaurowanym wnę-
trzu kościoła przy Grobli. Dzięki obecności 
Zbigniewa Grochala mamy możliwość 
posłuchania znakomitej interpretacji frag-
mentów dzieł prezentowanych postaci 

oraz kontemplowania zasłyszanego słowa 
przy akompaniamencie odrestaurowanych 
68-głosowych organów. To pozwala prze-
nieść się nam w te tak odległe, a jednocze-
śnie tak bardzo bliskie i aktualne czasy.
Z  każdym rokiem przybywa uczestników 
i  entuzjastów naszych spotkań. Odzew, 
z  jakim spotkała się ta inicjatywa, utwier-
dził nas w przekonaniu, że warto sięgać do 
historii, aby przypominać tych, którzy bez 
reszty oddali się Polsce i  ludziom. Śledząc 
ich losy oraz twórczość poznajemy jak oni 
rozumieli swoje poczucie odpowiedzialno-
ści za sprawy narodowe, uniwersyteckie, 
a także religijne.  
Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest 
postać Karola Marcinkowskiego i  spra-
wy dobra wspólnego, by dołączyli do nas 
i wzięli udział we Mszy Świętej oraz w spo-
tkaniu dnia 13 listopada 2016 roku o godzi-
nie 12.00.
Opracowanie: Teresa Krokowicz i  Katarzyna 
Banaszak

„W imię dobra wspólnego”



Myśliwcem wielkim będzie ten, 
co zna przyrody pełne życie

Ma polowania wielki czar,
Człowieka zbliża do przyrody.
Czy wiatr, czy deszcz, czy mróz, czy skwar,
Nauczy znosić niewygody.
Pociąga las w swej duszy głąb, 
Otwiera skarbów tajemnice, 
I drzewo każde - sosna, dąb
Napawa pięknem nam źrenice.
Myśliwcem wielkim będzie ten,
Co zna przyrody pełne życie.
I w polu tu, i w lesie hen,
Panować nad nią umie skrycie.

(Włodzimierz Korsak – „Myślistwo”)

Wiele organizacji i osób prywatnych otwarcie protestuje 
przeciwko polowaniom, sami myśliwi niejednokrotnie nara-
żeni są na złowrogie czy w najlepszym razie nieprzychylne 
komentarze na swój temat. Wielu, szczególnie młodych, lu-
dzi uważa, że jest to strzelanie dla przyjemności, krzywdzenie 
zwierząt, brak szacunku dla przyrody. Taka postawa wynika 
najczęściej z braku wiedzy na temat łowiectwa i działania ca-
łego systemu. Postanowiliśmy tej wiedzy zaczerpnąć od tych, 
którzy z łowiectwem mają chyba najwięcej do czynienia.

W Mosinie od ponad 70 lat działa Koło Łowieckie nr 33 „Żbik”, z 
powodzeniem przyczyniając się do ochrony przyrody i edukacji 
w tej dziedzinie. O szerokiej działalności Koła, etyce łowieckiej 
i ochronie przyrody opowiedział redakcji Sławomir Jerzy Fal-
bierski – prezes Koła Łowieckiego nr 33 „Żbik” w Mosinie, 
pracownik Nadleśnictwa Konstantynowo, samorządowiec, do-
świadczony myśliwy, pszczelarz. 
Łowiectwo wczoraj i dziś

Łowiectwo stanowiło przez wieki jedną z najważniejszych 
czynności egzystencjalnych ludzi pierwotnych. Polowanie, 
obok zbieractwa czy rybołówstwa, było głównym źródłem za-
spokojenia pożywienia, dostarczało także skór i futer, które 
służyły ludziom za okrycie i ocieplenie mieszkań; kości i rogi 
używane były natomiast jako broń i narzędzia. Tak naprawdę, 
główny sens łowiectwa pozostał niezmieniony: polega ono bo-
wiem nadal na pozyskiwaniu zwierzyny dla celów konsumpcyj-
nych oraz zagospodarowaniu tego, co się pozyskało, również 
dla całej gospodarki narodowej, która z łowiectwa osiąga spore 
wpływy. Mylą się jednak wszyscy, którzy twierdzą że łowiectwo 
to tylko strzelanie do zwierząt. Jest to mocno rozbudowany, 
osadzony w przepisach prawnych i nadzorowany system, ma-
jący na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną i ochronę 
środowiska naturalnego. 

Koło Łowieckie „Żbik” powstało tuż po zakończeniu II wojny 
światowej. Wtedy to grupa miłośników łowiectwa wywodząca 
się głównie z międzywojennego mosińskiego oddziału „ŁOWCA 
WIELKOPOLSKIEGO”, będąca przedstawicielami różnych zawo-
dów postanowiła zorganizować się i utworzyć Koło łowieckie 
w Mosinie. Wśród założycieli byli między innymi: Marian Hertig, 
Walenty Murkowski, Feliks Pinkus, Feliks Szostak, Jan Gołuchow-
ski, Nikodem Szymański. Plany te zostały urzeczywistnione 23 li-
stopada 1945 roku i od tego momentu tworzy się historia grupy 
myśliwych ziemi mosińskiej.

Nie samym polowaniem żyje myśliwy, czyli czym zajmuje 
się Koło Łowieckie

Działalność Koła Łowieckiego „Żbik” jest bardzo szeroka i 
polega nie tylko na wykonywaniu planów łowieckich (o czym 
za chwilę), ale przede wszystkim na szeroko pojętej dbałości o 
przyrodę.  Członkowie Koła uczestniczą w wielu akcjach proeko-
logicznych, między innymi w „Sprzątaniu świata”, podczas które-
go sprzątane są obwody dzierżawione przez Koło. W czasie akcji 
zbierane jest corocznie od kilku do kilkunastu ton śmieci, które 
są odbierane przez Zakład Usług Komunalnych dzięki współ-
pracy z Gminą Mosina. Myśliwi Koła wspólnie z Nadleśnictwem 
Konstantynowo prowadzą również cykliczne akcje edukacyjne 
wykorzystując ścieżkę dydaktyczną, która powstała na terenie 
Nadleśnictwa. W czasie spotkań przedstawiane są różne aspek-
ty związane z pracą myśliwych na rzecz poprawy bytowania 
zwierzyny oraz ochrony przyrody. Koło prowadzi również dzia-
łalność edukacyjną wśród młodzieży szkolnej. We współpracy z 
okolicznymi szkołami prowadzona jest akcja zalesień i zadrze-
wienia remiz i nieużytków. Z myślą o zwierzętach członkowie 
Koła stawiają paśniki, gdzie wykładają karmę dla  zwierzyny, by 
ułatwić jej przetrwanie trudnego okresu zimowego.

Myśliwi dbają także o to, by zagrożone gatunki nie wyginęły. 
Koło Łowieckie „Żbik” było między innymi uczestnikiem „Progra-
mu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie 
wielkopolskim w latach 2005-2015”, realizowanego wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, Gminą Mosina, Gmi-
ną Brodnica oraz Nadleśnictwem Konstantynowo. Dzięki temu 
programowi do łowiska w jednym z obwodów od lat wpuszcza-
ne jest corocznie od 70 do 120 kuropatw. W innym obwodzie z 
kolei, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy oraz 
Nadleśnictwem Gniezno introdukuje się corocznie bażanty. 

Koło Łowieckie „Żbik” od lat także jest współorganizatorem 
uroczystej Mszy Świętej Hubertowskiej, odbywającej się co 
roku w Czempiniu przed rozpoczęciem sezonu polowań zbioro-
wych. Członkowie Koła są zapraszani i biorą udział we wszelkich 
uroczystościach związanych z gminą, w której jest zarejestro-
wane Koło. Współpraca z samorządem ma także dużo szerszy 
charakter.
Dziki w mieście 

Rozwijające się rolnictwo i masowa produkcja żywności po-
wodują, że obecnie na polach powstaje ogromna ilość paszy, 
dostępna w dodatku niemal przez okres całego roku. Dla zwie-
rząt jest to sygnał od natury: „mamy co jeść, mamy dużo jedze-
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nia – mnóżmy się”. Jest to naturalny proces. Człowiek stwarza 
zwierzętom doskonałe warunki na polach – powoduje to, że 
zaczynają się one rozmnażać w sposób niekontrolowany, mioty 
są liczniejsze, a w dodatku nie ma ich co redukować w wyniku 
coraz cieplejszych zim itp. Zwierzęta mają zatem idealne warun-
ki do rozwoju. Z drugiej strony, wskutek coraz większej rozbu-
dowy miast i wsi, powierzchnia użytkowa obwodów łowieckich 
coraz bardziej się kurczy – zwierzęta mają po prostu coraz mniej 
terenów, na których mogłyby egzystować w tak dużej liczebno-
ści. Naturalnym zatem staje się, że wchodzą na tereny zabudo-
wane. Staje się to jednak problemem, z którym poradzić sobie 
muszą władze samorządowe.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Koło Łowieckie „Żbik” 
ściśle współpracuje z samorządem – Mosiną, Puszczykowem, 
Brodnicą, Śremem. W kwestii rozwiązania problemu dzikich 
zwierząt wchodzących do miast odbyło się wiele spotkań z 
władzami gmin, które służyły obraniu skutecznej i zgodnej z 
prawem strategii. Myśliwi nie mogą polować w granicy admi-
nistracyjnej miast, zatem ustalono, że Koło Łowieckie będzie 
intensyfi kować odstrzał na terenach poza miastem, żeby za-
hamować wpływ zwierząt na tereny zabudowane. W miastach 
natomiast działa pogotowie dla zwierząt, które decyzją Starosty 
Powiatu Poznańskiego wykonuje redukcyjne odstrzały, odławia 
i wywozi zwierzęta w miejsca, w których mogą one spokojnie 
egzystować. 
Dziki na polach - szkoda czy pożytek? 

Dzikie zwierzęta oprócz żołędzi, kasztanów itp., wyjadają też 
larwy. Najczęściej zniszczona, poprzewracana trawa czy ściółka 
jest dla człowieka informacją o obecności larw. Dziki powodują 
w ten sposób szkody – dla rolnika bowiem szkodą będzie znisz-
czenie pewnego obszaru pastwiska czy pola. Z drugiej jednak 
strony, larwy są często szkodnikami zagrażającymi drzewosta-
nom czy uprawom. W rolnictwie trudnym do zwalczenia szkod-
nikiem jest np. rolnica. Okazuje się, że owad ten zwalczany jest 
przez dziki – mamy tutaj zatem do czynienia z jednej strony ze 
szkodą (np. zniszczona trawa, mniejsze plony), z drugiej – do-
broczynnym działaniem dzikich zwierząt. Myśliwi z Koła Łowiec-
kiego prowadzą działania, które mają na celu szeroko rozumia-
ną edukację – chodzi bowiem o to, żeby jak najlepiej zrozumieć 
wzajemną zależność świata ludzi, roślin i zwierząt. 
Inwentaryzacje zwierzyny i plany łowieckie

Często zdarza się, że myśliwi są naciskani przez rolników, któ-
rzy ponoszą szkody w związku z działalnością dzikich zwierząt 
na terenie ich upraw, o zwiększenie ilości odstrzału danego ga-
tunku. Z drugiej strony spotykają się z atakiem ekologów i or-
ganizacji ochrony przyrody, które dość gwałtownie protestują 
przeciwko strzelaniu do zwierząt. Tymczasem żaden myśliwy 
nie poluje kiedy chce i na co chce. Jest to dość mocno obwa-
rowane konkretnymi przepisami. Rząd stawia przed Polskim 
Związkiem Łowieckim i kołami łowieckimi określone zadania. 
Jednym z tych zadań jest wykonanie planu łowieckiego. 

Jak powstaje taki plan? Zazwyczaj przed rozpoczęciem se-
zonu polowań przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierząt – 
czyli po prostu liczenie zwierzyny. Na podstawie inwentaryzacji 
powstają plany łowieckie, w których między innymi zawarte są 
informacje o ilości zwierząt danego gatunku, przeznaczonych 
do odstrzału (dla przykładu - Koło Łowieckie „Żbik” w Mosinie, 
czyli 65 myśliwych uprawnionych do polowania ma zaplanowa-
ne 30 kaczek do odstrzału w ciągu jednego roku; z pewnością 
nie jest to ilość zagrażająca wyginięciu gatunku, jak twierdzą 
niektórzy). Plany te zatwierdzane są przez burmistrzów i wój-
tów gmin, dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego (w 
przypadku Koła Łowieckiego „Żbik”), poza tym Okręgową Radę 
Łowiecką i ostatecznie przez nadleśnictwo, na terenie którego 

znajduje się obwód łowiecki. Wgląd do tego dokumentu ma za-
tem szereg organów, w tym samorządowych. Wszyscy dokład-
nie wiedzą, jakie są te plany, mają na nie bezpośredni wpływ. 
Wójt może bowiem wnioskować np. o zwiększenie odstrzału ja-
kiegoś gatunku, jeśli robi się uciążliwy, wchodzi na tereny zajęte 
przez człowieka, wyrządza wiele szkód itp. 

To jednak nie wszystko. Niewykonanie planu łowieckiego 
oznacza karę dla koła, łącznie z odebraniem obwodu łowiec-
kiego. Każde koło łowieckie działa zatem w ściśle określonych 
granicach i pod presją kary w przypadku nie wywiązania się z 
zadania.  Nie jest to zatem samowolka czy wymysł kilku osób – 
to mocno nadzorowana gospodarka łowiecka. 
Myśliwy – człowiek etyczny

Często zarzuca się myśliwym, że zabijają dla przyjemności, nie 
mają zasad, są „bez serca” i szacunku do zwierząt. Tymczasem 
każdy myśliwy zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki 
łowieckiej, która jest obecnie nie tylko nakazem moralnym, ale 
również wynika z prawodawstwa. Kodeks etyczny myśliwego 
obejmuje zarówno samą etykę strzału (oddanie strzału w taki 
sposób, aby maksymalnie skrócić cierpienia zwierzyny), jak i 
sposób obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, a także szacu-
nek do przyrody i otoczenia bezpośrednio związanego z tere-
nem łowieckim. Etyka łowiecka jest tym, co odróżnia myśliwego 
od kłusownika. Nad przestrzeganiem prawa przez myśliwych 
czuwają także odpowiednie służby (Państwowa Straż Łowiecka, 
straż leśna, policja).

Myśliwy musi być także człowiekiem posiadającym szeroką 
wiedzę przyrodniczą – i z tej wiedzy zdaje odpowiedni egzamin 
– dotyczącą szczególnie zwierząt i środowiska, w którym żyją. 
Jest to człowiek zrównoważony emocjonalnie, dokładnie zba-
dany przez lekarzy, psychologów i innych specjalistów (bada-
nia takie odbywają się przed uzyskaniem pozwolenia na broń). 
Musi ponadto posiadać nieskazitelną opinię i o tę opinię pytani 
są najczęściej sąsiedzi. Jest więc cały czas na cenzurowanym. 
Raz w roku myśliwy musi odbyć strzelanie, które potwierdzi, że 
nadal ma odpowiednie umiejętności. Myśliwi z Koła Łowieckie-
go „Żbik” również nieustannie się szkolą – w ostatnim czasie od-
było się np. przeszkolenie myśliwych przez ornitologów, celem 
prawidłowego rozpoznawania gatunków, które są do pozyska-
nia, żeby nie dochodziło do pomyłek. 

 Przed każdym myśliwym stawiane są zatem wysokie wyma-
gania. Żyjąc blisko przyrody, myśliwy jest jednak przede wszyst-
kim człowiekiem, który szanuje jej prawa, pozostaje w harmonii 
z naturą i z pokorą korzysta z jej dobrodziejstw. 
I na koniec – zaproszenie: prezes Koła Łowieckiego „Żbik” w Mo-
sinie serdecznie zaprasza do aktywnego włączenia się w dzia-
łalność Koła. Jak widać, jest ona bardzo szeroka i z pewnością 
znajdzie się w niej miejsce dla każdego, kto kocha przyrodę i 
chce o nią dbać. Jest to również zaproszenie dla wszystkich, któ-
rzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat łowiectwa, 
działalności Koła czy też – zadać nurtujące ich pytania. Prezes z 
pewnością żadnego z nich nie pozostawi bez odpowiedzi. (red.) 
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Z ks. Eugeniuszem Kiszką, proboszczem parafi i pw. Michała 
Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalin-
ku, rozmawia Elżbieta Bylczyńska.

E.B. - Muszę zacząć od tego, że o Księdzu Proboszczu opowiedział 
mi i zainspirował do tej rozmowy pan Artur Minta z fi rmy LUMO 
w Mosinie. Kiedy usłyszał, że chcę napisać o remoncie kościoła 
w Rogalinku, aż się poderwał: tam jest teraz nasz były proboszcz 
z  Zimnowody i  Mieszkowa koło Jarocina. Co to za człowiek, 
powiedział. Gdybym miała najkrócej przedstawić jego opinię 
o  Księdzu, określiłabym to tak: prawdziwy kapłan, wspaniały 
człowiek, przyjaciel ludzi, szczególnie młodzieży, świetny orga-
nizator, budowlaniec i menadżer, który wszystko potrafi . Rzutki, 
dobry, uczynny. Robota pali mu się w rękach. Wszędzie, gdzie się 
pojawi, dużo się dzieje. Remontuje, wyprowadza na prostą i idzie 
do następnej parafi i i następnego dużego wyzwania…

Ks. Proboszcz: – Parafi ę w  Rogaliku objąłem 1 lipca tego roku 
po ks. kanoniku Jerzym Stachowiaku, który przeszedł na eme-
ryturę. Jestem księdzem od 30 lat – pracowałem w Czerwonaku, 
Przeźmierowie, w Skokach, w Poznaniu na os. Orła Białego i Ju-
nikowie, sześć lat byłem proboszczem w Zimnowodzie, a osiem 
Mieszkowie koło Jarocina. Tutaj na początku trochę się bałem, 
bo remontów miałem już dosyć. Ale zawsze urzekały mnie nad-
warciańskie tereny i WPN, a moim marzeniem było kiedyś pod 
Poznań powrócić i blisko Poznania posługiwać. 

Skąd wyszła inicjatywa remontu, bo o  tym, że kościółek jest 
w złym stanie wiadomo było od wielu lat?
Bywałem w  Rogalinku i  wiedziałem, że kościół potrzebuje na 
gwałt remontu, bo groziła katastrofa budowlana. Fundamenty 
dosłownie się rozłaziły, były w rozsypce. Przez lata podmywały 
je wylewy Warty. Przed objęciem parafi i spotkałem p. Zbignie-
wa Grygiera, mieszkańca Sasinowa, z  parafi i Rogalinek,  rad-
nego i  szafarza w  kościele. Wyczułem w  nim człowieka, który 
chce ratować kościół, co z  kolei zachęciło mnie do działania. 
Wiedziałem, że chce pomóc i poważnie potraktować to zadanie, 
biorąc część odpowiedzialności za remont na siebie. Było to dla 
mnie bardzo ważne, przecież nie znałem mieszkańców, poznam 
ich bliżej dopiero podczas kolędy. Pod koniec czerwca została 
podpisana umowa z fi rmą p. Bartkowiaka z Pecnej, bo udało się 
uzyskać pomoc ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w wys. 
204.359,81 zł. Ale my musimy mieć swój wkład – 87.582,77 zł.

I macie już tę kwotę?
Jeszcze nie, uzbieraliśmy z ofi ar prawie 65.000 zł, resztę dla rato-
wania kościoła będziemy chcieli dozbierać m.in. podczas kwe-
sty w  stylu Waldorfa przed 1 listopada na cmentarzu, by jeśli 
się da, obejść się bez kredytu… Dlatego liczymy na ofi arność 
wszystkich ludzi dobrej woli. 

Podobno odkopano podczas prac starą kryptę pod kościołem.
W czasie spajania fundamentów przekopano łącznik i natrafi o-
no na pustą kryptę z  zachowaną dobrą cyrkulacją powietrza. 
Wyglądało to na miejsce przygotowane do pochówku, który 
z  jakichś powodów nie nastąpił. Konserwator zabytków kazał 
ją zakryć. Trudno powiedzieć, kiedy powstała, tym bardziej, że 
kościół posadowiony jest 1 metr powyżej cmentarza. Jutro od-
bieramy pierwszy etap remontu.

A co z samą budowlą kościoła?
Zewnętrzna bryła kościoła wymaga remontu, tak samo jak wnę-
trze, ściany czy podłogi, ale to temat przyszłości. Teraz ratuje-
my kościół, bo to etap strategiczny, koszty tych ponad dwustu 
tysięcy złotych dotyczą tylko fundamentów. Jest to zabytek 
klasy „0” z początku XVIII wieku. Ponadto jest bardzo bliski ser-
com mieszkańców, także dzięki legendarnej fi gurce Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych.

Żyjemy w  wyjątkowych czasach… I  powołaniem księdza nie 
jest zawód budowniczego czy murarza.
Ale trzeba się i tego uczyć. I przy tym można prowadzić ludzi do 
Chrystusa, a to jest najważniejsze. Żeby ich jak najwięcej przy-
ciągnąć. 

Przyciąga Ksiądz przez serdeczną, ciepłą osobowość, empatię 
i dużo tego dobra udało już się uczynić, w sensie duchowym i ma-
terialnym, co o Księdzu mówią wierni z poprzednich parafi i.
Dużo też z ludźmi pielgrzymowałem po kraju i świecie do miejsc 
świętych, a to są niezapomniane i ważne chwile dla życia wiarą.

W poprzedniej parafi i w sumie 500 parafi an pojechało do Rzy-
mu na bardzo tanie pielgrzymki.
Starałem się załatwiać tak, żeby było na te wyjazdy stać ludzi 
najbiedniejszych.

Rozeszła się już wieść, że w trzecią niedzielę miesiąca w koście-
le w  Rogalinku odbywa się Msza Św. o  uzdrowienie chorych. 
Ludzie przyrównują to miejsce do sanktuarium w  Oborach, 
bowiem owoce duchowe są podobne i  także bardzo liczne są 
zaśnięcia w Duchu Świętym.
Tak, przyjeżdża do nas charyzmatyczny kapłan, ks. Mikołaj Ko-
narski, ciekawy człowiek… Podkreśla, że jest to Msza Święta jak 
każda inna, czyli chwila spotkania z Chrystusem. Chodzi o to, by 
nie było sensacji. To są sprawy, których nie można wytłumaczyć 
bez wiary… Ludzie przybywają z daleka, ale brak nam miejsca 
poza kościołem, gdzie mogliby odpocząć, wypić kawę i ogrzać 
się. Przeprowadzamy bowiem także kapitalny remont domu pa-
rafi alnego i probostwa. 
To jest wielka sprawa, wielu ludzi wydaje się ostygłych i potrze-
bują ożywienia, bo ich wiara jest uśpiona. Trzeba więc szukać 
różnych sposobów na pobudzenie do życia w Bogu. Świat szyb-
ko się kręci. Ludzie pędzą, gonią, sprawy duchowe odkładają na 
bok. A  kiedy przychodzi kryzys, nieszczęście - mają ogromne 
problemy, z którymi sobie nie radzą. A  jak mówił nasz św. Jan 

A świat kręci się szybko
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Trwa akcja „Mosińskie Pudełko Życia”!

Paweł II „Bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie zrozumieć dru-
giego człowieka”. Tradycja nauki Kościoła opiera się na pomocy 
człowiekowi w drodze do Boga.

Wiem, że świetnie układa się współpraca z  młodzieżą (nie-
chcący słyszałam tutaj taką dobrą rozmowę telefoniczną 
Księdza z młodym człowiekiem).
Skoro młodzi tak się garną do Boga, chcą przy tym być zwykli, 
normalni to jak ich nie uczyć docenienia wielkiego daru Chrztu 
świętego – uświadamiamy sobie tę wartość bardziej teraz, 
w 1050 r. Chrztu naszego Narodu… Jak nie pokazywać im pracy 
z Łaską, przecież za tym idzie piękniejsze, bogatsze, pełniejsze 
życie… Powinni zrozumieć, że życie bez Boga staje się smutne 
i puste, a czasem w konsekwencji tragiczne i zmarnowane.

   Dziękuję za rozmowę.

No cóż, chyba nie ma innego wyjścia. Zachęcam gorąco Pań-
stwa do wpłaty choćby kilku złotych na ten szczytny cel. Im wię-
cej nas zareaguje, tym więcej się wyremontuje. Proszę spojrzeć 
poniżej na tekst i zdjęcie autorstwa pięknych ludzi z Mieczewa 
i  ich strony internetowej. A  kościółek i Warta widoczna z  lotu 
ptaka to jednak prawdziwe arcydzieło…
Numer konta (datki na kościółek w Rogalinku):
54 9048 0007 2001 0000 3939 0001
Ratujmy kościół w Rogalinku /www.mieczewo.com/

Na brzegiem Warty, w liczącej blisko 770 lat historii wsi Rogali-
nek, wznosi się drewniany kościółek pw. św. Michała Archanioła 
z przełomu XVII i XVIII w. Jego główny ołtarz zdobi rzeźba Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem – wierna kopia późnogotyckiej fi gury 
skradzionej w 2002 r. Jak podaje legenda, Madonna z Dzieciąt-
kiem, przybyła do Rogalinka niesiona warciańską falą, a  z  nią 
wiklinowe gałązki, z których miejscowi mieszkańcy nauczyli się 
wyplatać koszyki. Malownicze położenie kościoła, a  także kult 
Madonny z Rogalinka – Wspomożycielki Wiernych sprawiają, że 
miejsce to odwiedzają pielgrzymi. Kościółek leży też na szlaku 
św. Jakuba de Composteli…

Przypominamy o trwającej akcji „Mosińskie Pudełko Życia”. Jest to ak-
cja społeczna zainicjowana przez komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej oraz komisję Promocji Gminy i Współpracy Samorządo-
wej Rady Miejskiej w Mosinie. Podobne inicjatywy istnieją także na 
terenie całego kraju.
Projekt skierowany jest w szczególności do osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, które przewlekle chorują i wszyst-
kich, którzy mieszkają sami w swoich domach. Polega na umieszczeniu 
w  specjalnie oznakowanym opakowaniu formularza z informacjami 
dotyczącymi stanu zdrowia, przyjmowanych leków, uczulenia na sub-
stancje. W formularzu jest także miejsce na wpisanie kontaktu do naj-
bliższych osób oraz inne ważne informacje (np. co zrobić z kluczami do 
mieszkania, komu powierzyć opiekę nad psem czy kotem itp.).
Ważne jest, by wszystkie informacje umieszczone z pudełku życia za-
warte były w jednym miejscu. Sugeruje się, by miejscem tym była lo-
dówka, gdyż jest to sprzęt, który znajduje się w prawie każdym domu. 
Ratownicy medyczni wskazują to miejsce za najłatwiejsze do zlokali-
zowania i dostępu. Na drzwiach lodówki umieszczamy dodatkowo na-
klejkę - taką samą, jak na pudełku - będzie to sygnał dla osoby, która 
udziela pomocy, że tam właśnie znajdują się ważne informacje.
Rzetelnie wypełniona ankieta może być pomocna służbom ratunkowym 
w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.
Gdzie można odebrać Pudełko Życia?
- Urząd Miejski w Mosinie – Biuro Obsługi Interesanta
- Gminne Centrum Informacji w Mosinie
- Przychodnia Medicomplex
- Apteka Gencjana – Krosno
- Apteka Macierzanka – Rogalinek
Więcej na temat akcji oraz formularz do pobrania znajdą Państwo na stro-
nie: www.mosina.pl, w zakładce „Dla Mieszkańca” – „Pudełko Życia”. (red.)
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W październiku br. miłośnicy jazdy rowerowej mieli okazję 
uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Już po raz pią-
ty w Wiórku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina 
w Kolarstwie Górskim i Przełajowym. Organizatorami byli: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Wiejskie Stowarzy-
szenie Integracyjne „WIESTIN”, w partnerstwie z: Sołectwem 
Wiórek, Sołectwem Czapury, SP w Czapurach, OSP Gminy 
Mosina.

Organizatorzy przewidzieli aż jedenaście kategorii wiekowych 
na różnych dystansach – najmłodsi zawodnicy rywalizowali na 
trasach 0,4 km, 1,4 km i 2,8 km. Młodzież miała do wyboru dy-
stans 7 lub 21 km, a pozostali – w kategorii OPEN – trasy 21 km 
lub 42 km. 

Trasa biegła malowniczymi zakolami rzeki Warty oraz lasami w 
okolicach Wiórka. Uczestnicy mieli do pokonania liczne podjaz-
dy, wzniesienia, piachy, korzenie i inne nierówności. Trasa była 
wymagająca i z pewnością można było sprawdzić na niej swoje 
kolarskie umiejętności. Lecz także – a może przede wszystkim 
– pokonanie poszczególnych dystansów było okazją do spę-
dzenia czasu aktywnie, na łonie natury. Impreza przygotowana 

została z myślą nie tylko o startujących w wyścigach, ale także 
ich rodzinach – można było wziąć udział w zabawach z chustą 
KLANZY, a dzięki specjalnemu „kącikowi chemika” poczuć się 
przez chwilę jak w małym laboratorium. Jak zwykle przy stoisku 
gminy Mosina odbywał się konkurs wiedzy o gminie z atrakcyj-
nymi nagrodami. 

W tegorocznych zawodach w Wiórku wystartowało ponad 
dwieście osób, również spoza terenu gminy Mosina. Na dystan-
sie 7 km wystartowało łącznie 31 zawodników - tutaj pierwsze 
miejsce zajął Bartosz Sierżant z Poznania, na drugiej pozycji 
znalazł się Dominik Lewek – również z Poznania, natomiast jako 
trzeci na mecie pojawił się Maciej Łopatka ze Środy Wlkp. 
Dystans 21 km podzielony został na kategorie: wśród 30 kobiet 
startujących na tym dystansie pierwsza na metę przybyła Joan-
na Połuch z Poznania, po niej - Wiola Harkiewicz - również Po-
znań, a jako trzecia Ewa Sierocka z Wiórku.

Na dystansie 21 km mężczyzn pojawiło się 95 zawodników. 
Zwycięzcą okazał się Mateusz Nowicki z Poznania, na drugim 
miejscu był Arkadiusz Broda z Lubonia, zaś na trzecim miejscu 
pojawił się Jakub Antkowiak z Wrześni.
Na trasie 42 km wśród kobiet pojawiło się 8 zawodniczek. Tutaj 
podium zdominowane zostało przez mieszkanki Mosiny: jako 
pierwsza na metę wjechała Lidia Bzdenga – Antoniewicz, po 
niej Agnieszka Załuska – Lipa, a trzecie miejsce przypadło Joan-
nie Wojciechowskiej.

Na tym samym dystansie wśród 69 startujących mężczyzn 
na pierwszym miejscu znalazł się Wojciech Polcyn z Poznania, 
druga pozycja przypadła Szymonowi Matuszakowi z Konina, zaś 
trzecie miejsce zajął Filip Kaczanowski z Lubonia.

Zawody przebiegały w atmosferze rywalizacji i sportowego 
ducha, na twarzach uczestników można było zauważyć różne 
emocje, podekscytowanie, zaangażowanie, wzruszenie, radość, 
zmęczenie. Udział w wyścigu był też przez wielu zawodników 
żywo komentowany - niemal wszyscy przyznawali, że trasa jest 
bardzo wymagająca, lecz atrakcyjna. Dało się odczuć pozytyw-
ny klimat całej imprezy i z pewnością jest to wydarzenie, w któ-
rym warto wziąć udział również w przyszłym roku. (red.)

V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie 
Górskim i Przełajowym MTB Wiórek
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Przedstawiamy Państwu pierwszy z 
artykułów z cyklu „Kącika meteorolo-
gicznego”. Autorem jest Jacek Sobo-
ta - kapitan żeglugi wielkiej, zawsze 
"pochłonięty" morzem i wszystkim co 
z tym związane, autor wielu publikacji 
związanych z polską żeglugą morską 
oraz ekspert w dziedzinie prognozowa-
nia pogody. Artykuły jego autorstwa 
publikowaliśmy już wielokrotnie na 
stronie internetowej gazety, chcemy 
jednak dotrzeć do każdego odbiorcy. 
Wszak rozmowy o pogodzie zawsze 
budzą zainteresowanie – może dzięki 
naszemu kącikowi nabiorą one innego, 
niespotykanego dotąd wymiaru…? 

Ile waży chmura burzowa?
Chmury towarzyszą nam od narodzin, 

widzimy je na niebie codziennie, ale jak 
się okazuje, nawet naukowcy wciąż nie 
wiedzą o nich wszystkiego. Tymczasem 
to właśnie one sterują pogodą, która ma 
wpływ na każdego z nas. Czego nowego 
się o nich dowiedzieliśmy?

Chmury to nic innego jak skupiska skro-
plonej pary wodnej. Krople te są na tyle 
drobne, że ostają się sile grawitacji, dzięki 
czemu utrzymują się od kilkuset metrów 
do kilkunastu kilometrów nad naszymi 
głowami.

Jednak z czasem łączą się ze sobą w 
większe krople i wówczas ulegają grawita-
cji, po czym spadają na ziemię w postaci 
deszczu. Gdy w powietrzu jest bardzo zim-
no, krople zamarzają, tworząc płatki śnie-
gu i gradziny. Te drugie wpadają na siebie, 
wywołując pioruny.

Wyróżniamy 10 głównych rodzajów 
chmur, które z kolei dzielą się na pod-
grupy, w zależności od koloru, kształtu i 
konsystencji. Oświetlane promieniami sło-
necznymi mienią się najróżniejszymi bar-
wami, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie 
Słońca.

Ogólnie można stwierdzić, że im ciem-
niejsze są chmury, tym większe ilości 
wody ze sobą niosą, ponieważ promienie 
słoneczne nie są w stanie przez nie w cało-
ści przeniknąć. To właśnie dlatego, gdy wi-
dzimy czarną albo granatową chmurę, to 
wiemy, że będzie ulewa. Białe obłoczki kłę-
biaste lub pierzaste są zupełnie niegroźne.

O chmurach wiemy bardzo dużo, ale na-
dal to nie wystarczy, aby trafnie progno-
zować pogodę na więcej niż kilka godzin. 
Mówi się, że największą sprawdzalność 
mają prognozy na zaledwie trzy następne 
godziny. Z każdą kolejną godziną celność 
zmniejsza się.

Dlaczego? Ponieważ procesy zachodzą-
ce w chmurach potrafi ą nas zaskoczyć. 
Wody w chmurach jest stosunkowo nie-
wiele, bo najwyżej kilka gramów na każ-
dym metrze sześciennym. Jednak chmury 
potrafi ą być olbrzymie i to właśnie dlatego 
znajdować się może w każdej z nich nawet 
pół miliona ton wody, którą można byłoby 
napełnić po brzegi aż 200 basenów olim-
pijskich.

Mowa o tych najbardziej niebezpiecz-
nych, nazywanych chmurami burzowymi, 
a dokładniej cumulonimbus, które mają 
ponad 10 kilometrów średnicy i pną się na 
wysokość nawet 15 kilometrów, wyżej niż 
jakakolwiek inna chmura.

Jedna taka chmura może mieć nawet 
800 miliardów metrów sześciennych obję-
tości, co oznacza, że waży nawet 3-4 miliar-
dy ton. To tyle, ile w sumie ważą wszyscy 
mieszkańcy Polski. A przecież dziesiątki ta-
kich chmur burzowych pojawiają się nad 
naszym krajem w gorące letnie dni.

Co dzieje się w chmurze burzowej, co 
spędza sen z powiek naukowcom? Krople, 
które tworzą chmurę. Otóż jeśli podzieli-
my milimetr na tysiąc części, to taka kropla 
będzie miała średnicę zaledwie kilkunastu 
takich części, nazywanych mikrometrem.

Naukowcy muszą poznać mechanizm, 
który sprawia, że krople raz chętniej, a in-
nym razem z dużym oporem się ze sobą 
łączą w większe formacje. Od tego zależy, 
czy krople spadną w formie deszczu czy 
też nie, i dokładnie w którym miejscu.

Co może mieć wpływ na ich "decyzję"? 
Przede wszystkim zanieczyszczenie po-
wietrza, bo krople osadzają się na tzw. 
jądrach kondensacji, które są pyłkami 
lub mikroorganizmami, a także prądy 

powietrzne. Jak informuje Zakład Fizyki 
Atmosfery Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, polscy naukowcy prowa-
dzą szeroko zakrojone badania chmur nad 
Oceanem Spokojnym.

Pomiary odbywają się z pokładu sa-
molotu naszpikowanego zaawansowaną 
techniką. Możemy się pochwalić najbar-
dziej drobiazgowymi badaniami chmur, 
jakich nikt inny wcześniej nie prowadził. 
Polacy badają temperaturę chmur war-
stwowych stratocumulus z dokładnością 
do 2 milimetrów, jednocześnie mierząc 
też średnice kropel, z których te chmury 
się składają.

Stratocumulusy są chmurami bardzo 
często psującymi pogodę w Polsce w 
chłodnej porze roku, zwłaszcza podczas 
tzw. zgniłego wyżu. Od powodzenia tych 
badań zależeć więc będzie przyszła spraw-
dzalność prognoz. Dzisiaj zbyt często me-
teorolodzy mylą się, gdy zamiast błękitne-
go nieba pojawiają się stratocumulusy i 
poważnie chmurzą niebo.

Aura potrafi  się z ich powodu zmienić 
nawet o 180 stopni. Polscy badacze do 
analizy tych chmur wykorzystują super 
komputery, które potrzebują mnóstwa 
danych. Im jest ich więcej, tym lepsze są 
efekty modelowania.

Sądzi się, że za kilkadziesiąt lat progno-
zy pogody będą nieporównywalnie lepsze 
od dzisiejszych. Jednak nikt nie ma wątpli-
wości, że prędzej nauczymy się sterować 
pogodą niż ją przewidywać ze 100-pro-
centową dokładnością na następne dwa 
tygodnie. To oznacza, że chmury, które 
wiszą nad nami, jeszcze nie raz spłatają 
nam fi gla.

   Jacek Sobota

Rozmowy o pogodzie, czyli „Kącik meteorologiczny”
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Sprzedam lub zamienię na 
wiejskie gospodarstwo 

dom (150 m2) pięknie położony 
na granicy Mosiny i Puszczyko-
wa (działka 1010 m2 w ogrodzie 
dużo drzew i zieleni). Dom znaj-
duje się na krótkiej uliczce – tyl-
ko budownictwo jednorodzinne 
– w pobliżu lasu (nie istnieje za-
grożenie powstania uciążliwych 
inwestycji). Cena 520 tys. zł. 
Tel. 660 031 893.

Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,
zaprasza na

KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723

JĘZYK
NIEMIECKI
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Jeden z październikowych weeken-
dów obfi tował w wydarzenia o tematy-
ce łowieckiej. W sobotę 15 październi-
ka br. na terenie folwarku w Rogalinie 
odbył się koncert muzyki myśliwskiej, 
zorganizowany przez Fundację Raczyń-
skich oraz Majątek Rogalin. W niedzielę 
natomiast, 16 października, tradycyjnie 
już w kościele parafi alnym pw. św. Mi-
chała Archanioła w Czempiniu odbyła 
się XV Jubileuszowa Msza Hubertow-
ska. Tutaj współorganizatorem, wspól-
nie ze Stacją Badawczą PZŁ w Czempi-
niu było Koło Łowieckie nr 33 „Żbik” w 
Mosinie. 

O oprawę muzyczną koncertu w Ro-
galinie zadbały zespoły „Trompes de Po-
logne”, „Capella Zamku Rydzyńskiego” 
oraz „Babrzysko”, prezentując utwory o 
tematyce łowieckiej – nie zabrakło wśród 
nich także tych najbardziej popularnych i 
znanych chyba wszystkim, jak chociażby 
„Pojedziemy na łów”. Ponadto odbył się 
pokaz sokołów w locie, a zgromadzeni 
goście mieli okazję pogłębić swoją wie-
dzę na temat tych ptaków, którą z pasją 
przekazywał Henryk Mąka, pracownik 
Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, sokol-
nik, miłośnik muzyki myśliwskiej, członek 
Zespołu Muzyki Par Force przy Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. 
Hodowcy psów myśliwskich prezento-
wali natomiast charty podczas treningu 
– tutaj niezastąpionym komentatorem, 
sprawiającym, że spotkanie to stało się 
prawdziwą gratką dla miłośników psów, 
był Adam Kochanowski, najbardziej chy-

ba wszystkim znany z emitowanego 
przed laty w telewizji programu „Podaj 
łapę”. Nie mogło zabraknąć także orga-
nizowanej tradycyjnie przy okazji Huber-
tusa „pogoni za lisem” (przypomnijmy 
– jest to gonitwa, podczas której konno 
ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przy-
piętym do lewego ramienia. Ten, kto go 
zerwie, wygrywa, ma prawo wykonać 
rundę honorową wokół miejsca pogoni, 
i za rok sam ucieka jako lis). Tutaj jeźdźcy 
zaprezentowali się na pięknych koniach 
rasy małopolskiej, hodowanych w Mająt-
ku Rogalin.

Podczas imprezy można było nabyć 

materiały edukacyjne dotyczące tema-
tyki łowieckiej, a także wielkopolskich 
parków krajobrazowych oraz samego Ro-
galina. Dla najmłodszych przygotowany 
został kącik plastyczny. 

Niedziela również – jak wspomnieliśmy 
- obfi towała w atrakcje o tematyce ło-
wieckiej. W kościele parafi alnym pw. św. 
Michała Archanioła w Czempiniu odbyła 
się XV Jubileuszowa Msza Hubertowska. 
Msza została odprawiona w intencji leśni-
ków, myśliwych, rolników i wszystkich ży-
jących blisko przyrody. Niepowtarzalną 
oprawę muzyczną zapewnili tutaj: Zespół 
Francuskiej Muzyki Myśliwskiej „Trompes 
de Pologne” przy Muzeum Łowiectwa i 
Jeździectwa w Warszawie oraz Czempiń-
skie Towarzystwo Śpiewacze “Harfa”. Po 
Mszy Świętej odbył się krótki koncert mu-
zyki myśliwskiej, organowej i chóralnej, a 
zaraz potem tradycyjnie – poczęstunek w 
Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, będąc 
jednocześnie okazją do spotkania i zwie-
dzenia Stacji Badawczej PZŁ (a dodajmy, 
że warto – jest to bowiem nie tylko ośro-
dek szkoleniowy, ale także prowadzący 
szeroką działalność w zakresie hodowli 
zwierzyny).

Minione wydarzenia były doskona-
łą okazją do zapoznania się z ważnymi 
elementami kultury łowieckiej, jakimi 
niewątpliwie są: muzyka myśliwska, lite-
ratura, obrzędy czy zwyczaje łowieckie. 
Wszystkie te elementy doskonale wpisu-
ją się w naszą kulturę narodową i przy-
czyniają się do wszechstronnej popula-
ryzacji łowiectwa, miłości do przyrody i 
życia w zgodzie z naturą. (red.)

„Bo w graniu była łowów historyja krótka…”
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Policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność

23 października 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Konstan-
tynowo odbył się trzeci, ostatni bieg z cyklu Mosińskiego 
GRAND PRIX 5-10-15. Oprócz tego, że kończył on biego-
we Grand Prix Mosiny, był to bieg szczególny, bowiem był 
symbolicznym oddaniem hołdu piętnastu rozstrzelanym 
mieszkańcom Mosiny i okolic, którzy zginęli na mosińskim 
rynku 20 października 1939 roku. I chociaż nazwany został 
pierwszym Biegiem Pamięci, to jednak był on kontynuacją 
odbywającej się od kilku lat Sztafety Pamięci. 

Trasa liczyła 15 kilometrów - na pamiątkę piętnastu rozstrze-
lanych Polaków w Mosinie. Biegła w całości ścieżkami Nadle-
śnictwa Konstantynowo. Panująca wcześniej deszczowa aura 
sprawiła, że biegacze musieli liczyć się z utrudnieniami w po-
staci błotnistych odcinków na całej trasie. Na mecie czekał na 
wszystkich ciepły posiłek, wspólne ognisko, a także niespo-
dzianki - oprócz nagród w kategoriach open i poszczególnych 
kategoriach wiekowych przyznane zostały jeszcze nagrody 
specjalne - karnety do Adrenalina Fitness w Mosinie, jednego ze 
sponsorów imprezy. Emocji było sporo, bowiem podsumowano 
nie tylko aktualny bieg, ale także całe Grand Prix, na które złoży-
ły się - przypomnijmy - trzy biegi: styczniowy po Wielkopolskim 
parku Narodowym (10 km), majowy po ulicach Mosiny (5 km) i 
obecny, liczący 15 km. Przyznane zostały także nagrody dla naj-
lepszych mieszkańców gminy Mosina.

Zwycięzcą Biegu Pamięci okazał się Mateusz Fabisiak z Krosin-
ka, który pokonał całą trasę w czasie (netto) 0:55:34. Na drugim 
miejscu znalazł się Wojciech Januć z Puszczykowa, osiągając 
cza 0:59:04, zaś trzecie miejsce zajął Roman Kuster z Komornik z 

czasem 0:59:28. Wśród pań najlepsza okazała się Agnieszka Ku-
ster z Komornik – jej wynik to 1:08:19; druga na metę wbiegła 
Agnieszka Załuska–Lipa z Mosiny, osiągając czas 1:11:03, zaś na 
trzecim miejscu znalazła się Emilia Bogucka z Mosiny, z czasem 
1:12:53.

W klasyfi kacji generalnej Grand Prix Mosiny pierwsze miejsce 
zajął Mateusz Fabisiak z Krosinka; drugi okazał się Marcin Wie-
czorek z Mosiny, zaś na trzecim miejscu znalazł się Łukasz Kacz-
marek z Kamieńca. Wśród pań najszybsza była Agnieszka Kuster 
z Komornik, na drugiej pozycji Agnieszka Załuska-Lipa z Mosiny, 
zaś na trzecim miejscu – Emilia Bogucka, również z Mosiny. 

Słoneczna pogoda, bardzo dobra organizacja biegu i nie-
powtarzalna atmosfera sprawiły, że Grand Prix Mosiny można 
określić z powodzeniem bardzo udaną imprezą. 

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie: www.mara-
tonczykpomiarczasu.pl/wyniki

Niechronieni uczestnicy ruchu dro-
gowego, czyli piesi i rowerzyści, to 
grupa użytkowników dróg, szczegól-
nie narażonych na niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia, a nawet życia w kon-
frontacji z samochodami. W okresie 
zimowym często dochodzi do znacz-
nego pogorszenia warunków na dro-
gach. Szczególnie w tym czasie należy 
zadbać o własne bezpieczeństwo.

Okres jesienno – zimowy wiąże się 
przede wszystkim ze specyfi cznymi wa-
runkami atmosferycznymi powodujący-
mi brak kontrastu pomiędzy pieszym a 
otoczeniem. W tych warunkach niezbęd-
ne jest zachowanie przez uczestników 
ruchu drogowego podwyższonej ostroż-
ności, zwłaszcza w miejscach niedosta-
tecznie oświetlonych, a w szczególności 
w rejonach przejść dla pieszych, gdzie 
złudne poczucie bezpieczeństwa skła-
nia pieszych do nieostrożnego wcho-
dzenia na jezdnię nawet w   bezpośred-
niej bliskości nadjeżdżającego pojazdu. 
Bezpieczeństwo pieszych, podobnie jak 
i rowerzystów, jest w dużej mierze uza-
leżnione od tego, czy są dobrze widoczni 

dla kierujących pojazdami. Wielu tragedii 
na drodze można uniknąć poprzez odpo-
wiedzialne zachowanie i stosowanie za-
sady ograniczonego zaufania względem 
innych uczestników ruchu drogowego.
 
Oto kilka podstawowych zasad, z które 
powinni stosować piesi i rowerzyści:

• przechodźmy w miejscach do tego 
przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, 
szczególnie poza miastem, zachowajmy 
szczególną ostrożność;

• nigdy nie wbiegajmy i nie wjeżdżajmy 
rowerem  raptownie na jezdnię;

• poza obszarem zabudowanym chodź-
my zawsze lewą stroną drogi, by widzieć 
nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd;

•  obligatoryjnie zaopatrzmy się w ele-
menty odblaskowe lub latarkę, szczegól-
nie po zmierzchu, kiedy  widoczność jest 
gorsza,   a ciemne kolory ubrania powo-
dują, że pieszy zauważany  jest przez kie-
rowcę w ostatnim momencie.

Piesi oraz rowerzyści wyposażeni w 
elementy odblaskowe widoczni będą   
dla kierowcy pojazdu ze znacznie więk-
szej odległości, co pozwoli na wcześniej-

szą jego reakcję.
Kierowcy również w tym trudnym 

okresie powinni zachować szczególną 
ostrożność:

•  zwalniać i zatrzymywać się przed 
przejściem dla pieszych, w momencie 
kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia,

•  nie wyprzedzać innych pojazdów na 
przejściach, gdzie może łatwo dojść do 
potrącenia,

• nie zjeżdżać nagle na pobocze szcze-
gólnie w porze wieczornej,

•  jeździć bez brawury z dozwoloną 
prędkością, by móc w sytuacji kryzyso-
wej odpowiednio wcześnie zareagować.

Apelujemy do wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego o zachowanie 
szczególnej ostrożności i stosowanie się 
do obowiązujących przepisów, bo kiedy 
zaczyna brakować nam wyobraźni i zdro-
wego rozsądku dochodzi do przykrych, a 
niejednokrotnie tragicznych w skutkach 
zdarzeń, w których poszkodowani tra-
cą nie tylko zdrowie, ale też i bezcenne 
życie.

Bieg Pamięci i fi nał 
Grand Prix Mosiny
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Szpital w Ludwikowie k. Mosiny jest czę-
ścią Wielkopolskiego Centrum Pulmono-
logii i Torakochirurgii w Poznaniu, powo-
łanego do świadczenia specjalistycznych 
usług medycznych w zakresie chorób 
płuc i gruźlicy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem chirurgii klatki piersiowej, che-
mioterapii nowotworów oraz rehabilitacji 
pulmonologicznej. Działalność placówki 
jest bardzo szeroka i wciąż wzbogacana 
o nową ofertę. Szpital wyposażony jest 
w sprzęt wysokiej jakości, zatrudnia rów-
nież doskonale wykwalifi kowana kadrę – 
wszystko po to, by móc świadczyć usługi 
na jak najwyższym poziomie. 
Szpital współpracuje z placówkami opie-
ki zdrowotnej i lekarzami rodzinnymi z 
okolic, między innymi z terenu Mosiny, 
Puszczykowa, Pecnej, Stęszewa, z oferty 
mogą zatem korzystać w pełni pacjenci z 
naszej gminy. Poniżej przedstawiamy ak-
tualne, wybrane propozycje szpitala:
Oddziały:  
• Pulmonologiczno – Rehabilitacyjny;
• Onkologiczno – Pulmonologiczny 

– zajmuje się głównie pacjentami z 
nowotworami płuc, głowy i szyi, ale 
także innymi w razie potrzeby. Poza 
radioterapią w Wielkopolskim Cen-
trum Onkologicznym w/w pacjen-
tów, od marca br. Oddział prowadzi 

również chemioterapię;
• Leczenia Gruźlicy z Pododdziałem 

Gruźlicy Wielolekoopornej i Gruźlicy 
Pozapłucnej.

Poradnie: 
• Domowego Leczenia Tlenem;
• Chorób Płuc – Porania wznowiła 

działalność w tym roku. Przyjmuje 
pacjentów codziennie. W pn., wt., 
czw. i pt. czynna jest w godzinach 
7.00 – 14.30, a w śr. w godz. 11.30 – 
18.00 (tel. 61-813-62-08).

Pracownie: 
• Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

– dobrze wyposażone laboratorium 
czynne codziennie w godz. 7.00 – 

15.00;
• Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pra-

cownia USG – czynna w godzinach 
przedpołudniowych, po wcześniej-
szym uzgodnieniu; Pracownia Rtg 
czynna oprócz środy w godz. 7.00 – 
16.00, w środy w godz. 7.00 – 17.30;

W szpitalu działa również Zakład Reha-
bilitacji Leczniczej zatrudniający wysoko 
wykwalifi kowaną kadrę rehabilitantów.

Szczegółowy zakres badań oraz cen-
nik znajduje się na stronie internetowej 
www.wcpit.pl.
UWAGA – Od czerwca 2017 r. otwarta bę-
dzie pracownia rentgenowskiej tomogra-
fi i komputerowej.

Oferta szpitala w Ludwikowie

Z kroniki policyjnej w Puszczykowie
7 października - wszczęcie postępowania w wyniku międzyna-
rodowej współpracy z komendą policji niemieckiej w sprawie 
kradzieży zaburtowego silnika - kradzieży dokonano na terenie 
Niemiec;
17 października - zatrzymanie kierowcy - mieszkańca Puszczy-
kowa - prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwym;
19 października - w Puszczykowie zatrzymany został na gorą-
cym uczynku na posiadaniu środków odurzających mieszkaniec 
gminy Siedlec;
w dniach 14 - 17 października doszło do kradzieży roweru z ulicy 
Ratajskiego w Puszczykowie.

Ponadto policja apeluje o wzmożoną uwagę i zachowanie 
ostrożności przy dokonywaniu zakupów przez portale interne-
towe - odnotowuje sie wiele przypadków oszustw na tym tle 
(zamówiony towar nie jest dostarczany do klienta, klient otrzy-
muje towar inny od zamawianego itp.).

Policja w Puszczykowie informuje także, że Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję 
aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której mieszkańcy 
mogą odnaleźć dzielnicowego właściwego dla ich miejsca za-
mieszkania. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie 
każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpi-
sać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funk-
cjonariusza, który dba o dany rejon oraz pokaże, w której jed-
nostce on pracuje. Dzielnicowych można wyszukać także po ich 

nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno 
kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offl  ine, 
zatem użytkownik nie musi mieć dostępu do internetu, aby 
odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja „Moja komenda” 
zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisa-
riatów w Polsce. 
 Na stronie Komendy Głównej Policji można znaleźć 
również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to na-
rzędzie stanowiące platformę wymiany informacji pomiędzy 
policją a społeczeństwem.  Pozwala policji na czytelne przed-
stawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfi ko-
wanych zagrożeń (mapa statystyczna), a mieszkańcom umoż-
liwia sygnalizowanie miejsc zagrożonych (mapa interaktywna) 
podlegających sprawdzeniu przez policję (więcej informacji na: 
www.policja.pl).
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Jesień, jesień, jesień... Myślałam jakiś czas, 
o czym by tu napisać. Listopad, szaro-buro, 
zimno i mokro, znaczy koniec ze zbiorami. 
A jednak to nie koniec, owoce jesieni dalej wi-
szą na gałęziach, ciągle jeszcze można znaleźć 
obwieszone nimi drzewa i krzewy. Dlatego też 
chciałabym jeszcze raz zachęcić do zbierania 
dzikich owoców. Tym razem postaram się 
wzbudzić Państwa zainteresowanie jarzębi-
ną. Ten rok wydaje się bardzo korzystny dla 
jarzębiny. W poprzednich dwóch latach owoce 
nie były dorodne i  było ich znacznie mniej, 
albo po prostu ptaki były szybsze. W tym roku 
jednak jarzębina zaowocowała obfi cie, zatem 
powinno ich starczyć zarówno dla nas, jak i dla 
naszych opierzonych przyjaciół. 

Jarzębina, czyli jarząb pospolity (łac. SORBUS 
AUCUPARIA) jest drzewem, które może wyro-
snąć do 15 metrów. Myślę, że nie ma potrzeby 
dokładnie opisywać jak wygląda, bo każdy 
z nas z łatwością ją rozpozna. Surowcem wy-
korzystywanym w lecznictwie są kwiaty oraz 
owoce jarzębiny. Na kwiaty musimy poczekać 
do wiosny, dlatego skupmy się na owocach. Te 
czerwone korale zawierają kwasy organiczne, 
garbniki, karotenoidy, gorycze, węglowodany, 
pektyny, witaminę C oraz prowitaminę A. 
Jarzębina ma działanie moczopędne, prze-
ciwbiegunkowe i przeciwzapalne. Stosuje 
sie ją przy przeziębieniach, chorobach płuc, 
nadciśnieniu, stanach zapalnych i osłabeniu 
czynności nerek, a także w schorzeniach wątro-
by i pęcherzyka żółciowego. Nie zapominajmy 
o tym, że te owoce są doskonałym surow-
cem na dżemy, soki i nalewki. Jedna uwaga: 
świeże owoce zawierają kwas parasorbowy, 
który może wywołać nudności i biegunkę. 
Ale to żaden problem, ponieważ kwas ten 
rozkłada się podczas suszenia, jak i podczas 
obróbki owoców.

Jarzębinę zbieramy w słoneczny dzień, ści-
nając całe baldachy dojrzałych owoców. Przed 
przystąpieniem do przetwarzania owoców 
należy pozbawić ją goryczy. Najlepsze spo-
soby to zamrażanie i suszenie. W pierwszym 

przypadku umyte, oczyszczone z ogonków 
i osuszone owoce wkładamy w woreczku 
foliowym do zamrażalnika na minimum dwa 
tygodnie. W drugim przypadku oczyszczone, 
umyte i osuszone papierowym ręcznikiem 
owoce rozkładamy na papierze i wystawiamy 
na słońce, a następnie dosuszamy w piekarniku 
w temperaturze 50-60 stopni Celsjusza. Dobrze 
wysuszone owoce powinny zachować swoją 
barwę i być sprężyste, a przechowywać je 
należy w suchym pomieszczeniu w papiero-
wych lub płóciennych woreczkach. A oto kilka 
propozycji na wykorzystanie dobroczynnej 
jarzębiny. 

Sok jarzębinowy
Kilogram pozbawionych goryczy owoców 

rozdrabniamy w malakserze lub przepuszcza-
my przez maszynkę do mięsa i wkładamy do 
emaliowanego garnka. Powstałą masę zale-
wamy wodą, tak by w całości przykryła owoce 
i dodajemy pół kilograma cukru. Wszystko 
mieszamy i odstawiamy na 8-10 godzin. Po 
tym czasie gotujemy przez 20 minut, a po 
ostygnięciu odcedzamy i odciskamy owoce. 
Uzyskany płyn zlewamy do butelek i pastery-
zujemy przez 20 minut. Sok jest zankomitym 
źródłem zdrowia, a pity przed jedzeniem po-
maga w nadkwasocie, czyli uciążliwej zgadze. 

Odwar z jarzębiny
Łyżkę suszonych i rozdrobnionych owoców 

wkładamy do emaliowanego garneczka, za-
lewamy szklanką wrzącej wody i nie dopusz-
czając do wrzenia ogrzewamy przez 15 minut. 
Po przestudzeniu odcedzamy i pijemy po pół 
szklanki 2-3 razy dziennie. Tak przygotowany 
odwar pomaga wzmocnić serce, działa prze-
ciwmiażdżycowo, jest pomocny w leczeniu 
przewlekłego niedomagania nerek, wątroby 
i woreczka żółciowego. 

Macerat z jarzębiny
Jedną łyżkę rozgniecionych, suszonych 

owoców zalewamy szklanką zimnej wody 
i pozostawiamy pod przykryciem na noc. 
Następnego dnia rano przecedzić i popijać 
porcjami w ciągu dnia. Macerat pomaga przy 
trudnościach z wypróżnianiem.

Mus jarzębinowy
Kilogram owoców (oczywiście pozbawio-

nych goryczy) zalewamy dwoma szklankami 
soku jabłkowego, zagotowujemy i gotujemy 
pod przykryciem około 20 minut, aż owoce 
będą miękkie. Po tym czasie, po przestygnięciu 
przecieramy wszystko przez sito i dodajemy 
tyle cukru ile waży przetarta masa. Wszystko 
ponownie gotujemy przez około 15-20 minut, 
ciągle mieszając. Zgęstniały, gorący mus nakła-
damy do wyparzonych słoiczków, zamykamy 
i stawiamy „do góry nogami” na 5-10 minut, 
a następnie odwracamy i pozostawiamy pod 
kocem do wystygnięcia. Jarzębina w postaci 
takiego musu wzmacnia siły obronne organi-
zmu oraz pomaga leczyć uporczywy kaszel. 

To tyle na temat jarzębiny, choć wiem, że 
to nie wszystko. Nie przedstawiłam żadnego 
przepisu na likier czy nalewkę, ale jestem pew-
na, że w przyszłości wrócimy jeszcze do tych 
zdrowych czerwonych korali. A tymczasem, 
jeśli ktoś ma ochotę na jarzębinę w wersji 
alkoholowej, zachęcam do skosztowania kup-
nego jarzębiaczka, który w małych ilościach 
na pewno nie zaszkodzi.

Na koniec jeszcze raz namawiam Państwa do 
zbioru jarzębiny, która pozostaje na gałęziach 
długo po opadnięciu liści. Pamiętajmy jednak, 
by zbierając owoce pozostawić ich trochę dla 
ptaków. One też potrzebują siły i energii. 

Pozdrawiam gorąco i do następnego razu,
  Willma  

 „Czerwone korale”

Z cyklu: „Zioła wśród nas”
Przedstawiamy kolejny artykuł z serii Zioła wśród nas. Dziś nowe oblicze dobrze wszystkim znanej jarzębiny.
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 Z kroniki policyjnej w Mosinie
w okresie od 1do 4 października nieznani sprawcy dokonali kra-
dzieży z włamaniem do sklepu mięsnego w Mosinie;
z  3 na 4 października w  Mosinie z   placu budowy nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży młota hydraulicznego - straty wy-
niosły 5 tys. zł;
7 października we wsi  Czapury  policjanci z wodnego komisa-
riatu z Poznania zatrzymali 37- letniego mieszkańca, u którego 
znaleziono susz konopi indyjskich;
15 października z posesji domu jednorodzinnego we wsi Czapu-
ry nieznani sprawcy dokonali kradzieży samochodu osobowe-
go marki Honda GL 1800 - wartość 50 tys. zł;
na terenie gminy Mosina zatrzymano do kontroli kierujących 

pojazdami samochodowymi i  jednośladami, będącymi jedno-
cześnie pod wpływem alkoholu /3 osoby/.
Uwaga, mieszkańcy! Na parkingu u  zbiegu ulic Kolejowej 
i Dworcowej w Mosinie nieznani sprawcy dokonują uszkodzeń 
pojazdów samochodowych tam zaparkowanych, jak również 
kradzieży tablic rejestracyjnych.  Policja prosi o  kontakt osoby 
mogące pomóc w ustaleniu sprawców wandalizmu. 
Policja apeluje także do rodziców i opiekunów osób małoletnich 
i młodzieży, aby mieli pełen kontakt i orientację , gdzie i w jakim 
towarzystwie przebywają ich podopieczni, kiedy  przewidziany 
jest powrót z kina czy innej formy rozrywki. Dotyczy to sytuacji 
w czasie wolnym od nauki, podczas weekendu. /red. JSZ/
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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

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Ceny odpowiadają jakości
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W twórczości Józefa Mackiewicza każ-
dy znajdzie coś dla siebie – powieści 
historyczne, opowiadanie z morałem, 
felietony, reportaże, listy, wspomnienia 
czy dzieła polityczne. Trudno jednak o 
bardziej wyróżniającą się pozycję w twór-
czości autora niż „Sprawa mordu katyń-
skiego. Ta książka była pierwsza”. Dzieło 
wyjątkowe, łączy bowiem w sobie bardzo 
osobiste wspomnienia z niezwykłymi 
opisami oraz antykomunistyczną swadą 
polemiczną. Sam uważam ją za najważ-
niejszą pozycję w niezwykle bogatym 
dorobku „ptasznika z Wilna”.

Pomysł napisania tej książki był lo-
gicznym następstwem bogatych prze-
żyć Józefa Mackiewicza. To on był na-
ocznym świadkiem ekshumacji grobów 
katyńskich w 1943 roku. Zaproszenie 
otrzymał od strony niemieckiej, a swój 
wyjazd konsultował z władzami Państwa 
Podziemnego. Dzięki jego obecności na 
miejscu kaźni polskich ofi cerów docze-
kaliśmy się szokujących relacji naoczne-
go świadka ekshumacji. Pytany o swoje 
wrażenia w wywiadzie z 3 czerwca 1943 
roku, zamieszczonego w niemieckiej ga-
dzinówce „Goniec Codzienny” opowiadał 
co następuje: „Smoleńsk, który widzia-
łem, Katyń, zbrodnie, trupy, ruiny, bolsze-
wizm, który sam przeszedłem i listy, listy 
dzieci do swych ojców, zaczynające się 
od słów: „Kochany Tatusiu” czy „Kochany 
Ojczulku”, wydobywane dziś ze stosów 
sprasowanych, cuchnących ciał, z tej mazi 
śmierci, lub na wpół zasuszonych mun-
durów polskich… Tak, wszystko to razem 
wytwarza jakby długi łańcuch asocjacji, 
myśli, refl eksji, zapadających głęboko w 
duszę. Nie nazwałbym tego wrażeniem. 
To raczej przeżycie”. Ta próbka stylu mac-
kiewiczowskiego opisu w wysokim stop-
niu oddaje treść jego niezwykle przejmu-
jącej książki.

Jak bowiem opisać ogrom tragedii, któ-
rej konsekwencje widziało się na własne 
oczy? Tragedii ze wszech miar nagiej, ob-
dartej z pięknych i patetycznych obrazów. 
Zupełnie jak polscy ofi cerowie obdarci z 
godności w trakcie bestialskich egzekucji. 
Mackiewicz podchodzi do całej sprawy w 
charakterystyczny dla siebie sposób bacz-
nego i jak najmniej zaangażowanego ob-
serwatora. Opisuje dosyć sucho, ale w spo-
sób niezwykle naturalistyczny wszystkie 
detale związane z ekshumacją ciał. Jego 
wiedza zaczerpnięta na studiach przyrod-
niczych pomaga mu w uwypukleniu wielu 
detali i podejściem do problemu od strony 
nauk biologicznych. Chociaż Mackiewicz 
był mistrzem opisów, tutaj jakby nie mógł 
się momentami powstrzymać od uwypu-
klania własnych emocji. Zobaczył bowiem 
naocznie liczbę 4 400 ciał pomordowanych 
w Katyniu i obraz ten utkwił w jego pamię-
ci na zawsze. Nie pozbawiło go to jednak 
umiejętności chłodnej analizy faktów oraz 
zmysłu tropiciela zawiłości komunistycz-
nej propagandy. Jego uwagę zwracała po-
dawana przez bolszewików nieprawdziwa 
liczba 11 tysięcy osób rzekomo znalezio-
nych w katyńskich grobach. Dzięki temu 
sowieci odsuwali od siebie podejrzenia – 
dokładnie takiej liczby ofi cerów nie mogła 
się doliczyć strona polska i wysyłała w tej 
sprawie ofi cjalne zapytania do władz ZSRS. 
Przekierowanie uwagi na stronę niemiecką 
(„wymordowali 11 tysięcy polskich ofi ce-
rów w Katyniu”) miało być odpowiedzią na 
to, co stało się ze wszystkimi zaginionymi. 
Demaskowanie kłamstw i mechanizmów 
propagandy sowieckiej to bardzo ważna 
część tego dzieła Józefa Mackiewicza.

Watro wspomnieć, iż książka była tłuma-
czona na wiele języków, z czego wyraźnie 
dumny był jej autor. Była ważną bronią w 
walce o prawdę przeciwko bolszewickie-
mu zakłamaniu i nieosądzeniu tejże zbrod-

ni. Praca Mackiewicza była pierwszym tak 
ważnym głosem o katyńskim mordzie sły-
szanych w różnych krajach Europy i świata. 
Wartym odnotowania jest także fakt, iż jej 
autor był przesłuchiwany przez komisję 
amerykańskiego Kongresu na okoliczność 
badania tejże zbrodni.

„Tu leży armia. Można by zaryzykować 
określenie – kwiat armii, ofi cerowie bojowi, 
niektórzy z trzech uprzednio przewalczo-
nych wojen. To jednak, co najbardziej nęka 
wyobraźnię, to indywidualność morder-
stwa, zwielokrotniona w tej potwornej ma-
sie. Bo to nie jest masowe zagazowanie, ani 
ścięcie seriami karabinów maszynowych, 
gdzie w ciągu minuty czy sekund przestają 
żyć setki. Tu przeciwnie, każdy umierał dłu-
gie minuty, każdy zastrzelony był indywi-
dualnie, każdy czekał swojej kolejki, każdy 
wleczony był nad brzeg grobu, tysiąc za 
tysiącem!” – pisał. To tylko próbka, która ma 
zachęcić to przeczytania tej przejmującej 
książki. Powinien znać ją każdy Polak.

  Wojciech Czeski

Widział na własne oczy

Budowa hali widowiskowo - sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum 
nr 1 w Puszczykowie wkroczyła w kolejny 
etap. Po wylaniu fundamentów, wmuro-
waniu kamienia węgielnego, ekipy fi rmy 
Skanska przystąpiły do wznoszenia murów, 
tej pierwszej w Puszczykowie sali sportowo-
widowiskowej.  Zgodnie z umową oddanie 
obiektu do użytku zaplanowane jest do 
końca 2017 roku.

Postępy prac budowy hali widowiskowo - sportowej
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Jak już informowaliśmy na łamach na-
szej gazety, Gmina Mosina podjęła decy-
zję o wystąpieniu ze Związku Międzyg-
minnego – centrum Zagospodarowania 
Odpadów „SELEKT”, nastąpi to z dniem 1 
stycznia 2017 r.  W związku z tym, na ostat-
niej Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy 
Mosina zwrócił się z projektem uchwały 
w sprawie utworzenia jednoosobowej 
spółki prawa handlowego, działającej pod 
fi rmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych spółka z o.o. w Mosinie”. Uchwała zo-
stała podjęta przez Radę Miejską.

Skąd taka decyzja? W uzasadnieniu 
projektu uchwały czytamy: „Wiele samo-
rządów w Polsce przekazuje realizację 
swoich zadań własnych spółkom komu-
nalnym, których są 100 % właścicielem, z 
uwagi na większą efektywność ich realiza-
cji poprzez podmiot gospodarczy w pełni 
zależny od tego samorządu. Dlatego też, 
Gmina Mosina, realizując zadania wyni-
kające z ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.), 
podjęła decyzję o jego realizowaniu w 
w/w formie”. 

To jednak nie jedyny powód utworzenia 
spółki. Gmina Mosina już od dawna napo-
tykała trudności w otrzymywaniu infor-
macji z SELEKT-u o funkcjonowaniu związ-

ku i działaniach istotnych dla gminy. Brak 
komunikacji i informacji zdecydowanie 
utrudniał współpracę obu podmiotów. 
Poza tym, jak już wspominaliśmy, Gmina 
Mosina będzie mogła udzielić zamówie-
nia swojej własnej spółce bez koniecz-
ności przystępowania do przetargu (po-
zwala na to wchodząca w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r. zmiana ustawy: prawo 
zamówień publicznych).

Nowa spółka będzie wykonywała 
wszystkie zadania własne w zakresie go-
spodarki odpadami, które w tej chwili 
powierzane są Zakładowi Usług Komu-
nalnych. Będzie korzystała z zasobów 
sprzętowych i ludzkich Zakładu Usług 
Komunalnych. Zostaną zawarte umowy 
cywilno – prawne na wykorzystanie sprzę-
tu, a zadaniem zarządu będzie ustalenie, 
które osoby i w jakim zakresie zostaną od-
delegowane do wykonywania zadań no-
wej spółki. Dlatego kapitał spółki to tylko 
300  000,00 zł. Nie zmieniona pozostanie 
osoba prezesa, który będzie wykonywał 
zadania dzieląc je między dwie spółki. 
Wszystko to ma na celu sprawne funk-
cjonowanie nowej spółki bez ponoszenia 
zbędnych kosztów.

W pierwszym roku funkcjonowania no-
wego systemu nie przewiduje się zmiany 
wysokości stawek za wywóz odpadów. 

Naliczanie opłat będzie jak do tej pory 
związane ze złożeniem deklaracji – for-
malnie wymóg ten będzie obowiązywał 
od 1 stycznia 2017 r., gdyż od tego mo-
mentu gmina będzie organem właściwym 
do pobierania opłaty. Oczywiście, deklara-
cje będą mogły być składane wcześniej - 
aby ułatwić mieszkańcom przejście całej 
procedury, zostanie przeprowadzona od-
powiednia kampania informacyjna.

Zmiany zakładają także stworzenie od-
dzielnego referatu, liczącego docelowo 
3 - 4 osób. który będzie zajmował się ko-
ordynowaniem wykonywania zadań ko-
munalnych takich jak dystrybucja wody, 
odbiór odpadów stałych, ścieków komu-
nalnych, będzie również kontrolował wy-
konanie tych zadań. 

Podsumowując, wyjście z SEKLEKT-u ma 
na celu osiągnięcie niezależności przez 
Gminę Mosina w gospodarce odpadami, 
a także - między innymi - łatwiejszą kon-
trolę nad ilością śmieci zdeklarowanych 
i faktycznie wywożonych. Zapewni rów-
nież swobodę w podejmowaniu decy-
zji dotyczących gospodarki odpadami. 
Wszystkie te działania mają sie w efekcie 
przełożyć na dobrą jakość usług świad-
czonych mieszkańcom i rozsądną za te 
usługi cenę. (red.)

Z Sesji Rady Miejskiej - nowa spółka zamiast „SELEKT”-u

W Międzynarodowym Dniu Uśmiechu, 
7.10.2016 roku w całodniowym towarzy-
stwie słońca odbył się IV Wielkopolski Rajd 
Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Ro-
werami i z kijkami po Wielkopolskim Parku 
Narodowym”, organizowany przez Specjal-
ny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka w Mosinie przy wsparciu 
Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskiego 
Parku Narodowego oraz Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mosinie. Impreza odbyła się 
pod patronatem Starosty Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego. 

  W imprezie udział wzięli zawodnicy z :
• Warsztatów Terapii Zajęciowej z Grodzi-
ska Wielkopolskiego,
• Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konop-
nickiej w Kościanie,
•Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Z. 
Tylewicza w Poznaniu,
• Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa,
• Szkoły Podstawowej w Pecnej,

• Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” 
w Poznaniu,
• Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Śremie,
• Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pomost” 
w Poznaniu,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego im J. Korczaka w Mosinie. 
Otwarcia Imprezy dokonała  dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego im Janusza Korczaka w Mosinie Pani 
Bożena Mazur.

Uczestnicy Rajdu wyruszyli  z  parkingu 
leśnego w Puszczykowie. Zawodnicy mieli do 
pokonania malowniczą trasę wzdłuż Warty. 
Grupa nordic walking, licząca 58 zawodników 
pokonała dystans 10 km, natomiast rowe-
rowa w liczbie 27 zawodników pokonała 16 
km dojeżdżając do Kątnik.  

Po przekroczeniu mety, każdy zawodnik 
otrzymał unikatowy medal wykonany pod-
czas Warsztatów  Garncarskich przez pod-
opiecznych SOSW im. J. Korczaka w Mosinie. 

Na zmęczonych sportowców czekało ognisko 
i pyszna grochówka. Odbyła się również 
loteria fantowa. Na zakończenie udanego 
dnia spędzonego w aktywny sposób dy-
rektor SOSW w Mosinie Pani Bożena Mazur 
oraz wicedyrektor Pani Renata Pawłowicz 
wręczyły  pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
ufundowane przez Powiat Poznański.

Dzięki uprzejmości Pani Krystyny Fiedler 
wszyscy uczestnicy Rajdu mieli możliwość 
zwiedzenia Muzeum – Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.  
 Anna Skorczyk

Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym
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HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K.
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3) 

oferuje pracę tymczasową:
Praca na mowę o pracę − zwrot kosztów dojazdu

• praca na produkcji lub magazynie
• praca zmianowa • praca w Robakowie

Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy 

Osoby z własnym transportem − zwrot kosztów dojazdu
Zadzwoń lub wyślij CV:

tel. 534 987 992 lub 791 839 116
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl 

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

Praca 5 dni w tygodniu dla osób uczących się 
2 zmiany
Wymagamy ks. sanepidu
Praca od zaraz

Kompletacja drobnych
art. spożywczych (15,50 i 17,50 zł/h)

Kontakt:  
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl

HR Consulting Sp. z o.o. Sp. K. 
(nr ewidencji 439/1a, 439/2, 439/3)

Praca Poznań - Komorniki

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

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

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

• malowanie
   • tapetowanie
     • fototapety
         • techniki dekoracyjne
            • wykończenia
               • remonty
                  • adaptacje wnętrz
                     • łazienki
                        • płytki

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

tel. 697 144 771, 607 192 862
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USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

wszelkie remonty:
• malowanie
  • docieplanie
     • łazienki
       • płytki
          • papa terma 
             • klinkier
                • i wiele innych

tel. 509434495

Kupony og oszeniowe (do 20 s w) prosimy przesy a  na adres redakcji
lub wrzuca  do skrzynki redakcyjnej przy ul. Wawrzyniaka 9.

tytuł ogłoszenia: ...................................................................................................

treść ogłoszenia: ...................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

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 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

Puszczykowo, ul. Kopernika 15
tel. dom. 61 819 35 18

Poznań, ul. Wojskowa 9h
wejście od ul. Wyspiańskiego naprzeciw Areny

godz. przyjęć: pon., śr., czw. 1700-1800

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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

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

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787
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REDAKCJA: ul. Wawrzyniaka 9
62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00  - 17:00
tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

PRACA DODATKOWA DLA STUDENTA/
STUDENTKI Z PUSZCZYKOWA I OKOLIC
Praca polega na kompletowaniu zamó-
wień internetowego sklepu spożywczego. 
Praca w naszym magazynie w Puszczyko-
wie w środy ok. 6h (10-16), czwartek ok. 
7-8h (8-9 do 16). Dokładniejsze godziny 
jeszcze do ustalenia. Stawka to 11 zł na 
rękę za godzinę. Praca polega na komple-
towaniu zamówień (świeże i trwałe pro-
dukty spożywcze, przypięcie paragonów, 
uprzątnięcie stanowiska pracy itp.). Jeste-
śmy małą fi rmą rodzinną i panuje u nas 
miła partnerska atmosfera.
Oferujemy wypłaty w cyklu tygodniowym 
:) Umowa zlecenie. Świetna okazja, aby 
wspomóc studencki budżet, a przy tym 
mieć sporo wolnego czasu.
Wymagania:
* dokładność
* punktualność
* książeczka sanepidowska
* status studenta
Zgłoszenia wraz ze zdjęciem prosimy wy-
syłać na maila ahoj@ekoj.ppl. Do wybra-
nych osób oddzwonimy i umówimy się na 
spotkanie.

TYNKI MASZYNOWE CEMENTOWO-
WAPIENNE
Wykonam tynki maszynowe cementowo-
wapienne. Solidne wykonanie, atrakcyjne 
ceny, dogodne terminy. Tel.: 881-779-849

DORADCA KLIENTA – MOSINA
Zatrudnię Doradce Klienta – praca Biuro-
wa. Oferujemy pracę w fi rmie Ubezpie-
czeniowej na stanowisku Doradcy Klienta, 
(umowa o pracę na pełen etat), atrakcyjny 
system wynagrodzeń, w tym prowizje i 
premie;  stałe godziny pracy, zapewniamy 
ciekawy system szkoleń. Wymagania; Wy-
kształcenie minimum średnie, zaświad-
czenie o niekaralności.
Jakich osób szukamy: otwartych na nowe 
kontakty i znajomości; zmotywowanych 
do samodzielnej pracy;
Mile widziani kandydaci: z doświadcze-
niem w pracy z klientem; pracujący na sa-
modzielnym stanowisku.

PRACOWNIK PRODUKCJI OD ZARAZ
Jako Agencja Pracy Personalny Serwis 
(KRAZ 6338) poszukujemy osób z do-
świadczeniem w ślusarstwie lub przynaj-
mniej na produkcji.
Montaż, szlifowanie,obsługa elektronarzę-
dzi,prace ślusarskie.
Okolice Kórnika, I lub II zmiany.
Poniedziałek-piątek.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
tel.504 123 376 lub przesyłanie CV na re-
krutacja@personalnyserwis.com w tema-
cie wpisując : PROD/KO

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Jestem grafi kiem z parunastoletnim do-
swiadczeniem. Realizowałam projekty dla 
różnych branż. Jeśli potrzebujesz projek-
tu logo, odświeżenia starego znaku logo, 
wizytówek, ulotek, plakatow czy opraco-
wania grafi cznego broszur lub katalogów, 
opracowania elementów grafi ki do syste-
mów informatycznych lub innych projek-
tów grafi cznych, to jesteś we właściwym 
miejscu. Zajmuję się też projektowaniem 
identyfi kacji wizualnej dla fi rm i innych ro-
dzajów działalności. Kreuję niepowtarzal-
ne wizerunki fi rm, bologów oraz innych 
rodzajów działalności w sieci jak i poza nią. 
Projektuję materiały do druku jak i użytku 
w sieci. sylwia.andrys@gmail.com

ZAJĘCIA TANECZNE W PUSZCZYKOWIE!
Akademia Tańca Bezuma zaprasza dzieci i 
młodzież już od 5 roku życia!
Zajęcia odbywać się będą na małej sali SP2 
w Puszczykowie już od 4 listopada 2016!
Więcej informacji pod numerem telefonu 
501-034-665; 885-426-096 lub na facebo-
oku: Akademia Tańca Bezuma

SKUP AUT MOSINA
507-33-46-33
Skup samochodów za gotówkę
Dojazd do Klienta
Interesują Nas auta do 25 tyś złotych .
www.skupautpoznan.entro.pl
www.zasada24.pl

ZATRUDNIMY FRYZJERKĘ / FRYZJERA
Salon fryzjerski DIVA zatrudni fryzjerkę lub 
fryzjera. Doświadczenie mile widziane. 
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny grafi k, wyjazdy na szkolenia. 
tel. 506-183-551.

MOBILNA MYJNIA PAROWA
Best Drive BA-MAR
ul. Marii Kownackiej 3, 62-050 Mosina
tel. 514 138 188
Świadczymy usługi w zakresie:
AUTO:
Usługi dostępne w naszej fi rmie:
Mycie Parą auta z zewnątrz + nabłyszczanie
Mycie parą auta z zewnątrz + doczyszcza-
nie progów i zawiasów
Wosk nakładany ręcznie
Czyszczenie parą wnętrza + odświeżenie 
tapicerki
Kompleksowe pranie tapicerki
Czyszczenie + impregnacja tapicerki skó-
rzanej
Ozonowanie
Usuwanie smoły
Doczyszczanie silnie zabrudzonych felg 
aluminiowych
DODATKOWE USŁUGI:
Pranie dywanów, wykładzin, kanap, foteli itp
Czyszczenie tarasów, płotów, rolet ze-
wnętrznych, stołów ogrodowych
Czyszczenie basenów,
Czyszczenie reklam, banerów itp

PRACA
Firma z okolic Mosiny zatrudni referenta 
działu logistyki. Wymagana znajomość za-
gadnień transportowych i procesów logi-
stycznych. Oferty proszę wysyłać na adres: 
aplikacje@idmar.pl

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ W MOSINIE
tel. 502-828-433

WYKWALIFIKOWANE KRAWCOWE
Przyjmę wykwalifi kowane krawcowe do za-
kładu krawieckiego w Puszczykowie - praca 
stała, umowa o pracę. tel. 602-522-936.

PRACA
Firma zatrudni pracowników produkcyj-
nych – (mile widziane panie).
Uwaga !!!
Oferujemy atrakcyjny system premiowania 
pracowników , umowę o pracę z możliwo-
ścią długotrwałej współpracy.
Ponadto pracownika na stanowisko kierow-
ca  – magazynier (prawo jazdy kat. B).Umo-
wa o pracę .
Tel. 502 158 222
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

tel. 501 635 286  • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl   www.kominiarzfabisz.pl

udziela lekcji biologii, 
chemii i biochemii 

Doktor nauk przyrodniczych

tel. 601 947 721

na wszystkich
poziomach nauczania

Autoryzowany
Punkt Sprzeda¿y
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYÑSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-13.00
-  szeroki wybór drzwi

zewnêtrznych
i wewnêtrznych

- fachowe doradztwo

-  monta¿
- panele pod³ogowe
- panele boazeryjne

NAUKA
GRY NA GITARZE

u ucznia
w domu

Zenon Ciosek
tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
Wojciech Matysiak  &  Zbigniew Nowak

Firma istnieje od 1980 roku. Wieloletnie doświadczenie i ciągle rozwijane 
zaplecze techniczne pozwala na wykonywanie usług w zakresie mechaniki:

� silników � zawieszeń � układów jezdnych i napędowych
� układów komfortu � innych podzespołów pojazdu

Oferujemy także diagnostykę komputerową
   i przeglądy pogwarancyjne

Nasza strategia pomocy Klientom:
� przyjęcie auta
� niezobowiązujący przegląd i określenie zakresu naprawy
� wspólne z Klientem podjęcie decyzji dalszej naprawy i kosztów
Zachęcając do skorzystania z naszych usług gwarantujemy rzetelną i fachową naprawę.

Stałym Klientom oferujemy kompleksową opiekę techniczną nad pojazdem.

Z A P R A S Z A M Y
Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Puszczykowo, ul. Dworcowa 36a
Tel. 61 8133 515, 888 669 466, 604 167 295

tttttyyyyyykkkkkęęę kkomputterroowwwwwąąąąą
nne

ee ee zaazz krkresu naprawy
dddallaa sszzejjej napraawwy ii kkoszttóówww



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

Czynne: pon.-pt. godz. 8-19, soboty godz. 8-14
tel. 618 13 16 40   |    www.papis.pl

PAPIS SERWIS
NOWY WARSZTAT MECHANICZNY I BLACHARSKO-LAKIERNICZY
W LUBONIU, UL. ARMII POZNAŃ 37 (2 min. drogi od zjazdu z austrady A2)

• NAPRAWA WSZYSTKICH MAREK SAMOCHODÓW
• WYMIANA I PRZECHOWYWANIE OPON
• LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH
• SAMOCHODY ZASTĘPCZE
• FACHOWA POMOC I ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI W IMIENIU KLIENTA


