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Drodzy Czytelnicy!
W tym roku mija dziesięć lat od momentu 
ukazania się pierwszego numeru Gazety 
Mosińsko – Puszczykowskiej. Przez ten 
czas wiele się zmieniło: szata grafi czna 
gazety, jakość jej druku, osoby współpra-
cujące z  redakcją. Wciąż się rozwijamy: 
zależy nam na tym, by każdy Czytelnik 
znalazł na łamach naszej gazety coś dla 
siebie, stąd różnorodność tematyki ar-
tykułów. Wciąż usprawniamy także nasz 
serwis internetowy, jesteśmy aktywni na 
portalu społecznościowym – zachęcamy 
tym samym Czytelników do włączania się 
w  życie gazety, chcemy, by wiadomości 
dotarły do jak największej liczby miesz-

kańców i by każdy mógł je śledzić, a także 
dzielić się nimi bez wychodzenia z domu. 
Przed Państwem kolejny numer gazety. 
Przedstawiamy dwie duże inwestycje: 
hale widowiskowo – sportowe, powsta-
jące w  Mosinie i  Puszczykowie. Porusza-
my także kontrowersyjny temat masztu 
radiokomunikacyjnego, jaki ma powstać 
na granicy gmin Mosiny i Puszczykowa. 
Sporo ciekawostek znajdą w  numerze 
miłośnicy sportu – zamieszczamy relacje 
z gminnych imprez, ale także – i tu uwa-
ga! – zachęcamy Państwa do opisywania 
swoich sportowych przeżyć. Otwieramy 
bowiem dział „Amatorskie kroniki sporto-
we”, w którym chcemy publikować relacje 
naszych czytelników. Mogą to być wspo-
mnienia z  zawodów, sukcesy lub nowe, 
sportowe odkrycia. W sporcie każdy jest 
zwycięzcą i warto się tym podzielić.  
Uruchamiamy również kącik zielarski. 
Chcemy w nim przedstawiać rośliny i zio-
ła - w większości są one znane w domo-
wej kuchni, jednak nie wszyscy wiedzą 
o  ich niecodziennych właściwościach. 
Na początek prezentujemy głóg mając 
nadzieję, że kącik zainspiruje Państwa do 
wykorzystywania ziół i  roślin w codzien-
nym życiu.

Ciekawym tematem jest także Młodzie-
żowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej 
– projekt realizowany przez Grupę Ini-
cjatywną Baranówko pokazuje, że nie 
brakuje w naszej gminie aktywnych, mło-
dych ludzi, którzy nie tylko nie boją się 
działać, ale są w  swych działaniach sku-
teczni i konsekwentni.
 Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
materiał – „Czy jest miłość? Konie na sa-
lonie”. To krótka, lecz bardzo wzruszająca 
relacja o  tym, jak zwierzęta reagują na 
stratę ich pana. Liczymy, że będzie to po-
czątek cyklu refl eksji na temat miłości i że 
pytanie zadane w tytule jest jedynie py-
taniem retorycznym, skłaniającym do po-
szukiwania przejawów miłości wokół nas.
Dla wszystkich natomiast, którzy śledzą 
felietony dotyczące twórczości Józefa 
Mackiewicza mamy kolejny rarytas, tym 
razem dotyczący reakcjonizmu. Końcowa 
refl eksja? Jak zwykle zaskakująca. 
Zapraszamy do aktywnego włączania 
się w życie gazety na stronach interneto-
wych. Z przyjemnością czytamy listy skie-
rowane do redakcji. Tymczasem życzymy 
miłej lektury i  wszystkiego dobrego na 
rozpoczynający się, jesienny czas.
 Marta Mrowińska 

Szanowni Państwo!
Po dziesięciu latach żegnam się z Czytel-
nikami naszej gazety. Nadszedł czas, aby 
przekazać pałeczkę młodszemu poko-
leniu. Nie oznacza to jednak, że całkiem 
spocznę na laurach, postaram się dalej 
pisać i  publikować. Moją funkcję z  powo-
dzeniem przejęła już pani Marta Mrowińska, 
która od września pełni obowiązki redak-
tor naczelnej gazety. 
Do zespołu dołączyli młodzi dziennika-
rze, dynamiczni i  pełni zapału do pracy. 

Właścicielem gazety jest obecnie mój syn 
– Jan Bylczyński.
Minione lata i  kontakt z  Państwem były 
dla mnie bardzo dobre i ważne. Poprzez 
artykuły i reportaże nawiązałam z miesz-
kańcami wspaniałe relacje i  przyjaźnie. 
Daliście mi Państwo wiele radości, okaza-
liście zaufanie i wdzięczność. Cóż więcej 
mam powiedzieć? Jestem dumna z  tych 
kontaktów, które często zaowocowały 
prawdziwą przyjaźnią. Bardzo, bardzo 
dziękuję. Życzę Państwu dużo radości 
i pomyślności; z wyrazami szacunku
 Elżbieta Bylczyńska

Słowo Od Redakcji

nym życiu. Marta Mrowińska 
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Angelique Kerber jest w ostatnich mie-
siącach nazwiskiem numer jeden w świe-
cie kobiecego tenisa. 22 września, pod-
czas krótkiego pobytu w Puszczykowie, 
gdzie trenuje do turnieju w Azji, przyje-
chała do Mosiny. O zawodach, treningach 
i marzeniach opowiedziała podczas spo-
tkania z młodzieżą w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji. 

Rok 2016 jest dla Angelique Kerber wy-
jątkowy. Najpierw pierwszy szlem i wy-
grana Australian Open (w fi nale pokonała 
Serenę Williams). Potem fi nał w Wimble-
donie. Kolejny sukces to srebrny medal 
na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, a do 
tego - drugi tytuł wielkoszlemowy w No-
wym Jorku. Na tym nie koniec - tuż po US 
Open Angelique zostaje liderką rankingu 
WTA. Każdy chyba przyzna, że lista jest 
imponująca. Tym bardziej zaskakuje ser-
deczność, skromność i bezpośredniość 
zawodniczki, kiedy podczas spotkania 
z młodzieżą opowiada o swoich sukce-
sach, ale też marzeniach, emocjach i tym, 
co dla niej najważniejsze.

Na początek przyznaje, że zaskoczyła ją 
ilość osób zgromadzonych na sali (przy-
szło bardzo dużo dzieci i młodzieży). Do-
daje też, że dzielenie się swoimi doświad-
czeniami, szkolenie dzieci i młodzieży jest 
czymś, co chciałaby robić w przyszłości. 
Wiemy, że już teraz są ku temu dobre wa-

runki - wszak w Puszczykowie działa Aka-
demia Tenisowa Angelique Kerber, a ona 
sama mówi, że Puszczykowo jest miej-
scem, do którego zawsze będzie wracać 
- tu jest jej rodzina, akademia, ona sama 
trenuje tu między zawodami. Jak podkre-
ślała już w niejednym wywiadzie - gra dla 
Niemiec, ale jej serce jest także w Polsce. 

Wygrany pierwszy szlem w Australii 
był spełnionym marzeniem. Kolejnym 
- srebrny medal olimpijski. Angelique 
przyznaje: "Zawsze marzyłam o medalu. 
Dla mnie to właśnie było zwycięstwo - to 
nie jest tak, że przegrałam złoty medal. 

Ja wygrałam srebrny medal i to jest coś, 
na co zawsze będę patrzeć z dumą - bo 
to było moje marzenie". A o czym jeszcze 
marzy wielka tenisistka? Jakie marzenia 
ma osoba, która w życiu osiągnęła tak 
wiele? Odpowiedź jest zaskakująco pro-
sta i wzruszająca: "Marzeniem moim jest 
zawsze, żeby mieć zdrowie, bo ono jest 
najważniejsze, nieważne, ile się ma suk-
cesów. Cieszę się też, że teraz tutaj jestem 
- to jest coś, co chciałabym robić w przy-
szłości: dzielić się wszystkimi doświad-
czeniami. Marzenia zawsze można sobie 
wymarzyć :)". 

"MARZENIA ZAWSZE MOŻNA SOBIE WYMARZYĆ""MARZENIA ZAWSZE MOŻNA SOBIE WYMARZYĆ"    
    - spotkanie z Angelique Kerber w Mosinie- spotkanie z Angelique Kerber w Mosinie
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Jak wyglądają treningi Angelique? 
To pięć, sześć godzin dziennie spędza-
nych na korcie, oprócz tego inne sporty 
- bieganie, rower, pływanie, piłka. I jeden 
dzień w tygodniu przerwy. Ciężka praca, 
która trwa od dzieciństwa - Angelique 
zaczęła trenować w wieku trzech lat i jak 
sama twierdzi, urodziła się na korcie. Jej 
rodzice grali w tenisa, mała Angelique 
jeździła z nimi na turnieje i tak zaczęła się 
jej kariera.  

Który turniej był najtrudniejszy, jaka 
zawodniczka? Co sądzi o grze Agniesz-
ki Radwańskiej? Co się dzieje w głowie 
sportowca przy "ostatniej piłce"? - pa-
dają kolejne pytania, także z sali. Ange-
lique przyznaje, że Serena Williams jest 
zawodniczką, z którą gra się trudno. Ale 
na każdych zawodach koncentruje się 
od rundy do rundy, nie ma wówczas za-
wodnika, którego mogłaby się obawiać 
- w pewnym sensie wszyscy są trudni 
(żeby wygrać, każdego trzeba pokonać), 
jednak ona skupiona jest na grze i jej ko-
lejnych etapach. Mówi też o Agnieszce 
Radwańskiej: "Dobrze się znamy, przez 
lata gramy te same turnieje, dobrze się 
rozumiemy. Agnieszka jest w pierwszej 
dziesiątce i myślę, że tak samo ciężko 

trenuje jak ja". Dużą presję czuła w No-
wym Jorku, to był jej drugi turniej wiel-
koszlemowy i towarzyszyło temu sporo 
emocji. Emocji jest zresztą wiele w każ-
dym ważnym momencie: "Właściwie 
myśli się o wszystkim: o kolejnej piłce, o 
tym, że można wygrać szlema, więc nie 
jest to takie proste, są nerwy - jednak 
nie można tego opowiedzieć w słowach, 
trzeba to przeżyć samemu".

Spotkanie z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci wszystkich uczestników. 
Angelique pokazała, że sukcesy odnosi 
się ciężką, długa pracą. Ale też, że trzeba 
na tej pracy się koncentrować i myśleć o 
kolejnych etapach. Mieć cel. I cieszyć się 
z tego, co się osiągnęło. I marzyć. Bo kto 
wie, może na puszczykowskich kortach 
zacznie trenować kolejna gwiazda świa-
towego tenisa? (red.)
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Od lutego do sierpnia stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna Baranówko realizowało projekt „Młodzieżowy 
urząd” w ramach programu „Równać Szanse” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Młodzież opierając 
się na fakcie, że w 1848 roku Mosina została ogłoszona 
stolicą niepodległej republiki polskiej powołała do ży-
cia Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. 
Zamieszczamy relację młodych uczestniczek wydarzenia.

Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej rozpoczął swoją 
działalność dnia 12 maja 2016 roku. Pomysł na zorganizowanie 
tej instytucji pojawił się ze strony grupy młodzieży realizują-
cej projekt „Młodzieżowy urząd” w ramach programu „Równać 
Szanse” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży. W jej skład weszli: koordynator pro-
jektu Wojciech Lisiak oraz członkowie przedsięwzięcia: Weroni-
ka Banach, Wiktoria Pawlicka, Dawid Nowak, Piotr Egel, Tomasz 
Lisiak, Bartosz Stefański, Bartosz Leśniewicz, Patrycja Polaczyk 
oraz Jakub Troszczyński i Jan Koralewski. Alians ten miał za za-
danie pobudzenie młodzieży z Gminy Mosina do działania oraz 
przedstawienie przez nich swoich problemów. Projekt utwo-
rzenia Pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mo-
sińskiej spotkał się z aprobatą Pani Premier Beaty Szydło, która 
skierowała specjalny list do młodzieży (treść listu zamieszczamy 
również na łamach naszej gazety – przyp. red.). Pierwszym eta-
pem zmagań inicjatorów przedsięwzięcia były demokratyczne 
wybory, w których wzięło udział 5 szkół z Gminy Mosina. Były to: 
Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Pecnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. Janusza Korczaka, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w 
Mosinie oraz Zespół Szkół w Rogalinku. 
Wybory miały charakter tajny i bezpośredni. Każda ze szkół głoso-
wała na specjalnie przygotowanych do tego kartach do głosowa-
nia. Nad ich przebiegiem czuwała Szkolna Komisja Wyborcza oraz 
nadrzędna nad nią Gminna Komisja Wyborcza. Podliczenie wszyst-
kich, specjalnie zalakowanych głosów odbyło się na posiedzeniu 
Gminnej Komisji Wyborczej, która obradowała w sali Urzędu Miej-
skiego. Funkcję Przewodniczącej wspomnianej komisji pełniła Pani 
Małgorzata Kaptur. Wyniki wyborów zostały ogłoszone na gmin-
nym portalu internetowym w dniu 11 kwietnia. W wyniku głoso-
wania 20. uczniów zostało powołanych do pełnienia funkcji Posła 
pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. 
Kolejnym etapem tworzenia Młodzieżowego Sejmu była uroczy-
sta inauguracja w Mosińskim Ośrodku Kultury, w trakcie której za-
twierdzono regulaminy i harmonogramy działań, a Posłowie z rąk 
Burmistrza Jerzego Rysia otrzymali legitymacje poselskie. Podczas 
tego wydarzenia zostały przegłosowane również poszczególne 
funkcje. Marszałkiem Sejmu została Olga Jarczyńska, Wicemarszał-
kami Jakub Troszczyński oraz Jan Koralewski a sekretarzem Wero-
nika Banach. Na uroczystej inauguracji jak i podczas zakończenia 
obrad zaszczycili Posłów swoją obecnością Pan Burmistrz Jerzy Ryś 
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Małgorzatą Kaptur. W 
czasie trwania Sejmu w dniach od 12 maja do 21 czerwca 2016 roku 
Posłowie obradowali trzy razy. Ostatnie obrady Pierwszego Sejmu 
Rzeczpospolitej Mosińskiej odbyły się 21 czerwca 2016 roku. Mia-
ły one charakter szczególnie ofi cjalny i uroczysty. Po pierwsze za-
mykały kadencję sejmową, po drugie doszło tu do przedstawienia 
oraz głosowania nad postulatami Naszej Młodzieży. Wnioskami, 
które zostały poddane pod głosowanie były: 

1) Rozbudowa świetlicy w Sowinkach,
2) Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sowińca oraz 

okolicznych terenów – ustawienie przejścia dla pieszych,
3) Ustanowienie Medalu i tytułu Przyjaciela Młodzieży, 
4) Budowa ścieżki rowerowej – Rogalinek,
5) Budowa oświetlenia na ulicy Choinkowej w Drużynie, 
6) Renowacja placów zabaw na terenie miasta Mosina,
7) Rozbudowa skate parku. 
Podczas obrad odczytany został wspomniany wcześniej list od 
Pani Premier Beaty Szydło, w którym wyraziła poparcie dla dzia-
łań młodzieży z Gminy Mosina oraz gratulowała podjęcia się tak 
trudnego zadania, jakim jest utworzenie Sejmu. 
W harmonogramie spotkania nie zabrakło też miejsca na nagrodę 
specjalną dla najaktywniejszej szkoły, która swoim zaangażowa-
niem i sumiennością stała się największym wsparciem dla grupy ko-
ordynującej działania. Nagrodę fi nansową w wysokości 1500 złotych 
otrzymało Gimnazjum w Rogalinku, którego reprezentantkami były 
Weronika Rąk i Weronika Gramza. Gratyfi kację tę ufundowała miesz-
kanka okolic Mosiny Pani Aneta Bałasz-Pawlicka, która od samego 
początku istnienia Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej czynnie wspierała młodzież. Epilogiem prac Sejmu była wizy-
ta studyjna do Warszawy zaplanowana na 13-14 lipca 2016 roku. 
Oprócz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, młodzież zobaczyła między 
innymi Muzeum Powstania Warszawskiego oraz galerię panoramy 
Warszawy mieszczącej się na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwało Stowarzyszenie Grupa Ini-
cjatywna Baranówko i Pani Dorota Lisiak. Z tego miejsca chciały-
byśmy w imieniu grupy podziękować wszystkim Posłom, Nauczy-
cielom, Dyrektorom zaangażowanych szkół, Burmistrzowi Gminy 
Mosina, Przewodniczącej Rady i Radzie Miejskiej, Mosińskiemu 
Ośrodkowi Kultury, Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu w 
Mosinie, Panom: Jerzemu Falbierskiemu, Przemysławowi Pniew-
skiemu, Bogdanowi Robakowskiemu, Romanowi Kolankiewiczo-
wi, Sołtysowi wsi Krajkowo Stefanowi Antkowiakowi oraz wszyst-
kim przychylnym osobom i instytucjom za pomoc w stworzeniu 
tego niecodziennego wydarzenia. 
W lipcu na nasze czerwcowe postanowienia odpowiedział Pan 
Burmistrz Jerzy Ryś. Jesteśmy z tego dumni, bo to ważne, że nie 
pozostał obojętny wobec postulatów. Pozytywnie rozpatrzył 
uchwałę powołania Kapituły Przyjaciela Młodzieży, pasów w So-
winkach, renowacji placów zabaw. Wyraził dobrą wolę wobec 
pozostałych kwestii. 
Nasz projekt z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zakoń-
czył się 31 sierpnia br., ale to nie oznacza, że przestaliśmy mieć 
chęć do dalszego działania, tym bardziej, że pomysł Sejmu 
chcemy kontynuować. Przeszliśmy już tę drogę! We wrześniu 
jest czas na podsumowania i zastanowienia, analizę zdarzeń, 
wstępne poprawki do regulaminów itp. Planujemy rozwinąć te-
mat w październiku.
Liczymy, że szkoły ponownie odpowiedzą na pomysł i wesprą 
nas w tym trudnym przedsięwzięciu. Wykonaliśmy wspólnie 
dużo pracy i stworzyliśmy coś jedynego w swoim rodzaju. Mamy 
też nadzieję, że poszerzy się grono młodzieży zaangażowanej w 
tworzenie Sejmu o kolejne szkoły, sołectwa i rady osiedlowe.
Więcej o samym Sejmie można przeczytać w zakładce Młodzie-
żowy Sejm na stronie www.gib.org.pl

Jeśli jesteście ludźmi, którzy nie boją się działać, macie pomysły 
lub chcielibyście podzielić się swoimi uwagami ZGŁOŚCIE SIĘ 
DO NAS! Piszcie na adres: mlodziez_sejm@tlen.pl 
  Wiktoria Pawlicka i Weronika Banach

Czy mamy Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej?
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Tadziu dobry kierowca, ale opowiadać nie za bardzo potrafi ł:
- Ja to powiedzenie słyszałem już het, het jeszcze za chłopaka, 
z pięćdziesiąt lat temu albo i wcześniej. Czyli, że musiało ono 
powstać bardzo dawno temu. Podobno, tak mi kiedyś mówili, 
mieszkali w Mosinie bardzo dobrzy krawcy, rozumiesz mnie. Nie 

tam jakieś fachury, jakich wokół pełno było co to wszystko po-
trafili wykonać, ale oni specjalizowali się w męskich strojach, ka-
pujesz. Prawdopodobnie nie było ich wielu, ale zasłynęli z tego, 
że potrafili uszyć super garnitury. Nikt tak nie potrafił, jak to się 
zwykło mówić, byli nie do podrobienia, nikt im nie dorównywał. 
Tacy zasłynęli solidnością w swoim fachu, a jednocześnie zapew-
ne mieli też i swoje knyfy, wiesz, takie tajemnice zawodowe, swo-
je wzory z dziada pradziada przekazywane. Czy tak faktycznie 
było to nie wiem, bo tylko mi utkwiło w pamięci jak opowiada-
li w domu. Ale najważniejsze w tym jest to, że tutaj przebywała 
armia napoleońska i właśnie ci krawcy uszyli im nowe mundury, 
widziałeś, nowe mundury i właśnie od tego czasu mówi się o ele-
gantach z Mosiny. Ile to lat mogło minąć od tamtych czasów, na 
pewno bardzo dużo, a kto wie czy czasem nie jeszcze więcej, czyli 
że nasze powiedzenie jest już na pewno historyczne i widzisz, nie 
każde miasto może się poszczycić taką tradycją.
    Roman Czeski

Zamieszczamy relację z wakacji przesłaną 
przez Wiejskie Stowarzyszenie Integracyj-
ne WIESTIN. Czas wakacyjny co prawda już 
za nami, warto jednak podkreślić ciekawą 
inicjatywę, bogatą ofertę i zaangażowanie 
wielu osób w wypoczynek dzieci i młodzieży. 

„Średniowieczna wioska”, „Wesołe Nutki”, 
„Między nami Indianami”, „Sportowi Mi-
strzowie”, „Lato Leśnych Ludzi” oraz „Mło-
dzież w Krakowie” – to tegoroczna propo-
zycja spędzenia wakacji przygotowana 
dla dzieci i młodzieży z Wiórka, Czapur, 
Babek, Głuszyny Leśnej i Kubalina przez 
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne 
WIESTIN, parafi ę św. Augustyna, Szkołę 
Podstawową oraz Drużynę Harcerską Le-
śni i Drużynę Zuchową „Biedronki”. Ofer-
ta była rozłożona w czasie, więc niemal 
przez całe wakacje można było znaleźć 
atrakcje dla siebie. 
W skład oferty wchodziły wyjazdy oraz 
półkolonie. Dziewczynki pojechały nad 
jezioro Orchowe na warsztaty muzycz-
no-plastyczne. Gra na gitarze, bębnach, 
emisja głosu, rytmika, taniec, zumba, de-

coupage, hiszpański, własna biżuteria, 
warkoczyki, zabawy na plaży – to tylko 
część atrakcji napiętego planu. Chłopcy 
natomiast wypoczywali w Mikoszewie 
nad Bałtykiem, gdzie pod okiem trene-
rów i instruktorów grali w piłkę nożną, 
siatkówkę plażową, airsoft, realizowali tre-
ningi karate, a także podchody i biegi na 
orientację. W wolnym, słonecznym czasie 
oczywiście plażowali i pływali w Bałtyku. 
Drużyna Zuchowa i Harcerska wyjechała 
do Załęcza Wielkiego koło Wielunia, gdzie 
wszyscy ćwiczyli się w skautowych umie-
jętnościach i sprawnościach: komunikacja 
i szyfry, budowa szałasu, wędrowanie, 
zwiedzanie okolicznych atrakcji. Nie mo-
gło się obyć bez nowych przyrzeczeń zu-
chowych i harcerskich. 
Nasza młodzież reprezentowała całą 
społeczność podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Nowe przyjaźnie, 
atmosfera miasta i niezapomniane spo-
tkania z Ojcem Świętym na długo zosta-
ną w ich sercach.
Półkolonie w tym roku trwały 4 tygodnie, 
baza stworzona była w świetlicy sołeckiej 
w Wiórku. Mimo pięknej lokalizacji i du-

żego zielonego terenu dzieci tylko kilka 
dni spędziły na miejscu. Zorganizowane 
były warsztaty z: surviwalu, zielarstwa, 
tworzenia strojów z epoki oraz indiań-
skich ozdób, wyplatania koszy, budowa-
nia wigwamów, prezentacja profesjonal-
nej organizacji imprez: światło-dźwięk. 
Pozostałe dni spędziliśmy na dalszych i 
bliższych wyjazdach – były to: basen w 
Kórniku, Gród Średniowieczny w Pobie-
dziskach, Brama Poznania, muzeum i te-
ren Wielkopolskiego Parku Narodowego; 
zorganizowaliśmy także rajdy rowerowe 
w lesie oraz podchody i  grę terenową. 
Jak co roku, punktem kulminacyjnym 
było nocowanie w namiotach. 
Entuzjazm uczestników, kreatywność 
kadry, wsparcie przyjaciół i sprzyjająca 
pogoda pozwoliły zrealizować zaplano-
wane cele, zapewnić dzieciom spędzenie 
czasu w ciekawy sposób i odciążyć ro-
dziców w zapewnieniu opieki. Doświad-
czenie pokazuje, że propozycja, z jaką lo-
kalne instytucje wyszły do mieszkańców 
jest bardzo potrzebna, bowiem z naszej 
oferty skorzystało łącznie 250 dzieci.    
         Ewa Gąsienica-Broźyńska, WIESTIN

Wiórkowa inicjatywa
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Jest ciężko. Skończyły się papierosy, sie-
dzę w  altanie, piję kawę – nie smakuje 
bez papierosa. Kucyki wypuściłam z  za-
grody, koszą trawniki, co jakiś czas pod-
chodzą do mnie. Antoś skubie mi włosy, 
wtula nos w mój policzek, Julek liże ręce, 
czekają na przysmaki. Suchy chleb wisi 
w  siatce wysoko i  trudno im sięgnąć. 
Psy leżą pod stołem. Reksiu co jakiś czas 
spogląda w kierunku bramy i szczeka. Re-
aguje natychmiast na odgłos przejeżdża-
jących samochodów z  silnikiem diesla, 
takim jeździł jego pan…
Gołębie jak zwykle siedzą na dachu i zry-
wając się do lotu robią koła nad domem.
Jest ciepło, słońce już prawie jesiennie 
rozświetla ogród, promienie drżą w  li-
ściach drzew. Niedługo będzie wieczór, 
boję się samotności i wspomnień. 

Idę do sklepu pieszo – przejdę się, bo 
mam już dużo czasu… Pieski zamykam 
w domu na wypadek konfl iktu z końmi. 
Wracam z  papierosami i  postanawiam 
wstąpić do Zosi. Po pogrzebie Bogdana 
kilka razy serdecznie mnie zapraszała 
z  troską o  moje samopoczucie. Rozma-
wiamy przy mocnej herbacie w  kłębach 
dymu z moich papierosów i fajki Tadzia. 
Trzeba jednak wracać, tym bardziej że 
konie chodzą samopas, a ogród jest duży 
i  trochę sprzętów zostawiłam wystawio-
nych z domu na zewnątrz.
Otwieram drzwi i  uderza mnie dziwny, 
przyjemny zapach. Jest cicho, witają mnie 
jak zwykle psy. W holu na parkiecie widzę 
ogromną kałużę, lepką i rozciapaną mia-
zgę z jabłek od Marysi, które w ogromnej 
reklamówce zostawiłam rano na pod-
łodze – nie chciało mi się zanieść ich do 
spiżarni.
Zerkam na kanapę i  wszystko staje się 
jasne na widok ziemi w kształcie kopytka 
pozostawionej na poduszce. W  sypialni 
także są ślady kopyt, podobnie w łazien-
ce i w salonie. Kawałeczki przeżutych ja-
błek walają się wszędzie. Musiały mieć już 
dość, skoro w  reklamówce zostało kilka 
jabłek całych i parę ugryzionych. Wycho-
dzę na taras, kuce pasą się jakby nigdy 
nic, grzeczne i  spokojne. Antek łypie na 
mnie zadowolonym okiem.
Zawijam rękawy i zabieram się do sprzą-
tania. Sok z jabłek lepi się do rąk, trudno 
usunąć mi miazgę.

Kolacji koniom nie muszę już dawać, bo 
brzuchy mają pękate, zjadły przecież 
pyszny posiłek. Tym razem nie w  stajni, 
lecz w domu. 
Zastanawiam się jednak, jak otworzyły 
drzwi od tarasu. Odpowiedź przychodzi 
następnego dnia. Znowu siedzę w  alta-
nie i obserwuję pasące się dwa łajdaki. Po 
chwili Antek wchodzi po schodkach na 
taras, zdecydowanymi kopnięciami w dół 
drzwi otwiera je sobie i  szybko wchodzi 
do domu. Nie zatrzymuje się nigdzie 
i idzie prosto do sypialni. Pochyla łeb nad 
łóżkiem Bogdana, wbija chrapy w pościel 
i wącha, wącha… Biorę go za uzdę i wy-
prowadzam na dwór.
Następnego dnia wszystko wraca do 
normy. Cały tydzień kucyki chodziły oso-
wiałe i wcale nie rżały na mój widok, co 
robiły kiedy wychodził Bogdan. One już 
zaakceptowały nową rzeczywistość, bie-
gają i brykają na padoku. I zaczynają do 
mnie rżeć…

Czy jest miłość? Konie na salonie

Z cyklu „Ojczyzna polszczyzna”
Panie Profesorze!
Mamy duży dylemat. Chodzi o to, że organizujemy Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej  Mosińskiej. No właśnie czy Rzeczpospolitej czy 
Rzeczypospolitej. Dostaję różne podpowiedzi i nie wiem w końcu co tak na prawdę jest właściwe!. Czytałem też, że obie formy są poprawne. 
Proszę o pomoc!

Drogi Panie Tomku!
Obie formy są dopuszczalne. Polecałbym Rzeczypospolitej jako dawniejszą, swoiście zacniejszą (to tak jak Wielkiejnocy - Wielkanocy). 
Nie wolno natomiast tego "y" przenosić do mianownika! Tylko Rzeczpospolita Mosińska - jak Rzeczpospolita Polska. 
 Pozdrawiam najserdeczniej Jan Miodek

Wzór poprawnej odmiany wg. Instytutu Filologii Polskiej
 
Mianownik l. p. (kto? co?) – Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita);
Dopełniacz l. p. (kogo? czego?) – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Celownik l. p. (komu? czemu?) – Rzeczpospolitej albo Rzeczypospolitej;
Biernik l. p. (kogo? co?) – Rzeczpospolitą (nie: Rzecząpospolitą);
Narzędnik l. p. (z kim? z czym?) – z Rzeczpospolitą albo z Rzecząpospolitą (nie: z Rzeczypospolitą);
Miejscownik l. p. (o kim? o czym?) – o Rzeczpospolitej albo o Rzeczypospolitej;
Wołacz l. p. – Rzeczpospolita albo Rzeczypospolita.

    Tomasz Lisiak
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Od 1 sierpnia 2016 r. Klub Sportowy 1920 Mosina ma 
nowego Prezesa. Z Pawłem Szelągiem o klubie, no-
wych planach, nadziejach i obawach rozmawia Piotr 
Skrzypek.

Na początku pragnę pogratulować Panu wyboru na prezesa 
klubu. Jak wiadomo, spoczywa na Panu teraz duża odpo-
wiedzialność. Czy długo zastanawiał się Pan nad propozycją 
przyjęcia tego stanowiska?

Dziękuję za gratulacje. Zacznę od tego, że od początku wcale nie 
przyświecał mi cel, żeby zostać prezesem. Na lutowym walnym 
sprawozdawczym, ówczesna pani prezes oświadczyła, że będzie 
prowadzić Klub do zakończenia rozgrywek w czerwcu, a potem 
zamierza podać się do dymisji. Mieliśmy 4 miesiące na znalezie-
nie odpowiedniej osoby. Intensywnie szukaliśmy kandydatów 
do objęcia tego stanowiska i jeszcze tydzień przed moją nomi-
nacją zanosiło się, że zostanie wybrany zupełnie ktoś inny, jed-
nak względy osobiste sprawiły, że ta osoba musiała zrezygnować. 
Wówczas został zaledwie tydzień i niestety okazało się, że nie ma 
nikogo, kto chciałby podjąć się tego wyzwania. Wziąłem tę odpo-
wiedzialność na siebie, ponieważ zależy mi na Klubie.

Jakie czynniki wpłynęły na to, że zdecydował się Pan objąć 
stanowiska prezesa? Czy nie przeraża Pana ogrom zadań, któ-
rym będzie trzeba sprostać?

Nie ukrywam, że sporą nobilitacją byłoby dla mnie, gdybym wy-
grał spośród kilku kandydatów. (śmiech – przyp. red.). Niestety 
nie było z kim rywalizować o tę zaszczytną funkcję, a sentyment 
do Klubu kazał mi podjąć się tej trudnej misji. Z natury jestem 
niepoprawnym optymistą i w każdej sytuacji próbuję dostrzec 
jakieś pozytywy. Widzę ogrom pracy przed sobą, ale jak na 
prawdziwego sportowca przystało, będę walczył do końca. 
Otrzymałem mandat do tego, żeby ułożyć to zgodnie ze swoimi 
przemyśleniami i spróbuję zrobić to jak najlepiej.

Choć w lokalnym środowisku osób zaangażowanych w sport 
jest Pan znany, to jednak nie wszyscy mieli okazję o Panu 
usłyszeć lub poznać osobiście. Czy mógłby Pan opowiedzieć 
czytelnikom kilka słów o sobie?

Nie szukam poklasku i sławy. Interesują mnie konkretne działa-
nia i praca u podstaw. Jestem Mosiniakiem z krwi, kości i urodze-
nia, dlatego zależy mi na rozwoju miasta w różnych aspektach, a 
w sportowym szczególnie. Całe życie jestem związany z Mosiną, 
tu mieszkam, żyję i z dumą mogę powiedzieć o sobie, że jestem 
lokalnym patriotą. Zawsze chętnie służyłem i służę pomocą w 
różnych dziedzinach. Jestem jednym z twórców halowej ligi pił-
ki nożnej w Mosinie, twórcą i współzałożycielem Stowarzysze-
nia Mosiński Sport, a niektórzy – jak myślę – wspominają mnie 
miło z czasów, gdy byłem Przewodniczącym Rady Rodziców w 
Szkole Podstawowej nr 1. Podejmuję działania na wielu polach, 
zawsze społecznie, a siły czerpię ze szczęśliwej rodziny, posiada-
nia której wszystkim życzę.

Czy ma Pan jakieś pomysły na to, jak naprawić błędy, które już 
zostały popełnione i uniknąć kolejnych?

Myślę, że dzisiejszy obraz Klubu jest konsekwencją wcześniej-
szych konfl iktów i niepotrzebnych podziałów. Nie odbija się to 
korzystnie na dzisiejszym „piłkarstwie” w Mosinie. Mówię to z 
bólem, ale niestety w tej chwili nie mamy Klubu, którym mo-
glibyśmy się pochwalić. Jest to następstwem złych decyzji i za-
niedbań sięgających wielu lat wstecz. Przyczyn tego, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat spadliśmy o dwie ligi, też jest wiele. Zależy 
mi jednak na tym, aby nasz Klub, który ma przecież długą i cie-
kawą historię, odzyskał dawną świetność. Wyciągamy wnioski i 
patrzymy do przodu. Będziemy starali się budować odpowied-
nie relacje i odbudować wizerunek Klubu. Na to wszystko po-
trzeba jednak czasu.

Czy mógłby Pan w kilku słowach przybliżyć czytelnikom, 
czym dokładnie zajmuje się prezes klubu piłkarskiego?

W skrócie można powiedzieć: zarządzaniem zespołem ludz-
kim, planowaniem i pilnowaniem wydatków, dbaniem o rozwój 
sportowy, pozyskiwaniem środków na bieżącą działalność, po 
prostu dbaniem o prawidłowy rozwój Klubu. Ale tak naprawdę, 
po dwóch miesiącach, które upłynęły, mogę tylko powiedzieć, 
że pracy jest naprawdę sporo. Nie mamy wielkiego sztabu lu-
dzi do pomocy, dlatego trzeba się nieźle „uwijać”, aby osiągnąć 
zamierzone cele. Dodam, że obecnie w Zarządzie oprócz mnie 
znajdują się jeszcze 4 osoby: Jacek Giera (vice prezes), Mateusz 
Białożyt (sekretarz), Krzysztof Markiewicz (skarbnik) oraz Sławo-
mir Marczak (członek zarządu), wszyscy swoje funkcje wykonu-
ją społecznie i nie otrzymują żadnej gratyfi kacji fi nansowej. Nie 
ukrywam, że pewne rzeczy są dla mnie nowe, dlatego słucham, 
uczę się, korzystam z doświadczenia innych osób. Jestem tak-
że otwarty na uwagi oraz konstruktywną krytykę. Tak, aby Klub 
odniósł z tego jak największą korzyść. Duży wysiłek wkładam w 
budowę struktury szkolenia młodzieży. Wypracowanie jedne-
go modelu i wdrożenie go, pozwoli z czasem stworzyć solidne 
podstawy piłkarskiego rzemiosła. Konsekwentna realizacja tych 
założeń w końcu przyniesie efekt. Z pewnością będzie to z dużą 
korzyścią dla wszystkich i w ten sposób uda się stworzyć nową 
jakość Klubu.

Jak wyglądały przygotowania do obecnego sezonu?

Przygotowania do sezonu były bardzo krótkie. Zaczęliśmy je 15 
lipca spotkaniem organizacyjnym drużyny seniorów z nowym 
Zarządem Klubu. Krótki okres, jaki pozostał do rozpoczęcia no-
wej rundy (inauguracja sezonu odbyła się 20 sierpnia – przyp. 
red.) nie był naszym sprzymierzeńcem. Zespół po spadku, z re-
guły, ulega dużym zmianom. Na dalszą grę w naszych barwach 
nie zdecydowało się 8 dotychczasowych zawodników. Skład zo-
stał uzupełniony w dużej mierze piłkarzami zespołu juniorskie-
go. W okresie przygotowawczym rozegraliśmy sześć sparingów, 
notując cztery porażki i dwa zwycięstwa. Drużyna jest bardzo 
młoda, ale z dużym potencjałem, co pozwala z optymizmem 
patrzeć na jej przyszłość. Trudno jednak oczekiwać od nich, by 

„Z natury jestem niepoprawnym 
optymistą…”
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już teraz w cuglach zaczęli wygrywać wszystkie mecze, ale gdy 
nabiorą doświadczenia… kto wie?

Jaki cel sportowy stawia Pan drużynie na ten sezon i w dłuż-
szej perspektywie?

Cel sportowy jak zwykle najwyższy, ale realnie patrząc, potrze-
bujemy czasu, by młodzi zawodnicy „ograli” się w seniorskiej pił-
ce i dlatego będziemy zadowoleni z pierwszej siódemki w run-
dzie jesiennej, a wiosną… powalczymy o jeszcze lepsze pozycje. 
Celem długoterminowym jest budowa odpowiednich struktur 
szkoleniowych i dążenie do tego, by Klub zaczął znów pełnić 
rolę reprezentatywną. Patrząc przez pryzmat historii i tradycji, 
to tutaj powinni trafi ać najlepsi chłopacy z naszej okolicy i da-
wać nam powody do dumy. Stawiamy na szkolenie młodzieży, 
jednak nie da się ukryć, że Klub jest postrzegany przez pryzmat 
pierwszego zespołu. Jeśli on nie osiąga dobrych wyników, rzu-
tuje to na cały Klub – nad tym trzeba mocno popracować.

Kto mógłby w tym pomóc?

Liczymy rzecz jasna na pomoc sponsorów, choć jak wiadomo 
z ich pozyskaniem, nigdy nie było łatwo. Mamy nadzieję, że 
wprowadzenie nowej, lepszej jakości w Klubie sprawi, że zdo-
bycie wsparcia fi nansowego stanie się łatwiejsze. Niewątpliwie 
sukcesy przyciągają, dlatego musimy się o nie postarać i wtedy, 
myślę, uda się przyciągnąć fi rmy i osoby, które chętnie pomogą 
Klubowi.

A może przydałoby się większe wsparcie z Urzędu Miasta?

Każde wsparcie jest mile widziane. Pieniędzy w budżecie jest 
jednak określona ilość, a chętnych po nie jest coraz więcej. Żeby 

komuś dać, komuś trzeba zabrać, albo zwiększyć pulę. Myślę, że 
jeśli ustalimy z władzami naszego miasta rozsądną politykę pro-
sportową w oparciu o Klub, który jest tu zakorzeniony od blisko 
100 lat, jestem przekonany, że będzie dobrze.

Wiem, że z pewnością nie było o to łatwo, ale czy mimo trud-
ności fi nansowych udało się pozyskać jakieś wzmocnienia dla 
klubu? Czy przed sezonem nastąpiły istotne zmiany kadrowe?

Zmiany nastąpiły zarówno wśród kadry trenerów (ubyło dwóch), 
jak i zawodników drużyny seniorów (ubyło ośmiu), a pamiętajmy 
o tym, że nie jest łatwo w okresie wakacyjnym znaleźć następ-
ców. Nie zaczęliśmy więc od zwolnień, mimo słabych wyników 
z poprzedniego sezonu - trenerem pierwszego zespołu pozostał 
Wojciech Ciszewski. Było to podyktowane tym, że w minionej 
rundzie prowadził również drużynę juniorów i dobrze ich po-
znał. Wie, czego można od nich wymagać, czego trzeba jeszcze 
nauczyć, a przecież większość zasiliła skład pierwszej drużyny. 
Jedynymi wzmocnieniami był powrót dwóch piłkarzy, którzy 
grali już kiedyś w naszym Klubie (Arek Wekwert, Bartek Szalaty) i 
pozyskanie nowego bramkarza oraz napastnika. Na pewno w tej 
drużynie drzemie duży potencjał, tylko trzeba będzie umieć go 
wydobyć. Mimo to przydałoby się kilku bardziej doświadczonych 
zawodników, którzy będą w stanie udzielać młodszym kolegom 
cennych wskazówek w trakcie meczu oraz podczas treningu. Być 
może uda się ich sprowadzić już na wiosnę.

Odnoszę wrażenie, że niestety z roku na rok na stadionie po-
jawia się coraz mniej kibiców...

Kiedyś w Mosinie była liczna grupa kibiców – zarówno młodych, 
jak i starszych. Część wykruszyła się, założyła rodziny, doszły im 
nowe obowiązki, ale starzy wierni kibice wciąż przychodzą na 
mecze. Szkoda, że ta grupa osób, która powinna być wizytówką 
Klubu, nie jest większa. A zapewne w ciągu 96 lat kilka tysięcy 
naszych mieszkańców styczność z Klubem miało, szkoda, że o 
tym zapomnieli. Nie ma jednej recepty na przyciągnięcie kibi-
ców. No może mecz z Barceloną (śmiech – przyp. red.) Tak jak 
już wspominałem, chcemy stworzyć zespół, który zacznie odno-
sić sukcesy i być może wtedy uda się wypełnić trybuny na sta-
dionie. Nie da się ukryć, że doping kibiców jest jednym z czyn-
ników, który motywuje i niesie do zwycięstwa każdą drużynę, 
dlatego zapraszam wszystkich miłośników piłki na stadion przy 
ulicy Konopnickiej. Wierzę, że emocji nie zabraknie.

Czego życzyć Panu i mosińskiemu Klubowi?

Życzyć można mi przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. 
Jeśli uda się zrealizować chociaż część planów, będę bardzo 
usatysfakcjonowany. W bliskiej perspektywie życzeniem Klubu 
jest na pewno oświetlenie boisk. Prace nad projektem ponoć są 
dość zaawansowane i być może w przyszłym roku nastąpi reali-
zacja. Natomiast w dalszej perspektywie, już za 4 lata obchodzi-
my 100 lecie istnienia. Mam nadzieję, że do tego czasu nastąpi 
progres i uda się awansować do wyższej ligi oraz stworzyć Klub 
na miarę naszych oczekiwań. Szkoda byłoby zaprzepaścić wysi-
łek tylu pokoleń Mosiniaków. Prawie wiek tradycji zobowiązuje. 
Na przestrzeni lat różnie bywało, raz lepiej, raz gorzej, ale Klub 
trwa, bo na szczęście zawsze znajdują się osoby, którym zależy i 
tego się trzymajmy.

   Rozmawiał: Piotr Skrzypek.
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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

Poszukujemy do pracy
opiekunki medycznej 

lub opiekunki 
osób starszych.

Osoby oddanej 
o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.

Kontakt pod numerem 
telefonu 664 484 679.

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

DO WYNAJĘCIA
POKÓJ W MOSINIE 

W DOMU JEDNORODZINNYM
SPOKOJNA I CICHA OKOLICA  

MIĘDZY LASEM
A JEZIOREM BUDZYŃSKIM

KONTAKT:
605-524-606
500-165-958

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

u ucznia
w domu

Zenon Ciosek
tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787

F I R M A
SPRZĄTAJĄCA

zatrudni
do sprzątania

pomieszczeń
biurowych

506 656 932

Korepetycje
z matematyki i fizyki

tel. 601 757522

na wszystkich
poziomach nauczania

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
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We wtorek, 13 września br., na targowisku 
w Mosinie odbył się spektakl dla dzieci pt. 
"Elmer – słoń w kratkę", a zaraz po nim - 
warsztaty teatralne dla najmłodszych.
Na mosińskim Zielonym Rynku zgro-
madziła się spora widownia, złożona w 
dużej mierze z przedszkolaków i trochę 
starszych dzieci, by wspólnie śledzić 
przygody kolorowego słonia - Elmera i 
jego przyjaciół. Główny bohater jest inny 
od otoczenia (bo kto widział słonia w 

kratkę?), jednak przez swoją otwartość, 
radość i autentyczność zjednuje sobie 
sympatię najmłodszych i tym samym 
zdobywa przyjaciół. 
Przedstawienie przygotowane zostało w 
formie interaktywnej, aktorzy zapraszali 
dzieci do udziału w poszczególnych scen-
kach, a publiczność reagowała niezwykle 
żywiołowo. Świat przeżyć bohatera bajki 
jest bowiem bardzo podobny do tego, w 
którym żyją najmłodsi. Śledząc przygody 
słonia dzieci uczą się tolerancji, otwarto-
ści na drugiego człowieka oraz przeko-
nują się, że świat jest ciekawy i wart po-
znawania go, a każdy człowiek wnosi coś 
do naszego życia. Przedstawienie było 
również niezwykłą okazją do budowania 
poczucia własnej wartości - dzieci miały 
możliwość doświadczyć, że każdy posia-
da wiele cech i talentów, którymi może 
dzielić się z innymi. 
Na koniec wszyscy uczestnicy przedsta-
wienia mogli zrobić sobie wspólne zdję-

cie z głównymi bohaterami, a następnie 
- już po spektaklu - wziąć udział w spe-
cjalnie dla nich przygotowanych warszta-
tach teatralnych. 
Przygody słonia oparte są na serii książek 
Davida McKee przeznaczonych dla naj-
młodszych dzieci. Jego twórczość dotar-
ła do ponad 30 krajów i przetłumaczona 
została na kilkanaście języków. Dodajmy, 
że twórcami spektaklu są: Anna & Tomasz 
Rozmianiec, Jakub Woźniak (Teatr Fuzja), 
zaś projekt realizowany jest przez Mosiń-
ski Ośrodek Kultury ze środków Powiatu 
Poznańskiego w ramach projektu: „Fuzja 
kultury w powiecie”. (red.)

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
J. Korczaka w  Mosinie prowadzonego przez Powiat Poznański 
po trwającym rok remoncie generalnym pomieszczeń szkolnych 
w budynku przy ulicy Topolowej wraz z pierwszym dzwonkiem 
rozpoczęli zajęcia w  odnowionych salach lekcyjnych. Remont 
przeprowadzony z funduszy Powiatu Poznańskiego sprawił, że 
szkoła zyskała nowe oblicze.
Całkowicie odremontowana została klatka schodowa. Pomiesz-
czenia zyskały świeży wygląd, ściany zostały pomalowane na 
przyjazne, zachęcające do nauki pastelowe kolory. Zmieniono 
oświetlenie. Poza salami lekcyjnymi zostały wyremontowane 
także pomieszczenia służące prowadzeniu zajęć specjalistycz-
nych (logopedia, sala SI, sala doświadczenia świata, sala rewa-
lidacyjno-informatyczna…), a także pokoje i świetlice internac-

kie. Dodatkowo całe wyposażenia pokoi internackich zostało 
wymienione. Zakupiono nowe tapczany i szafy.  Zupełnie nowe 
oblicze zyskały też łazienki i kuchnia, do której zakupiono no-
woczesne wyposażenie. Na korytarzach, wzdłuż ścian zamon-
towane zostały poręcze ułatwiające poruszanie się osobom 
z  niepełnosprawnościami ruchowymi. Zmianie uległo też roz-
mieszczenie niektórych pomieszczeń. Część ścian wyburzono, 
tak, aby lepiej zagospodarować przestrzeń. Zarówno uczniowie 
jak i  rodzice mieli pewne kłopoty, aby odnaleźć się w  nowym 
budynku w pierwszych dniach po wakacjach. Budynek zmienił 
się, bowiem nie do poznania. Uczniowie z wielką przyjemnością 
rozpoczęli naukę w tak odnowionej szkole. 
   Ewa Malinowska

Uczniowie SOSW im. J. Korczaka w Mosinie 
wrócili po wakacjach do nowej szkoły 

Kolorowy słoń w Mosinie

edukacja
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Na granicy gmin Mosiny i Puszczykowa ma powstać maszt radio-
komunikacyjny Polskich Kolei Państwowych Linii Kolejowych S.A. 
Inwestycja budzi jednak duże kontrowersje. Od początku prze-
ciwko planowanej pierwotnej lokalizacji budowy protestowali 
mieszkańcy Puszczykowa. Kiedy miejsce budowy masztu zostało 
zmienione, głos w sprawie zabrali mieszkańcy Mosiny. 
Polskie Koleje Państwowe Linie Kolejowe S.A. planują wybudo-
wanie masztu radiokomunikacyjnego. Dzieje się to w  ramach 
narodowego planu wdrażania Europejskiego Systemu Zarzą-
dzania Ruchem Kolejowym (ERTMS – European Railway Traffi  c 
System), przyjętego w marcu 2007 r. Celem ERTS jest zapewnie-
nie jak największej interoperacyjności transportu, szczególnie 
kolejowego, w  Europie. Najogólniej mówiąc, oznacza to bez-
pieczny i niezakłócony międzynarodowy ruch kolejowy, bez ko-
nieczności zatrzymywania się na granicach i wszelkich formal-
ności z  tym związanych. Oznacza to w  praktyce, że przejazdy 
odbywać się będą sprawniej, w  krótszym czasie, bezpieczniej, 
zwiększy się także zdolność przepustowa. System ERTS już dzia-
ła – w 2013 r. został wdrożony na Centralnej Magistrali Kolejo-
wej pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem.
Inwestycja ma być realizowana w  ramach projektu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko o  nazwie: „Budowa 
infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych” zgodne-
go z harmonogramem wspomnianego wcześniej Narodowego 
Planu Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem 
Kolejowym. W Puszczykowie ma ona jednak już swoją historię.
W maju 2015 roku do Urzędu Miasta w Puszczykowie dotarło pi-
smo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia lokalizacji 
masztu – inwestycja przewidziana została do realizacji na tere-
nie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka 
nr 448; ark. 3; obręb 0003. Znajdujemy tam również informację 
o  wysokości planowanej budowli – ma to być wieża do 42 m 
n.p.t., wraz z infrastrukturą techniczną. W dokumencie zawarto 
także obwarowania dotyczące zdrowia ludzi i  ochrony środo-
wiska. Czytamy między innymi, że inwestycja nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 
Anteny natomiast muszą być zainstalowane w  odpowiedniej 
odległości (70 m od wieży nie mogą znajdować się miejsca do-
stępne dla ludzi). 
Otrzymanie tego pisma uruchomiło liczne protesty władz mia-
sta, radnych i mieszkańców Puszczykowa (temat opisany został 
szeroko w informatorze „Echo Puszczykowa” w sierpniu 2016 r.). 
Efekt wszystkich tych działań był taki, że 20 października 2015 
r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję nr 130/2015 (znak:IR-
III.746.153.2015.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. polegającej na 
budowie obiektu radiokomunikacyjnego wraz z  niezbędną in-
frastrukturą techniczną, przy linii kolejowej nr 271 relacji Poznań 
Główny - Wrocław Główny. Lokalizację masztu wojewoda ustalił 
na terenie oznaczonym w  rejestrze gruntów jako działki 680/2, 
717 i 718. Jest to pas ziemi wzdłuż torów od przejścia z ul. Wspól-
nej na ul. Kosynierów Miłosławskich aż do granicy z Mosiną – tu 
w rejonie ulic Rzeczypospolitej i Platanowej. Budowa masztu zo-
stała zatem przesunięta na teren graniczący z gminą Mosina. 

Jak można się domyślać, to nie koniec sprawy. W odpowiedzi na 
tę informację protest rozpoczęli mieszkańcy gminy Mosina. Wyra-
zili oni sprzeciw wobec lokalizacji w Puszczykowie bezpośrednio 
przy granicy Mosiny w rejonie ulicy Rzeczypospolitej i Platano-
wej planowanego obiektu radiokomunikacyjnego uważając, że 
obecnie proponowana jego lokalizacja bardzo negatywnie wpły-
nęłaby na Mosinę  i  jej mieszkańców. Mieszkańcy twierdzą, że 
budowa zaburzyłaby krajobraz przyrodniczy i  architektoniczny 
Mosiny, obniżając jakość życia mieszkańców, atrakcyjność tury-
styczną miasta oraz wartość działek położonych w okolicy obiek-
tu. Uważają również, że promieniowanie elektromagnetyczne 
z  nadajnika bardzo negatywnie wpływałoby na zdrowie miesz-
kańców okolicznych terenów, natomiast wysokość konstrukcji 
utrudniałaby przelot śmigłowców ratunkowych z  i do znajdują-
cego się niedaleko szpitala. Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza 
Gminy Mosina z prośbą o interwencję. Uważają oni, że obecna lo-
kalizacja jest bardzo niekorzystna – szczególnie dla mieszkańców 
Osiedla Czarnokurz, w związku z tym proszą o aktywne poparcie 
protestu i  podjęcie działań mających na celu zmianę lokalizacji 
obiektu. Proszą jednocześnie o przekazanie protestu do Wojewo-
dy Wielkopolskiego.
Jaki będzie efekt końcowy i czy powstanie maszt w Mosinie? Spra-
wa wciąż jest otwarta. O  jej przebiegu będziemy Państwa infor-
mować na łamach naszej gazety. (red.)

Czy powstanie maszt w Mosinie?

Źródła i więcej informacji:
http://www.puszczykowo.pl/images/echo/2016/echo_sierpien.pdf
http://aktywnepuszczykowo.pl/maszt-pkp-wstepnie-przeniesiony-na-granice-z-mosina-ale-wciaz-niepewny/

wydarzenia
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6 września Mosińska Biblioteka Publiczna 
miała przyjemność gościć znakomitą pisarkę 
Hannę Cygler. W swoim dorobku literackim 
pani Hanna ma siedemnaście książek oby-
czajowych i  historycznych. Autorka, która 
ma wierne grono czytelników w naszej miej-
scowości (krążą już anegdoty o  poznaniu 
się pisarki z mosiniankami, „zwolenniczkami 
zdrowego trybu życia”), zdradziła nam tajniki 
powstawania powieści. Risercz, poznawanie 
ludzi i miejsc, przekopywanie się przez stosy 
gazet, dokumentów i  książek oraz urucho-
mienie wyobraźni i  własnych doświadczeń 
owocują książkami nasączonymi sugestyw-
nymi szczegółami oraz wykreowaniem bo-
haterów z krwi i kości. Historia w książkach 
pani Hanny nigdy nie jest na pierwszym 
miejscu, ale stanowi smakowite, barwne tło 
dla zwykłego życia. Pani Hanna Cygler zawo-
dowo zajmuje się tłumaczeniem dokumen-
tów z  języka angielskiego i  szwedzkiego, 

a  pisze dla przyjemności swojej i  czytelni-
ków. Pisarka nie boi się używać takich „zaka-
zanych” słów, jak romans, literatura kobieca 
czy popularna. Udowadnia swoją twórczo-
ścią, że romans może być gatunkiem wy-
śmienitym, nie przegadanym, dopracowa-
nym pod względem językowym i zgodnym 
z realiami epoki. Dla pani Hanny satysfakcjo-
nujące było stwierdzenie ojca, profesora hi-
storii, że dowiedział się czegoś nowego z jej 
historycznej powieści. Autorka opowiadała 
o  najeżonej zabawnymi i  mniej zabawny-
mi sytuacjami drodze do kariery pisarskiej, 
o tym, jak na szczęście nie została pramatką 
literatury kobiecej w Polsce. I o swoim udzia-
le w kapitule Festiwalu Literatury Kobiet Pió-
ro i Pazur. Co roku w Siedlcach odbywa się 
wyjątkowe spotkanie pisarek i  czytelników. 
Festiwal Literatury Kobiet "Pióro i  Pazur" 
udowadnia, że dobra literatura obyczajowa 
zasługuje na recenzje, uznanie i nagrody li-

terackie. Wypowiedzi pani Hanny przerywa-
ne były przez spontaniczne pytania i uwagi 
czytelniczek, na końcu spotkania pisarka 
rozdawała autografy na książkach wydanych 
pierwszy raz prawie dwadzieścia lat temu 
lub na świeżo zakupionych. Nasza biblioteka 
posiada wszystkie siedemnaście powieści, 
które są w ciągłym czytaniu i które polecamy 
wszystkim lubiącym dobrą literaturę.
Współorganizatorem spotkania z  pisarką 
była Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, któ-
ra pełni funkcję Biblioteki Powiatowej dla 
powiatu poznańskiego. (red.)

kultura

Narodowe Czytanie 2016

Spotkanie autorskie z Hanną Cygler

W sobotę 3 września Mosińska Biblioteka Publiczna włączyła się 
już po raz czwarty w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. Prezy-
dent Andrzej Duda zaproponował na lekturę po raz drugi powieść 
Henryka Sinkiewicza. Tym razem czytaliśmy „Quo vadis”, powieść 
wydaną w roku 1896, która odniosła światowy sukces i została 
przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków. Podczas czytania 
powieści spotkała nas niespodzianka: w wypożyczalni przypadkowo 
zjawił się nasz czytelnik, który jest chrześniakiem Ignacego Mosia, 
założyciela Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. 
W trakcie akcji zdążył jeszcze przynieść z domu i zaprezentować 
książki o autorze „Quo vadis”, z podpisem Ignacego Mosia, oraz 
cenne książki o Poznaniu. 
    Zofi a Staniszewska

Rozmowy w ogrodzie – DKK wrzesień 2016
To było wyjątkowe spotkanie Dyskusyj-

nego Klubu Książki. W ogrodzie pani Ani, 
a potem przy stole zastawionym domowymi 
przysmakami rozmawiałyśmy o książkach 
i nie tylko. Klimatyczny ogród, pełny jesien-
nych kwiatów, z górującym gigantycznym 
słonecznikiem; porośnięty bluszczem i sta-
rym winem, sprzyjał żywej wymianie zdań. 
Na początku gospodyni przygotowała dla 
nas niespodziankę, prezentując publikację 
brata, Zbigniewa Piotrowicza, czyli drugie 
już wydanie książki „Moje PaGóry”. Byłyśmy 
pod wrażeniem osoby pana Zbigniewa, psy-
chologa, podróżnika, instruktora taternictwa, 
animatora kultury i organizatora Przeglądu 
Filmów Górskich w Lądku Zdroju. O swojej 
powieści o podróży i wspinaczce tak pisze 
autor: „Zrozumiałem, że odkrywanie świata 
to jedna z tych ważnych życiowych przygód, 

których nie można przegapić i których nigdy 
nie wolno odkładać na później. Dzięki temu 
kilka razy urodziłem się na nowo.”

Inne książki, których redaktorem jest 
Zbigniew Piotrowicz, zainspirowały nas do 
rozmowy na tematy ważne i mniej ważne. Po-
ruszyłyśmy takie problemy jak współczesny 
feminizm, wspólne życie Polaków i Niemców 
na terenach odzyskanych i w Wielkopolsce, 
pomysły rodem z literatury i fi lmów science 
fi ction, które na naszych oczach wcielają się 
w życie. Zagadane, śmiejące się i spierają-
ce, nie zauważyłyśmy, jak ucieka nam czas 
i gdyby nie kot, domagający się kolacji, za-
siedziałybyśmy się w przytulnym salonie do 
później nocy. Miło nam donieść, że książkę 
„Moje PaGóry” już niedługo będzie można 
wypożyczyć w naszej bibliotece.
  Zofi a Staniszewska



Pomagać skuteczniej
W ciągu ostatnich lat dużo mówi się na temat pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Organizowane są liczne kursy i szkolenia, ma-
jące na celu przekazanie podstawowej wiedzy i  umiejętności 
niezbędnych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 
Dostępnych jest także wiele publikacji na ten temat. Wskutek 
tych działań poziom naszej wiedzy na temat udzielania pierw-
szej pomocy znacznie wzrósł. Coraz więcej osób wie, jak zacho-
wać się w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami wypadku drogo-
wego, omdlenia, poparzenia, w  wielu miejscach użyteczności 
publicznej dostępne są już Automatyczne Defi brylatory Ze-
wnętrzne, które ułatwiają udzielenie pomocy w przypadku za-
trzymania krążenia. Wciąż jednak wiele osób pragnie zdobywać 
i pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom, Gminne Centrum Informacji w Mosinie organi-
zuje cykl warsztatów pn. „Pierwsza pomoc w praktyce”. 
Do dyspozycji uczestników został udostępniony Automatycz-
ny Defi brylator Zewnętrzny oraz fantomy – sprzęt niezbędny 
do ćwiczeń, wypożyczony od jednostki Państwowej Straży Po-
żarnej w Mosinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewi-
cach. Ćwiczenia odbywają się w  małych grupach, co pozwala 
na dokładne sprawdzenie w  praktyce wiedzy, która wcześniej 
przekazywana jest w  części teoretycznej. Podczas warsztatów 
poruszane są takie zagadnienia jak resuscytacja krążeniowo 
– oddechowa (u  niemowląt, dzieci, osób dorosłych), postępo-
wanie w  przypadku złamań, skręceń, zadławień, krwotoków 
z nosa, a także istotne czynności w sytuacji wypadku komuni-
kacyjnego. Uczestnicy zapoznają się także ze sposobem użycia 
Automatycznego Defi brylatora Zewnętrznego (AED) i procedu-
rą konieczną przy wzywaniu pomocy.
Każdy z nas może stać się świadkiem wydarzenia, gdzie potrzeb-
ne będzie podjęcie czynności ratunkowych, koniecznych do 
utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej. W chwili obecnej 
polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek 
powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia 

ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, 
policja), a  także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowane-
mu. Wiadomym jest, że bycie świadkiem wypadku czy innego 
zdarzenia, gdzie poszkodowane są inne osoby, jest sytuacją 
wywołującą wysoki poziom stresu, co może powodować chaos 
w myśleniu i działaniu. W sytuacji, gdzie w grę wchodzi ludzkie 
życie, cenna jest każda minuta. Jeśli wiemy jak działać – jeste-
śmy pewni i skuteczni, unikamy zbędnych czynności, działamy 
konkretnie i szybko. Żeby tak mogło być, trzeba doskonalenia 
umiejętności. Kursy i warsztaty – jak chociażby te organizowa-
ne przez Gminne Centrum Informacji – są doskonałą okazją, by 
poprzez trening nabrać pewności siebie i w sytuacji kryzysowej 
podjąć konkretne działania. Eliminujemy wówczas lub przynaj-
mniej zmniejszamy poziom lęku, który zwykle pojawia się przed 
czymś nieznanym, niepewnym. Wówczas z pewnością będzie-
my mogli pomagać skuteczniej. (red.)
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W  sobotę 15 października br. na terenie folwarku w  Rogalinie 
odbędzie się koncert muzyki myśliwskiej. Organizatorami im-
prezy są Fundacja Raczyńskich oraz Majątek Rogalin. 
Oprawę muzyczną dadzą zespoły „Trompes de Pologne”, „Capella 
Zamku Rydzyńskiego” oraz „Babrzysko”. Ponadto w czasie koncer-

tu prezentowane będą charty podczas treningu coursingowego, 
sokoły w  locie i bieg hubertowski. Podziwiać będzie można psy 
myśliwskie różnych ras, konie oraz ptaki łowcze. Dla najmłodszych 
planujemy warsztaty plastyczne. W miejscu imprezy nabyć będzie 
można materiały edukacyjne dotyczące tematyki łowieckiej, a tak-
że wielkopolskich parków krajobrazowych oraz samego Rogalina. 
Będzie też można skorzystać z usługi gastronomicznej i zakupić 
ciepły posiłek oraz napoje.
Celem wydarzenia jest między innymi popularyzacja tradycji 
i kultury myśliwskiej jako części składowej kultury ziemiańskiej, 
krajobrazu historycznego Rogalina oraz celów i  działalności 
Fundacji Raczyńskich. To okazja do spotkania przyjaciół Roga-
lina, myśliwych, jeźdźców, hodowców psów, wędkarzy, miło-
śników przyrody, historii oraz osób żyjących na wsi lub po pro-
stu lubiących wiejski styl życia. Impreza ma charakter otwarty, 
wstęp wolny.
Start o godzinie 15-tej.

Gazeta Mosińsko-Puszczykowska jest jednym z patronów me-
dialnych wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. (red.)

Koncert Muzyki Myśliwskiej w Rogalinie
wydarzenia



Powstanie hala widowiskowo – sportowa!
Już wkrótce gmina Mosina będzie miała halę widowiskowo – 
sportową. Obiekt wybudowany zostanie przy Zespole Szkół w 
Krośnie. Gmina otrzymała dofi nansowanie w wysokości 2 500 
000,00 zł na realizację tej inwestycji. To pierwsze tak wysokie 
środki zewnętrzne pozyskane przez gminę na dofi nansowanie 
własnych obiektów sportowych.
Hala sportowa będzie połączona z budynkami szkoły za pomo-
cą istniejących już łączników. Służyć jednak będzie nie tylko 
uczniom szkoły, ale wszystkim mieszkańcom gminy, będzie w 
niej bowiem możliwość organizowania imprez. Dodatkowo na 
piętrze znajdować się będzie cześć budynku, która może funk-
cjonować niezależnie. 
Powierzchnia zabudowy powstającej hali wynosi 2.814,00 m², 
powierzchnia użytkowa to 3.855,20 m²; kubatura - 25.295,50 m³, 
wysokość - 11.85 m. 

Całkowity koszt budowy według kosztorysu wynosi 9 899 901, 
58 zł. Jak już informowaliśmy, Gmina Mosina uzyskała dotację 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofi nansowanie tego zadania 
w wysokości 2 500 000, 00 zł, w tym 500 000,00 zł w roku 2017 
i  2  000  000,00 zł w  roku 2018. Pozostała część kosztów tej in-
westycji zostanie pokryta ze środków pochodzących z budżetu 
Gminy Mosina. 
Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz 
Maćkowiak. Gmina Mosina podpisała umowę z wykonawcą in-
westycji 8 lipca br., z terminem wykonania w ciągu 23 miesięcy 
od daty podpisania umowy. Zgodnie z tą umową, budowa hali 
sportowej w Krośnie zakończy się w połowie 2018 r. (red.)

20 września br. wmurowany został kamień węgielny pod bu-
dowę hali widowiskowo - sportowej w Puszczykowie. Autorem 
projektu jest Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz. Kontrakt 
realizuje fi rma Skanska, a inwestorem jest Miasto Puszczykowo. 
Powstająca hala będzie obiektem usytuowanym przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, scalonym łącznikami z gim-
nazjum i szkołą podstawową, miejscem zarówno dla sportow-
ców jak i animatorów kultury, młodszych i starszych.  Uczniowie 
będą mieli do dyspozycji płytę główna hali o wymiarach 44 x 24 
m, z możliwością jej podziału na trzy boiska oraz salę do gim-
nastyki korekcyjnej. Znajdą się tam również szatnie, zaplecza 
socjalne, sala konferencyjna i biura. W obiekcie będzie można 
organizować przedstawienia teatralne, duże imprezy szkolne, 
a także konferencje czy spotkania biznesowe. Zastosowane 
rozwiązania akustyczne i widownia na około 300 osób umoż-

liwią organizację rozmaitych imprez kulturalnych i koncertów. 
Dodatkowo obok hali przewiduje się 138 miejsc postojowych. 
Obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych. 
Dodajmy, że wysokość hali to ponad 15 m, a kubatura ponad 
31 500 m3. 
Prace ruszyły w czerwcu br. i rozpoczęły się od rozbiórki starej 
sali gimnastycznej. Do tej pory wykonano już niemal wszystkie 
roboty ziemne, na ukończeniu są fundamenty i ściany funda-
mentowe. W najbliższym czasie będzie wykonywana konstruk-
cja parteru. Do końca roku planowane jest zadaszenie obiektu.
Budowa hali widowiskowo - sportowej to największa w historii 
inwestycja, realizowana przez Miasto Puszczykowo. (red.)

Hala widowiskowo - sportowa w Puszczykowie

18 wydarzenia
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Na ostatnich czternaście dni sierpnia taka właśnie grupa pasjo-
natów „przejęła rządy” w mieście. Trudno było nas nie zauważyć, 
bo byliśmy wszędzie. Roześmiani i rozgadani  próbowaliśmy na-
mówić mieszkańców Mosiny do innego spojrzenia na przestrzeń 
miejską. To my, uczestnicy i  organizatorzy warsztatów teatral-
nych, które odbywały się w ramach programu Instytutu Teatral-
nego "Lato w  teatrze". Prowadzący warsztaty, osoby przez lata 
związane z  poznańskimi teatrami alternatywnymi, potraktowali 
miasto jak scenę teatralną, na której każdy może zagrać główną 
rolę. Podczas warsztatów starali się uświadomić dzieciom, że każ-
dy z nich posiada wystarczające umiejętności i pomysły, by od-
ważnie działać. A ponieważ razem łatwiej, na zajęciach uczestni-
cy nie tylko uczyli się autoprezentacji, ale także współpracy przy 
rozwijaniu swoich pomysłów. Jak się dogadać, gdy każdy ma inne 
zdanie, jak znaleźć ważną rolę, jak opowiadać ciekawie i przede 
wszystkim zrozumiale - to tylko kilka spraw, z jakimi zmagali się  
warsztatowicze. Najważniejsza lekcja, jaką wynieśli to, że warto 
to, co moje - umiejętności, punkt widzenia, pomysły czy plany 
- dzielić z innymi po to, by powstało coś wspólnego. Dlatego ze 
śladów swoich stóp odbitych na papierze, dzieci tworzyły portre-
ty swoich nowych kolegów i koleżanek. W ten sposób nie tylko 
robiły coś dla siebie nawzajem, ale same też miały wielką przy-
jemność z taplania się w farbie. Ale to nie wszystko. Następne za-
danie nie było już takie proste, ponieważ musiały namówić wła-
ścicieli sklepów, by umieścili ich prace za szybą wystaw. Poszło 
świetnie. Powstała jedyna taka galeria w Polsce. Każdy kto wtedy 
był na zakupach mógł podziwiać nasze zdolne dzieciaki. Wypra-
wy miały też inny cel. Uważnie obserwowaliśmy miejsca, z któ-
rych może korzystać każdy czyli miejsca wspólne - ulice, parki, 
Kanał Mosiński. Niestety znaleźliśmy też tereny zaniedbane, które 
zdaniem dzieci mogłyby służyć mieszkańcom. Postanowiliśmy 
niektóre z  nich zaznaczyć zacerowanymi dziurami. Taki symbo-
liczny znak wskazujący na konieczność zmian powiesiliśmy przy 
dawnej szkole zwanej "Kogutkiem" oraz przy niszczejącym mły-
nie. Nie dało się nas tego dnia przegapić. Parada superbohaterów 
we własnoręcznie zrobionych kostiumach niosła wielkie plakaty 
i wykrzykiwała wymyślone przez siebie hasła. Można było je prze-
czytać na dworcu, w przychodni czy na słupach. "Mosina-Rodzi-
na" i "Nie poddawaj się stary" skłaniały do myślenia o naszej Mo-
sinie, jako miejscu aktywności i wprowadzania zmian. Na koniec 
twórczej przygody dzieciakom udało się namówić mieszkańców 
do wspólnego działania. Zaproszenia przygotowane w  postaci 
kartek pocztowych z  wybranymi  specjalnie do tego zdjęciami 
osobiście wręczały w  piątkowe południe. Pokaz fi nałowy odbył 
się na Zielonym Rynku 27 i 28 sierpnia. Wyszyliśmy napis MOSIN-
NA. Wykonany razem, stał się najlepszą reklamą naszego miasta. 
Miasta, które może być inne, jeśli będziemy o nim myśleć, że jest 
"moje wspólne".

   Agnieszka Grygiel
   grupa "A la teatr"  

Projekt „Moje wspólne” realizowało Stowarzyszenie Grupa Inicja-
tywna Baranówko oraz grupa "A  la teatr" w  ramach programu 
Lato w teatrze Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w  Warszawie, fi nansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty prowadzili: Agnieszka Gry-
giel, Artur Klimaszewski i Magdalena Albrecht – Walczak. Koordy-
natorem projektu była Dorota Lisiak.
Więcej o działaniu przeczytacie na stronach stowarzyszenia www.
gib.org.pl oraz  na Facebook organizacji. Możemy pochwalić się 
niemałą galerią zdjęć wykonanych przez Annę Kołeczek- Berczyń-
ską i kilkoma fajnymi fi lmami Piotra Będlińskiego i Wojciecha Lisia-
ka.  Działanie odnajdziecie także na stronach Lata w teatrze http://
latowteatrze.pl/projekty,lato_w_teatrze_2016,24,grupa_inicja-
tywna_baranowko.html
Tego typu przedsięwzięcie to również duże pole do współpracy. 
Warsztaty nie odbyłoby się, gdyby nie dobra wola i  wsparcie na-
szych Partnerów: Mosińskiego Ośrodka Kultury i  Gminy Mosina. 
Na podziękowania zasługują również  Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie oraz Sołectwa:  So-
winki, Baranówko, Krajkowo i Baranowo, Borkowice i Bolesławiec, 
Nowinki i Drużyna, Stare Dymaczewo, Nowe Dymaczewo, wolon-
tariusze, rodzice i inne osoby, których nie sposób wymienić. Dzięku-
jemy także GMP za patronat medialny.
Zapraszamy do aktywnego  włączania się w kolejne inicjatywy! 

  Grupa Inicjatywna Baranówko

Inna Mosina
Czy można potraktować miasto jako przestrzeń do two-
rzenia, gdzie każdy może działać i zostawiać w niej swój 
ślad? Tak, potrzeba tylko grupy 20. dzieciaków z pomy-
słami i dorosłych, którym marzy się Mosina jak spod igły.



20 wywiad

O pasji, chęci tworzenia i dzielenia się tym, co się kocha, grach 
planszowych i  spotkaniu z  drugim człowiekiem – rozmowa 
z „Czajeczkami”: Karoliną i Kubą w Kreatywnym Domku. Klubo-
kawiarnia, gdzie można zagrać w planszówki, jest miejscem re-
komendowanym przez portal „Ciekawe Gry”.

M.M. Skąd pomysł na takie działania – gry planszowe? Jest to 
niespotykany temat, w promieniu kilkunastu kilometrów nie 
ma podobnej działalności.
Pomysł narodził się parę lat temu, pasją zaraziła nas moja siostra 
- przy okazji odwiedzin u rodziny zawsze pojawiała się na stole 
jakaś gra planszowa. I tak się wciągnęliśmy. W tej chwili mamy już 
sporo większą wiedzę na ten temat i  pokaźny zbiór gier, dlate-
go teraz to my próbujemy zarażać innych pasją do planszówek. 
Faktycznie takich miejsc jak nasze nie ma zbyt wiele, a te które są 
można znaleźć raczej w dużych miastach. Więc Mosina na tym tle 
może czuć się w pewien sposób wyróżniona, mając w niewielkim 
miasteczku klubokawiarnię z grami planszowymi. Fajne jest też 
to, że mamy swój sklep - grę która np. spodoba się przy kawiarnia-
nym stole albo po wypożyczeniu, można wówczas kupić. To ko-
lejny element, dzięki któremu przyciągamy naszych Gości – gier 
na rynku jest bardzo dużo w różnych cenach – inaczej się kupuje 
mogąc najpierw grę obejrzeć czy wręcz w nią zagrać, mając przy 
okazji obok osobę, która profesjonalnie doradzi.
M.M. Co takiego jest w grach planszowych, że tak mocno angażują?
Gry integrują, powodują, że ciekawie spędza się czas – a przede 
wszystkim wspólnie. W  tej chwili jesteśmy tak zabiegani, że 
trudno nam razem usiąść – przy planszówkach jest to możliwe. 
Kilka godzin spędza się razem, zwykle jest dużo śmiechu (lub 
płaczu – to zależy od gry ;)).  Jednym słowem, to świetna rodzin-
na rozrywka. I to bez ograniczeń wiekowych.
M.M. Czy możemy mówić o kategoriach gier?
Tak, gry można dzielić w  różny sposób. Najprościej chyba na 
imprezowe, strategiczne, eurogry czy gry, gdzie wcielamy się 
w postać, przeżywamy razem z nią przygodę – czyli gry fabu-
larne. Nie jest to pełen podział, ale wydaje nam się, że na począ-
tek zupełnie wystarczy. Rozgrywki potrafi ą trwać od kilkunastu 
minut po godzinę, dwie i więcej … w niektóre planszówki gra 
się nawet tygodniami. Czasem trzeba wejść w świat gry, towa-
rzyszą temu ustalone gesty, umowne zachowania, kwestie wy-
powiadane przy zagraniu, które tworzą cały klimat gry. Warto 
zachowywać ten swego rodzaju rytuał. Poza tym obecnie gry 
planszowe są pięknie wydawane, mają ciekawe elementy, kolo-
rowe plansze. Do tej pory wśród wielu osób panuje przekona-
nie, że gry planszowe to chińczyk, warcaby i monopol, te tytuły 
bardzo często są jeszcze na wyposażeniu w  świetlicach szkol-
nych. Obecne gry różnią się od nich diametralnie. Również sama 
tematyka jest tak bogata, że zaskakuje nie tylko nas, ale również 
graczy z dużo większym doświadczeniem. Tyle, że my to lubimy, 
a  dzięki temu możemy dzielić się naszą wiedzą i  doświadcze-
niem z innymi.  
Cały czas też rozwijamy naszą bibliotekę – w  tej chwili mamy 
ponad 260 tytułów, poczynając od gier dziecięcych, poprzez 
karciane, które też potrafi ą być rewelacyjnymi grami, po wielkie 
opakowania gier bardziej skomplikowanych na kilkugodzinne po-
siedzenia. Z tzw. karcianek np. polecamy grę „Sabotażysta” – ostat-
nio rozgrywał się tutaj turniej – pierwszy, który był nie tylko elimi-
nacją do Mistrzostw Polski, ale także był turniejem eliminacyjnym 
do Mistrzostw Świata. Finał jest w  Budapeszcie i  jest to bardzo 
duża impreza – dla nas wielką radością było to, że była to jedyna 

impreza tej rangi w gminie Mosina.  No i bardzo kibicowaliśmy na-
szym reprezentantom podczas fi nałów w Warszawie.

M.M. Turnieje, mistrzostwa - to wszystko brzmi dość skompli-
kowanie.
Ależ skąd – do naszej klubokawiarenki może przyjść każdy i za-
grać w taką grę na jaką ma ochotę – ot, tak dla przyjemności. Na-
tomiast jeśli ktoś chce się zaangażować bardziej, ma do wyboru 
Ligę Gier Planszowych lub Ogólnopolską Ligę Tichu. Pierwsza 
z nich jest to nieformalna grupa miłośników gier planszowych 
– na tę chwilę są to kluby z Leszna, Kościana, Kaczkowa, Boja-
nowa, Zielonej Góry, Wschowy oraz my czyli Kreatywny Domek. 
W tej chwili dołączył też klub we Wrocławiu, więc jak widać na-
sza liga się rozrasta. Daje to element rywalizacji, raz na kwar-
tał są podsumowania wyników ligi. W lidze zdobywamy punkt 
za każdą wygraną rozgrywkę – to też napędza spotkania, bo 
zawodnikom zależy na tym, żeby grać i  zdobywać punkty. Na 
kanwie Ligi Gier Planszowych powstał nasz pomysł – Wakacyjna 
Liga Gier Planszowych we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem 
Kultury. Codziennie można było przychodzić, grać i zdobywać 
punkty. Pierwszego września zrobiliśmy podsumowanie i  roz-
daliśmy nagrody (oczywiście gry planszowe), a teraz przekształ-
ciliśmy tę Wakacyjną Ligę w Dziecięcą i Młodzieżową, przy czym 
spotkania są już raz w tygodniu. 
M.M. Ogólnopolska Liga Tichu…możecie to rozwinąć ? 
Możemy na razie uchylić rąbka tajemnicy, bo to projekt, jaki 
przygotowujemy razem z wydawnictwem G3 – tworzymy fak-
tycznie ligę w  dalekowschodnią grę karcianą Tichu. Plany są 
bardzo ambitne, mamy nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak 
sobie założyliśmy. To na ten moment największy projekt jaki 
tworzyliśmy. Wydaje nam się, że warte podkreślenia jest to, że 
to wydawnictwo nas „odkryło” -  chyba się im spodobało miejsce 
i klimat, jaki staramy się tworzyć wokół gier planszowych. Ko-
niec końców – zaproponowano nam współpracę właśnie przy 
tym projekcie – jesteśmy jedynym koordynatorem na całą Pol-
skę. Co do szczegółów – będziemy informować na bieżąco… na 
razie nic więcej nie możemy zdradzić.
M.M. Kupuję sobie grę – czy jestem w stanie sama zorientować 
się, jak w nią zagrać?
Z tym jest różnie – nawet my czasem podpieramy się interne-
tem. Niektóre gry są takie, że można bez problemu zorientować 
się, o co chodzi. W części takie jasne to już niestety nie jest. U nas 
funkcjonuje wypożyczalnia gier – grę wypożyczamy na trzy 
doby: dlatego, że zazwyczaj pierwszą dobę zajmuje rozszyfro-
wanie tego, jak grać, jakie ruchy trzeba wykonywać, o co chodzi 
w danej grze. Dopiero na drugi dzień próbujemy grać, a trzeci 

„Włącz myślenie – graj w planszówki”
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dzień jest na takie fajne, spokojne pogranie. Niestety, jeśli nie 
zna się gry i nie ma kto jej wytłumaczyć, to czasem trzeba sobie 
zadać dużo trudu, żeby zorientować się w niej i swobodnie grać. 
Ale to też uczy cierpliwości. Aczkolwiek i na to mamy rozwiąza-
nie – w końcu nazwa „Kreatywny” zobowiązuje…. a tak całkiem 
serio – od października ruszamy z cyklicznymi spotkaniami przy 
planszówkach (w soboty!), gdzie będzie można przyjść pograć, 
będzie miał kto pomóc wytłumaczyć zasady. Niektóre z tych so-
bót będą zarezerwowane na nasze wydarzenia, jak np. Nocne 
Gier Granie w wakacje czy turnieje w różne gry.
M.M. Czego jeszcze – oprócz wspomnianej cierpliwości - uczą 
gry planszowe?
To zależy od rodzaju gry: logicznego myślenia, planowania – 
bo trzeba przewidzieć swoje działania, obrać strategię. Oprócz 
tego – na pewno komunikowania się, wyrozumiałości dla dru-
giego człowieka, bo jednak kiedy ktoś myśli nad swoim ruchem 
to trzeba to „wytrzymać”; sprawności, zwinności, zdolności 
manualnych czy refl eksu. Gry w  ogóle uczą Istnieją gry typo-
wo edukacyjne uczące dodawania, odejmowania, tworzenia 
nowego słownictwa, synonimów. Gry są skonstruowane w taki 
sposób, że każda partia jest inna, można grać w jedną grę wiele 
razy i nigdy się to nie nudzi. Gry uczą także gospodarności, pla-
nowania wydatków, aranżują sytuacje, które możemy spotkać 
w codziennym życiu. 
M.M. W które gry ludzie grają najczęściej?
Na tę chwilę dużą popularnością cieszy się „Big deal”, „Splendor”, 
„Sabotażysta”; hitem np. na imprezach jest „Top a Top” – tutaj 
trzeba odpowiednio reagować na obrazki na kartach, jest to 
typowa gra imprezowa, wymagająca od uczestników sporego 
refl eksu, a  przy tym o  nieskomplikowanych zasadach, dająca 
wiele radości z gry.
M.M Od czego najlepiej zacząć granie?
Jeżeli się nigdy nie grało, trzeba zaproponować grę niezbyt długą 
i niezbyt trudną – by łatwo dało się ją wytłumaczyć, bowiem tłu-
maczenie gier też wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Na 
pewno polecilibyśmy karcianki czy na przykład właśnie „Splen-
dor” – coś takiego, co nie przytłoczy ilością elementów na plan-
szy. Od kilku lat gramy sami i potrafi my odpowiednio dobrać i za-
proponować grę do każdego człowieka. Staramy się znać gry i ich 
zasady, nawet, jeśli w coś jeszcze nie graliśmy a mamy grę w skle-
pie czy w kawiarni, staramy się poznać recenzje i zasady, żeby jak 

najlepiej pomóc. Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy i mamy 
nadzieję, że daje się to odczuć i że klimat pasji i zabawy będzie 
przyciągał innych i spowoduje, że też spróbują zagrać. A przy tym 
wszystkim podchodzimy do tematu bardzo poważnie i profesjo-
nalnie, tak by nie zniechęcić potencjalnych graczy.
M.M. Na ścianie Waszej klubokawiarni widnieje hasło: „Wy-
łącz smartfona, włącz myślenie – graj w  planszówki” – czy 
można powiedzieć, że planszówki są alternatywą dla smart-
fonów, tabletów itp.?
Stanowczo tak. Uczymy i pilnujemy tego, żeby klubowicze nie 
korzystali z telefonu. Może z wyjątkiem chwil kiedy rozgrywki są 
uwieczniane na zdjęciach. To miejsce jest po to, żeby pokazać, 
że można inaczej spędzać czas. Szanujemy siebie nawzajem – 
jest gra planszowa, jest spotkanie i nie ma nic więcej. Dzieci nie 
potrafi ą ze sobą rozmawiać, bo wszystko dzieje się skrótowo, 
pisze się sms-y czy komunikaty na facebooku – dopiero, kiedy 
zabierze się im się telefon, odkrywają, że jest ktoś po drugiej 
stronie stołu, do kogo trzeba się odezwać, jakoś zareagować, 
spojrzeć mu w oczy. Dzięki temu rozwijamy aspekt społeczny, 
jesteśmy w  realnym, nie tylko wirtualnym świecie. Przy tym 
wszystko dzieje się w bardzo atrakcyjnej formie, wręcz niezau-
ważalnie, bo przy dobrej zabawie. 
M.M. Plany na przyszłość…zapewne jakieś są ?
Staramy się cały czas rozwijać. Mamy kilka według nas cie-
kawych pomysłów, skierowanych zarówno do najmłodszych 
graczy jak i  do tych starszych. Między innymi bardzo chcemy 
kontynuować spotkania z  Seniorami jakie zaczęliśmy w  ubie-
głym roku – to naprawdę wielka frajda integrować w ten sposób 
naszą społeczność. Mamy też plany bardziej dalekosiężne… ale 
o nich na razie nie mówimy - nie chcemy zapeszyć.
M.M. Dziękuję za rozmowę.  Życzę dalszego rozwijania skrzy-
deł i zarażania innych kreatywnością. 

 (Rozmawiała: Marta Mrowińska. Zdjęcia: archiwum Kreatywnego 
Domku)
Więcej na temat gier planszowych i turniejów:
www.kreatywnydomek.pl
email: czajeczki4@gmail.com
tel. 508 775 005, 509 967 167
fb: kreatywny.domek.mosina
instagram: kreatywnydomek
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Jednym z  częściej spotykanych zwro-
tów nowomowy komunistycznej było 
słowo „reakcjonista” czy „reakcja”, znane 
zwłaszcza ze słynnego plakatu propagan-
dowego „olbrzym i zapluty karzeł reakcji” 
wymierzonego w  żołnierzy Armii Krajo-
wej. Słowa tego użył także premier PRL Jó-
zef Cyrankiewicz, który w jednej ze swoich 
mów zaliczył Józefa Mackiewicza do „za-
ciekłego koła międzynarodowej reakcji”. 
Warto w tym miejscu pochylić się nad sa-
mym znaczeniem tego pojęcia oraz tym, 
czy faktycznie wspomnianego pisarza 
można zaliczyć do grona reakcjonistów.

Na początek warto zajrzeć do pierw-
szego tomu „Encyklopedii Politycznej” 
autorstwa Jacka Bartyzela, Bogdana 
Szlachty oraz Adama Wielomskiego. Pod 
odpowiednim hasłem widnieje nota pro-
fesora Bartyzela: „Reakcja (łac. re + actio = 
działanie) – w sensie politycznym pojęcie 
oznaczające zajęcie stanowiska przeciw-
nego działaniom („akcji”) wymierzonym 
w porządek społeczny, polityczny, moral-
ny i  duchowy, zwłaszcza metodą rewo-
lucyjną oraz poprzez szerzenie anarchii”. 
Dalej przeczytać można, iż reakcjonizm 
jest bezkompromisowym nurtem iden-
tyfi kowanym jako dążenie do przywró-
cenia dawnego ustroju (czyt. tradycyjnej 
monarchii). Jest słowem przeciwstaw-
nym do słowa „postęp”. Przez komuni-
stów wykorzystywane w  polemice jako 
metoda stygmatyzacji przeciwnika oraz 
chęć jego wyraźnego poniżenia. Z  kolei 
w XX wieku reakcjonizm uzyskał całkiem 
inny, pozytywny sens: jest to afi rmacja 
tego co wieczne i obowiązujące zawsze. 
Po tak krótkiej, acz wnikliwej analizie po-
jęciowej profesora Bartyzela wiemy nie 
tylko, kim jest reakcjonista, możemy tak-
że przejść do odnajdywania tychże wąt-
ków w pisarstwie Józefa Mackiewicza.

Zadanie to jest bardzo wymagające 
biorąc pod uwagę ogromną spuściznę, 
którą pozostawił po sobie ten wielki pi-
sarz. Chciałbym skupić się na analizie 
jego dwóch ciekawych felietonów no-
szących identyczny tytuł: „Szabla i  pałka 
gumowa” – pierwszy opublikowany 27 
kwietnia 1939 roku w wileńskim „Słowie”, 
drugi – 22 i 25 września 1962 roku w „Rus-
skaja Mysl” w Paryżu. Cechą łączącą oby-
dwu tekstów jest analiza i  porównanie 
czasów minionych ze współczesnymi. Ich 
symbolem miał być nieodłączny atrybut 
stosowany przez władzę policyjną – sza-
bla w „zamierzchłych czasach” oraz gu-
mowa pałka w  epoce demokratycznej. 
Na początku chronologicznie pierwsze-

go tekstu Mackiewicz stawia dosyć suge-
stywne pytanie: „Przypuśćmy, że wszyscy 
jesteśmy monarchistami. Ale skąd mamy 
czerpać argumenty do podtrzymania 
tych nastrojów? Na ruinach europejskich 
monarchii powstały nowe twory ustrojo-
we. W których z nich dzieje się lepiej, niż 
za czasów starych monarchii?”. Mackie-
wicz nie daje jednoznacznej odpowiedzi, 
ale kontekst jego wypowiedzi jest jedno-
znaczny – nowe czasy wcale nie zapowia-
dają się lepiej od tych minionych.

Gdybym był niecierpliwym funkcjona-
riuszem jakieś służby tropiącej reakcjoni-
stów już w tym momencie zatrzymałbym 
się i  wykrzyknął tryumfalnie „no, obywa-
telu Mackiewicz, mamy Was!”. Sprawa nie 
jest jednak aż tak prosta. Cytat ten należy 
uzupełnić fragmentem z drugiego z oma-
wianych przeze mnie felietonów. Mackie-
wicz często wracał do ulubionej metody 
profesora Konstantego Janickiego, jakiej 
nauczył się na studiach przyrodniczych: 
„Porównujcie. Zawsze i  wszystko porów-
nujcie. Tylko w porównaniu kryje się obiek-
tywizm dostępny ludzkiemu rozumowi. 
Tylko nauki porównawcze są naukami 
ścisłymi. Wszystko inne to tylko fi lozofi cz-
ne spekulacje”. Metodę tę często stosował 
porównując Związek Sowiecki z  dawną 
Rosją i porównania te zawsze wypadały na 
korzyść tej drugiej. Podobne wnioski wy-
ciąga w tekstach o szabli i gumowej pałce. 
Pierwszy z wymienionych atrybutów wła-
dzy policyjnej Mackiewicz postrzega jako 
narzędzie arystokratyczne. Uważa, że trze-
ba było naprawdę wyjątkowej sytuacji, by 
policjant obnażył szablę. Nie mógł też bez 
żadnej szczególnej przyczyny wymachi-
wać nią lub komuś grozić. Pałka gumowa 
jest natomiast według niego „przedmio-
tem ludowym, a  zatem nad wyraz de-
mokratycznym, i  nad wyraz przydatnym 
ze względu na wielorakie zastosowanie, 
dlatego pozwolenie zwierzchnika nie jest 
potrzebne i  każdy niższej rangi policjant 
korzysta z niej według własnego uznania”. 
Krótko mówiąc, gumowa pałka może być 
użyta bez przyczyny do obkładania tłumu 
ludzi i  traktowania ich jak zwykłe bydło 
do zaganiania. Z  tekstów tych bije także 
przywiązanie Józefa Mackiewicza do wol-
ności jednostki i poszanowania jej niezby-
walnych praw. Dostrzega, iż w  obecnych 
czasach obowiązuje inna logika – interes 
ogółu lub wola Partii, gdzie jednostka spy-
chana jest na dalszy plan. 

Czy przytoczone przeze mnie fragmen-
ty mogą świadczyć o reakcyjności poglą-
dów Mackiewicza? Na pewno nie w  sen-

sie drugiej z  przytoczonych na początku 
defi nicji, czyli bezkompromisowej chęci 
przywrócenia dawnego ustroju. Mackie-
wicz nie był przywiązany bezkrytycznie do 
dawnego porządku, bardziej zajmowała 
go chłodna analiza porównawcza czasów 
minionych ze współczesnością. W  daw-
nym ustroju Rosji carskiej (bo w takim wy-
chowywał się jako młody chłopak) widział 
przede wszystkim coraz silniejsze dążenia 
do liberalizacji w  podejściu do podda-
nych. Zafascynowany był jednak owym li-
beralizmem, a nie rosyjskim samodzierża-
wiem na wzór konserwatystów rosyjskich. 
Poglądy te skreślają go także z  grona 
reakcjonistów jako tych, którzy afi rmują 
to co wieczne i zawsze obowiązujące. Jak 
mawiał wybitny kolumbijski reakcjonista 
XX wieku Nicolas Gomez Davilla: „Reak-
cjonista nie chce zawrócić, lecz zmienić 
kierunek. Przeszłość, którą podziwia, nie 
stanowi jego celu, jest natomiast ilustra-
cją jego marzeń”. Marzeniem Mackiewicza 
niewątpliwie była także idea Wielkiego 
Księstwa Litewskiego jako ojczyzny wielo-
kulturowej, zniszczonej przez narastające 
nacjonalizmy. Z  przymrużeniem oka jed-
nak można nazwać pisarza reakcjonistą 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Józef Mackiewicz był człowiekiem o bar-
dzo oryginalnych, trudnych do jedno-
znacznego sklasyfi kowania poglądach. Był 
niewątpliwie liberałem oraz miłośnikiem 
piękna czasów minionych. Można powie-
dzieć, że był w  pewnym sensie reakcjo-
nistą, jako wróg rewolucji oraz ten, który 
mówi, że „kiedyś było lepiej”. Takie nasta-
wienie trudno jednak zakwalifi kować do 
właściwej defi nicji reakcjonizm – afi rmacji 
rzeczy wiecznotrwałych. Do dzisiaj można 
spotkać ludzi, którzy twierdzą, że „za Gier-
ka było lepiej”. Nie jest to jednak w żadnym 
wypadku podejście reakcyjne, ponieważ 
totalnie nie pasuje do postawy zachowa-
nia rzeczy nieprzemijających. W 1989 roku 
Czesław Miłosz napisał na łamach paryskiej 
„Kultury”: „Do Mackiewicza nikt nie chciał 
się przyznać i dlatego, że taki literacko za-
cofany, i dlatego, że okropny reakcjonista, 
ale czytali, aż im się uszy trzęsły”. W jakim 
kontekście użył polski noblista omawiane-
go przeze mnie słowa? Chodziło niewąt-
pliwie nie tylko o  poglądy (wybitny wróg 
komunizmu), ale także styl pisarski Mackie-
wicza. Był on jakby z innej epoki, niepasują-
cy do XX wieku, jak zauważył Włodzimierz 
Bolecki w swojej monumentalnej biografi i 
„ptasznika z  Wilna”. Niech i  taka będzie 
ostateczna pointa tej analizy – Mackiewicz 
jako pisarz, którego trudno jednoznacznie 
przypisać do jakiegokolwiek obozu ide-
owego. Wybitny indywidualista i  zwolen-
nik suwerennego myślenia.

  Wojciech Czeski

Niereakcyjny reakcjonista
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Zakończyła się pewna epoka w Mosinie. 
Decyzją władz samorządowych, MOK 
i  OSiR zaprzestano organizowania doży-
nek gminnych.
Według informacji uzyskanych od dyrek-
tora Mosińskiego Ośrodka Kultury, Marka 
Dudka dożynki o  charakterze gminnym 
przestaną być organizowane.
– Nie jesteśmy typową gminą rolniczą 
– powiedział w  rozmowie telefonicznej 
Pan Marek Dudek dyrektor MOK. – Po-
wód zaprzestania organizowania doży-
nek gminnych okazuje się prozaiczny 
– co raz mniejsza ilość rolników gotowa 
jest przejąć na siebie trud organizacji. 
Okazuje się bowiem, że z  roku na rok 
brakuje chętnych rodzin rolniczych go-
towych do pomocy przy organizacji im-
prez dożynkowych. Mosiński Ośrodek 
Kultury, organizując Gminne Dożynki, nie 
zwracał się do rolników z  prośbą o  po-
moc w organizacji. Jedyne kwestie, które 
kierowaliśmy do sołectw gminy Mosina 
to prośba o udział w korowodzie dożyn-
kowym z  wieńcem, który reprezentował 
dane sołectwo. Ponadto Burmistrz Gmi-
ny typował kandydatów do uczestnic-
twa w obrzędzie dożynkowym w formie 
Starosty i Starościny Dożynek Gminnych. 
W  jednym i  drugim przypadku wystę-
pował problem z  chętnymi do udziału. 
Gmina Mosina nie jest gminą rolniczą. 
Na terenie większości sołectw mieszka 
i pracuje w rolnictwie zaledwie po kilku 
lub kilkunastu rolników. Są też sołectwa 
pozbawione typowych rolników.
– Uroczystość dożynkowa ma swój trady-
cyjny od wieków obrzęd, który składa się 
z uroczystego podziękowania za zebrane 
plony oraz radosnej zabawy po zakoń-
czeniu żniw – powiedział Marek Dudek.
– Bardzo trudno w pełnym zakresie reali-
zować w Gminie Mosina pierwszą, najważ-

niejszą część obrzędu. Dlatego decyzja 
aby zrezygnować z  gminnej uroczystości 
dożynkowej na rzecz pomocy w  organi-
zacji form sołeckich oraz parafi alnych /
Rogalinek, Sasinowo, Czapury, Daszewice, 
Wiórek, Babki, Krosno, Drużyna-Nowinki 
i  inne/ oraz organizować imprezę o  cha-
rakterze rekreacyjnym i  rozrywkowym – 
odbyła się w  dniu 15 sierpnia w  ramach 
festynu „Spotkanie z Polską”.
Dla przypomnienia, przy organizacji im-
prez dożynkowych w  gminie Mosina od-
powiedzialne były MOK, OSiR, władze sa-
morządowe oraz właśnie rodziny rolnicze 
zamieszkujące gminę Mosina
W  gminie Mosina stosunkowo niewiele 
jest osób wykonujących zawód rolnika.
Według danych z  Powszechnego Spisu 
Rolnego z  2010 r. w  gminie funkcjonuje 
prawie 800 gospodarstw rolnych, o  łącz-
nej powierzchni 11 847 ha. Prawie połowa 
(47%) to gospodarstwa małe, o powierzch-
ni do 1 ha włącznie. Około 17% stanowią 
gospodarstwa o powierzchni 15 ha i wię-
cej. 430 gospodarstw prowadzi działalność 
rolniczą – są to głównie gospodarstwa 
powyżej 1 ha. 215 gospodarstw utrzymuje 
zwierzęta gospodarskie. Około 33% go-
spodarstw rolnych posiada ciągniki.

Z całkowitej liczby podmiotów gospodar-
czych w Mosinie, rolnictwo, leśnictwo oraz 
rybactwo stanowi zaledwie 3%. Jest to 
bardzo mało, zważywszy na fakt, że gmina 
Mosina jest gminą miejsko-wiejską.
Zgodnie z zasadą: „W naturze nic nie gi-
nie” pustkę dożynek gminnych ma wy-
pełnić festyn rodzinny o nazwie: Spotka-
nie z Polską organizowany na mosińskim 
rynku. Impreza ta pierwszy raz odbyła 
się 15 sierpnia, jednak nie cieszy się ona 
jeszcze tak dużym zainteresowaniem jak 
dożynki gminne.
Dożynki gminne były organizowane od 
2004 roku. Imprezę tę zapoczątkowała 
ówczesna burmistrz Zofi a Springer. Do 
tej pory odbyło się 11 edycji tej imprezy. 
Cieszyły się one ogromną popularnością, 
a mieszkańcy licznie w nich uczestniczyli. 
Szkoda, że ta inicjatywa upadła, i  że nie 
ma już takiej motywacji…
W  tym roku zorganizowane zostały Do-
żynki sołeckie w Rogalinku i Sasinowie – 
impreza odbyła się 21 sierpnia.
Oprócz tego imprezy dożynkowe orga-
nizowane były również w Stęszewie oraz 
Komornikach.

Czy to koniec dożynek gminnych?

33-latek z Wir utopił się na”Gliniankach”

Od 1 września br., we wszystkie noce z piątków na soboty oraz 
z sobót na niedziele na linii nr 651 uruchomione zostaną kursy 
nocne.
Z początkiem września na linii nr 651 uruchomione zostaną do-
datkowe kursy (nocne):
– odjazdy z pętli Dębiec – godz. 0.55, 2.50
– odjazdy z Mosiny – godz. 1.38, 3.45
Mając na uwadze zapewnienie dojazdu z/do centrum Poznania 
wymienione wyżej kursy będą skomunikowane (na przystanku 
os. Dębina) z odjazdami/przyjazdami autobusów linii nr 243.
Kurs z Dębca o godz. 23.15 we wszystkie dni będzie realizowany 
tylko i wyłącznie do przystanku Puszczykowo/Niwka Szpital.

Otwarcie nocnej linii nr 651 
do Puszczykowa i Mosiny

Tragedia na mosińskim Pożegowie. W sobotę 17 września na kąpielisku „Glinianki” uto-
pił się 33-letni mężczyzna.
Do akcji ratowniczej zadysponowany został zespół Heavy Rescue SGRT OSP Mosina, 
który po 25 min od zgłoszenia od służb ratowniczych przystąpił do próby wyciągnięcia 
ciała na brzeg. Niestety znajdowało się ono zbyt głęboko (5,5 m) na swobodne nur-
kowanie. Po dojeździe na miejsce Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nur-
kowego z  Poznania nurek odnalazł ciało. Pomimo prowadzonej RKO przez strażaków 
przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.
Według wyjaśnień funkcjonariuszy Policji mężczyzna w pewnym momencie wszedł do 
wody i już z niej nie wyszedł.
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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.

reklama

Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,
zaprasza na

KOREPETYCJE i KONWERSACJE

Tel. 668 225 723

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

reklama

Firma WOOL STAR z Buku poszukuje osób 
do Telefonicznej Obsługi Klienta

OFERUJEMY:
Stał współprac siedzibi firm Buku.
Dodatkow prac dorywcz osobo pracującym.
Prac osobo uczący się studiującym.
Prac domu.
Elastyczn grafik.

Jeśl ni mas możliwośc dojazd d siedzib firmy
możes wykonywa prac dom dogodnyc godzinach.

Dopasujem si d Ciebie.

WYSTARCZY, ŻE JESTEŚ OSOBĄ:
komunikatywną,
zaangażowaną,
odpowiedzialną,
chcąc si rozwija zdobywa now umiejętności.

ZAPEWNIMY:
Wynagrodzeni złożon podstaw ora premii.
Zleceni możliwości otrzymani umow pracę.
Wewnętrzn szkoleni wsparci z stron trenera.
Prac przyjazne atmosferze.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY OSOBY W RÓŻNYM WIEKU!!!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

tel. 723 992 064, 61 896 86 20 wew. 130
lub wyślij CV na 

szkolenia.tws@woolstar.pl
W C prosim umieści klauzul „Wyraża zgodę n przetwarzanie moic danyc osobowyc d celó rekrutacyjnych
(zgodni z ustawą o Ochronie danyc Osobowych DZ. U N 13 poz 833).

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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



26

Mieszkam w Mosinie i lubię moje miejsce. Jednak od czasu do czasu odzywa się we mnie natura  sportowca, po-
dróżnika, włóczęgi. Wówczas opuszczam swój dom i jadę – tam, gdzie akurat poniosą mnie nogi. Potem z przy-
jemnością wracam w domowe pielesze i cieszę się codziennością, jednocześnie planując kolejne wyprawy. 

Zaczęłam się wspinać… z lęku przed wysokością. 
Paraliżowała mnie otwarta przestrzeń, mocno 
eksponowane trasy w górach, co oczywiście było 
dużym utrudnieniem w przemierzaniu górskich 
szlaków. Najpierw był kurs wspinaczkowy na 
sztucznej ściance, potem – pierwszy wyjazd 
w skały pod okiem instruktora, a po nim – obozy 
wspinaczkowe, kolejne wyjazdy, treningi na 
ściance. Zaczynając przygodę ze wspinaniem 
chciałam „tylko” sprawdzić, czy możliwe jest 
oswojenie się z wysokością, przestrzenią tak, 
by mnie nie paraliżowały, nie zabierały przy-
jemności chodzenia po górach. Efekt przerósł 
moje oczekiwania – nie tylko osiągnęłam to, co 
zamierzałam, ale dostałam dużo więcej. I mało 
tego – ta przygoda nie ma końca…
Ostatni wyjazd był wyjątkowy – tylko mój 
i Agnieszki – partnerki we wspinaczce i coraz 
bliższej mi osoby. Planowałyśmy go od dawna, 
cieszyłyśmy się każdą myślą o wspólnych 
chwilach w skałach. Czekanie bywa piękne. 
Wyjechałyśmy w piątkowy, słoneczny poranek. 
Po kilku godzinach byłyśmy już u celu numer 
jeden - stanęłyśmy pod Wieżycą, postanawiając 
spróbować wspinania w piaskowcu. Po godzinie 
okazało się, że jest to materiał o wiele trudniejszy 
do wspinania niż granit czy nawet wapień. Przy-
najmniej tak to obie oceniłyśmy. Piaskowiec kru-
szy się w palcach, jest mało stabilny, wciąż czuje 
się drobinki piasku pod palcami, co powoduje, 
że trudno zaufać tej skale. Mimo to pierwsze 
wejście idzie nam dość łatwo, droga jest długa, 
urozmaicona, na szczycie nieziemskie widoki. 
Endorfi ny zaczynają w nas szaleć, nabieramy 
ochoty na jeszcze, na więcej. Kolejne podejście 
nie jest już jednak takie proste, obie mamy kło-
poty na ostatnim odcinku. Spotkany wcześniej 
chłopak podpowiada nam, jak to zrobić - okazuje 
się, że trzeba po prostu zaryzykować i wykonać 
ostatni ruch bardzo szybko, chwycić skałę nie 
wiedząc, jak ten chwyt wygląda. Podobnych 
sytuacji miałam już wiele - niesamowite, że 
kiedy zaufa się sobie, swoim umiejętnościom 
i temu, że się uda - udaje się :) 
"Przytrzymasz mnie? - Tak". Pytanie zadaje 
Agnieszka przed kolejnym wejściem i chociaż 
odpowiedź jest oczywista i ona też to wie, to 
jednak na chwilę zatrzymuję myśli  - moje "tak" 
jest zapewnieniem, że będzie bezpieczna, moją 
odpowiedzialnością za słowa i za to, co teraz 
będę robić: koncentrację, uwagę, skupienie na 
tym konkretnym zadaniu. Jej życie w moich 
rękach... i moje w rękach Agnieszki. Oczywiście, 
wszystko dzieje się w pewnych granicach, nie 
zmienia to jednak faktu, że dla mnie wspi-

naczka to jedno z bardziej odpowiedzialnych 
zajęć. I jedno z ważniejszych uczących pewności 
i zdecydowania - w myśleniu i działaniu.
Zmęczone, ale zadowolone docieramy na miej-
sce noclegowe. Jestem zachwycona! Brak prądu, 
niepowtarzalny wspinaczkowy klimat, ognisko 
do późna w nocy, rozmowy o "zrobionych" 
drogach i plany na kolejny dzień. I wszech-
ogarniający spokój tego miejsca. Jemy kolację 
(pierożki z paczki smakują najlepiej na świecie!), 
odpoczywamy.  Mamy odrębne namioty - czuję 
bardzo mocno, że moja prywatna przestrzeń jest 
taka, jakiej potrzebuję, a jednocześnie Agniesz-
ka jest na tyle blisko, by rozmawiać, śmiać się 
i siedzieć razem przy ognisku. Relacja, w jakiej 
czuję się bardzo dobrze. 
Poranek. Ruszamy do Karpacza - planujemy 
pobyt w Kruczych Skałach. Cieszę się – bardzo 
lubię wspinać się w granicie, skała jest dla mnie 
stabilna, mocna, stała – już sam kontakt z nią 
daje siłę i pewność. „Robimy” tutaj kilka dróg, 
niestety okazuje się, że muszę się poddać na 
jednej z nich, nie jestem w stanie wykonać 
nawet kilku pierwszych ruchów. Narasta we 
mnie złość, podejmuję kolejne próby, lecz 
w końcu kapituluję. Wiem, że brakuje mi 
umiejętności, ale wiem też, że ani ta, ani żadna 
inna droga nie jest za trudna – do każdej trzeba 
się tylko odpowiednio przygotować. Kiedyś 
na nią wrócę i wówczas ją przejdę.
Wieczorem Agnieszka wpada na szalony po-
mysł wejścia na szczyt pobliskiej góry. Idziemy 
w powoli zapadającym zmroku, udaje nam się 
stanąć na szczycie o zachodzie słońca. Z góry 
rozciąga się piękny widok na okolicę, nic nie 
wskazuje na to, ze następnego dnia ma spaść 
deszcz (niestety, prognozy się sprawdziły, 
odjeżdżałyśmy w deszczu). Siedzę na tej gó-
rze i czuję, że mam wszystko: wolność, góry, 
wspinanie, przyrodę, a do tego drugiego czło-
wieka, z którym spędzam te chwile i któremu 
ufam na tyle, by zawisnąć na drugim końcu 
liny. I pędzić samochodem krętymi drogami. 
I wejść wieczorem na szczyt góry :)
Pięknych momentów miałyśmy wiele podczas 
tego wyjazdu. Nie muszę chyba chwalić wspi-
naczki, bowiem w ostatnich latach wspinanie 
stało się bardzo popularne. Niewątpliwie jest 
to piękny sport, bo oprócz doskonalenia wielu 
umiejętności daje jeszcze satysfakcję, jaką jest 
obcowanie z przyrodą, bardzo blisko, bo na „do-
tknięcie ręki”. Dla mnie jednak to zdecydowanie 
coś więcej: to nauka zaufania: do siebie, swoich 
umiejętności, ale także – a może przede wszyst-
kim? – do partnera, to swego rodzaju oddanie 

się w jego ręce i pewność, że nie zawiedzie. To 
także szacunek do przyrody i jej praw, nauka, 
że czasem trzeba się poddać, zrezygnować, od-
puścić – i że właśnie w tym jest mądrość. To 
wreszcie niesamowita przyjemność, jaka płynie 
z kontaktu ze skałą, poczucie pewności, stabilno-
ści, bezpieczeństwa nawet, kiedy stoi się gdzieś 
wysoko, bardzo blisko, wręcz „przytulonym” do 
skały. Osobiście uwielbiam dotyk skał � Wspi-
nanie jest w końcu takim zajęciem, które daje 
niesamowite poczucie wolności – wie to chyba 
każdy, kto kiedykolwiek znalazł się na szczycie 
i miał okazję „powisieć” na linie podziwiając 
widoki i przestrzeń wokół. Zawsze nabieram 
głęboko powietrza w płuca i rozglądając się 
wokół, mam wrażenie, że mogę latać. W ta-
kim momencie znikają wszelkie ograniczenia 
i bariery – mając poczucie własnej kruchości 
i mizerności w zetknięciu z potęgą przyrody, 
czuję się jednocześnie jej integralną częścią, czuję 
niesamowitą harmonię, spokój i – paradoksalnie 
– poczucie wielkiej siły i możności wpływania 
na moje życie. I – co odkryłam ze zdumieniem 
– ta przestrzeń i wysokość mnie nie przeraża, 
a wręcz fascynuje, zachwyca i uskrzydla.
Kilka lat temu nie wyobrażałam sobie nawet, 
że mogę być kiedyś w miejscu, w którym je-
stem teraz: lęk przed wysokością odbierał nawet 
marzenia o wspinaczce. Dziś wiem, że wiara 
w powodzenie wszystkiego, co robię, zapewnia 
zwycięstwo. Tym zwycięstwem jest pewność, 
zaufanie, spokój i poczucie, że wszystko, co robię, 
wzbogaca i udoskonala mój własny świat. Przede 
mną wiele wyzwań, marzeń czekających na reali-
zację. I nawet jeśli dziś to, co chcę zrobić, wydaje 
się nierealne – każdy dzień przybliża mnie do 
realizacji kolejnego planu. Motto: „Myśl. Wierz. 
Marz. Miej odwagę.” (W. Disney) przypomina mi 
o tym, że bujanie w obłokach, realne spojrzenie 
i konkretne działanie podejmowane razem przy-
noszą owoce. Marzę więc dalej, myślę i działam. 
I wierzę, że wszystko następne się uda.

„Idziemy na wspin”,
czyli babski zachwyt nad światem

Amatorskie kroniki sportowe - cz. 1.
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17 września br. odbył się kolejny już bieg pod 
nazwą Forest Run. Organizatorem było, jak 
co roku, Stowarzyszenie Poco Loco Adven-
ture, przy wsparciu i dużym zaangażowaniu 
Gminy Mosina i Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mosinie. W tym roku dla biegaczy zostały 
przygotowane trzy trasy: krótka o długości 
około 12,5 km, średnia licząca około 22 km 
i długa – około 50 km. Wszystkie trasy prze-
biegały przez teren Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, a biegacze mieli okazję podziwiać 
najpiękniejsze zakątki tego obszaru. 
Zawodnicy przybyli z różnych stron Polski 
– w sumie na liście startowej znalazło się 
701 osób. I jak zawsze, każdy miał swój cel: 
byli tacy, dla których ten bieg był trenin-
giem przed maratonem; niektórzy biegli, by 
poprawić swój wynik z poprzedniej edycji; 
dla innych z kolei wyzwaniem było zajęcie 
miejsca na podium; część osób była cieka-
wa malowniczej trasy; dla jeszcze innych 
start w Forest Run był pierwszą tego typu 
przygodą z bieganiem. Można chyba śmiało 
powiedzieć, że ilu zawodników, tyle motywa-
cji. Jedno natomiast, co niewątpliwie łączyło 
wszystkich, to pasja biegania, realizowana 
w przepięknej scenerii Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, w niesamowitej bli-
skości przyrody, z dala od zgiełku i ulicznego 
hałasu. Jest to z pewnością czynnik, który 
wyróżnia Forest Run spośród innych bie-
gów, a dodatkowym atutem jest fakt, że tak 
wspaniałe warunki biegowe można znaleźć 
w niewielkiej odległości od Poznania. Wy-
starczy zaledwie pół godziny, by z miasta 
przenieść się w zupełnie inny świat.
Na trasie krótkiej na liście startowej znalazło 
się 172 zawodników, bieg ukończyło 145 
osób. Zwycięzcą tego dystansu okazał się 
Kamil Leśniak z Torunia z czasem netto 
00:48:54. Na drugim miejscu znalazł się 

Mateusz Fabisiak z Krosinka, osiągnąwszy 
czas 00:49:29, trzecie miejsce przypadło zaś 
w udziale Patrykowi Sobczykowi z Poznania, 
który przybiegł na metę z czasem 00:49:41. 
Pierwszą wśród kobiet na tym dystansie 
okazała się Magdalena Michalska ze Śremu 
z czasem 01:06:57. Drugie miejsce wśród pań 
wywalczyła Agnieszka Pietrzyk z Poznania 
(czas: 01:07:26), zaś na trzeciej pozycji znala-
zła się Wioleta Matyja, również mieszkanka 
Śremu, z czasem 01:14:14. 
Z dystansem trasy średniej (przypomnijmy – 
22 km) zmierzyło się 338 biegaczy, ukończyło 
ten dystans 294 zawodników. Tutaj zwycięzcą 
okazał się Łukasz Wróbel z Wir, wbiegając 
na metę z czasem netto 01:24:25. Na drugim 
miejscu znalazł się Łukasz Belowski z Warsza-
wy, osiągając czas 01:25:41, zaś trzecie miejsce 
wywalczył Michał Kubiak z Poznania z czasem 
01:28:17. Wśród pań najlepsza okazała się tutaj 
Magdalena Moltzan-Małkowska z Torunia, 
wbiegając na metę z czasem 01:46:04. Drugie 
miejsce zajęła Lucyna Walaszczyk z Poznania 

(czas 01:46:33), zaś na trzeciej pozycji znalazła 
się również mieszkanka Poznania – Hanna 
Michalik-Tomczak, osiągając czas 01:49:08.
Na liście startowej najdłuższej trasy (50 km) 
znalazło się 191 zawodników, bieg ukończyło 
170 z nich. Tutaj najszybszy okazał się Mateusz 
Gryczka z Leszna, wbiegając na metę z czasem 
netto 04:02:06. Zaraz po nim, osiągnąwszy 
czas 04:03:15, znalazł się Marek Rutka z Po-
znania, zaś trzecie miejsce zająć Wojciech 
Zagubień z Góry (czas 04:07:09). W klasyfi -
kacji kobiet najszybsza okazała się Katarzyna 
Żebrowska z Wrześni z czasem 04:46:25, na 
drugim miejscu znalazła się Joanna Pawlik 
z Poznania (czas 05:07:53), trzecie miejsce 
natomiast przypadło w udziale Beacie Pru-
siewicz z Odolanowa, która wbiegła na metę 
z czasem 05:12:02.
Jak co roku, również i podczas tej edycji 
wiele fi rm włączyło się do organizacji biegu. 
Warto wymienić tutaj: Natural Born Run-
ners, Compressport Polska, Squeezy Polska, 
Cisowianka, Diet & More, Browar Fortuna, 
Nalgene, UpNap, Wydawnictwo Galaktyka, 
BLOK HAUS, Dom Kultury Jogi, Zmiany 
Zmiany, Adrenalina Fitness, Nikwax. 
Dobra organizacja biegu, różne atrakcje 
(jak chociażby konkurs wiedzy o gminie 
Mosina, organizowany przez stoisko gminne, 
sztuczna ścianka wspinaczkowa, umilające 
czas hamaki z fi rmy UpNap, tradycyjnie 
– ognisko, domowe ciasto, a do tego Piwo 
Grodziskie o różnych smakach, zajęcia z jogi 
dla biegaczy i nie tylko), piękna pogoda 
i oczywiście otoczenie przyrody spowodo-
wały, ze kolejną edycję Forest Run można 
uznać za udaną. Gratulujemy zwycięzcom, 
dziękujemy wszystkim za udział i oczywiście 
zapraszamy na kolejne biegowe imprezy. 
A w międzyczasie – na treningi po leśnych 
ścieżkach. 

„Czas na las” - kolejna edycja Forest Run za nami!
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23 października 2016 r. na terenie Nad-
leśnictwa Konstantynowo odbędzie się 
ostatni bieg z cyklu Mosińskiego GRAND 
PRIX 5•10•15. Bieg ma na celu nie tylko po-
pularyzację biegania oraz zdrowego trybu 
życia, ale przede wszystkim ma za zadanie 
upamiętnić wydarzenia, które miały miejsce 
na rynku w Mosinie w dniu 20 października 
1939 roku i oddanie hołdu 15 rozstrzelanym 
mieszkańcom Mosiny i okolic. Bieg Pamięci 
jest kontynuacją odbywającej się od kilku 
lat Sztafety Pamięci.
15 kilometrowa trasa będzie biegła malowni-
czymi trasami Nadleśnictwa Konstantynowo. 
Zapisy na bieg prowadzone będą na stronie 
www.osirmosina.pl, gdzie również dostępny 
jest regulamin biegu. Po biegu odbędzie się 
podsumowanie Mosińskiego GRAND PRIX 
5•10•15 oraz wręczenie nagród w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych. 

Klasyfi kacja Mosińskiego GP po dwóch bie-
gach przedstawia się w sposób następujący:

OPEN Mężczyzn
1. Mateusz Fabisiak – Mosina
2. Marcin Wieczorek – Mosina
3. Łukasz Kaczmarek - Kamieniec

M20 
1. Mateusz Fabisiak – Mosina
2. Łukasz Kaczmarek – Kamieniec
3. Rafał Krakowiak – Mosina

M30 
1. Marcin Wieczorek – Mosina
2. Tomasz Olszewski – Mosina
3. Marcin Gabryel – Krosinko

M40 
1. Piotr Załuski - Mosina
2. Roman Kuster – Komorniki
3. Marcin Binkowski – Mosina

M50 
1. Mirosław Bugaj – Mosina
2. Józef Linke – Mosina
3. Marek Lewandowski – Luboń

M60 
1. Roman Dehmel – Poznań
2. Wiktor Maciejowski

OPEN Kobiet
1. Agnieszka Kuster – Komorniki
2. Agnieszka Załuska – Lipa - Mosina
3. Emilia Bogucka – Mosina

K20
1. Natalia Pogonowska – Mosina
2. Julia Tatarynowicz – Mosina

K30 
1. Agnieszka Załuska – Lipa - Mosina
2. Emilia Bogucka – Mosina
3. Aleksandra Smurawa – Mosina

K40 
1. Agnieszka Kuster – Komorniki
2. Marzena Fabisiak – Krosinko
3. Marta Mrowińska - Mosina

I Bieg Pamięci

Biegi „Na dobry początek..” z Guber House Developer w Krosinku
W  sobotę 24 września odbyły się zawody 
„Krosinko biega z  Guber House Develo-
per”. Zawodnicy rywalizowali w  biegu na 
5 km i  marszu Nordic Walking na 5 km, 
prócz tego kadra Szkoły Podstawowej Pod 
Lipami w  Krosinku prowadziła zawody dla 
dzieci. Była to pierwsza impreza biegowa 
zorganizowana przez fi rmę Guber House 
Developer  przy współpracy z  Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Mosinie – zawody były 
„Na dobry początek...” jak wspólnie pod-
kreślali Organizatorzy. Trasą rywalizacji był 
malowniczy teren wokół Cafe Rio Grande, 
a na starcie imprezy pojawiło się ponad sto 
osób. Bezkonkurencyjny na mecie okazał 
się Mateusz Fabisiak z  Krosinka osiągając 
świetny czas 0:17:24 wśród kobiet najlepszy 
czas uzyskała Jadwiga Wyrwińska z  AWF 
Poznań – 0:20:08. Walka była bardzo zacię-
ta, a  niesamowitej rywalizacji towarzyszyli 
wierni kibice, przyjaciele i rodziny zawodni-
ków. „Nordic Walkingowcy” zakończyli swo-
ją rywalizację już po 34 minutach – wygrał 
Edward Tomczyk, wśród kobiet najszybsza 
była Joanna Wojciechowska. Świetna pogo-
da sprzyjała piknikowej atmosferze impre-
zy a fi rma Guber House już zapowiedziała 
kolejną edycję zawodów za rok.

sport
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Dobroczynny głóg

Przedstawiamy pierwszy artykuł z serii Zioła wśród nas. Otwieramy tym samym kącik zielarski, mając nadzieję, że 
przedstawiane na naszych łamach informacje nie tylko wzbogacą Państwa wiedzę na temat ziół i roślin, ale także 
– a może przede wszystkim – zainspirują do wykorzystywania ziół w codziennym życiu, w swojej kuchni i domo-
wej apteczce. Zapraszamy zatem do naszego kącika i zachęcamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami! 
Dziś dobroczynne właściwości głogu. Autorką artykułu jest osoba, której pasją są otaczające nas zioła i rośliny.

Skończyło się lato, nadeszła jesień, dni są krótsze i chłodniejsze. 
Na szczęście również jesień ma swoje uroki, którymi raczy nas 
co roku. Liście drzew i krzewów przybierają rozmaite barwy, cie-
sząc nasze oczy podczas jesiennych spacerów. Ale kolory jesieni 
to także owoce, które mienią się na gałęziach w słoneczne dni. 
Właśnie te owoce to prawdziwe skarby tej pory roku. Stanowią 
znakomite źrodło zdrowia, a przy tym są również smaczne. Do 
takich owoców należą głóg, jarzębina, dzika róża, śliwa tarnina 
czy kalina koralowa. Wielu ludzi sądzi, że owoce te są trujące, 
jednak nic bardziej mylnego. Dzisiaj przedstawię Państwu pod-
stawowe informacje dotyczące głogu.
Nazwa botaniczna głogu to CRATAEGUS MONOGYNA (głóg 
jednoszyjkowy) i  CRATAEGUS LAEVIGATA (głóg dwuszyjkowy). 
Obydwa gatunki kwitną na biało, ale różnią się względem liści 
i owocami. Głóg jednoszyjkowy ma liście wyraźnie wcięte i po-
dłużne owoce z jedną pestką, natomiast glóg dwuszyjkowy ma 
liście owalne, a owoce są kuliste i zawierają dwie lub trzy pestki. 
Krzewy głogu szkarłatnego, które kwitną na różowo, nie posia-
dają właściwości leczniczych. Owoce należy zbierać od połowy 
września do połowy października. Pamiętajmy, żeby zbierać 
owoce zdrowe i dojrzałe, bo tylko wtedy zawierają one wszyst-
kie składniki i są źródłem zdrowia czy nawet lekarstwem. Zebra-
ne owoce możemy ususzyć lub wykorzystać do wyrobu prze-
tworów. W pierwszym przypadku pozbawione ogonków owoce 
głogu rozkładamy na papierze i suszymy w przewiewnym po-
mieszczeniu. Głogu nie należy suszyć na słońcu. Owoce, które 
podczas suszenia ściemnieją, nie posiadają wartości leczniczych 
i dlatego trzeba je wyrzucić. Dobrze wysuszony głóg przecho-
wujemy w słoikach lub innych szczelnie zamkniętych pojemni-
kach. Natomiast głóg przeznaczony na przetwory, umieszczamy 
w zamrażalniku na około 10-14 dni. Po tym czasie owoce można 
wykorzystać do wyrobu dżemów, soków czy nalewek. 
Głogi zawierają pektyny, kwasy organiczne, gorycze, fl awonoidy, 
fi tosterole, sole mineralne, witaminy i mikroelementy. Głóg ma 
dobroczynny wpływ na układ naczyniowo-sercowy, wzmacnia-
jąc mięsień sercowy i naczynia krwionośne. Substancje zawarte 
w głogu obniżają ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu, zapo-
biegają powstawaniu skrzepów, działają przeciwmiażdżycowo 
i  uspokajająco. Warto rownież sięgnąć po głóg przy schorze-
niach tarczycy, alergiach, przemęczeniu i w okresie przekwita-
nia. UWAGA! Ososby z niskim ciśnieniem powinny zrezygnować 
ze stosowania głogu. Natomiast osoby, które leczą się na takie 
choroby jak arytmia serca, wysokie ciśnienie, niewydolność ser-
ca czy inne choroby krążeniowe lub sercowe, powinny skonsul-
tować sie z lekarzem leczącym. 
A teraz kilka sposobów na wykorzystanie głogu.
Napar z  owoców głogu pomocny przy dusznościach, stanach 
napięcia nerwowego, kłopotach z trawieniem, wysokim pozio-
mie cholesterolu, nadciśnieniu i zaburzeniach krążenia.
Aby przygotować taki napar, zalewamy ½ łyżki suszonych owo-
ców szklanką wrzącej wody i odstawiamy na 10 minut. Po tym 
czasie podgrzewamy przez 10 minut, ale tak by nie doprowa-

dzić do wrzenia. Następnie odstawiamy, przecedzamy i pijemy 
po 1/3 szklanki 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Wyciąg z owoców głogu dla osób starszych i znerwicowanych, 
ale także dla tych skarżących sie na świąd skóry.
W tym przypadku 2 łyżki owoców zalewamy dwoma szklanka-
mi letniej wody i odstawiamy na 12 godzin, najlepiej na noc, by 
następnego dnia rano można było je odcedzić. Powstały płyn 
pozostawiamy, a  owoce zalewamy niewielką ilością wrzątku 
i krótko gotujemy. Owoce jeszcze raz cedzimy i łączymy ze sobą 
dwa płyny. Powstały wyciąg pijemy kilka razy dziennie w rów-
nomiernych porcjach, najlepiej między posiłkami. 
Wykorzystując owoce głogu pamiętajmy, że głogowa kuracja 
powinna trwać minimum 6-8 tygodni, gdyż działanie głogu jest 
powolne. Stosowanie naparów, wyciągów czy nalewek nie po-
woduje działań niepożądanych, a ich korzystne działanie utrzy-
muje się przez dłuższy czas. 
Tym razem to wszystko na temat głogu, ale obiecuję, że wrócę 
jeszcze do tej rośliny na wiosnę. 
Pozdrawiając, zachęcam do spacerów i obserwowania tego co 
rośnie wokół nas.
   Willma
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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



669-405-637
kryhal.kontakt@gmail.com

• Prace na wysokości

•  Wycinka drzew 
metodą alpinistyczną

•  Kompleksowe 
czyszczenie działek

• Pielęgnacja zieleni

•  Mycie dachów 
i elewacji

•  Montaż banerów

• Inne usługi

31reklama

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

AKUMULATORY
nowe, produkcji ukraińskiej

Żywotność 7 lat!

CZĘŚCI SAMOCHODOWE
silniki, skrzynie biegów, 

alternatory, rozruszniki, pompy: 
wspomagania, wtryskowe

Tel. 792-000-888
Puszczykowo, ul. B. Chrobrego 62

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

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

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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
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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

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

ANTENY RTV - SAT
MONTAŻ - NAPRAWA
• Telewizja cyfrowa naziemna DVBT
• Instalacje mini zbiorcze naziemne 
   i satelitarne
• Konfi guracja sprzętu audio-video
• Montaż: NC+   Polsat cyfrowy

tel. 61 8133 355
tel. kom. 604 99 59 14

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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USŁUGI REMONTOWO-MURARSKIE
Wykonujemy

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

tel. 509434495

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

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

tel. 535 424 414
 

e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Wydawca: Wydawnictwo ELSPIRO Jan Bylczyński, Redaktor naczelna: Marta Mrowińska
Współpraca:  Elżbieta Bylczyńska, Henryk Pruchniewski, Wojciech Czeski, Roman Czeski,
Dorota Lisiak, Kinga Kuśnierz, Opracowanie techniczne i grafi czne: tel. 693 881 811

 
Listy i bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać do 
skrzynki przy ul. Wawrzyniaka 9. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

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

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

PAKOWACZ
Firma z siedzibą w Żabnie zatrudni pra-
cowników na stanowisko pakowacz – mile 
widziane panie. Tel. 502 158 222

PRACA
Firma z siedzibą w Żabnie zatrudni pra-
cownika na stanowisko;
– logistyk (znajomość  excel)
– kontroler jakości (znajomość excel)
– magazynier ,mile widziane uprawnienia 
na wózki widłowe.
Tel. 506 050 564,
e- mail; transpak@transpak.pl

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA W PUSZ-
CZYKOWIE
Wynajmę mieszkanie w Puszczykowie, 
58m2, jeden pokój, kuchnia, łazienka, ko-
rytarz, osobne wejście. Lokal idealnie na-
daje się na gabinet lub biuro. Tel. 69388727

SPAWACZ - UMOWA O PRACĘ - PRACA 
CAŁOROCZNA
Szukamy Spawaczy do wieloletniej współ-
pracy. Zapewniamy umowę o pracę i 
atrakcyjne wynagrodzenie + dodatki pre-
miowe. Praca również w zimie.
Kontakt z Justyną Kulpa 798 056 276

FIRMA Z OKOLIC MOSINY ZATRUDNI 
MAGAZYNIERA
Firma z okolic Mosiny, lider branży insta-
lacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. 
Oferty proszę wysyłać na adres: aplika-
cje@idmar.pl

USŁUGI PROJEKTOWE, PRZYŁĄCZA 
WOD-KAN-GAZ.
tel. 694-100-658

OPIEKA NAD DZIECKIEM
Szukam pracy w charakterze opiekunki do 
dzieci. Tel.500 840 783

DO WYNAJĘCIA POKÓJ
Do wynajęcia pokój z łazienką, używal-
ność kuchni tel. 501539851 – wieczorem

KIEROWCA C+E LUB KAT T
Firma z siedzibą w Czempiniu poszukuje 
kierowcę ciągnika siodłowego Deutz-Fahr 
z uprawnieniami C+E lub kat. T. Stawka 
12zł netto na/h. Praca Czempiń i okolice, 

możliwość delegacji.Wymagane doświad-
czenie. Kontakt:kadry@pieczarkarstwo.pl

SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Mobilny serwis wózków widłowych i bate-
rii trakcyjnych.
Wykonujemy przeglądy techniczne, od-
biory UDT w obecności inspektora, konser-
wacje, remonty główne, wszelkie naprawy 
podzespołów mechanicznych i elektrycz-
nych, wymianę opon i kół, diagnozujemy i 
serwisujemy baterie trakcyjne.
tel.517-755-777

ZATRUDNIĘ STAJNNEGO
Stajnia w Puszczykowie, zatrudni osobę 
nie palącą, nie pijącą, sumienną, dyspozy-
cyjną oraz kontaktową do opieki nad koń-
mi (karmienie, wypuszczanie, sprzątanie 
boksów, obornik oraz prace porządkowe 
na terenie). Kontakt tylko telefoniczny, nr. 
511 349 063

ZATRUDNIĘ SPAWACZA MIG/MAG.
Zatrudnię spawacza MIG/MAG, praca od 
zaraz, pełen etat, umowa o pracę. Krosno 
koło Mosiny. Wymagane uprawnienia spa-
walnicze. tel: 602 468 781

SZUKAMY STOLARZY
Firma Nickel Design poszukuje doswiad-
czonego stolarza. Mamy w pełni wyposa-
żeną stolarnie na ul Obornickiej, Poznań. 
Dobre zarobki, umowa. Zapraszam do 
kontaktu 501237177

SZUKAM NIANI MOSINA
Szukam opiekunki dla dwóch dziewczy-
nek. Starsza ma 2 lata a młodsza 4 miesią-
ce. Praca na 3 -4 godziny dziennie, u nas 
w domu. Mosina/ Krosno/ Krosinko. Od 
września. PILNE. Kontakt 694395958

PRZYJMĘ PRACOWNIKÓW
Przyjmę pracowników do pracy na stano-
wisku dekarz / blacharz na umowę o pracę 
lub umowę zlecenie. Puszczykowo tel. 606 
287 077

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA W PUSZ-
CZYKOWIE
Do wynajęcia mieszkanie w Puszczykowie.
Lokal składa się z pokoju,kuchni,łazienki-
,korytarza,osobnego wejścia. Informacje 
pod nr tel. 693887276.

SZUKAM PRACY
41 letnia wesoła kontaktowa bez nałogów 
szukam pracy jako opiekunka do dziecka-
,pomoc domowa lub do sprzątania.
mój numer 692434849

POSZUKUJE!
Murarzy lub brygadę murarską od zaraz. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 
533-589-208

DZIAŁKA BUDOWLANA
Sprzedam działkę budowlaną,uzbrojoną 
w Baranówku(6km za Mosiną)1400m2. 
tel.503809238

KUPIĘ SŁOMĘ
Kupię słomę do balotowania lub zbaloto-
waną, tel 601-894-005

MAGAZYN
Wynajmę magazyn 120m miejscowość 
Wiórek, magazyn lub cicha produkcja. 
Media: siła, centralne ogrzewanie, moni-
toring -2000 zł tel 601096773

SPRZEDAM OKNA
Sprzedam nowe okna 2 szt. aluplast roz. 
60x143 tel. 501 539 851

KELNER/POKOJOWA
Hotel Szablewski mieszący się w Dyma-
czewie Nowym poszukuje kelnera oraz 
pokojówki.
Oferujemy : *elastyczny grafi k *umowę o 
prace. Wymagania:*dokładność *umiejęt-
ność pracy w zespole *dobra organizacja 
pracy. Doświadczenie w pracy kelnera 
mile widziane.
CV prosimy wysyłać na adres interrecep-
cja@szablewski.pl

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ
Zatrudnię fryzjerkę w Mosinie – tel. 502-
828-433

ZATRUDNIMY KASJERA - SPRZEDAWCĘ
Sklep o charakterze delikatesowym na-
wiąże współpracę z osobami zaintereso-
wanymi  na stanowisku  kasjerki lub kasje-
ra. Oferujemy stałą współpracę na umowę 
zlecenie ( z odprowadzonymi składkami) 
w wymiarze pełnego etatu z wynagro-
dzeniem w wysokości 2500 zł netto („na 
rękę”). Zachęcamy do złożenia CV na adres 
biuro@arturo.pl
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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
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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

SPRZEDAM
LUB WYNAJMĘ
DOM JEDNORODZINNY

W MOSINIE
SPOKOJNA I CICHA OKOLICA

MIĘDZY LASEM
A JEZIOREM BUDZYŃSKIM

KONTAKT:
500-165-958, 605-524-606

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. drogo 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


