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Kompleksowa opieka nad pacjentami w ramach umowy z NFZ

PORADNIA OGÓLNA
9 lekarzy pierwszego kontaktu

   (lekarze medycyny rodzinnej, interniści)

Pielęgniarki środowiskowe
Położne śrowiskowe
Pielęgniarki zabiegowe

PORADNIA PEDIATRYCZNA
5 lekarzy pediatrów
Gabinety szczepień

NA MIEJSCU WYKONUJEMY:
Cyfrowe zdjęcia RTG
Badania USG jamy brzusznej, 

   tarczycy, etc.
Badania laboratoryjne

GABINETY CZYNNE: 

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 18:00

Plac 20 października 17
tel. 61 813 24 11 tel. 61 813 62 06

ul. Garbarska 8
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer 
Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej ma-
jąc nadzieję, że różnorodność zawartych 
w nim tematów sprawi, że każdy Czytel-
nik znajdzie tu coś dla siebie.  
Zwracamy Państwa uwagę na kilka waż-
nych spraw z  terenu Mosiny i  Puszczy-
kowa. Przedstawiamy temat budowy 
wiaduktu na ulicy Śremskiej w  Mosinie, 
która – jak się okazuje – dla części miesz-
kańców stanowi źródło nie tylko radości 
z  modernizowania naszego życia, ale 
głównie problemów i uciążliwości, z jaki-
mi muszą borykać się na co dzień. Sygna-
lizujemy także problem dziurawych dróg, 
po których wielu z nas, zwłaszcza jesien-
ną, deszczową porą, z trudnością się po-
rusza. Dla mieszkańców Puszczykowa 
z pewnością istotna jest sprawa marketu, 
który ma powstać przy ulicy Dworcowej 
– inwestycja ta ma wielu zarówno zwo-
lenników jak i przeciwników, wciąż toczy 
się wokół niej burzliwa dyskusja.
Prezentujemy ciekawy wywiad (dalsze 
jego części publikowane będą w  kolej-

nych numerach gazety), którego autor-
ką jest Lena Kłosińska, uczennica I  klasy 
Liceum w  Puszczykowie. Bohaterem ar-
tykułu jest pan Bohdan Kończak, miesz-
kaniec Mosiny, przebywający w  czasie II 
Wojny Światowej w obozie koncentracyj-
nym dla dzieci w Łodzi. Zapraszamy na to 
niepowtarzalne spotkanie z historią. 
Interesujący artykuł znajdą w  numerze 
miłośnicy sportu – prezentujemy roz-
mowę z  Wojtkiem Fajferem, młodym 
żużlowcem, pełnym pasji, radości życia 
i  dojrzałości, jakiej pozazdrościć mógłby 
mu niejeden dorosły sportowiec. 
Jesień i zima to czas zwiększonego ryzy-
ka zachorowań i infekcji. W naszym „Kąci-
ku zielarskim” przedstawiamy tym razem 
domowe, naturalne sposoby na radzenie 
sobie z przeziębieniami i innymi dolegli-
wościami. Opowiadamy także o tym, jak 
na naszą odporność wpływają kąpiele 
w lodowatej wodzie oraz jak poprawiają 
nasze samopoczucie i… urodę. Dla tych 
zaś, których interesuje jesienna pogoda 
mamy kolejny artykuł w „Kąciku meteoro-
logicznym”, tym razem dotyczący mgieł. 
Natomiast, aby umilić Państwu długie, 
jesienno - zimowe wieczory, zachęcamy 
do prześledzenia relacji z Konkursu Mło-
dych Recytatorów – mamy nadzieję, że 
zainspiruje ona Państwa do sięgnięcia po 
tomik poezji.
Dla wielu z  nas czas jesienno – zimowy 
jest okresem zmniejszonej aktywności fi -
zycznej – aura nie sprzyja korzystaniu ze 
spacerów, kończymy prace w ogródkach, 
często odstawiamy do garażu rowery. My 
jednak zachęcamy do ruchu i aktywności 
w różnych jej formach, zapraszając do lek-
tury artykułu „Endorfi ny w Adrenalinie”.

Wszystkim, którzy czekają na kolejny 
materiał z cyklu „Czy jest miłość?” przed-
stawiamy historię pewnego zająca, który 
miał wyjątkowe szczęście bycia uratowa-
nym i  obdarowanym wolnością. Mamy 
nadzieję, że przesłanie zawarte w  opo-
wiadaniu stanie się początkiem refl eksji 
nad istotą miłości, zwłaszcza w świątecz-
nym, szczególnym czasie.
Zbliża się okres świąt Bożego Naro-
dzenia. Myślimy już o  świątecznych 
zakupach, prezentach, porządkach. 
Przyzwyczajeni jesteśmy do zała-
twiania wielu spraw, życia w  szybkim 
tempie, doskonałej organizacji po-
trzebnej do wykonywania różnorod-
nych zadań. My jednak chcielibyśmy 
Państwa zaprosić do ZATRZYMANIA 
SIĘ. Odłóżmy kalendarze, organizery, 
wyłączmy telefony. Pochowajmy kom-
putery i piloty telewizorów. Zwolnijmy 
– to, co najważniejsze, dzieje się zwy-
kle w  spokoju, ciszy i  prostocie. Tylko 
wtedy możemy dokonywać wyborów, 
o  których pisze ks. Józef Tischner, 
a  którego fragment kazania dołącza-
my do naszych świątecznych życzeń. 
Pragniemy, by świąteczny czas był dla 
Państwa czasem SPOTKANIA – z  ro-
dziną, przyjaciółmi i  samym sobą. 
Czasem ważnym, spokojnym, owoc-
nym – takim, który daje wytchnienie 
i siłę. Dziękujemy, że jesteście Państwo 
z nami i życzymy wszystkiego, co naj-
piękniejsze.

Słowo Od Redakcji

hu i aktywności
raszając do lek-
Adrenalinie”.

„Drodzy moi, jest godzina bożonarodzeniowa. W tej wielkiej godzinie każdy z nas 
winien zadumać się nad najprostszymi ze słów. Nad takimi słowami, jak „wiara”, 
jak „nadzieja”, jak „miłość”. Bo historia tych słów pisze się w takich dniach jak 
dzień dzisiejszy. W dzień Bożego Narodzenia w obrazie bożonarodzeniowej 
szopki ukazana jest tajemnica wyboru. „Wybrałem cię pierwej, zanim się 
stałeś”. Wybrałem cię pierwej, zanim ty Mnie wybrałeś. Wybrani wybierają. 
Jesteście wybrani – i dlatego możecie wybierać. Tak mówi Bóg do czło-
wieka: jesteś wybrany. To Bóg najpierw wybrał, a teraz możesz wybrać 
Tego, kto ciebie wybrał. I na tym polega miłość. „Uczyniwszy na wieki 
wybór / W każdej chwili wybierać muszę””. (J. Tischner)
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Trwa budowa wiaduktu kolejowego na ulicy Śremskiej w Mo-
sinie. Jak wiadomo, jest to część dużej inwestycji pod nazwą 
„Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Po-
znań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”.  Wiadukt powsta-
nie w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego.
Projekt zakłada usprawnienie transportu kolejowego i zwięk-
szenie jego bezpieczeństwa; termin realizacji tej inwestycji jest 
jednak bardzo długi, co wiąże się z wieloma utrudnieniami dla 
mieszkańców i przedsiębiorców (pisaliśmy o tym na łamach 
GMP wielokrotnie, miedzy innymi w styczniu i kwietniu br.). 
Jednym z nich jest brak drogi dojazdowej do kilku posesji przy 
ulicy Śremskiej. 

W związku z tym, że dojazd do posesji od ulicy Śremskiej jest 
niemożliwy, mieszkańcom została wyznaczona droga dojazdo-
wa przez plac na terenie ładowni kolejowej. Jest to jednak roz-
wiązanie tymczasowe i – jak podkreślają mieszkańcy – niewy-
starczające. Obecnie  posesje, którym  odcięto dojazd od ulicy 
Śremskiej nie posiadają formalnie zabezpieczonej drogi dojaz-
dowej do swoich nieruchomości. Wieczysty Użytkownik ładow-
ni, PKP S.A., nie ma bowiem obowiązku zapewnienia przejazdu 
mieszkańcom, jest to tylko jego dobra wola. Do zabezpiecze-
nia dojazdu zobowiązana jest PKP PLK - inwestor budowy 
wiaduktu.

Wspomniana „droga” to rząd betonowych, ruchomych płyt, 
z licznymi uskokami i nierównościami, powodującymi trudno-
ści w poruszaniu się zarówno dla pieszych, jak i rowerów oraz 
samochodów. W okresie intensywnych opadów i roztopów 
najniższy poziom placu zostaje zalany wodą uniemożliwiając 
piesze poruszanie się. Zimą ta woda zamarza, co stanowi dodat-
kowe zagrożenie. Droga ponadto nie jest odśnieżana, brak jest 
oświetlenia. 

W związku z tak złym stanem drogi zdarzają się wypadki, 
upadki, na które narażeni są szczególnie starsi mieszkańcy. 
Kiedy jest dużo wody, trzeba poruszać się bardzo ostrożnie, 
trzymając się ogrodzenia – nie widać bowiem uskoków i dziur 
w betonowych płytach. Powoduje to także ciągłą konieczność 
zmiany obuwia na np. kalosze. 

Dojazd do posesji stanowi utrudnienie nie tylko dla miesz-
kańców, ale także dla listonoszy, kurierów, fi rmy odbierającej 
odpady, karetek pogotowia. Dodatkowym problemem jest sła-
be oznaczenie dojazdu – nie wszyscy wiedzą, którędy dojechać 
do posesji, co niekiedy (w przypadku służb ratowniczych) może 
mieć ogromne znaczenie. 

Trudności z dojazdem kumulują także inne problemy. Zda-
rzało się na przykład, że podczas wyjazdu z posesji mieszkańcy 
natrafi ali na rozładunek towaru na drodze – musieli wówczas 
czekać na zwolnienie się przejazdu. Sytuacja taka skutecznie 
utrudniała punktualne dotarcie na miejsce (do pracy czy szkoły). 
Drogę przez teren ładowni wyznaczają ruchome płotki, które 
jednak są przestawiane – robi się wówczas zbyt wąsko i zdarza 
się, że samochód, zwłaszcza dostawczy czy ciężarowy, nie może 
przejechać do posesji.

Problem drogi dojazdowej mieszkańcy zgłaszają już od kilku 
lat. Zaraz po rozpoczęciu budowy wiaduktu odbyło się zebranie 
mieszkańców z inwestorem i już wówczas poruszano ten temat. 
Deklaracje wybudowania drogi są, jednak brak konkretnych ter-
minów realizacji zadania. Inwestor – PKP PLK S.A. - w sprawie 
dostosowania drogi do parametrów umożliwiających bezpiecz-
ne jej wykorzystywanie, ma się zwrócić do Użytkownika Wieczy-
stego (PKP S.A.) nieruchomości, jaką jest ładownia. Mieszkańcy 
obawiają się jednak, że w momencie ukończenia budowy wia-
duktu zostaną bez dojazdu do posesji i dodatkowo - bez moż-
liwości ubiegania się o utworzenie tego dojazdu. Obawiają się 
również, że kolej może cały teren, na którym obecnie znajduje 
się dojazd do ich posesji, sprzedać, a nowy właściciel zdecydo-
wać o zupełnie innym jego przeznaczeniu. Boją się poza tym, 
że wartość ich nieruchomości spadnie z powodu braku dojazdu 
do posesji. 

W chwili obecnej głównym problemem wydaje się być usta-
nowienie służebności przejazdu przez działkę, na której znajdu-
je się ładownia, a także dostosowanie drogi dojazdowej w spo-
sób umożliwiający ruch samochodowy i pieszy. Jak zapewnia 
inwestor, wpisanie do księgi wieczystej ustanowienia służebno-
ści przejazdu powinno nastąpić do końca listopada br. (w chwili 

Wiadukt na ul. Śremskiej,
   rozwój czy przekleństwo?



5

Jubileusz Dyskusyjnego Klubu Książki w Mosinie
W tym roku mija pięć lat działalności Dyskusyjnego Klubu 
Książki, istniejącego przy Mosińskiej Bibliotece Publicznej. Z 
tej okazji 9 listopada w mosińskiej bibliotece odbyło się uro-
czyste, jubileuszowe spotkanie.

Obecni byli członkowie klubu jak również zaproszeni goście – 
między innymi Anna Sabiłło, koordynator wojewódzki projektu 
Dyskusyjnych Klubów Książki w województwie wielkopolskim, 
przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu. Warto 
bowiem wspomnieć, że projekt ten wpisuje się w wieloletni 
program, realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne 
w całej Polsce przy wparciu fi nansowym i merytorycznym In-
stytutu Książki. I choć klubów działających w Polsce jest sporo i 
każdy z nich ma swoją specyfi kę, to – jak podkreślała pani Anna 
– wszystkie je łączy jedno: miłość do książek, pasja czytania, po-
znawania świata i rozmawiania – o życiu, bo tak naprawdę lite-
ratura i życie są nierozerwalnie ze sobą związane. 

A że tak jest, można było przekonać się oglądając prezentację 
przestawioną przez moderator klubu, panią Zofi ę Staniszewską 
– była to okazja do wspomnień i opowieści na temat przeżytych 

wspólnie wydarzeń, przeczytanych książek, spotkanych osób. 
Nie obyło się bez wzruszeń, śmiechu, jubileuszowego tortu, 
prezentów i wielu ciepłych słów. Niewątpliwie, pięć lat istnienia 
klubu spowodowało, że relacje między jego członkami stały się 
bardzo bliskie, a wiedza na temat regionu, w którym mieszkają 
i jego historii – bogatsza. Oczywiście, każdy z klubowiczów bo-
gatszy jest o sporo przeczytanych książek, będących tematami 
dyskusji na podczas spotkań klubu. 

Atmosfera, jaka panowała podczas jubileuszowego spotkania 
potwierdza jedynie, że potrzebne są miejsca, w których można 
rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach i czerpać przy-
jemność z dyskutowania o literaturze. Jest to także okazja do 
aktywnego włączenia się w życie literackie, kulturalne, a także 
możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek.  
Wszystkim członkom klubu życzymy kolejnych lat realizacji 
wspólnej pasji czytania i poznawania świata, ludzi oraz czerpa-
nia ogromnej satysfakcji z życia – bogatego w doświadczenia, 
aktywnego i pełnego radości. Tym zaś, którzy chcieliby dołą-
czyć do grona pasjonatów literatury zapraszamy do mosińskiej 
biblioteki i na kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 
(red.)

oddawania numeru do druku jeszcze nie otrzymaliśmy takiej 
informacji). Mieszkańcy zostali również poinformowani, że 
Użytkownik Wieczysty ma pełną wiedzę o ustanowieniu na tej 
działce służebności przejazdu, a zatem ewentualna działalność 
komercyjna na tym terenie będzie wiązała się z ograniczeniami 
dotyczącymi zapewnienia dojazdu do posesji przy ul. Śremskiej. 
Natomiast w sprawie terminu dostosowania drogi w sposób 
umożliwiający poruszanie się na niej pieszych i pojazdów trud-

no uzyskać jakiekolwiek deklaracje i terminy.
Mieszkańcy podkreślają: „Chcemy, żeby ten wiadukt został 

wybudowany, żeby było lepiej, jeździło się sprawniej, bezpiecz-
niej; chcemy, żeby miasto się rozwijało. Do tej pory bardzo do-
brze nam się mieszkało w Mosinie i chcielibyśmy, żeby nadal tak 
było. Chcielibyśmy rozwijać się razem z miastem, jednak w tej 
chwili ta sytuacja jest dla nas bardzo trudna”. 

Jeśli nie uda się załatwić sprawy drogi dojazdowej, wówczas 
mieszkańcy mają jeszcze jedno wyjście: zwrócić się drogą sądo-
wą o ustanowienie służebności drogi koniecznej (może być ona 
ustanowiona na rzecz nieruchomości, która nie ma odpowied-
niego dostępu do drogi publicznej: krajowej, wojewódzkiej, 
powiatowej lub gminnej). Jest to jednak rozwiązanie kosztow-
ne i może potrwać latami, a w międzyczasie stan istniejące-
go dojazdu będzie się pogarszał. Jaki zatem będzie koniec tej 
sprawy? Czy w kosztorysach wielomilionowej inwestycji rze-
czywiście nie uwzględniono wybudowania drogi dojazdowej 
do posesji? Budowa wiaduktu jest przedsięwzięciem mającym 
służyć poprawie komunikacji i rozwojowi miasta. Tymczasem 
mieszkańcy ulicy Śremskiej mają oprócz wizji rozwoju poważny 
problem, który do tej pory nie doczekał się konstruktywnego 
rozwiązania. (red.)
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W dniu 13 października 2016 r. na terenie Centrum Agrotu-
rystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach odbyła się uroczysta 
inauguracja integracyjnego projektu „Razem możemy wię-
cej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy im. J. Korczaka w Mosinie w ramach programu 
rządowego Bezpieczna+. 

Projekt znalazł się na liście wskazanych przez Powiat Poznań-
ski do otrzymania wsparcia fi nansowego przyznanego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego wybranym placówkom z terenu 
województwa wielkopolskiego na realizację projektów eduka-
cyjnych. Do udziału w tym projekcie zostały zaproszone dzieci 
z okolicznych terenów wiejskich z Sowinek oraz dzieci z Cen-
trum Kształcenia w Nowinkach. Podczas inauguracji obecna 
była dyrektor SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur, a 
także reprezentująca Radę Sołecką Sowinek, Sołtys wsi Sowinki 
Klara Kurowska oraz przedstawiciel Centrum Kształcenia w No-
winkach Magdalena Gawron. Pozyskane na realizację projektu 
fundusze przeznaczone są na wspólne zajęcia warsztatowe z 

udziałem uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW 
im. J. Korczaka w Mosinie oraz zaproszonych dzieci. 

Projekt to cykl spotkań i wspólnych działań ze społecznością 
lokalną, to stwarzanie dzieciom wiejskim możliwości szerszego 
dostępu do dóbr kultury, nowych doświadczeń poznawczych, 
to kreowanie sytuacji wspólnej pracy i zabawy dające możli-
wość uczenia się wzajemnie od siebie; to także zawieranie no-
wych znajomości. Zajęcia prowadzone są przez pomysłodaw-
ców projektu, nauczycieli SOSW im. J. Korczaka w Mosinie. 

Inicjatywa zakłada różne formy aktywności podejmowane 
wspólnie przez wszystkich uczestników. Pierwsze spotkanie 
miało charakter warsztatów garncarsko-stolarskich. Uczestni-
cy podzieleni na dwie grupy wykonywali z gliny oraz z drew-
na ramki z przeznaczeniem na pamiątkowe fotografi e. Podczas 
zajęć  dzieci zapoznały się z podstawowymi wiadomościami na 
temat pracy w glinie i drewnie. Starsi koledzy, uczniowie szko-
ły Przysposabiającej do Pracy, na co dzień odbywający zajęcia 
warsztatowe w Centrum w Sowinkach, służyli młodszym po-
mocą. Powstałe wytwory zostały uwiecznione na zdjęciach, a 
potem każdy z uczestników mógł zabrać swoją pracę do domu. 
Projekt potrwa do 22 grudnia.

Ewa Malinowska

,,Razem możemy więcej”

Morsem być…
Jesień to czas coraz krótszych dni i nasilających się chłodów. 
Wielu z nas najchętniej wówczas zasiada w zaciszu ciepłego 
domu z książką i fi liżanką herbaty. Dla niektórych jednak jest 
to czas specyfi cznej formy aktywności – swój sezon rozpoczy-
nają bowiem morsy. 

6 i 11 listopada, na plaży w Dymaczewie przy Hotelu Szablew-
skim, odbyło się Wielkie Morsowanie. Okazuje się, że amato-
rów zimnych kąpieli przybyło sporo, zarówno doświadczonych 
morsów jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę 
z  morsowaniem. Pod fachowym okiem przeprowadzona roz-
grzewka, wskazówki dotyczące zarówno zachowania w wodzie 
jak i po wyjściu z niej, gorąca herbata serwowana na plaży, po-
chodnie na piasku, a na koniec ognisko – wszystko to spowodo-
wało, że uczestnictwo w wydarzeniu było wielką przyjemnością. 
Dla zdrowia i urody

Kąpiele w zimnej wodzie od dawna cieszą się dużym powo-
dzeniem. Okazuje się, że wyczyn nie jest taki straszny jak by się 
mogło wydawać. Temperatura powietrza, mimo, że jest dodat-
nia, jest już jednak nieco niższa od temperatury wody – to spra-
wia, że kontakt z wodą nie jest dla organizmu dużym szokiem. 

Po chwili wydaje się wręcz, że woda jest ciepła (co jest prawdą 
– jest cieplejsza od powietrza). Stąd najlepiej jest rozpoczynać 
przygodę z morsowaniem właśnie jesienią, kiedy woda nie jest 
jeszcze lodowata, a temperatura powietrza dodatnia. Wówczas 
organizm stopniowo przystosowuje się do chłodu.
Morsowanie dla każdego

Morsem może zostać każdy, niezależnie od wieku, płci, masy 
ciała, kondycji. Okazuje się, że nawet bez uprzedniego hartowa-
nia organizmu jesteśmy w stanie wejść na krótką chwilę do lo-
dowatej wody i to bez negatywnych konsekwencji zdrowotnych 
(oczywiście po uprzedniej rozgrzewce). Ważne, by być zdrowym, 
bez przeziębień, infekcji, w pełni sił. Przeciwwskazaniami do zi-
mowych kąpieli mogą być jednak zaawansowane choroby serca, 
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Joanna Kubisa

(zdjęcia udostępnione przez 
Fundację Stworzenia Pana Smolenia)

Hubertus w Baranówku
Od kilku lat w Fundacji „Stworzenia 

Pana Smolenia” świętujemy  Hubertu-
sa. Przypomnijmy, że święty Hubert 
obchodzi swoje święto 3 listopada. Na 
jego cześć, już od XV wieku w okolicach 
tej daty odbywają się pogonie za lisem. 
Dziś oczywiście lis jest symboliczny - to 
jeździec z  przyczepioną do  lewego ra-
mienia kitą. Wszyscy uczestnicy biegu 
próbują „złapać lisa", czyli zerwać ową 
kitkę. Ten, komu się to uda, wygrywa za-
bawę i zostaje „lisem" w następnym roku. 
[źródło: www.fundacja-smolenia.org].

Na początku zaproszeni jeźdźcy pre-
zentują się publiczności i wyjeżdżają w 
teren na około półtorej godziny. W tym 
czasie na pobliskiej polanie organizuje-
my gonitwę - zabawę dla dzieci uczest-
niczących w zajęciach hipoterapii. Każde 
dziecko znajduje lub łapie swojego „liska”. 
Odprowadzamy nasze konie do stajni i 
wspólnie idziemy na wielką łąkę oglądać 
gonitwę jeźdźców, którzy wrócili z tere-
nu. Następnie do nieco wolniejszej goni-

twy przystępują nasi terapeuci i wolonta-
riusze. Wracamy z łąki do ogniska, gdzie 
przy dobrej muzyce raczymy się pyszno-
ściami z ogniska, korzystamy z przejażdż-
ki na kucykach, osiołkach czy bryczce.

I zawsze prosimy p. Bohdana, aby "zała-
twił" nam dobrą pogodę. Załatwia...

problemy z ciśnieniem krwi czy rozlegle zmiany żylakowe. Naj-
bezpieczniej przed podjęciem tego typu aktywności skonsulto-
wać się zatem z lekarzem, by rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Zaczynamy!

Jak zacząć przygodę z  morsowaniem? Właściwie nie są po-
trzebne specjalne przygotowania, wśród rzeczy niezbędnych 
w naszym wyposażeniu powinny znaleźć się: ręcznik, strój ką-
pielowy, buty, w których wejdziemy do wody, czapka, rękawicz-
ki (wszystko dla ochrony przed wychłodzeniem organizmu), 
wygodny strój, w który po wyjściu z wody możemy szybko się 
przebrać, a także karimata czy pled, na którym swobodnie bę-
dziemy mogli stanąć po kąpieli. Ze względu na bezpieczeństwo 
najlepiej rozpocząć (kontynuować również) morsowanie w gru-
pie, gdzie pod okiem fachowca dowiemy się, jak zachowywać 
się przed, w  czasie i  po kąpieli. Jak dodają organizatorzy dy-
maczewskiego morsowania – najważniejszy jest dobry humor, 
relaks, odpoczynek i pozytywne nastawienie. Samo wejście to 
sprawa psychiki – im człowiek pewniejszy, tym jest łatwiej.
Bez kataru przez cały rok

Amatorzy zimowych kąpieli uważają, że jest to idealny sposób 
na to, by nie „dopadały” nas choroby – katar, grypa, bóle gardła, 
stawów – tutaj lista jest bardzo długa. Doświadczeni w morsowa-
niu twierdzą, że jeśli tylko przestrzega się zasad i zażywa kąpieli 
ciesząc się zdrowiem, nie ma mowy o skutkach ubocznych. Efek-
tem systematycznego korzystania z zimnych kąpieli jest bowiem 
zahartowanie ciała, zwiększona odporność na infekcje, a  co za 
tym idzie – rzadsze zapadanie na choroby górnych dróg odde-
chowych. Zwiększa się także nasza odporność na chłód. Popra-
wia się wydolność układu sercowo-naczyniowego, ukrwienie 
skóry i metabolizm. Panie z kolei cenią sobie w morsowaniu jego 
właściwości wyszczuplające i zmniejszone występowanie celluli-

tu. Kąpiele w zimnej wodzie wpływają także pozytywnie na nasz 
stan emocjonalny. Dzieje się to dzięki wydzielaniu w organizmie 
substancji odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności, po-
pularnie zwanych hormonami szczęścia. 

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić do Dyma-
czewa na kolejne spotkania morsów. Dla chcących rozpocząć 
swoją drogę „bycia morsem” to idealne miejsce na stawianie 
pierwszych kroków. Dla niezdecydowanych będzie to z  pew-
nością okazja do rozmów i  rozwiania wszelkich wątpliwości 
dotyczących tej formy aktywności. Dla wszystkich natomiast – 
przyjemne chwile spędzone na łonie natury, w miłym klimacie, 
z niepowtarzalną atmosferą. (red.)
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PRACA DLA CIEBIE!!
KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce pracy:
Swarzędz, Września
Elastyczne godziny pracy

Kontakt - 735 924 008 

rekrutacja@crspolska.com

praca stała
umowa o pracę

Przyjmę 

do zakładu krawieckiego 
w Puszczykowie

KUPIĘ
DZIAŁKĘ
lub nieruchomość

do remontu 
w okolicach Mosiny

tel. 506 992 621

Korepetycje
z matematyki i fizyki

tel. 601 757522

na wszystkich
poziomach nauczania

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

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

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 535 424 414 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Mosina,  dn. 31.10.2016r.
Wywiad z  Bohdanem Kończakiem ur. 
w  1935r. w  Mosinie, który przebywał 
półtora roku, w czasie  II Wojny Świato-
wej w obozie koncentracyjnym dla dzie-
ci w Łodzi.
Lena Kłosińska: Ile miał Pan lat jak wy-
buchła II Wojna Światowa?
Bohdan Kończak: 4,5.
Lena Kłosińska: Pamięta Pan jak Niemcy 
zajęli Mosinę?
Bohdan Kończak: Pamiętam jak Niemcy 
wjechali do Mosiny na motocyklach. Ludzie 
uciekali za Wartę, bo mówili, że Niemcy War-
ty nie przejdą. Myśmy się bali, że Niemcy 
użyją gaz. Mój dziadek powiedział, że Niem-
cy gazu nie użyją i  bęzie normalna wojna, 
więc nigdzie nie będzie uciekał. 
Lena Kłosińska: Czy odczuwalny był ter-
ror niemiecki?
Bohdan Kończak: Oczywiście, że tak jak 
już się tylko umocowali... w Mosinie miesz-
kało wiele Niemców, wioska Stare Krosna 
była wioską niemieką, przed wojną to byli 
nasi przyjaciele. Dopiero jak wojna wy-
buchła to wtedy ujawnili się ci prawdziwi 
Niemcy, którzy na Polaków donosili. Gdy 
faszyści rozpoczęli akcję wykrycia swoich 
wrogów, wykorzystali donosy zamiesz-
kałych przed wojną w  Mosinie Niemców. 
Skutkiem tej akcji było rozstrzelanie 20 
października, 15 obywateli na rynku w Mo-
sinie.Lena Kłosińska: Czy pamięta Pan 
jakieś zachowania znajomych lub rodzi-
ców w tamtym okresie?
Bohdan Kończak: Miałem wujka, który od 
razu włączył się do podziemia. Należał do 
organizacji dr Witaszka1. Po rozstrzelaniach 
zaczęły się aresztowania, ale nie były takie 
gwałtowne jak w 1943r., gdy w nocy zabrali 
rodziców, a rano 53 dzieci.  
Lena Kłosińska: Czym się zajmował Pana 
wujek?
Bohdan Kończak: Wuja był księgowym. 
Jak Niemcy tu weszli to został ich buchalte-
rem. Niemcy po Polakach obejmowali skle-
py, restauracje, warsztaty rzemieślnicze - on 
im wszystkim prowadził księgowość. Miał 
przepustkę od Niemców na okrągło, nie 
obowiązywała go godzina policyjna. Miał 
możliwość wyjazdów, dlatego był łączni-
kiem organizacji dr Witaszka. 
Lena Kłosińska: Był w AK czy w Związku 
Walki Zbrojnej?
Bohdan Kończak: To była Organizacja dr 
Witaszka, czy oni przeszli pod AK czy pod 
inną organizację to tego nie wiem.
Lena Kłosińska: Jak on się nazywał?
Bohdan Kończak: Czesław Siąkowski. 
Jeździł z  meldunkami do Łodzi, wracał 
i wszystko grało. Aż pewnego razu w mar-

cu 1943r., jak wracał, policjant przyszedł do 
domu i pyta się o Czesława, a moja babcia 
(jego matka) mówi, że jest w Łodzi i że dzi-
siaj wróci. Moja mama poszła na dworzec 
i jak wysiadał z pociągu krzyknęła, żeby je-
chał dalej, bo policja chce go aresztować. 
On stwierdził, że nigdzie nie będzie uciekał. 
Aresztowali go. Zawieźli na Fort VII2 i  pa-
miętam, że tam z  mamą zawieźliśmy mu 
paczkę. Po pewnym czasie okazało, się, że 
nie ma go na Forcie VII. Przez Mosinę prze-
jeżdżał pociąg osobowy do Wrocławia. 
W jednym z wagonów był mój wuja i  inni 
mosiniacy. Wiem to bo oni kiwali, rozpo-
znał ich polski kolejarz i nam przekazał. Po-
tem zadzownił do Wrocławia i spytał, gdzie 
jechał ten wagon. Trafi ł na szpicla. Niemcy 
aresztowali kolejarza i całą jego rodzinę. Po 
moim wujku i 62 innych osobach, którzy je-
chali tym wagonem nie zostało śladu. 
Lena Kłosińska: Czy były problemy 
z żywnością?
Bohdan Kończak: Jak Niemcy weszli to 
wprowadzili kartkową sprzedaż żywności.  
Tej żywności nam nie starczało. Polacy cho-
dzili przymusowo na wybierki i stamtąd za-
wsze mogli koszyk ziemniaków przywieźć. 
Lena Kłosińska: Może Pan powiedzieć 
coś o  wysiedleniu 57 rodzin (226 osób) 
z Mosiny?
Bohdan Kończak: Nie, nie... Wiem tylko, że 
wywozili ich do Generalnej Guberni.
Lena Kłosińska: Co wie Pan o tym, że 58 
dzieci Niemcy wywieźli z Mosiny?
Bohdan Koczak: No to jest już mój temat. 
Mnie również wtedy wywieźli.
Lena Kłosińska: Jak to się stało, że Pana 
wywieźli?
Bohdan Kończak: Normalnie, skoro mo-
jego wujka oskarżyli, że walczył przeciwko 
Niemcom i  mieli to udokumentowane... 
później już całą rodzinę aresztowali. Moja 
mama nazywała się Kończak, ale z  domu 
Siąkowska i  dziadkowie Siąkowscy, to 
wszystkich tych co pod to nazwisko pod-
chodzili zabierali. Mamę, dziadków i dwóch 
wujków aresztowali w nocy z 8 na 9 wrze-
śnia 1943r. My z bratem spaliśmy i nic nie 
wiedzieliśmy. Mama zdążyła poprosić sią-
siadkę, żeby się nami zaopiekowała. Nie 
wiedziała, że nas też aresztują.  Już o 8 rano 
przyszły po nas dwie kobiety i założyły nam 
na szyje tabliczki z  nazwiskiem. Zaprowa-
dziły nas do sali kinowej przy kościele, wte-
dy to była sala widowiskowa. Tam zebrano 
te wszystkie 53 dzieci. To były dzieci tych, 
których w nocy aresztowali. Na piętrze tej 
kamienicy mieszkała nasza ciotka i  ona 
nam jeszcze kanapki uszykowała. 
Lena Kłosińska: Tego samego dnia wy-
wieźli was do Łodzi?

Bohdan Kończak: Tak. Przyjechały dwa sa-
mochody, na które nas załadowali. Zawieźli 
nas do Domu Żołnierza w  Poznaniu, tam 
dopakowali 5 albo 6 dzieci poznańskich 
i  zawieźli na zachodni dworzec kolejowy. 
To było 9 września. Tam nas do wagonu za-
pakowali i wyłączyli światło, o północy zna-
leźliśmy się w  Łodzi Kaliskiej. Tam czekały 
na nas znowu dwa ciężarowe samochody, 
które zawiozły nas do obozu. Brama się za-
mknęła i rozpoczęło się nowe życie. 
Lena Kłosińska: Czy pamięta Pan inne 
dzieci, które wywieziono z Mosiny?
Bohdan Kończak: Tak...mój brat Ireneusz 
o 1,5 roku młodszy ode mnie, dziewczynka 
Zosia miała 2,5 roku, już nie żyje, Marek Za-
krzewski, żyje, miał 4 lata i była jego siostra 
Danusia miała 6 lat już nie żyje. Ja miałem 
wtedy 8,5 roku. Jeszcze byli Skibińscy: Ju-
rek i Wojtek jeszcze żyją, Wiesława Skibiń-
ska już nie żyje, Leon Gierszol, Jan Kałan, 
Bolewski Zenek, Marysia Gierszol, Kaziu 
Cieślewicz, żyje, Teresa Piaskowska już nie 
żyje.  Z  tych dzieci, w  Mosinie żyje może 
pięcioro. 
Lena Kłosińska: Co zastał Pan po przy-
jeździe do obozu?
Bohdan Kończak: Prycze podwójną, w każ-
dym łóżku było nas po dwóch. Ja byłem 
szczęśliwcem, bo spałem z bratem. Jak spa-
liśmy to ja ściskałem nogi brata, a on moje 
i  tak spaliśmy do rana. Rano dostawaliśmy 
kubek czarnej kawy i pajdkę czarnego chle-
ba i koniec. Kwarantanna trwała 2 tygodnie, 
a potem był rozdział na małe dzieci i dzieci 
starsze, a  jak się skończyło 16 rok życia to 
się szło do obozu koncentracyjnego dla do-
rosłych. Małe dzieci zostały w  tym baraku, 
a starsze poszły do innego.  Ja poszedłem do 
tego, gdzie obowiązywała już praca, ale jesz-
cze nie produkcja, czyli utrzymanie porząd-
ku na terenie obozu, praca w  pralni, praca 
w  kuchni. Była musztra, gimnastyka, mycie 
się pod pompą, bez względu na to czy lato 
czy zima. Myliśmy się piaskiem, bo mydła 
nie dawano. Całą noc na zmianę trzeba było 
trzymać wartę, każdy po 2 godziny. W bara-
ku było zimno jak w lodowni, a potem trzeba 
było się jeszcze w zimnej wodzie umyć. 
Lena Kłosińska: Czy Niemcy stosowali 
kary cielesne?
Bohdan Kończak: Za byle co, bo głód jak 
cholera - na śniadanie była pajdka suchego 
chleba 4 cm i  kubek czarnej kawy, na ko-
lację tylko 2 cm pajdka chleba, a na obiad 
to była chochla... w  taką miskę metalową, 
czerwoną wlewali chochlę zupy - bo zawsze 
tylko zupa. W tej zupie były liście z kapusty 
oblazłe przez gąsienice. Jak mi taką chochlę 
nalał, ziemniaki nie były obierane, na około 
tych liści w  zupie pływały gąsienice. Roso-

"Powrócił z łagru. Lat 10." cz. 1
Historia II Wojny Światowej w moim regionie.
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łek, jakie to dobre było! Dopiero jak tyfus 
wybuchł, przyjechała komisja i  stwierdziła, 
że tak nie może być, że tutaj brak jest higie-
ny i trzeba ziemniaki obierać. Takich z łupiną 
nie można było już w  kotle gotować tylko 
obrane, ale te gąsienicie to były do koń-
ca! Kadra musiała dostać dobrze jeść, a  to 
co nie zjedli to dla nas była korzyść, bo po 
południu o  czwartej z  obiadu były zlewki. 
Strażnicy chodzili po obozie i  jak się miało 
szczęście i  jak się mu mocno na sztywno 
przemaszerowało, to można było dostać taki 
krążek, który upoważniał, aby iść o czwartej 
do kuchni i dostać chochlę tych zlewek. Tam 
się trafi ała kość obgryziona z mięsa. Wtedy 
brało się dwa kamienie, roztłukło się kość 
na miazgę i się zjadło i jakie to dobre było. 
Niekiedy na śmietniku leżały nawet łupiny 
od ziemniaków, ale jakby kogoś schwycili, 
że tam poszedł pozbierać, to z  miejsca już 
pozbawiony był kolacji i śniadania i siedział 
w  takiej szafce jak są do odzieży. Tam go 
postawili i ani cupnąć, ani usiąść bo za mało 
miejsca, tak stał całą noc i cały dzień...za to 
że obierki ze śmietnika ukradł. 
Lena Kłosińska: Czy więźniami byli tylko 
Polacy?
Bohdan Kończak: Nie. Nie było ich wielu, 
ale kilku obcokrajowców było.
Lena Kłosińska: Czy miał Pan tam przy-
jaciół?
Bohdan Kończak: Przyjaciół?  W obozie nie 
ma przyjaciół. Wszyscy są albo nikt. Każdy 
walczy o  swój byt. Owszem miałem kole-
gę, z którym na pryczy spałem. Można było 

w pojedynkę spać, ale wtedy był tylko 1 koc, 
a jak spaliśmy w dwóch, to 2 koce dawali 
i cieplej było. On pracował w parowniku, bo 
na terenie były też świnki.
Lena Kłosińska: Co to znaczy świnki?
Bohdan Kończak: Świnie, chodowali świ-
nie w tym obozie. On w tym parowniku pra-
cował. Tam parowali ziemniaki. Czasem się 
mu udało w nogawce spodni przynieść mi 
ziemniak obsypany śrutem ze zboża, to się 
zjadło, ale tylko raz kiedyś.

Lena Kłosińska: Jak się zachowywali 
Niemcy w obozie?
Bohdan Kończak: Kierowniczką obozu 
była Pani Bayer, Sydomia Bayer, powiesili 
ją. Potwór, a  nie kobieta, potwór... i  miała 
do dyspozycji drugiego potwora - Eugenię 
Pol3 - 18-letnia dziewczyna. To co ona po-
trafi ła z  dzieckiem zrobić, to się w  głowie 
nie mieści, potwór! Dostała 25 lat, ale już 
jest na wolności i żyje. 
Lena Kłosińska: Umarła w 2003 roku.
Bohdan Kończak: Umarła? Mimo, że miała 
brata na wysokim szczeblu, to nie mógł jej 
już uratować od więzienia. W drugie święto 
Wielkiej Nocy urządzono dyngus w  obozie 
na placu. Ustawili nas w otwarty czworobok. 
Obok był blok, w  którym mieszkały dziew-
częta dalej była brama, za którą odbywała 
się produkcja. Tam już przebywali ci, co mieli 
12 lat, ale jeszcze nie 16.
Lena Kłosińska: Co oni produkowali?
Bohdan Kończak: Wszystko: ocieplacze 
ze słomy dla wartowników, pasy, tornistry 
wojskowe. To co było Niemcom najbardziej 
potrzebne. To Sydomia wybrała dwóch 
najsilniejszych chłopaków, żeby cały czas 
pompowali wodę. Drugich wybrała, żeby tą 
wodą polewali, bo był dyngus. Wyprowadzi-
li z izby chorych dziewczynkę - małą, nagą, 
chorą, pędzili ją na około i  polewali wodą 
tak długo, aż nie padła.

* List podyktowany przez Bohdana Kończaka 19 dni po przybyciu do obozu koncentracyjnego w Łodzi (Bohdan 
Kończak wówczas jeszcze nie umiał pisać ani czytać, ponieważ wojna uniemożliwiła mu rozpoczęcie edukacji). 
W liście donosi, że w obozie panuje głód i jest zimno. Prosi ciocię o przesłanie paczki. Oznajmia również, że roz-
dzielono go z bratem, który teraz znajduje się w innym baraku. Z listu wyrwane są znaczki. List znajduje się w 
archiwum prywatnym Bohdana Kończaka.

*List podyktowany 3 stycznia 1944 r.  Z wywiadu wiemy, że Bogdan Kończak nie przebywał już wtedy w obozie, ponie-
waż od grudnia 1943r. był w szpitalu i do obozu już nie wrócił (obóz został oswobodzony 19 stycznia). Z listu wynika, że 
w obozie i szpitalu panował głód. Autor prosił o przesłanie łyżki czyli nie był świadomy, że lada dzień obóz zostanie zlikwi-
dowany. List znajduje się w prywatnej kolekcji Bohdana Kończaka. Jest to jeden z dwóch listów, które przetrwały do dziś.

Dalszy ciąg artykułu w kolejnym 
wydaniu Gazety...

Przypisy:
1. Organizacja dr. Witaszka - Związek Odwetu Okręgu Poznańskiego, część Związku 
Walki Zbojnej, Franciszek  Witaszek był szefem Związku Odwetu w randze Kapitana.
2. Fort VII - Niemiecki nazistowski obóz zagłady utworzony na terenie Fortu VII 
Twierdzy Poznań 1939-45, kolejno jako obóz koncentracyjny, więzienie policyjne 
Gestapo oraz obóz przejściowy.

Wykorzystane źródła:
- List Bogdana Kończaka z 29.09.1943r. - archiwum Bohdana Kończaka
- List Bogdana Kończaka z 02.01.1944r. - archiwum Bohdana Kończaka
Na okładce: zdjęcie wykonane w Łodzi w 1971r. podzczas odsłonięcia pomika "Pęknięte-
go Serca" poświęconego małym więźniom. Na zdjęciach znajdują się więźniowie obozu 
min: brat Bohdana Kończaka - Ireneusz Kończak oraz Teresa Piaskowska pochodząca z 
Mosiny. Zdjęcia znajdują się w archiwum Bohdana Kończaka.
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Miejsce pracy:
Zagroda Chłopska, Będlewo

Tel. 515 044 858
       515 236 324

ZATRUDNIĘ KUCHARZA

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA
DO OBSŁUGI KLIENTA
DO 35 LAT

Umowa o pracę
gwarantowana
Praca na pełen etat

WNIKA

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

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

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

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

lub opiekunki 
osób starszych.

Osoby oddanej 
o dużym sercu 

i anielskiej cierpliwości.

Kontakt pod numerem 
telefonu 664 484 679.

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

INTELIGENTNA I PIĘKNA
DYSCYPLINA SPORTU,
to najlepszy rozwój psychofi zyczny

dla Twojego dziecka!
Zapraszamy wszystkich,a zwłaszcza

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

UKS MUSZKIETER Mosina
przy Zespole Szkół Nr 2

w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Wszelkie informacje

pod nr. tel. 502 051 672

I

d

SZERMIERKASZERMIERKA

ZATRUDNI OSOBY
NA STANOWISKO:

TAPICER

WYMAGANIA :

PRZEDTAPICER

WYMAGANIA :

GWARANTUJEMY:
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„Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych (…)
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących”    
   (Tadeusz Wywrocki)

15 listopada br. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się gmin-
ne eliminacje do XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Jesienna Zaduma”. Celem konkursu jest kształtowanie arty-
stycznej wrażliwości młodych ludzi, doskonalenie warsztatu 
recytatorskiego i  kultury żywego słowa, a  także rozwijanie 
zainteresowania poezją i wrażliwości na piękno z niej płynące. 
Pierwsze eliminacje odbywały się w poszczególnych szkołach. 
Tutaj rozgrywały się w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych klasy I – III,
- uczniowie szkół podstawowych, klasy IV – VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych.

Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwało jury, biorąc pod 
uwagę odpowiedni dobór repertuaru, umiejętność interpretacji 
tekstu, dykcję, przekazanie emocji, samodzielność i ogólną eks-
presję artystyczną. 

Patrząc na uczestników konkursu można z pewnością powie-
dzieć, że zakładane cele są realizowane. Widzowie i  jury mogli 
podziwiać ogromną wrażliwość młodych ludzi, ich pełne emocji 
i zaangażowania interpretacje tekstów, a także wielki wysiłek wło-
żony w przygotowanie długich niejednokrotnie tekstów. 
W kategorii szkół podstawowych, klasy I – III, trzecie miejsce za-
jął Jakub Kaczmarek, drugie miejsce przypadło w udziale Micha-
linie Dudek, natomiast gminę Mosina podczas fi nału konkursu 
w Czerwonaku będzie reprezentował Adam Narowski.

Specjalne podziękowanie i nagrodę otrzymała tutaj Zofi a Ożań-
ska – najmłodsza recytatorka, która wystąpiła gościnnie, poza 
konkursem; Zosia ma bowiem dopiero 6 lat i regulamin konkursu 
nie przewiduje klasyfi kacji w tej kategorii wiekowej. Niewątpliwie 
jednak posiada ona wielki talent recytatorski i aktorski, z pewno-
ścią także uświetniać będzie swoją obecnością jeszcze wiele kon-
kursów i występów.  

W kategorii szkół podstawowych z klas IV – VI trzecie miejsce za-
jęła Julia Narowska, drugie – Laura Otto, pierwsze miejsce i nomi-
nację do fi nału otrzymał zaś Wojciech Malecha (który przedstawił 
podczas swego występu wiersz autorstwa swojej mamy). W kate-
gorii gimnazjów trzecie miejsce zajęła Karina Walkowiak, drugie 
miejsce – Natalia Szajek, pierwsze zaś – Małgorzata Rydlewska.

Warto również wspomnieć, że dodatkową oprawę wizualną eli-
minacji gminnych tworzyła wystawa malarstwa autorstwa Małgo-
rzaty Witt, którą można było oglądać szczególnie w czasie przerw, 
będących jednocześnie okazją do rozmowy z autorką prac. 

Finał XXII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego odbył się 
22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwona-
ku. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego, a zatem z gmin: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kór-
nik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczyko-
wo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

Konkurs Młodych Recytatorów doskonale wpisuje się w jesien-
ną, nostalgiczną aurę, która wręcz nakłania do refl eksji i zadumy. 
Takie też były utwory interpretowane przez uczestników elimina-
cji – poważne, nawiązujące tematyką do przemijania, pełne tęsk-
noty, smutne i wzruszające. Listopadowe spotkanie miało jednak 
jeszcze inną, radosną stronę – o pięknie i barwach jesieni przypo-
minały kolorowe parasole, będące elementem wystroju sali, za-
suszone liście na parapetach, a także wiersze – jak chociażby ten, 
przedstawiony przez jedną z  uczestniczek konkursu, autorstwa 
Tadeusza Wywrockiego. (red.)

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.

I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

  

„Jak nie kochać jesieni” – konkursowe recytacje
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Jedną z  najsłynniejszych w  numizmatyce 
polskiej jest denar Bolesława Chrobrego 
z  napisem "Gnezdun civitas". Przedstawia 
głowę władcy wyrytą dość starannie, na 
skutek czego niektórzy badacze sądzili 
nawet, że mają do czynienia z  rzeczywi-
stym portretem księcia polskiego. Dookoła 
głowy monarchy, w  otoku biegnie napis 
„Bolizas”, a więc zniekształcone nieco imię 
Bolesław. 
Najciekawszy na denarze napis "Gnezdum 
civitas" oczywiście oznacza Gniezno. W Pol-
sce jest to wypadek wyjątkowy. Żadna inna 
moneta Chrobrego nie ma nazwy miejsca, 

gdzie została wybita. Denar, liczący ponad 
tysiąc lat, dotrwał w  tak świetnym stanie, 
że aż trudno uwierzyć, że jest... prawdziwy.  
Najstarsze monety znalezione na ziemiach 
polskich to monety greckie i celtyckie z VI 
w.p.n.e. Nieco wcześniejsze były monety 
rzymskie (denary). Rozwój wymian handlo-
wych w VIII w.n.e. spowodował, że do Polski 
docierały w tym okresie znaczne ilości mo-
net arabskich - dirhemów. Nazwa "Polska" 
ukazuje się na monecie po raz pierwszy 
za panowania Bolesława Chrobrego, ale 
w wersji łacińskiej na dodatek zniekształco-
ne "Pronces Polonie". 

W roku 1577 bogaci gdańszczanie zbun-
towali się przeciw królowi Stefanowi Bato-
remu i ogłosili Królem Maksymiliana I. Król 
Batory zmuszony był wprowadzić porzą-
dek. Podczas oblegania miasta w  Gdań-
sku bito własną monetę z  wizerunkiem 
Chrystusa, z  berłem królewskim. Ponadto 
na monecie umieszczono napis (w  wersji 
łacińskiej): „Broń nas, Chrystusie Zbawco”. 

W 1813 roku wojska polskie przez osiem 
miesięcy broniły się w  twierdzy Zamość 
osłaniając odwrót armii napoleońskiej 
z Rosji. Dowódca, gen. Hanke, rozkazał bić 

monety dla opłacenia wojsk najemnych 
z napisami: „Moneta oblężenia Zamościa. 
Boże, dopomóż wiernym Ojczyźnie”. Mo-
nety te bite były ze sreber kościelnych.

„Główkami od szpilek” nazywano ma-
leńkie, złote monety bite 1800 lat temu 
w  południowych Indiach. Każda z  nich 
ważyła zaledwie 1 gran, tj. 0,06479 grama. 

Dla odmiany, największe złote monety, 
z których każda ważyła 223 kg i miała 13 
cm średnicy wybite zostały w Mongolii za 
panowania Szach – Jahana w latach 1627 
– 1656 i każda posiadała wartość 200 mo-
hur, tj. mniej więcej odpowiadającą 500 
angielskim funtom.

Brakteaty – z hebrajskim napisem „Król 
Mieszko Stary niech go Bóg błogosławi” 

zostały wypuszczone – wybite – przez ży-
dowskich dzierżawców królewskiej men-
nicy.

W roku 1748 caryca Elżbieta Pietrowna 
ofi arowała wielkiemu rosyjskiemu uczo-
nemu i poecie Michałowi Łomonosowowi 
(1711 – 1765) nagrodę pieniężną za po-
emat, który napisał ku jej czci. Kłopot pole-

gał na tym, że jedynymi pieniędzmi, jakie 
wówczas znajdowały się w Rosji w obiegu 
były kopiejki o wadze 16 gram. Otrzyma-
na od carycy nagroda w  wysokości 2000 
rubli wypłacona w  kopiejkach ważyła 3 
tony 200 kilogramów. Nagrodzony poeta 
musiał wynająć dwie duże fury, aby prze-
wieźć nagrodę do domu. 

„Dobry żart tynfa wart” – tak przyjęli Po-
lacy tynfa, czyli nowa monetę – złotówkę, 
którą król Jan Kazimierz kazał wybić po 
wojnach szwedzkich. Tynf miał znacznie 
większą wartość niż ta, na którą opiewał, 
toteż król kazał wybić na monecie napis 
w formie odezwy do narodu: „Dat Pretium 
Servata Salus: Potiorq Mettallo Est”, czyli: 

„Wartością tej monety jest dobro Rzeczy-
pospolitej, co jest droższe od metalu”. Na-
zwa monety pochodzi od jej projektodaw-
cy A. Tymfa, przyjęła się w pisowni jednak: 
Tynf. Moneta tynf nie uratowała gospo-
darki kraju przed ruiną, a cala wina skupi-
ła się na twórcy tynfa, który – jak podają 
kroniki – musiał opuścić Polskę i podobno 
udał się do rodzinnej Italii. 

Rok 1847 przyniósł nie lada sensację 
historyczną. W  Bochni w  ręce jubilera 
trafi ła złota moneta, znaleziona przez ro-
botników przy kopaniu ziemi. Moneta 
została przeznaczona na stopienie. Nie-
mal w ostatniej chwili wyciągnął ja z tygla 
miejscowy zbieracz, który kupił ją za sześć 
guldenów. Trzeba powiedzieć, że wiele 
wszyscy zawdzięczamy tej transakcji. Jak 
się bowiem okazało, na podstawie badań 
pieczęci Władysława Łokietka był to dukat 
koronacyjny tego króla. 

Badania to potwierdziły – okazał się eg-
zemplarzem unikatowym i  do dziś prze-
chowywany jest w Muzeum Narodowym 
w Krakowie.

KOLEKCJONER
To i owo o monetach

Zebrał i opracował: Henryk Pruchniewski
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Budżet Obywatelski Gminy Mosina –wyniki
Po trwającym miesiąc głosowaniu na  projekty zadań inwestycyj-
no – remontowych zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Mosina, przedstawiamy jego wyniki.
Na posiedzeniu Zespołu Programowego ds. BOGM, w dniu 4 
listopada 2016r.  w Mosinie, analizie zostały poddane wyniki 
głosowania na zadania zgłoszone w ramach BOGM na 2017r, 
które wcześniej weryfi kowali pracownicy Gminnego Centrum 
Informacji w Mosinie.
Spośród wszystkich 3083 osób głosujących (zameldowanych 
mieszkańców Gminy Mosina, którzy ukończyli 16 rok życia), Ze-
spół Programowy po analizie potwierdził, że: 
a) Za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na 

stronie mosina.pl/bogm  głosowały 982 osoby. Głosów waż-
nych było 859.  Głosów nieważnych 123.

b) Z urn do głosowania wyjęto łącznie 2101 kart. Głosów waż-
nych było 1974. Głosów nieważnych 127.

Łącznie, w puli 3083 głosów było:
a) Głosów ważnych - 2833
b) Głosów nieważnych - 250.
Największą liczbę głosów, bo aż 764, oddano na zadanie  „Bu-
dowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na te-

renie boiska Zespołu Szkół w Daszewicach”, którego koszt  to 
96.825,60 zł. Drugie w kolejności miejsce / 270 głosów/ przypa-
dło projektowi z Rogalinka – „Wiejska OAZA w Rogalinku”, wyce-
nionego na 87.175,00 zł. Pełna lista projektów wraz z wynikami 
głosowania znajduje się poniżej.
Natomiast lista zadań zakwalifi kowanych do realizacji  w ramach 
BOGM ostatecznie zmniejszyła się do trzydziestu. Są wśród nich 
zarówno projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, jak 
również te, które mimo, iż mają mniejszą liczbę punktów, to i tak 
mieszczą się w puli środków przeznaczonych na dane sołectwo 
czy osiedle. Szczegóły znajdują się poniżej.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się zarów-
no w przygotowanie wniosków, jak i później w aktywizację spo-
łeczności lokalnej podczas głosowania. To nasz pierwszy Budżet 
Obywatelski, więc cieszy fakt, iż obywatele Gminy Mosina włą-
czyli się w tę inicjatywę wskazując potrzeby swoich sołectw czy 
osiedli, a przypomnijmy, że do rozdysponowania mieli 1 202 915 
zł. Zdecydowana większość tych środków zostanie w przyszłym 
roku przekształcona m.in. w miejsca spotkań dla mieszkańców, 
w place zabaw, siłownie zewnętrzne czy inne zadania o charak-
terze inwestycyjno-remontowym. (GCI)

Lista zadań zatwierdzonych przez Zespół Programowy BOGM, do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina w 2017 roku

l.p. Nazwa zadania zgłoszonego do BOGM 2017, które wchodzą do realiza-
cji po zatwierdzeniu przez Zespół programowy BOGM

Nazwa 
jednostki 

pomocniczej 
samorządu

Liczba 
głosów 

ważnych 
łącznie

Zadanie wcho-
dzi do realizacji 

BOGM 2017

1 Remont chodnika - ul. Poznańska. Koszt zadania: 30.000,00 zł Osiedle Nr 1 47 TAK

2 Zagłębie rekreacyjne „Nizinna Park”. Koszt zadania: 44.125,00 zł Osiedle Nr 2 15 TAK

3 Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie. Koszt zadania: 70.000,00 zł Osiedle Nr 3 185 TAK

4 Budowa chodnika w ciągu ulicy Piaskowej w m. Mosina. Koszt zadania: 
91.225,00 zł Osiedle Nr 4 226 TAK

5 Rozbudowa osiedlowego placu zabaw - Osiedle nr 5 Nowe Krosno. Koszt 
zadania: 27.978,20 zł Osiedle nr 5 87 TAK

6 Osiedle Nr 6 za Moreną przyjazne mieszkańcom- ławki, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery. Koszt zadania: 10.605,60 zł Osiedle nr 6 20 TAK, BO MIEŚCI 

SIĘ W PULI

7
Rodzinne Centrum Integracji i Zabawy- siłownia zewnętrzna oraz ogro-
dzenie placu zabaw na ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie. Koszt 
zadania: 37.350,00 zł

Osiedle nr 6 73 TAK

8 Zabezpieczenie boiska sportowego na Osiedlu Nr 7. Koszt zadania: 
2.999,99 zł Osiedle nr 7 17 TAK

9 Budowa boiska sportowego. Koszt zadania: 26.675,00 zł Babki 25 TAK

10 Mostek - wizytówka Baranówka. Koszt zadania: 4.561,73 zł Baranówko 33 TAK

11 Siłownia zewnętrzna w Borkowicach. Koszt zadania: 20.350,00 zł Borkowice, 
Bolesławiec 19 TAK

12 Utwardzenie ulic Krętej i Dolnej płytami drogowymi. Koszt zadania: 
91.880,00 zł Czapury 111 TAK

13 Budowa siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw na terenie 
boiska Zespołu Szkół w Daszewicach. Koszt zadania: 96.825,60 zł Daszewice 764 TAK

14 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Nowinkach na ulicy Rolnej. 
Koszt zadania: 39.765,00 zł

Nowinki, 
Drużyna 33 TAK
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- Czy ja coś słyszałem na temat elegan-
ta z  Mosiny? No pewnie, chociaż zazna-
czam, że nie jestem jak to się mówi, tu-
tejszy. Podobno, tak niegdyś słyszałem, 
iż tutaj byli tacy wspaniali krawcy, którzy 
jak to krawcy, coś tam mieli uszyć, ale 
dlaczego uszyli i  najważniejsze pytanie, 
komu - tego nie wiem. Prawdopodob-
nie, tak przypuszczam, że musiał to być 
jakiś dajmy na to książę, lub nie wyklu-

czam też samego króla. Bo ten ktoś mu-
siał być wielki albo znany, przecież ina-
czej nie powstałaby ta legenda, prawda. 
Proszę pana, ja pierwszy raz usłyszałem 
o  tym jak się żegnałem z  moim najlep-
szym kolegą przed wyjazdem z  rodzin-
nych stron do żony do Puszczykowa. 
A  mieszkałem stąd bagatela jakieś 200 
kilometrów. Jak się mi zapytał kolega 
dokąd się wyprowadzam, to mu mówię, 

że do Puszczykowa. „A gdzie to jest?”, on 
do mnie. „Niedaleko Poznania, koło Mo-
siny” – odpowiedziałem. „A, to elegant 
z Mosiny!”. Tak było. A po chwili namysłu 
zaczął opowiadać dalej. Nie, proszę pana, 
już sobie przypominam, pierwszy raz 
usłyszałem o elegancie z Mosiny w tele-
wizji i to nie byle gdzie, tylko wieczorem 
na pierwszym programie. O  ile pamięć 
mnie nie myli, mogło być we wczesnych 
latach osiemdziesiątych. Rzecz dotyczyła 
ogólnopolskiego konkursu fryzjerskiego, 
który odbywał się corocznie w  różnych 
miejscowościach. Wtedy akurat miał on 
miejsce w Warszawie. Była to taka krótka 
relacja, kilka migawek z jakimś komenta-
rzem. Wygrała fryzura, której nie wiem te-
raz jak się prezentowała, ale jedno wiem 
na pewno, bo mi nazwa wpadła w ucho. 
Na pewno nie zgadnie pan tej nazwy, a ja 
panu zaraz powiem – elegant z  Mosiny. 
Dokładnie tak. W ten sposób jakiś fryzjer 
nazwał swoja kreację na głowie modela 
męskiego. Może facet pochodził z Pozna-
nia, nie wiem do dzisiaj, a zresztą na przy-
kładzie moim widać, że powiedzenie jest 
znane w Polsce. To nie ulega wątpliwości
 Roman Czeski

15 Próg zwalniający płytowy. Koszt zadania: 10.230,00 zł Krajkowo 15 TAK

16 Termomodernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w Krosinku – 3 ściany – 
wsch., zach., płd.- 335 m2. Koszt zadania: 50.435,00 zł

Krosinko, 
Ludwikowo, 

Jeziory
35 TAK

17 Stacja naprawy rowerów IBOMBO Krosno. Koszt zadania: 5.287,00 zł Krosno 94 TAK, BO MIEŚCI 
SIĘ W PULI

18 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie. Koszt zadania: 
100.000,00 zł Krosno 126 TAK

19 Boisko wielofunkcyjne w Mieczewie. Koszt zadania: 30.965,00 zł Mieczewo 19 TAK

20 Dziecięcy ogródek zdrowia. Koszt zadania 10.447,00 zł Pecna 11 TAK, BO MIEŚCI 
SIĘ W PULI

21 Remont częściowy elewacji budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. Koszt 
zadania: 43.050,00 zł Pecna 26 TAK, BO MIEŚCI 

SIĘ W PULI

22 Utwardzenie terenu przy przychodni w Pecnej. Koszt zadania: 44. 895,00 zł Pecna 48 TAK

23 Utwardzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach. Koszt za-
dania: 21.752,53 zł Radzewice 20 TAK

24 Remont części drogi gminnej (dz. Nr 58/1) ul. Poznańska w Rogalinie wraz 
z chodnikiem i pętlą autobusu szkolnego. Koszt zadania: 41.632,83 zł Rogalin 44 TAK

25 Wiejska OAZA w Rogalinku. Koszt zadania: 87.175,00 zł Rogalinek 270 TAK

26 Utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie. Koszt zadania: 
8.100,00 zł Sasinowo 67 TAK

27 Remont świetlicy wiejskiej w Świątnikach. Koszt zadania: 17.160 00 zł Świątniki 14 TAK

28 Siłownia zewnętrzna. Koszt zadania: 31.051,35 zł Wiórek 42 TAK

29 Remont świetlicy wiejskiej w Żabinku. Koszt zadania: 16.815,60 zł Żabinko 26 TAK

30 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą „teren w zieleni”. Koszt zada-
nia: 1.100,00 zł Żabinko 9 TAK, BO MIEŚCI 

SIĘ W PULI

Zaskakująco pouczająca rozmowa
Z młodym małżeństwem z Puszczykowa
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Architekt z misją
Pewnego dnia weszła do redakcji sympatyczna pani z pyta-
niem, czy wesprzemy jej  architektoniczne akcje społeczne 
na lokalnym rynku.  Zawsze chętnie uczestniczymy w  wy-
darzeniach, które mają jakiś wyższy cel i  chcemy wspierać 
osoby z misją. Przedstawiamy więc pomysły na nowe dzia-
łania pewnej pani architekt, której zamarzył się piękniejszy 
świat… Renata Szymańska – Obidzińska, właściciel fi rmy 
RS Architektura – bo o niej mowa – to pełna zapału i energii 
osoba, wrażliwa, ze świeżością spojrzenia na otaczającą rze-
czywistość i  z  entuzjazmem chcąca tę rzeczywistość zmie-
niać. W jaki sposób?

Wielkie projekty i małe domki
RS Architektura jest młodą fi rmą, tworzy ją jednak zespół 

specjalistów z  wieloletnim doświadczeniem – architektci, 
urbanista, projektant zieleni, projektant wnętrz, projektan-
ci branżowi. Każdy z  nich ciągle się rozwija i  jest pasjona-
tem tego, co robi. Sama pani Renata pracowała przy bardzo 
dużych projektach – była między innymi głównym projek-
tantem Galerii Poznań City Center i  dworca w  Poznaniu oraz 
architektem prowadzącym projekt wykonawczy Centrum 
Handlowego Posnania. Równolegle powstawały mniejsze 
projekty w  Mosinie - między innymi Eskulap, Leader School, 
obiekty usługowe, domy. Różnorodne doświadczenie sprawi-
ło, że fi rma jest w stanie realizować zarówno bardzo duże jak 
i małe inwestycje i   chętnie stawia czoła każdemu wyzwaniu. 

Misja lokalna - architekt blisko ludzi
Po zakończeniu realizacji dużego projektu, jakim była Posna-

nia, pani Renata postanowiła skupić się na rynku lokalnym. Od 
kilkunastu lat mieszka w Mosinie, stąd też pochodzi część jej 
rodziny, dlatego ważne jest dla niej, by architektura w  okoli-
cy stawała się coraz piękniejsza. Z tej potrzeby zrodził się po-
mysł na inicjatywy społeczne. Pierwszą z były bezpłatne pora-
dy architekta w  Galerii Familijnej w  Krośnie, które odbyły się 
26 listopada br. Głównym celem było, by ludzie - potencjalni 
klienci, inwestorzy - mieli bezpośredni dostęp do architekta, 
nie musieli iść do biura czy urzędu, by skorzystać z konsultacji. 
Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mieli możliwość 
indywidualnej porady - od czego zacząć budowę, co najpierw 
załatwić, czy przy danej inwestycji potrzebne jest pozwolenie 
czy też wystarczy tylko zgłoszenie. Również osoby, które chcia-

łyby urządzić czy zmienić wnętrze swojego domu mogły liczyć 
na wsparcie. Jak mówi pani Renata: „każde wnętrze powinno 
wyglądać dobrze - nasz dom jest miejscem, w którym spędza-
my sporo czasu, ma być naszym azylem, a przebywanie w nim 
sprawiać przyjemność, dawać wytchnienie i  odpoczynek”. 
Podczas konsultacji można było dowiedzieć się praktycznie 
wszystkiego, począwszy od pierwszych kroków związanych 
z planowaną inwestycją, po sugestie jak urządzić wnętrza go-
towego już domu. I to przy okazji robienia zakupów w galerii :) 

Czym skorupka za młodu nasiąknie... 
Kolejną inicjatywą będą warsztaty dla dzieci, które odbędą 

się w styczniu w puszczykowskiej bibliotece. Podobne zajęcia 
odbywały się już w szkole podstawowej w Mosinie pod hasłem 
„Mój pierwszy dom”. „Warsztaty mają na celu nie tylko przed-
stawienie dzieciom ogromnych możliwości dzisiejszej archi-
tektury, ale przede wszystkim kształtowanie kreatywności, 
otwartości umysłu, pokazanie, że nasza wyobraźnia nie jest 
niczym ograniczona i że jedyne, z czym musimy się liczyć, to 
uwzględnienie przepisów czy wymogów technicznych, ale że 
można szukać nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań” – tak 
cel tych spotkań opisuje właścicielka RS Architektura. „Chodzi 
o  to, by pokazać dzieciom, że można tworzyć nawet coś, co 
wcześniej wydawało się niemożliwe, że otwarty umysł daje 
ogromne możliwości.” Taka postawa z pewnością przełoży się 
w przyszłości na wszystkie dziedziny życia młodych ludzi.

Architektura a nasza codzienność
 W  rozmowie z  redakcją pani Renata zwróciła uwagę 
na to, że: „architektura jest dziedziną sztuki i  jako taka ma za 
zadanie również wywoływanie emocji, wpływanie na nasz 
nastrój. Dlatego też ogromne znaczenie ma miejsce, w jakim 
mieszkamy, otoczenie naszego domu, sposób jego urządze-
nia. Pani Renata przekonuje, że można pogodzić funkcjonal-
ność z estetyką, tak zaprojektować budynek, jego rozbudowę 
czy wnętrze, żeby wszystko stanowiło spójną całość, by nasze 
otoczenie było ładne i przyjemne, bo wówczas wszystkim nam 
będzie żyło się lepiej. Współczesne technologie powodują, że 
budynki, które teraz tworzymy, są trwałe i będą służyć jeszcze 
następnym pokoleniom – dlatego tym bardziej należy dbać 
o to, by projekty te były bardzo dobre. (red.)
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Sezon paraliżujących mgieł

Mgła jest jednym z  najczęstszych zja-
wisk, które pojawiają się w  chłodnej 
porze roku. Mimo to nie każdy wie 
w  jaki sposób powstaje, a  tym bar-
dziej potrafi  przewidzieć, jak długo się 
utrzyma.

Gęste mgły spowijają różne regiony 
naszego kraju. Mogą się one utrzymać 
nawet przez cały dzień i przy tym ogra-
niczać widoczność do 100 - 300 metrów. 
Podczas mgieł temperatura będzie 
ujemna, również w najcieplejszym mo-
mencie dnia, co oznacza, że mgły mogą 
osadzać szadź, a  więc sprawiać, że na 
drogach i chodnikach będzie ślisko.

Mgła tworzy się wówczas, gdy para 
wodna zawarta w  powietrzu zaczyna 
kondensować, a więc skraplać się. Może 
do tego dojść z kilku powodów. W cie-
płej porze roku mamy najczęściej do 
czynienia z mgłami radiacyjnymi, a więc 
z  wyparowania. Pojawiają się one no-
cami i  o  porankach tam, gdzie ciepło 
z gruntu promieniuje najbardziej inten-
sywnie.

Dzieje się to przy pogodnym niebie. 
Mgły tego typu najczęściej można spo-
tkać o  świcie w  dolinach rzek, nad la-
sami i  łąkami. Mają one nieduży zasięg 
i  tworzą malownicze kształty. Znikają, 
jak tylko promienie słoneczne zaczynają 
ogrzewać i osuszać powietrze.

Z  kolei tuż po burzach i  towarzyszą-
cych im ulewach, mogą się pojawiać 
mgły frontowe. Szczególnie dobrze wi-
doczne są one nad morzem i jeziorami, 
które w  charakterystyczny sposób "dy-
mią". Bardzo spektakularne są również 
mgły orografi czne, które można spotkać 
w górach.

Znacznie bardziej dokuczliwe są mgły 
występujące w  chłodnej porze roku, 
a  więc między październikiem i  kwiet-
niem. Wówczas najczęściej mamy do 
czynienia z  mgłami adwekcyjnymi, 
a  więc będącymi skutkiem wymiany 
masy powietrza. Mgły takie pojawiają 
się najczęściej, gdy grunt jest wychło-
dzony lub leży na nim pokrywa śnieżna, 
a napływa cieplejsza masa powietrza.

Dzieje się tak w  czasie bezwietrznej 
aury, podczas bliskiej obecności ośrod-
ka wysokiego ciśnienia. Powstają wów-
czas miniaturowe kropelki wody. Są one 
tak małe, że gdybyśmy podzielili mili-
metr na tysiąc części, to miałyby one 
średnicę zaledwie 10 - 15 takich części, 
czyli mikrometrów. Promienie słonecz-
ne załamują się na nich, dzięki czemu 
krajobrazy są niewyraźne, wyglądają 
tak, jakby ktoś wylał w powietrzu mleko.

Podczas panowania mrozów, zwłasz-
cza nocami i  o  porankach, przy silniej-
szym wietrze, tworzy się mgła osadza-

jąca szadź. Wszelkie przedmioty po 
stronie nawietrznej są wówczas pokryte 
kryształkami lodu. Najpiękniej wyglą-
dają gałęzie drzew. Jednak szadź może 
się okazać groźna, ponieważ pod grubą 
warstwą lodu mogą pękać linie ener-
getyczne i sieć trakcyjna, w ten sposób 
pozbawiając prądu gospodarstwa do-
mowe i  zakłady pracy oraz paraliżując 
ruch kolejowy.

W pojęciu meteorologicznym o mgle 
mówimy wówczas, gdy widoczność jest 
ograniczona poniżej 1 kilometra. Jeśli 
jest powyżej, to wówczas panuje za-
mglenie. Najbardziej intensywne mgły 
mogą ograniczać widoczność do 50 
metrów, a  w  górach nawet do kilkuna-
stu metrów.

Z pomiarów na stacjach IMGW wiemy, 
że najbardziej mglistym miastem w Pol-
sce są Chojnice położone w Borach Tu-
cholskich, gdzie w  ciągu roku średnio 
możemy liczyć na 61 dni z  mgłami. To 
właśnie do Chojnic należy historyczny 
rekord długości utrzymywania się mgły 
na nizinach. W 1987 roku gęsta mgła wi-
siała tam bez przerwy przez 72 godziny. 
Rok 1987 był jednocześnie najbardziej 
mglistym w historii, ponieważ mgła pa-
nowała nad miastem przez 111 dni.

Jacek



Endorfi ny w Adrenalinie

Z Izabelą Nowicką – Błaszczyk i Jackiem Błaszczykiem, wła-
ścicielami Klubu Adrenalina Fitness w  Mosinie rozmawia 
Marta Mrowińska.
M.M. Skąd się wziął pomysł na Adrenalinę?
Pomysł zrodził się z pewnością z braku takiego miejsca w oko-
licy. Mieszka tutaj dużo osób aktywnych fi zycznie, uprawiają-
cych różne sporty czy chociażby zainteresowanych fi tnessem, 
a dojeżdżały do klubów w Poznaniu, Luboniu, Śremie – stąd 
wzięło się zapotrzebowanie na takie miejsce w Mosinie. Sami 
czuliśmy taką potrzebę – przeprowadziliśmy się do Mosiny 
cztery lata temu i  poczuliśmy się trochę odcięci od naszych 
dotychczasowych aktywności, bo dojeżdżanie np. do Pozna-
nia, żeby poćwiczyć, zajmowało bardzo dużo czasu. Dlatego 
pomyśleliśmy, że stworzymy klub fi tness w Mosinie. 
M.M. Czym się kierowaliście tworząc koncepcję klubu?
Jednym z kluczowych założeń przy tworzeniu wizji tego miej-
sca było skoncentrowanie się na atmosferze. Chcieliśmy, aby 
było to miejsce gdzie można ćwiczyć pod okiem profesjonal-
nych trenerów, ale także spotkać nowych ludzi, zrelaksować 
się i  oderwać od codziennych obowiązków. Zależy nam, by 
panowała tutaj przyjacielska, ciepła atmosfera, żeby tworzyły 
się relacje między ludźmi.
M.M. I chyba się to udaje.
Zauważyliśmy, że stworzyły się grupy ludzi, którzy wcześniej 
się nie znali, a teraz spędzają ze sobą czas. Okazuje się, że nie-
którzy z nich mieszkali obok siebie w  jednym budynku i nie 
mieli okazji, żeby ze sobą porozmawiać. Teraz spotykają się 
nie tylko w klubie, ale także poza nim. Bardzo nas to cieszy, bo 
oznacza, że założenie udaje się realizować.
M.M. A skąd się wzięła nazwa: Adrenalina?
Chodziło o  oddanie emocji, ekscytacji podczas uprawiania 
aktywności, pokonywania własnych słabości. Jacek: Ja też 
biegam i  od jakiegoś czasu biorę udział w  zawodach biego-
wych. Podczas takiego wydarzenia, kiedy startuje dużo ludzi, 
uwalnia się dodatkowa energia – właśnie za sprawą adrena-
liny. Jest to bardzo przyjemne, daje takiego „kopa”, że potem 

człowiek chodzi z  tą pozytywną energią przez kilka następ-
nych dni i to aż widać w oczach. Stąd wzięła się nazwa klubu 
– Adrenalina. Chcieliśmy, by kojarzyła się nie tylko z  samym 
klubem, ale w ogóle z czymś pozytywnym, właśnie z tą dobrą 
energią.
M.M. Jakie jeszcze założenia, wizje klubu mieliście, co 
udało się zrealizować do tej pory?
Budowanie strategii marketingowej zajęło nam dużo czasu. 
Do końca nie wiedzieliśmy, jak to zadziała, ale zawsze, kiedy 
coś robimy, staramy się myśleć tak, jakbyśmy to my byli klien-
tami klubu i jak sami byśmy odbierali poszczególne działania. 
Jacek: Poza tym, jesteśmy zupełnie różnymi osobowościa-
mi, ja mam czasami nieco inną wizję klubu niż Iza. Ona jest 
osobą ekstrawertyczną i  dużą wagę przywiązuje do wspar-
cia grupy ludzi przy realizacji celów treningowych, ja z kolei 
doceniam potrzebę spokoju i  przestrzeni podczas ćwiczeń. 
Zależy nam na tym, aby ludzie o  różnym podejściu do życia 
znaleźli w klubie propozycję dla siebie. Iza: Mieliśmy dwa cele, 
które chcieliśmy osiągnąć: by na siłowni znalazły się panie 
(siłownie w  okolicy były zdominowane przez panów lub też 
znajdowały się takie tworzone tylko dla pań), a na zajęciach 
grupowych (zdominowanych zwykle przez panie) - panowie. 
I to się udało. 
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M.M. Jak dobieraliście kadrę? Zatrudniacie zespół specja-
listów, do których można mieć pełne zaufanie. 
Było to dla nas zaskoczeniem, że nie było z  tym problemu. 
Okazało się, że w Mosinie i okolicach mieszka wiele osób, któ-
re dojeżdżały do pracy do innych miejscowości i dla nich jest 
to dobra okazja, że mogą na miejscu i realizować swoje pasję. 
Szukaliśmy przede wszystkim ludzi z  doświadczeniem. Waż-
na była pierwsza rozmowa, wrażenie, że "nadajemy na tych 
samych falach" - bo jeśli mamy ze sobą współpracować to 
ważne, żebyśmy potrafi li się dobrze porozumieć. W kolejnym 
etapie doradzała nam fi rma zewnętrzna, która od strony pro-
fesjonalnej oceniała kompetencje poszczególnych osób. 
W  zespole panuje dobra atmosfera, bo kadra nie konkuruje 
ze sobą, ale współpracuje. Nasi trenerzy doradzają sobie wza-
jemnie przy treningach, pomagają, wymieniają się pomysła-
mi. Są to ludzie z pasjami i chętnie dzielą się nimi z naszymi 
klubowiczami.
M.M. Oferta klubu jest bardzo bogata. Co zaproponowa-
libyście na początek komuś, kto nigdy nie był aktywny, 
a chciałby zacząć ćwiczyć?
Zawsze, kiedy do klubu przychodzi nowa osoba, doradzamy 
trening wprowadzający. Trener pyta o osobiste cele klubowi-
cza, ewentualne ograniczenia czy przeciwwskazania. Może 
wówczas odpowiednio pokierować i  zaproponować właści-
we zajęcia, wyeliminować te ćwiczenia, których dana osoba 
nie może wykonywać. Dbamy o profesjonalne podejście. Co 
innego bowiem zaproponujemy osobie, która jest aktywna 
i  chce dalej się rozwijać, a  co innego takiej, która nigdy nie 
ćwiczyła. Chcemy ludzi motywować do aktywności fi zycznej, 
bo sami po sobie wiemy ile daje to pozytywnej energii do 
życia. W ofercie klubu mamy również konsultacje z fi zjotera-
peutą dla tych osób, które z kolei chciałyby ćwiczyć, ale boją 
się z  powodu różnych dolegliwości. Z  panią dietetyk można 
skonsultować się w  kwestii wskazówek dotyczących diety 
i sposobu odżywiania. Doradzi ona, jak zmienić nawyki żywie-
niowe, które pomogą w osiągnięciu zamierzonego celu.
M.M. Zbliża się rok istnienia klubu. Z czego szczególnie je-
steście zadowoleni, co chcielibyście kontynuować?
Iza: Cieszymy się, że udało nam się zarazić tak wiele osób pasją 
do aktywnego trybu życia. Jednym z naszych małych sukce-
sów jest stworzenie czwartkowej grupy biegowej - to w dużej 
mierze zasługa Rafała, bo jest dobrym trenerem. Jest to grupa 
otwarta, przyjść może każdy, nie tylko klubowicze. Poza tym 
jako Klub startowaliśmy już trzykrotnie w biegach terenowych 
z  przeszkodami (Bydgoska Masakra, Survival Race i  Runma-
geddon). Muszę się pochwalić, że za każdym razem osiągamy 
coraz lepsze wyniki. Jacek: Ja bym chciał przekonać do aktyw-

ności więcej osób, które się wahają. Największą przeszkodą 
przed wstąpieniem do fi tness klubu jest strach – ludzie boją 
się porównywać do innych, boją się, że są za mało sprawni, że 
w klubie wszyscy są fi t, szczupli, młodzi i  nie jedzą słodyczy 
(śmiech - wcześniej wszyscy przyznaliśmy, że lubimy słodycze 
- przyp. red.). A to nieprawda, to miejsce jest dla wszystkich. 
Bardzo satysfakcjonujące jest, kiedy widzimy u  ludzi zmiany 
- są osoby, które ćwicząc tutaj znacznie zrzuciły wagę, zmie-
niły swój styl życia, czują się lepiej.  Iza: Wspólne ćwiczenia 
pomagają przełamywać bariery i  pokonywać ograniczenia. 
Obojętnie czy razem z innymi biegamy, jeździmy na rowerze 
czy uprawiamy crossfi t, ważne że poprzez nasze aktywności 
stajemy się coraz lepsi i  sprawniejsi. To, że ćwiczymy wspól-
nie, stanowi dla wielu osób ogromne wsparcie. Widzimy, że 
każdy z nas zmaga się z różnymi ograniczeniami, nie wszystko 
potrafi my zrobić poprawnie od razu. Jednak dzięki pomocy 
trenerów i walce ze swoimi słabościami wielu naszych klubo-
wiczów już osiągnęło swój cel (np. zrzuciło wagę), niektórzy 
wyznaczyli sobie kolejny (np. udział w wyścigach rowerowych 
czy starty w zawodach biegowych), a  jeszcze inni zarazili się 
nowymi pasjami (np. biegi z  przeszkodami). Najprzyjemniej 
jest, kiedy ludzie wychodzą z naszego klubu z uśmiechem na 
ustach, dużą dawką endorfi n i mówią: do zobaczenia jutro :)
M.M. Czego Wam życzyć na dalszą działalność?
Oby dalej udało nam się tworzyć dobrą atmosferę. Najwięcej 
energii i radości daje nam satysfakcja naszych klubowiczów – 
to jest coś, co powoduje, że chce się dalej działać. 
M.M. Życzę Wam tego z całego serca! I bardzo dziękuję za 
rozmowę.
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To był piękny wrześniowy dzień, a  do-
kładnie 22 września ubiegłego roku. Spa-
cerowaliśmy z  naszym psem Guzikiem 
upajając sie ciepłymi promieniami słońca. 
Nagle spod drzewa, z wysokiej trawy wy-
skoczył zając i  zaczął uciekać. Nasz pies 
natychmiast udał się na „inspekcję” wokół 
owego drzewa. Niestety okazało się, że 
w  trawie siedział mały zajączek, którego 
w  przeciwieństwie do nas, natychmiast 
dostrzegł Guzik. Oczywiście w  ułamku 
sekundy miał go w swojej paszczy. Bied-
ny zajączek piszczał i kwilił, a uparty Guzik 
nie chciał go nam oddać. Po jakiejś minu-
cie, która wydawała nam sie wiecznością, 
oddał nam zająca. Ojej, co my teraz mamy 
zrobić???? Pierwsza myśl była taka, że 
malucha należy zostawić w  znalezionym 
miejscu, bo jego matka wróci za jakis czas 
i  zajmie się nim odpowiednio. Niestety 
zajączek był cały mokry od śliny Guzika, 
a  jego lewa przednia łapka wisiała jakoś 
bezwładnie. W  tej sytuacji, z  obawy, że 
matka nie zajmie się swoim dzieckiem, 
postanowiliśmy zabrać go do domu. 

Bidulek był bardzo przestraszony, ważył 
zaledwie 120 gram i był naprawdę maleń-
ki. Umieściliśmy zajączka w  skrzynce ze 
słomą i zaczęliśmy szukać w internecie, co 
dalej począć. Znaleźliśmy kilka ważnych 
informacji, ale mimo wszystko pojechali-
śmy do weterynarza, żeby jeszcze podpy-
tać i zakupić specjalne mleko dla małych 
kotków. Po powrocie do domu wykona-
liśmy kilka telefonów i dzięki życzliwości 
ludzi z  wioski, zorganizowaliśmy olbrzy-
mią klatkę dla królików, więcej słomy, 
wióry drewniane i  siano. Klatka była tak 

ogromna, że ledwie zmieściła sie przed 
drzwi. Zrobiliśmy miejsce w  pokoju dla 
gości i  tam wstawiliśmy klatkę. Tak oto 
powstało czasowe królestwo Bobka, bo 
tak go nazwaliśmy. 

Martwiło nas troszkę to, że wszyscy 
mówili nam, że nie mam szans, żeby taki 
maleńki zając przeżył bez matki. Mimo 
wszystko postanowiliśmy jednak podjąć 
to wyzwanie i zapewnić Bobkowi ciepło, 
jedzenie i miłość. Pierwsze dni nie były ła-
twe. Trzeba było karmić zająca strzykawką 
co 5 godzin. Oznaczało to również wsta-
wanie w nocy i karmienie. Jak z niemow-
lakiem, tyle że nie trzeba przewijać i śpie-
wać kołysanek. Na początku Bobek nie 
chciał jeść, a  jedno karmienie trwało na-
wet jedną godzinę. Po dwóch tygodniach 
zaczął pić mleko z butelki ze smoczkiem, 
a po dłuższym czasie pił już z miseczki. 

Od pierwszych dni zastanawialiśmy się 
co z uszkodzoną łapką? Jechać do wete-
rynarza czy czekać? Postanowiliśmy jed-
nak dać szansę naturze. Decyzja okazała 
się słuszna, bo po czterech tygodniach 
Bobek zaczął używać łapki i wszystko wy-
glądało jak należy. Bobek rósł jak na droż-
dżach. Parę razy dziennie wysadzałam go 
z  klatki na łóżko, gdzie mógł poskakać 
i  poruszać się „do woli”. Pozwalał się do-
tykać i  głaskać, nie wykazywał żadnego 
strachu przed nami. 

Tylko biedny Guzik nie rozumiał co się 
dzieje w  domu. Dlaczego nagle nie ma 
wstępu do gościnnego pokoju, do któ-
rego mógł zawsze swobodnie wchodzić? 
I  dlaczego my ciągle tam wchodzimy 
zamykając za sobą drzwi? Doszliśmy do 

wniosku, że kontakt Bobka z Guzikiem nie 
jest wskazany. Lepiej, żeby Bobek bał się 
psów, kiedy wypuścimy go na wolność. 
I  tak oto mijał dzień za dniem, aż Bobek 
zaczął jeść roślinki, które przynosiłam mu 
ze spacerów z Guzikiem. Ponieważ jesień 
i zima były łagodne, więc nie było proble-
mu ze znalezieniem świeżej i  soczystej 
zieleniny dla Bobka. Przynosiłam trawę, 
liście mlecza, babki lancetowatej, krwaw-
nika, gałązki drzew z pączkami i wszystko 
co wydawało mi się korzystne czy nie-
zbędne dla różnorodnej diety naszego 
małego domownika. 

Czas upływał, Bobek rósł i  wszystko 
przebiegało prawidłowo. Ludzie odwie-
dzali nas i  każdy chciał zobaczyć zająca. 
Dla większości ludzi to był szok, że Bobek 
żyje i  rozwija się fantastycznie. Nieste-
ty wiedzieliśmy też, że nasza przygoda 
z  Bobkiem kiedyś się zakończy. I  tak oto 
okło lutego Bobek wyjęty z klatki na łóżko 
coraz częściej wskakiwał na okno. Jakby 
chciał nam pokazać, że natura wzywa go 
do siebie. Zima nie była sroga, zieleniny 
na łąkach i  polach było pod dostatkiem, 
a więc szanse młodego zająca na przeży-
cie były ogromne. Postanowiliśmy zbudo-
wać na ogrodzie małą zagrodę, w  której 
Bobek mógłby pomieszkać zanim roz-
pocznie życie na wolności. Dwa dni zajęło 
nam budowanie ogrodzenia i małego za-
daszenia. 

Wreszcie 2 marca tego roku przenieśli-
śmy Bobka w klatce dla kotów do jego no-
wego domku na ogrodzie. Wyjęty z klat-
ki ostrożnie zbadał każdy kąt nowego 
miejsca i  nagle znalazłwszy lukę między 
deskami ogrodzenia, powoli i w spokoju 
zaczał się oddalać. Wołaliśmy go ze łzami 
w oczach, bo przez te pare miesięcy stał 
się cześcia naszej rodziny. Niestety natura 
wygrała i  tak powinno być. Obserwowa-
liśmy w  smutku jak Bobek poddala się 
od nas i  w  końcu znika w  krzakach. Nie 
sądziliśmy, że wszystko zakończy sie tak 
nagle. Nasze serca przeszywał smutek, ale 
i radość. Z jednej strony zaczęsliśmy mo-
mentalnie za nim tęsknić, a z drugiej stro-
ny wiedzieliśmy, że w końcu powrócił do 
swojego naturalnego świata. Pokój go-
ścinny trzeba było wysprzątać, klatę wy-
nieść i  pogodzić się z  powstałą w  domu 
i sercu pustką. 

„Czy jest miłość?” - Bobkowa opowieść
Przedstawiamy kolejny artykuł z  serii „Czy jest miłość” – tym razem to historia pewnego zająca opowiedziana przez jego opiekunów. 
Mamy nadzieję, że materiał zachęci Państwa do poszukiwania przejawów miłości w otaczającym świecie, a także refl eksji na ten temat 
– wszak jednym z przejawów miłości jest właśnie obdarowanie drugiego wolnością… I dotyczy to także naszych, międzyludzkich relacji.
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Bobek wyrósł na dużego, dorodnego i  zdrowego zająca. Jego 
szanse na przeżycie były bardzo duże, tym bardziej, że przez na-
stępne tygodnie pogoda była sprzyjająca, żadnego deszczu ani 
mrozu. Od tego czasu często widzimy zające w okolicy naszego 
ogrodu, ale czy to Bobek, tego nie wiemy. Tak czy owak przygo-
da z  Bobkiem była źródłem niesamowitych przeżyć oraz dała 
nam możliwość obcowania z dzikim zwierzęciem. Jego mięciut-
kie futerko, jasny brzuszek, długaśne uszy i łapki z niewiarygod-
nie długimi palcami... Ech, to wszystko wzrusza mnie do dzisiaj. 
Czasami gdy najdzie mnie tęsknota, oglądam niezliczone zdjęcia 
i  fi lmiki, jakie zrobiliśmy podczas tych prawie sześciu miesięcy 
naszej przyjaźni. Za każdym razem mam gęsią skórkę, a czasami 
to nawet łezka w oku się zakręci. 

Mamy nadzieję, że Bobek żyje szczęśliwie gdzieś koło nas. Wie-
rzymy, że dał sobie radę i jest prawdziwie szczęśliwym zającem. 
Nie wiemy czy został mamą czy tatą, bo nigdy nie dowiedzieli-
śmy się jakiej był płci. Ale za to rozpiera nas duma i  radość, że 
mimo tego co mówili ludzie, udało nam się i  Bobek nie tylko 
przeżył, ale wyrósł na pięknego zająca.

Willma
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27 października br. odbył się kolejny, XI już Powiatowy 
Turniej Rzeźbiarski. Impreza zorganizowana została przez 
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Mosińskie Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe i odbyła się pod patronatem i przy 
wsparciu fi nansowym Powiatu Poznańskiego oraz Gminy 
Mosina.

Do uczestnictwa w turnieju zaproszeni zostali mieszkańcy 
powiatu poznańskiego, zgłosili się przedstawiciele jedenastu 
gmin: Czerwonaka, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, Mo-
siny, Pobiedzisk, Puszczykowa, Stęszewa, Swarzędza i Tarnowa 
Podgórnego. Łącznie w turnieju wzięło udział 109 uczestników. 

Prace oceniane były w następujących kategoriach wieko-
wych: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI), uczniowie 
gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, 
dorośli, seniorzy. Po raz pierwszy w tym roku utworzona została 
także kategoria dla opiekunów, którzy również mogli wystarto-
wać w konkursie.

Tematem tegorocznego turnieju była „Przygoda w kosmosie” 
– zadanie trudne, ale inspirujące i jak się okazało, dające nie-
ograniczone możliwości interpretacji. Komisja oceniająca prace 
przyznała, że poziom ich wykonania był bardzo wysoki, stąd 
ocena i wybór – trudne. 

Cieszy jednak fakt, że tak wielu, głównie młodych, ludzi inte-
resuje się sztuką i rzeźbiarstwem. Rzeźbienie w glinie jest pod 
wieloma względami szczególne - glina jest materiałem plastycz-
nym, naturalnym, co powoduje, że sam kontakt z tym tworzy-
wem sprawia dużo przyjemności i daje pole do zrealizowania 

własnych wizji. Obserwując prace uczestników turnieju można 
było zauważyć, że wyobraźnia artystów jest nieograniczona, a 
talent i zdolności rzeźbiarskie ogromne. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach okazali się:

- uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce: Agata Nowicka - Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Pod-
stawowa nr 2
II miejsce: Zofi a Wolniak - Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzę-
dzu
III miejsce: Karolina Witt - Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Pod-
stawowa nr 2
Wyróżnienia otrzymały: 
Zofi a Żabiełowicz - Szkoła Podstawwa nr 1 w Mosinie, Agniesz-
ka Foltynowicz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, Zuzan-
na Wawrzyniak -Zespół Szkół w Rogalinku.
- uczniowie gimnazjum:
I miejsce: Karolina Molenda - Gimnazjum im. Integracji Euro-
pejskiej w Tarnowie Podgórnym
II miejsce: Dominika Stryjewska - Gimnazjum im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Skórzewie
III miejsce: Julia Jeżewicz - Gimnazjum nr 1 w Mosinie

Wyróżnienia przyznano następującym uczestnikom: 
Bożena Woźniak - Gimnazjum w Koziegłowach, Adrianna 
Fisiak - Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie, 
Konstancja Flisiak - Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum w Pobiedziskach.

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(w tej kategorii nie przyznano miejsca III):
I miejsce: Oliwia Adamczyk - Zespół Szkół im. A. Wodziczki - 
Technikum w Mosinie
II miejsce: Anna Mandziak - Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" 
w Czerwonaku
Wyróżnienie otrzymał Maciej Przybyszewski z Zespołu Szkół im. 
A. Wodziczki - Liceum w Mosinie.

- dorośli:
I miejsce: Edward Kłonkowski z Sasinowa
Wyróżnienia otrzymały: Jolanta Marciniak, Danuta Przyda-

Gliniana „Przygoda w kosmosie”, 
czyli XI Powiatowy Turniej Rzeźbiarski 
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nek – obie panie z pracowni plastycznej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Komornikach, Maria Silska - Pecna.

- opiekunowie i nauczyciele:
I miejsce: Sylwia Grabarczyk - opiekun Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Dopiewie
II miejsce: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska - opiekun grupy z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach
III miejsce: Dorota Zbroszko - Plewiska.
Nagrodę główną - Grand Prix, zdobyła Karolina Molenda 
z Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym.

Serdecznie gratulujemy laureatom, wszystkim zaś życzymy 
wytrwałości, zapału i sukcesów w kontynuowaniu rzeźbiarskiej 
pasji. (red.)

Do stałego elementu pisarstwa Jó-
zefa Mackiewicza należało niewąt-
pliwie głoszenie opinii idącej nieraz 
radykalnie pod prąd głównego nurtu. 
Odwaga, bezkompromisowość i suwe-
renność myślenia pisarza była często 
przyczyną „świętego oburzenia” śro-
dowisk emigracyjnych. Mackiewicz 
poruszał się bowiem po nieprzetar-
tych szlakach przemilczanych tema-
tów, których opisywanie było w jego 
czasach niczym wsadzanie kija w mro-
wisko.

Do takich tematów zaliczyć można 
opisane w powieści „Kontra” losy niero-
syjskich narodów ZSRS (głownie Koza-
ków dońskich), które walczyły po stronie 
Niemców przeciwko sowietom w trakcie 
II wojny światowej. Książka to z począt-
ku krótka retrospekcja dziejów kozackiej 
rodziny Aleksandra Kolcowa, której spo-
kojne życie przerwane jest przez krwawą 
rewolucję bolszewicką oraz utworzeniem 
totalitarnego państwa komunistyczne-
go. Skomplikowane losy rodziny są dla 
Mackiewicza pretekstem do opowieści 
o okrucieństwie systemu sowieckiego 
oraz aspiracji jednostki do wyzwolenia 
się z komunistycznego ucisku. Wraz z 
wybuchem wojny między ZSRS a III Rze-
szą w 1941 roku wybucha też lawinowo 
sprzeciw obywateli proletariackiego raju, 
który demonstruje się przez wzmożenie 
antykomunistycznej partyzantki oraz 
wstępowaniem licznych ochotników do 
niemieckich sił zbrojnych.

Mackiewicz nie wdaje się szczegółowo 
w ocenianie decyzji obywateli Związ-
ku Sowieckiego, którzy zdecydowali 
się na współpracę z III Rzeszą. Patrzy na 
ten fakt przez pryzmat silnego niezado-
wolenia ludności uciskanej nieludzkim 
butem upodlającego komunizmu. Był 
to dla niego akt kontrrewolucji. Bardziej 

niż motywy i szczegółowe losy „kontr-
rewolucjonistów” interesuje pisarza ich 
dalsze losy po II wojnie światowej. To, jak 
potraktowali ich zachodni alianci, gdy 
niezliczone masy obywateli sowieckich 
uciekły na zachód przed przesuwającym 
się wojennym frontem. Byli to nie tylko 
współpracujący z III Rzeszą żołnierze, ale 
także zwykli ludzie wraz ze swoimi ro-
dzinami. Część z tych kozackich uchodź-
ców znalazła się po zakończeniu II wojny 
światowej w obozie jenieckim nad rzeką 
Drawą w Austrii pod „opieką” Brytyjczy-
ków. Początkowo traktowani byli dobrze, 
zapewniani przez Wyspiarzy o dobrych 
zamiarach. W końcu rozbrojeni i oszuka-
ni, wydani zostali w ręce sowieckie. To-
warzyszyły temu iście dantejskie sceny, 
które w niezawodny sposób opisuje Mac-
kiewicz. Na wieść o wydaleniu z Austrii 
wielu żołnierzy popełniło samobójstwo, 
ratowało się ucieczką wskakując do rwą-
cego nurtu Drawy, przepłacając to nie-
rzadko śmiercią. W ruch poszły brytyjskie 
czołgi oraz środki przymusu bezpośred-
niego (np. kolby karabinów), podeptane 
zostały ikony trzymane przez pobożnych 
ludzi. Nadzieja na wolność oczekiwana 
poza granicami ZSRS rozpadła się jak do-
mek z kart.

Jak zauważył Włodzimierz Bolecki, 
„Kontra” dotyka tematu moralnego, któ-
rym „jest opowieść o cynizmie aliantów 
traktujących narody wschodniej Europy 
jak niewolników – wewnętrzną własność 
ZSRR”. Brytyjczycy realizowali tym sposo-
bem ustalenia porozumień jałtańskich. 
Nietrudno się domyślić, iż dziesiątki ty-
sięcy potraktowanych w ten sposób ludzi 
trafi ło bezpośrednio do komunistycznych 
łagrów. Mackiewicz podaje, iż losy wyda-
nych sowietom walczących przeciwko 
ZSRS dowódców skończyły się wyrokami 
śmierci, o czym informowała w sposób 

lakoniczny zachodnioeuropejska prasa. 
Chwile później w książce dodaje: „w tym 
samym czasie na listę komunistyczną 
podczas wyborów 1946 we Francji, gło-
sowało 30,5% całej ludności. We Wło-
szech podczas wyborów 1948 głosowało 
na listę komunistów 31% całej ludności”.

Ważnym walorem powieści autora są 
liczne wtrącenia faktografi czne. Suche 
fakty, które są świetnym uzupełnieniem 
fabuły, a nie jej zaburzeniem. Nie jest to 
zatem opowiadanie luźno oparte na rze-
czywistości, lecz coś na kształt fabulary-
zowanej książki historycznej. Mackiewicz 
przytacza na koniec książki dosyć pokaź-
ną jak na 1957 rok bibliografi ę. Wiemy 
też, że przeprowadzał na ten temat coś 
na kształt dziennikarskiego śledztwa, 
wysłuchując naocznych świadków tych 
nieludzkich wydarzeń. Sam też wraz żoną 
uciekał na zachód przed bolszewicką na-
wałą, więc miał żywy kontakt z bohatera-
mi swojej powieści. 

„Kontra” to książka wielowymiarowa, 
dotykająca kilka często poruszanych 
przez autora problemów. Dowiemy się z 
niej, jak wielkim regresem była rewolu-
cja bolszewicka, przedstawiana (również 
przez zachodnich intelektualistów) jako 
niebywały wręcz postęp. To ciekawa opo-
wieść o mieszaninie kulturowej i etnicz-
nej ludów wschodniej Europy. Wreszcie 
powieść Mackiewicza jest ukazaniem 
uległości i często bezbronności człowieka 
wobec systemu komunistycznego. Autor 
doskonale ukazał, że nie trzeba było żyć 
pod komunistycznym jarzmem, by stać 
na baczność przed Wujaszkiem Stalinem. 
Zwłaszcza ta dobrowolna i niewymuszo-
na bolszewickim terrorem postawa słu-
żebna Zachodu była czymś, co przyczyni-
ło się do iście bolszewickich zbrodni.

Wojciech Czeski

Przemilczana zbrodnia Zachodu
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Wojtek Fajfer z  Borkowic, trzynastoletni żużlowiec Gorzow-
skiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Speedway Waw-
rów”, osiąga coraz większe sukcesy. Sport, który uprawia od 
2007 roku, jest jego pasją, ale jednocześnie podchodzi do 
niego z pokorą i dojrzałością, jakiej pozazdrościć mógłby mu 
niejeden dorosły człowiek. Przy wielkim wysiłku i zaangażo-
waniu wkładanym w treningi i starty w zawodach pozostaje 
wciąż pełnym energii i radości życia chłopcem, godzącym pa-
sję z  nauką, czasem z  kolegami i  innymi zajęciami. Z  wielką 
przyjemnością przedstawiamy rozmowę z młodym zawodni-
kiem.

M.M. Skąd wzięło się zainteresowanie żużlem?
Tata zabrał mnie kiedyś na zawody do Gorzowa i  tam, z  tego 
klubu, gdzie potem i  ja zaczynałem trenować, jeździli chłopcy 
na takich małych motorkach i wyprowadzali dorosłych zawod-
ników do prezentacji. Powiedziałem wtedy, że kiedyś też chciał-
bym spróbować - wkrótce tata kupił mi na urodziny motorek. 
Później zapisał mnie do klubu w Wawrowie koło Gorzowa Wlkp. 
i  tam zacząłem treningi. Najpierw jeździłem ja, ale spodobało 
się to też mojemu bratu i teraz trenujemy już razem. 
M.M. Co takiego jest w żużlu, że tak Ci się to spodobało?
Najbardziej - adrenalina :) I prędkość podczas jazdy. To jest coś, 
co bardzo wciąga; zimą, kiedy jest przerwa w jeździe, zaczyna 
tej adrenaliny brakować i dlatego z niecierpliwością czekamy na 
rozpoczęcie każdego sezonu. Myślę że ktoś, kto nigdy nie jechał 
w  uślizgu, nie jest w  stanie tego poczuć. Można to porównać 
trochę do szybkiej jazdy samochodem, wyścigów, gdzie na 
pełnej prędkości trzeba wejść w zakręt. Dlatego też zawodnicy, 
nawet tacy, którzy odnieśli poważne kontuzje na torze, marzą 
o tym, żeby jak najszybciej wrócić do jazdy i treningów. 
M.M. A jak wyglądają Twoje treningi?
Pierwsze dwie sesje jeździmy sami, później przez kilka następ-
nych ścigamy się z kolegami. Na treningach są też różne ćwicze-
nia, na przykład wejście w łuk, starty, różne ataki na przeciwnika 
itp. 
M.M. Masz już sporo osiągnięć na swoim koncie. Które 
z nich są dla Ciebie najważniejsze? 
Na pewno brązowy medal w  Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski oraz występ w Mistrzostwach świata w Szwecji i Mistrzo-

stwach Europy w Danii. Oprócz tego rok i dwa lata temu - złoty 
i srebrny medal w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Par Klubo-
wych oraz dwa srebrne medale w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski. 
M.M. Jak żużel wpłynął na Twoje życie - czy coś w  Tobie 
zmienił? Czego Cię nauczył?
Na pewno jestem bardziej odważny, mniej rzeczy się boję, sta-
wiam czoła wyzwaniom - nie tylko sportowym - i nigdy się nie 
poddaję. Przekłada się to na inne dziedziny, na przykład mam 
dużo lepsze wyniki w nauce. Jestem odważniejszy we wszyst-
kim, co robię. Minusem jest to, że w sezonie treningi odbywają 
się dwa razy w tygodniu i wówczas ciężko to pogodzić z nauką 
i spotkaniami z kolegami. Czas mam wypełniony po brzegi. 
M.M. Jak wygląda Twój dzień w sezonie treningów i zawo-
dów?
Treningi zazwyczaj mam we wtorki i czwartki i za każdym razem 
jadę na nie od razu po lekcjach. Dojazd do Gorzowa zajmuje 
dwie godziny, potem dwie godziny treningu i powrót - wszyst-
ko to sprawia, że do domu wracam między 22.00 a 23.00, a na 
drugi dzień muszę wstać do szkoły. A jeszcze niekiedy trzeba je-
chać do mechanika, a to oznacza, że zaraz po treningu musimy 
umyć i przygotować sprzęt i wówczas wracam do domu o wiele 
później. Praktycznie w każdy weekend odbywają się zawody - 
w sobotę indywidualne, a w niedzielę parowe lub drużynowe. 
Planowanie czasu wolnego także podporządkowane jest star-
tom - wszystko trzeba zaplanować tak, żeby móc wziąć udział 
w zawodach. Zazwyczaj lipiec jest wolny, ale już w sierpniu po-
nownie zaczynają się zawody. Jednak od czasu, kiedy  jestem 
w kadrze narodowej, w lipcu także mamy przygotowania, zawo-
dy - zatem lipiec też mam już zajęty :) 
M.M. A jak jest z dbałością o sprzęt, naprawami itp.? Kto się 
tym zajmuje?
Ja sam dbam o strój, myję sprzęt, umiem zmienić koło, zębatki, 
a  tata zajmuje się mechaniką. Właściwie większość rzeczy na-
prawia tata, oprócz ingerencji we wnętrze silnika. Tym już musi 
zajmować się tylko nasz mechanik w Gorzowie.
M.M. Czy wybierasz sobie, w  których zawodach będziesz 
startował w sezonie?
Terminarz jest ustalony przed sezonem przez Polski Związek 
Motorowy - jest to tak, że określonych jest na przykład trzy-

"Stawiam czoła wyzwaniom i nigdy się nie poddaję"
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naście rund Indywidualnych Mistrzostw Polski i  uczestnicząc 
w nich zdobywa się punkty; te punkty się później sumują i w za-
leżności od tego, ile się ich zdobędzie, takie zajmuje się miejsce 
w klasyfi kacji końcowej. A zatem, jeśli nie wystartuję w jakichś 
zawodach, to będzie to moja strata.
M.M. A co robisz poza sezonem?
Dużo gram w piłkę nożną; ogólnie lubię sporty i aktywne spę-
dzanie czasu. Zimą jeżdżę na nartach, więc już teraz czekam na 
tę porę. 
M.M. Czy masz swoich idoli w żużlu, osoby, które 
podziwiasz?
Tak, moim idolem jest Darcy Ward, Australijczyk - miał jednak 
niebezpieczny wypadek i już nie jeździ. Złamał kręgosłup. Impo-
nował mi jego styl jazdy - wjeżdżał w ścieżki kilka centymetrów 
od bandy i wyprzedzał w ten sposób innych zawodników, jechał 
zawsze tam, gdzie było ciasno, gdzie inni bali się wjeżdżać; nie 
bał się kontaktu z innym zawodnikiem, przez to wygrywał. 
M.M. Co chciałbyś osiągnąć w kolejnym sezonie?
Na pewno będę walczył o  Indywidualne Mistrzostwo Polski 
i wejście do fi nału w Mistrzostwach Świata.
M.M. A plany dalekosiężne, na przyszłość, za parę lat?
Tak daleko jeszcze nie planuję - na razie chcę ukończyć miniżu-
żel, bo tam się jeździ tylko do 15 lat. Potem będę myślał dalej. 
W sporcie jest tak, że może się zdarzyć wszystko: jakaś poważna 
kontuzja na przykład może spowodować, że już nie będę mógł 
jeździć dalej - dlatego chcę też mieć inne plany. Przeszkodą 
może być też brak pieniędzy, bo na razie tylko tata wszystko 
fi nansuje i różnie to może wyglądać w przyszłości. Sponsorów 
jest niewielu; fi nansowany jest udział w rozgrywkach, na przy-
kład wyjazdy do Szwecji i Danii fi nansowane były przez Polski 
Związek Motorowy, ale wszystko pozostałe fi nansuje tata. Mile 
widziani są zatem sponsorzy. I nie chodzi tylko o pomoc fi nan-
sową - jeśli potrzebny nam będzie np. gaźnik czy cylinder i ktoś 
zechce nam je kupić, to już będzie dla nas duże wsparcie. Uży-
czenie dla nas busa na wyjazdy, to też duża pomoc. Większość 
mojego kieszonkowego też przeznaczam na rzeczy potrzebne 
w  tym sporcie. Jeden trening, to koszt około 250 zł, a  takich 

treningów jest około 8 w miesiącu. Same treningi to zatem już 
wielki koszt. 
M.M. Jakiś czas temu w naszej gminie głośna była kradzież 
busa, którym jeździliście na treningi i zawody, razem z mo-
torami. Jak zareagowaliście na to wydarzenie z bratem, co 
sobie wtedy pomyślałeś?
Zrobiło mi się bardzo przykro, w jednej chwili stało się niepew-
ne, czy będę mógł jeszcze kiedyś jeździć. Kilka tygodni później 
okazało się, że motory i zawartość bagażnika busa się odnalazły 
- to dało mi nadzieję, że nadal będę trenować. W innej sytuacji 
musielibyśmy zawiesić treningi przynajmniej na rok, a  wiado-
mo, że jest to bardzo dużo czasu dla sportowego rozwoju. 
M.M. Wojtku, życzę Ci, żeby Twoja droga była zawsze pełna 
pasji i dalszych sukcesów. Cieszę się, że mogłam Cię poznać 
- tak młodego człowieka z wielką pasją i sukcesami.
Ja również bardzo dziękuję.

Dziury, kamienie, błoto
- nie doczekamy już za swojego życia prawdziwej ulicy przed domem

Tak twierdzą mieszkańcy Mosiny, a jest 
ich wielu. Budujemy obiekty sportowe, 
kulturowe, ma być basen itp.
Kiedy budowali swoje domy w  latach 
sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia byli młodzi i właśnie 
zaczynali dorosłe życie. Zapewniano 
ich, że drogi powstaną w  ciągu kilku 
lat. Logicznie rozumując, mówią, jeśli 
władze miasta wydały pozwolenia na 
budowę, to wcześniej czy później drogi 
muszą powstać. Tymczasem wybudo-
wano w mieście kilka osiedli i do dzisiaj 
nie ma tam utwardzonych ulic. Minęło 
40 i 50 lat, kolejne władze podczas wy-
borów zawsze obiecywały nowe drogi 
i nic się nie zmieniało. To już trzecie po-
kolenie męczy się pieszo i na rowerach. 
Wszyscy pomstują na brak dróg, uszka-
dzając samochody w dołach i dziurach. 
Teraz jesienią, kiedy spadło dużo desz-

czów, drogi w  Mosinie są koszmarne. 
Nikt nie przejmuje się, że często trzeba 
jechać samochodem na pierwszym bie-
gu, bo dwójką jest za szybko, a ile przy 
tym się spala paliwa! Dróg nawet ostat-
nio nie wyrównuje się, zawsze po prze-
jechaniu spycharki można było jako 
tako przejechać.
Młode pokolenie, które wyemigrowa-
ło za granicę często gęsto powraca do 
stron rodzinnych ze swoimi małżonka-
mi, teściami z  Zachodu. Ci ostatni są 
zszokowani widokiem domu położo-
nego przy błotnym strumieniu, po któ-
rym trzeba skakać szukając stabilnego 
i  suchego miejsca. Jak długo jeszcze 
będziemy oglądać w  naszym mieście 
domy i  okazałe wille, wyposażone 
w  najnowocześniejsze urządzenia, so-
lary na dachach i  odbijające swe fasa-
dy w  kałużach błota? Są i  tacy, którym 

nie chce się już tutaj żyć. Mówią: na 
drogach głównych kilometrowe korki, 
na osiedlowych dziury jak w  szwajcar-
skim serze. Czy ktoś kiedyś zlituje się 
nad nami? Czy zainteresuje się ludźmi, 
którzy połamali sobie na tych dziurach 
nogi? Czy pomyśli ktoś o  tych starych 
już osobach, chodzących o  laskach 
i  marzących o  prawdziwej ulicy przed 
domem? (red.)
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMO�CI


TEL. 572 642 585 

PRACA
w utrzymaniu ruchu

w Plewiskach
w obiekcie

magazynowym

Sprzedam lub zamienię na 
wiejskie gospodarstwo 

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

Doświadczony
nauczyciel

zachęca do nauki,
zaprasza na

KOREPETYCJE i KONWERSACJE
Tel. 668 225 723

JĘZYK
NIEMIECKI



29

W tym roku Stowarzyszenie Muzyczne Or-
kiestra Dęta im. Hm. Antoniego Jerzaka 
w Mosinie obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej 
okazji, 12 listopada w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbył się jubileuszowy koncert pt. 
„Podróż za jeden uśmiech”.

Jubileusz był okazją do gratulacji i życzeń 
– swoje uznanie dla wieloletniej działalności 
i zasług orkiestry wyrazili między innymi Bur-
mistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś wraz z Przewod-
niczącą Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzatą 
Kaptur, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan 
Grabkowski, Chór pw. Świętej Cecylii, Dyrektor 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenie 
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska. 

Nie obyło się bez wspomnienia waż-
nych momentów z działalności orkiestry. 
Na szczególną uwagę zasługuje najwyższe 
wyróżnienie za umiłowanie i rozsławianie 
Ziemi Mosińskiej – Medal Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, przyznany przez Radę Miejską 
w Mosinie na wniosek Kapituły 28 kwietnia 
2016 r., wręczony na uroczystej sesji Rady 
Miejskiej 20 maja 2016 r. W czasie koncertu 
zaprezentowane zostały natomiast zdjęcia 
przedstawiające członków orkiestry w róż-
nych okresach jej działalności. Przedstawieni 
zostali także najstarszy członek orkiestry, 
którym jest Tadeusz Matusiak (prezes Sto-
warzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta 
im. Hm. Antoniego Jerzaka w Mosinie) oraz 
najmłodszy z muzyków – Mateusz Kubacki. 
Dodajmy, że w ciągu 70 lat swej działalności 
orkiestra miała trzech kapelmistrzów. Byli to: 
Antoni Jerzak (w latach 1946 – 1982), Marek 
Kordowski (lata 1982 – 2009) oraz obecny: 

Maciej Kubacki (od 2009 roku). Przez cały 
okres istnienia w orkiestrze grało około 450 
muzyków. bAktualny skład orkiestry przed-
stawia się następująco:
Klarnety: Marta Nowak, Tomasz Garus, Ma-
riusz Nowak
Saksofony altowe: Aleksy Forszpaniak, Ma-
rek Łowiński jr, Filip Tomaszewski, Andrzej 
Tomaszewski
Saksofony tenorowe: Beniamin Gendaszyk,
Tadeusz Matusiak, Patrycja Tyma
Saksofon barytonowy: Zygmunt Bartkowiak
Trąbki: Przemysław Michalak, Paweł Toma-
szewski
Kornety: Dawid Adamski, Jakub Kociałkowski, 
Mirosław Rajewicz, Maria Szcześniak,Dariusz 
Szóstak

Tenorhorn: Tomasz Janiak
Puzony: Jarosław Białożyt, Janusz Forszpa-
niak, Marek Łowiński,  Mirosław Szczepaniak
Tuby: Krzysztof Adamski, Arkadiusz Michalak
Gitara basowa: Wojciech Grygiel
Instrumenty perkusyjne: Mateusz Kubacki, 
Kazimierz Maślak, Tomasz Pudliszak, Jerzy 
Wiśniewski
Jubileuszowy koncert był wydarzeniem wy-
jątkowym i z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci uczestników. Serdecznie dzięku-
jemy, gratulujemy i życzymy kolejnych lat 
owocnej aktywności i dalszych sukcesów! 
(red.)

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” - 70 lat w Mosinie
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Lp Nazwa klubu Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki

1 OBRA Zbąszyń 13 33 10 3 0 37:07:00

2 PATRIA Buk 13 32 10 2 1 54:12:00

3 KS Canarinhos Skórzewo 13 29 9 2 2 35:13:00

4 ORZEŁ Granowo 13 28 8 4 1 32:11:00

5 NAP NOWY TOMYŚL 13 20 6 2 5 33:26:00

6 PROMIEŃ Opalenica 13 18 5 3 5 29:28:00

7 INTER Zdrój 13 18 5 3 5 28:21:00

8 TĘCZA Skrzynki 13 17 5 2 6 32:37:00

9 LZS Wronczyn 13 17 5 2 6 26:39:00

10 1920 Mosina 13 15 5 0 8 36:35:00

11 WICHER Strzyżewo 13 15 4 3 6 25:35:00

12 KORONA Bukowiec 13 9 2 3 8 12:44:00

13 GMINY Grodzisk Wlkp. 13 6 2 0 11 11:37:00

14 SKRA Wielkopolska Otusz 13 1 0 1 12 13:58:00

Funkcjonariusze z  Komisariatu Policji w  Mosinie odnoto-
wali 3 kradzieże z włamaniem, 2 kradzieże samochodów (Re-
nault Megane i Mercedes Sprinter) oraz 1 motocykla, a także 1 
przestępstwo znęcania. Na terenie podległym komisariatowi 
w  tym czasie nie odnotowano żadnego przestępstwa rozbo-
ju, pobicia oraz zgwałcenia. Policjanci z Mosiny zatrzymali po-
nadto 7 sprawców przestępstw, w tym 1 sprawcę usiłowania 
kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, 3 osoby za 
posiadanie środków odurzających, 1 nietrzeźwą kierującą oraz 
dwóch mężczyzn, którzy pomimo orzeczonego zakazu sądo-
wego poruszali się pojazdem. 

W  dniach 29.10. i  7.11. policja puszczykowska zatrzymała 
na terenie Puszczykowa dwóch mężczyzn: pierwszy z  nich to 
35-letni mieszkaniec Poznania, drugi – 47-letni mieszkaniec Lu-
bonia. Obaj zatrzymani trafi li do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

14.11. – w Puszczykowie skradziono samochód marki VW Passat.

15.11. – dokonano dwóch włamań do domów jednorodzin-
nych wraz z  kradzieżą (złoto, pieniądze) – obydwa włamania 
miały miejsce na terenie Puszczykowa.

Poza tym: na terenie szpitala w  Puszczykowie dokonano 
kradzieży portfela wraz z zawartością (dokumenty, pieniądze). 
Z terenu jednej z posesji w Puszczykowie dokonano kradzieży 
roweru. Miało miejsce także pozbawienie wolności mieszkań-
ca Puszczykowa i  rozbój na jego osobie. Jeden ze sprawców 
został zatrzymany. 

Policja przypomina i zachęca do korzystania z aplikacji „Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, która pozwala oby-
watelowi bez wyjścia z  domu zgłosić zagrożenie w  swoim 
otoczeniu. Zagrożenie to zaś za pomocą mapy jest dokładnie 

lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Informacje prezento-
wane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektyw-
nym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich po-
czucie bezpieczeństwa. 
Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową 
Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil 
i  jest bardzo intuicyjne. W  razie potrzeby można skorzystać 
z  instrukcji obsługi. Na mapie wystarczy zaznaczyć   miejsce 
i wybrać jedno z 25 rodzajów zagrożeń, np. bezdomność, że-
bractwo, nieprawidłowe oznakowanie drogi lub nielegalną 
wycinkę drzew. Każde z takich zgłoszeń trafi a do policjantów 
i jest przez nich weryfi kowane. 

Większość punktów na mapie ma kolor zielony lub żółty. Ten 
pierwszy oznacza nowe zawiadomienie, drugi - zgłoszenia w trak-
cie weryfi kacji. Policjanci po zmianie statusu z nowego na wery-
fi kację mają 5 dni na sprawdzenie czy wskazane przez obywatela 
zagrożenie w danym miejscu występuje. Termin ten jednak może 
zostać przedłużony. Jedynie potwierdzone przez policjantów za-
grożenie jest na mapę nanoszone i uzyskuje kolor czerwony. 

Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy 
do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 997.
 

Ponadto policjanci zachęcają cały czas do znakowania rowe-
rów w ramach programu „Poznański Rower - Bezpieczny Rower”. 
Harmonogram znakowań znajduje się na stronie internetowej 
www.poznan.policja.gov.pl Najbliższe terminy znakowania ro-
werów w Komisariacie Policji w Mosinie to 14.11. i 13.12. w go-
dzinach od 16:00 do 18:00, zaś w Komisariacie Policji w Puszczy-
kowie – 17.11. i 19.12 w godzinach 16:00 – 18:00. 

KS 1920 Mosina zakończył sezon piłkarski 
– gratulujemy wyników, dopingujemy, wspieramy i życzymy kolejnych sukcesów!

Z kroniki policyjnej w Mosinie i Puszczykowie
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Trwa jesień, wkrótce i zima zapuka do naszych drzwi. Nie-
stety, wraz z nią grypa, przeziębienie, angina itd. W okresie je-
snienno-zimowym dostarczamy organizmowi mniej witamin 
i substancji odżywczych, mniej się ruszamy, a słońce rzadziej 
głaszcze nas swoimi promieniami. To wszystko powoduje osła-
bienie naszej odporności i częściej chorujemy. Oczywiście naj-
prostszym wyjściem jest pójście do apteki, ale to nie jedyne 
rozwiązanie. Wystarczy poświęcić trochę czasu, a zaoszczę-
dzimy pieniądze i dotarczymy organizmowi środków, które są 
w zasięgu ręki, są zdrowe, naturalne, pozbawione sztucznych 
składników i skutków ubocznych. Moc reklamy jest ogromna, 
ale nie dajmy sie zwariować. W niniejszym odcinku chciałabym 
zachęcić Państwa do poznania i stosowania starych przepi-
sów, które pomogą w walce z jesienno-zimowymi infekcjami. 

Syrop z buraka
Bierzemy dorodnego buraka, szorujemy go i osuszamy. Na-

stępnie odcinamy górną część (jakby przykrywkę), a wnęrze 
buraka wycinamy, pozostawiając ścianki o grubości około jed-
nego centymetra. Dolną część nakłuwamy kilka razy na wylot 
przy pomocy wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Wycięty 
miąższ buraczany należy zetrzeć na tarce lub drobno pokroić 
i wymieszać z cukrem i tymiankiem. Powstałą masą wypełnić 
wydrążonego buraka, przykryć ociętym wieczkiem i postawić 
na szklance, słoiku lub innym naczyniu, do którego będzie 
kapał powstały syrop. Najlepiej pozostawić takiego buraka 
na noc. Buraczany syrop należy popijać łykami w ciągu dnia. 
Ten specyfi k pomaga w uporczywym kaszlu, działa przeciw-
zapalnie, pomaga pozbyć się zalegającego śluzu, dodaje sił i 
wzmacnia odporność organizmu.

W ten sam sposób możemy wykonać również syrop z czar-
nej rzepy. 

Syrop z cebuli
Dwie duże cebule ucieramy na nierdzewnej lub szklanej 

tarce i powoli podgrzewamy w emaliowanym garnku, aby 
powstało jak najwięcej soku. Pamiętajmy, że masy nie należy 
gotować, tylko podgrzać. Następnie odstawić na poł godziny, 
po czym przecedzić i dobrze wycisnąć. Do odciśnietego soku 
dodać pięć łyżek miodu lipowego lub spadziowego oraz pół 
łyżeczki zmielonych nasion anyżu i  wszystko dobrze wymie-
szać. Otrzymany w ten sposób  syrop pijemy 3-4 razy dziennie 
po 1-2 łyżce, a dzieci 3-4 razy dziennie ale po 1-2 łyżeczce. Ta 
banalnie prosta mikstura zalecana jest w grypie, przeziębie-
niu, katarze, zapaleniu gardła i infekcjach migdałków. Ułatwia 
odkrzuszanie wydzieliny zalegającej w oskrzelach oraz łago-
dzi uporczywy kaszel. Dodatkowo zapobiega drożdżycy, która 
może nas dopaść po antybiotykoterapii.

Okład z gorczycy
Garść gorczycy rozdrobnić w moździerzu i wymieszać z czte-

rema łyżkami ciepłej wody. Po pewnym czasie zacznie uwal-
niać się gryzący zapach. Wtedy nasączamy bawełniany ręcznik 
powstałą miksturą, kładziemy na klatce piersiowej, przykry-
wamy ciepłym szalem lub kocykiem i pozostawiamy przez 
około dwadzieścia minut. Taki okład stosujemy przy zapaleniu 
oskrzeli. 

Okład z ziemniaków
Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze 

gorące miażdżymy. Powstałą papkę nakładamy na szyję i owi-
jamy bawełnianym ręcznikiem i szalem. Ziemniaki nie mogą 
parzyć, ale muszą być ciepłe. Okład trzymamy do czasu, aż 
przestanie grzać. Taki okład stosujemy przy bólu gardła.

Cukierki ziołowe
Do przygotowania cukierków potrzebujemy około 16 gram 

mieszanki suszonych ziół, na przykład po 4 gr mięty, tymian-
ku, szałwii i rumianku. Zioła należy zmielić w młynku lub w 
moździeżu na proszek. Na głębszej patelni podgrzewamy na 
małym ogniu 100 gr cukru z 2-3 łyżkami wody, tak długo aż 
masa będzie miała postać żelu. Następnie ciągle mieszając 
dodajemy 50 gram miodu, jedną łyżkę octu winnego oraz 
sproszkowane zioła. Wszystko dobrze mieszamy i zagotowuje-
my. Otrzymaną masą należy napełnić foremki do cukierków i 
pozostawić do wystygnięcia. Stwardniałe cukierki wyjmujemy 
z foremek i posypujemy cukrem purdem, dzięki temu nie będą 
się sklejały. Jeśli nie mamy foremek, to możemy formować cu-
kierki łyżeczką, kiedy masa troszkę przestygnie i nie będzie 
taka płynna. Możemy też masę wylać na blachę, a po przesty-
gnięciu po prostu połamać ją na kawałki. Takie cukierki należy 
ssać w przypadku kaszlu i drapiącego gardła. 

Mam nadzieję, że podane przeze mnie przepisy nie są zbyt 
skomplikowane ani zbyt kosztowne, a przede wszystkim, że 
okażą się Państwu pomocne i skuteczne w walce z infekcjami. 
Nie zapominajmy, że w przeszłości ludzie też dawali sobie radę 
z chorobami nie chodząc do apteki. Dlatego zachęcam do sto-
sowania naturalnych środków, o których działaniu zapomnie-
liśmy lub których w ogóle nie znamy. 

Na koniec z okazji zbliżających się świąt chciałabym życzyć 
Państwu dużo zdrowia i pogody ducha. Niech te święta będą 
spokojne, rodzinne i ciepłe. A w nowym roku niech spełnią się 
nawet te najbardziej zwariowane marzenia.

   Pozdrawiam gorąco 
    Willma

Przed Państwem kolejny artykuł z serii „Zioła wśród nas”. Trwa jesień, dla wielu to czas przeziębień, mniejszej odporności i – co się z tym 
wiąże - zwiększonej podatności na wszelkiego rodzaju infekcje. Przedstawiamy sprawdzone, naturalne sposoby na przeziębienie i inne 
dolegliwości.

„Babcine sposoby na choroby”
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Z cyklu: „Zioła wśród nas”
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BIURO
RACHUNKOWE

PRZYJMIE ZLECENIA 
 

• PEŁNA OBSŁUGA KSIĘGOWOŚCI
     • KADR
          • ZUS
               • US 

Mamy certyfi kat
Ministerstwa Finansów

• jesteśmy ubezpieczeni 

• odzyskujemy należności 

• odbieramy osobiście dokumenty  
62-050 Mosina 

ul. Konopnickiej 27b 
tel. 618136388 
        602638476 
lossy@lossy.pl

NOWOŚĆ! Bezpośredni wtrysk gazu

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

www.autogazwiry.pl               biuro@autogazwiry.pl

ZBIORNIKI LPG
i części instalacji gazowych

Ceny odpowiadają jakości
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Wieści z Puszczykowa

Podczas XXIV Sesji Rady Miasta Pusz-
czykowa radni podjęli uchwałę w spra-
wie likwidacji z dniem 31 grudnia 2016 
roku jednostki budżetowej pod nazwą 
Centrum Animacji Sportu w  Puszczy-
kowie. Centrum jest jednostką budże-
tową miasta; dotychczasowy zakres 
zadań realizowany był przez dwóch 
pracowników zatrudnionych w CAS, co 
zostało uznane za jeden z argumentów 
przemawiających za odstąpieniem od 
prowadzenia zadań w  zakresie spor-
tu i rekreacji przez odrębną jednostkę 
organizacyjną – jest ona zbyt mała, by 
funkcjonować samodzielnie.  

Od stycznia 2017 roku zadania te przej-
mie nowo powołany referat w Urzędzie 
Miejskim w Puszczykowie, gdzie utwo-
rzone zostanie nowe stanowisko ds. spor-

tu. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, 
będzie ono wystarczające do utrzymania 
realizacji zadań CAS co najmniej na do-
tychczasowym poziomie, a jednocześnie 
Urząd będzie miał bezpośredni nadzór 
nad tą działalnością zarówno meryto-
ryczny, jak i fi nansowy. Pozwoli to pra-
cownikowi ds. sportu na skupienie się na 
działalności wyłącznie sportowej, zaś za-
dania administracyjne, kadrowe, księgo-
we, infrastrukturalne przejmą inne refe-
raty Urzędu, co ważne - bez konieczności 
zwiększania zatrudnienia. Poza tym, li-
kwidacja części kosztów osobowych oraz 
administracyjno-biurowych umożliwi 
zwiększenie wydatków na sport, w tym 
na organizację imprez sportowych oraz 
na dotacje dla organizacji pozarządo-
wych. Korzyścią będzie ponadto spraw-

niejszy przepływ informacji, ściślejsza 
współpraca między promocją a sportem, 
a także z organizacjami pozarządowymi 
(które realizują zadania z zakresu sportu 
w ramach konkursów organizowanych 
przez Urząd). 

Likwidacja Centrum Animacji Sportu

Do 4 listopada br. mieszkańcy Puszczykowa mogli zgłaszać 
projekty do Budżetu Obywatelskiego. Do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło osiem propozycji, pięć z nich zostało zaakceptowa-
nych. Od 1 do 11 grudnia br. trwało będzie głosowanie - zre-
alizowane zostaną projekty, które uzyskają podczas głosowa-
nia największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 15, aż 
do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet oby-
watelski. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 19 grudnia 
2016 r.

Poniżej przedstawiamy wszystkie zgłoszone projekty. Szcze-
gółowy opis zaakceptowanych projektów znaleźć można na 
stronie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (pbo.pusz-
czykowo.pl)

1. Budowa schodów i latarni na ul. Krętej (lokalizacja: zachod-
ni kraniec działki 253/3 – środkowo-górny odcinek ul. Krętej, 
począwszy od miejsca, gdzie kończy się obecne utwardzenie na 
górze przez 20 m w dół, w najbardziej stromym odcinku) – pro-
jekt odrzucony.

2. Rockowe zakończenie lata na Zakolu Warty w Puszczykowie 
(lokalizacja: działka nr 1201, zakole Warty) – projekt zaakcepto-
wany.

3. Skatepark w Puszczykowie - przygotowanie do realizacji 
przedsięwzięcia – 1 etap (preferowana lokalizacja: Puszczyko-
wo – tereny sportowo-rekreacyjne przy ul. Kościelnej; wariat A: 
teren pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a torem rolkowym 
i górką saneczkową, wariant B: obecny obiekt/budynek CAS) – 
projekt zaakceptowany.

4. Wydzielenie lewoskrętu z ulicy Wysokiej w ul. Zieloną (lo-
kalizacja: skrzyżowanie ulic Wysokiej i Zielonej) – projekt odrzu-
cony.

5. Obsadzenie ekranów dzwiękochłonnych wzdłuż torów ko-
lejowych pnączami (lokalizacja: Puszczykowo, po obu stronach 
torów od ul. 3 Maja do ul. Dworcowej i od ul. Reymonta do ul. 

Mickiewicza i od końca "rampy" do ul. Chrobrego) – projekt od-
rzucony.

6. Plac zabaw marzeń - miejsce aktywności fi zycznej i integra-
cji środowiska lokalnego (lokalizacja: teren działki 1969/12 za 
kortami przy szkole podstawowej nr 2, wejście od ul. Libelta) – 
projekt zaakceptowany.

7. "Ładne rzeczy" - cykliczne, bezpłatne warsztaty artystycz-
ne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Puszczykowa 
(lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie ul. 
Kasprowicza 1, Biblioteka Miejska w Puszczykowie ul. Rynek 15, 
Pracownia Artystyczna Lupa ul. Stroma 3, Muzeum im. A. Fiedle-
ra ul. Słowackiego 1) – projekt zaakceptowany.

8. Wspieranie transportu rowerowego jako środka komunika-
cji w mieście poprzez budowę samoobsługowych stacji serwi-
sowych dla rowerów (proponowane lokalizacje: CAS ul. Kościel-
na 7, SP nr 1/Gim nr 1/Hala sportowo-widowiskowa ul. Wysoka 
1, Orlik ul. Jarosławska, Orlik Nowe Osiedle, Orlik Liceum Ogól-
nokształcące) – projekt zaakceptowany. 

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego
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Od dłuższego czasu spore kontrowersje budzi w Puszczy-
kowie temat budowy marketu w rejonie ulicy Dworcowej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, 
Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 zo-
stał podzielony na dwa etapy. Etap A, nie budzący wątpliwo-
ści, został już wyłożony do publicznej wiadomości. Podczas 
posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Miasta Puszczykowa w 
dniu 15 września 2016 r., radni jednogłośnie zdecydowali o 
konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części B, która do-
tyczy terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/KP 
– tam właśnie, na działce nr 252/8, ma powstać market Piotr i 
Paweł wraz z parkingiem. 

Radni Rady Miasta Puszczykowa wyrazili wątpliwości doty-
czące obsługi komunikacyjnej tego terenu i zgłosili konieczność 
wykonania ponownej analizy ruchu drogowego na tym obsza-
rze w obiektywnych warunkach i w konsekwencji określenia 
intensywności zabudowy oraz jej powierzchni. Radni wniosko-
wali, by analiza taka brała pod uwagę przede wszystkim bez-
pieczeństwo pieszych i kierowców pojazdów samochodowych, 
płynność ruchu w kontekście przejazdu kolejowego, dojazd do 
szpitala, uciążliwość dla mieszkańców okolicznych posesji, bli-
skość szkół i kościoła, nieuchronne zamknięcie przejazdu przez 
tory kolejowe na ul. 3 Maja. Po dokonaniu analizy okazało się, 
że po otwarciu marketu ruch na ulicy Dworcowej nie powinien 
wzrosnąć więcej niż o 25 % w stosunku do obecnego. Uspraw-
nieniu ruchu ma służyć także budowa dodatkowego pasa dla 

aut skręcających z ulicy Moniuszki w Dworcową, a także budo-
wa nawierzchni na ul. Solskiego, co pozwoli przekierować część 
ruchu drogowego.  

Projekt w dalszym ciągu wywołuje sprzeciw części miesz-
kańców Puszczykowa, którzy obawiają się zakorkowania ulicy 
Dworcowej z powodu zwiększonego ruchu pojazdów, nega-
tywnego wpływu marketu na kondycję lokalnych sklepów oraz 
pogorszenia komfortu ich mieszkania i obniżenia wartości ich 
działek. Wariant miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z możliwością zlokalizowania na działce nr 252/8 
marketu zostanie zapewne wkrótce wyłożony do publicznego 
wglądu. To zatem nie koniec sporu o budowę marketu w Pusz-
czykowie.

Czy powstanie market przy Dworcowej?

Sobotni poranek. Sznur samochodów 
powoli posuwa się przez zatłoczone 
miasto na targ. Mosińskie targowisko 
przyciąga też mieszkańców okolic, ma 
jakąś magię, swój klimat, po prostu lu-
bimy tu robić zakupy. 

Ale jak tutaj zaparkować? Teren przy 
kanale odcięty kilkudziesięciometrowy-
mi straganami obcokrajowców, wszyst-
kie miejsca parkingowe są zajęte. Zatrzy-
muję się przy krawężniku drogi między 
straganami na chwilę.
- Co pani, tu sprzedaż, nie widzi? Zasłania 

moje towary.
- Tylko pięć minut, zrobię zakupy i odjeż-
dżam, tłumaczę.
- Poszła stąd, głupia baba, moje klienty 
nie widzi moje kurtki i  spodnie, krzyczy 
handlarz. 
Uciekam gdzie pieprz rośnie, bo wszyscy 
już patrzą w  naszym kierunku. Parkuję 
daleko i na piechotę potem dźwigam sia-
ty z ciężkimi zakupami.
Lokalni kupcy komentują to potem tak:
- Wystarczyłoby, żeby władze zaintereso-
wały się tymi problemami w dni targowe. 
Tu przydałby się porządny zarządca, któ-
ry coś robi oprócz pobierania opłat. Ob-
cokrajowcom  wolno wszystko, wydzie-

rać się na całe gardło, wyganiać klientów, 
zostawiać fury śmieci, blokować wjazd 
na jedyny wolny kawałek placu. Czują się 
jak właściciele i śmieją się nam w oczy. To 
dziwne, że jeszcze nie daliśmy sobie po 
pyskach. (red.)

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

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

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

Możliwość zrobienia bezpłatnie
uprawnień na wózek widłowy 

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

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

Adres naszego biura: Poznań, ul.Rodziewiczówny 7

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

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

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

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

Praca Poznań - Komorniki

Kwalifikowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

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

Zatrudnimy

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

Firma rodzinna TAB (20 lat na rynku)

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

Tadeusz Wawrzyniak
Radzewice ul. Długa 40

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

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

tel. 509434495

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

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

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

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

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

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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MAREK FILIPCZAK

PROWADZENIE SPRAW
OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

- GOSPODARCZYCH
- SPADKOWYCH
- RODZINNYCH /rozwody, podział majątku itp./ 
-  DOTYCZĄCYCH SŁUŻEBNOŚCI 

RUR WODOCIĄGOWYCH
PUSZCZYKOWO

UL. KOSYNIERÓW MIŁOSŁAWSKICH 24
TEL. 601 75 44 11 

Dr med. Aleksandra Skuratowicz
Laryngolog dziecięcy

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

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

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

tel. 61 867 69 33

USG ZATOK

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

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
� komunikacyjne � majątkowe

� domy � mieszkania � fi rmy 
� rolne � wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl

„INSTYTUT ZDROWIA
W HOTELU SZABLEWSKI”

poszukuje
do współpracy 

LEKARZA
ORAZ PIELĘGNIARKI 

popierających dietę
dr Ewy Dąbrowskiej

Tel. 515 088 787



38

OGŁOSZENIA DROBNE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
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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

PRACA: MAGAZYNIER
Lider branży instalacyjno – grzewczej za-
trudni Pracownika magazynu (składanie 
zamówień) Miejsce pracy: wielkopolskie / 
Krosno k.Mosiny
Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@
idmar.pl

PRACA MAGAZYNIER KOMORNIKI
Firma kurierska DPD Polska oddział w Ko-
mornikach poszukuje kandydatów do pra-
cy na stanowisku Magazynier.
Więcej informacji pod numerem telefonu 
512415102

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

PRACA MOSINA
Poszukujemy pracowników do lekkiej pra-
cy produkcyjnej. Miejce pracy znajduje się 
w Mosinie.
Proszę o kontakt pod numerem 508040047

RECEPCJONISTKA
Hotel Szablewski mieszczący się w Dyma-
czewie Nowym k/Mosiny zatrudni PILNIE 
RECEPCJONISTKĘ. Osoby zainteresowane 
prosimy o wysyłanie CV na adres: interre-
cepcja@szablewski.pl

PSARVARD SZUKA PRACOWNIKA
Spółdzielnia socjalna Psarvard szuka bez-
robotnej osoby niepełnosprawnej na sta-
nowisko: Specjalista ds sprzedaży usług.
Więcej informacji: www.facebook.com/
Psarvard

„PROFESJA” USŁUGI KSIĘGOWE
Prowadzenie kpir,inne ewidencje,deklara-
cje zus, dokumentacja pracwnicza, repre-
zentacja w urzędach, deklaracje wysyłane 
do urzedów elektronicznie.
kontakt 605 219 830, email lidek70@wp.pl

WYNAJMĘ POKÓJ
Szukam do wynajęcia pokoju Mosina najle-
piej Krosno w rozsądnej cenie
kontakt: 514004112

POSZUKUJĘ POKOJU LUB MIESZKANIA
W związku z podjęciem pracy w Mosinie, 
poszukuję samodzielnego pokoju lub 
mieszkania w Mosinie lub w okolicy.
<e.wojtaszek@urbanski.biz.pl>

DZIAŁKA BUDOWLANA
sprzedam działkę budowlaną w Gaju Ma-
łym – okolice Szamotuł.
tel. 788887256

SPRZĄTANIE DOMU, MIESZKANIA
poszukuję osób które potrzebują pomocy 
w utrzymaniu czystości w swoich domach 
i mieszkaniach. Proszę o kontakt w celu 
uzgodnienia szczegółów. Okolice ( Kórni-
ka, Środy Wlkp., Borówca Kamionek, Bnina, 
Czmonia, Mieczewa, Robakowa, Szczytnik, 
Pierzchna, Dziećmierowa, Rogalina, Roga-
linka, Puszczykowa, Mosiny itp. ) Serdecznie 
zapraszam kiniaslonko87@interia.pl

WYNAJMĘ MIESZKANIE
Witam ,mam do wynajęcia mieszkanie w 
centrum Mosiny  100 m2
tel  692 484 046 lub 662 247 484

PRACA DLA STUDENTA/STUDENTKI 
Z PUSZCZYKOWA I OKOLIC
Praca polega na kompletowaniu zamó-
wień internetowego sklepu spożyw-
czego. Jesteśmy małą fi rmą rodzinną i 
panuje u nas miła partnerska atmosfera. 
Zgłoszenia wraz ze zdjęciem prosimy wy-
syłać na maila ahoj@ekoj.ppl.

PRACA DLA KASJERA W DELIKATE-
SACH W PUSZCZYKOWIE
Arturo – lubiane delikatesy od 20-stu lat 
działające w formie supermarketu w pod-
poznańskim Puszczykowie.
Zatrudnimy osoby, które są gotowe nada-
wać własny charakter wykonywanej pracy.

ZATRUDNIĘ SPAWACZA
Lider branży instalacyjno – grzewczej za-
trudni spawacza. Oferty proszę kierować na 
adres e-mail: aplikacje@idmar.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

udziela lekcji biologii, 
chemii i biochemii 

Doktor nauk przyrodniczych

tel. 601 947 721

na wszystkich
poziomach nauczania

NAUKA
GRY NA GITARZE

u ucznia
w domu

Zenon Ciosek
tel. 503 398 774

www.zenonciosek.pl
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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

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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Czynne: pon.-pt. godz. 8-19, soboty godz. 8-14
tel. 609 670 014   |    www.papis.pl

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

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

Dnia 1.11.2016 r.
w Sapowicach k. Stęszewa

zaginęła suczka rasy beagle - wabi się 
Sonia, pies jest w trakcie leczenia, nie 
miała na sobie obroży. Pies ma czipa. 

Jeśli ktokolwiek go widział bądź wie, 
gdzie przebywa, proszę o kontakt: 
604-444-971 lub: 606-611-316. 

Za pomoc w odnalezieniu psa 
przewidziana jest nagroda 500 zł.


